
 

                      

                 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε.      

 

Αθήνα, 26/6/2020 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 5 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

 Θα θέλαμε μέσω αυτής της ανακοίνωσης ως παράταξη, να σας ενημερώσουμε για τις 
τελευταίες εξελίξεις διαχωρίζοντας την αλήθεια από το ψέμα, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε 
ενδεχόμενες ζημιές που θα μπορούσαμε να έχουμε ως συνταξιούχοι της ΤτΕ, με τις γνωστές 
ακραίες και επικίνδυνες πρακτικές του συνδικαλιστικού αριβισμού που διακρίνει συγκεκριμένη 
συνδικαλιστική παράταξη του χώρου μας. 
 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ συν. Μ. ΜΠΑΛΑΟΥΡΑ 

 Ο συνάδελφος Μ. Μπαλαούρας πήρε την πρωτοβουλία να αποστείλει επιστολή (16/6/2020) 
στους επικεφαλείς των παρατάξεων για κοινή συνάντηση με σκοπό την διαμόρφωση διεκδικητικού 
πλαισίου το οποίου θα απευθύνεται προς τη Διοίκηση της ΤτΕ. 

 Η παράταξη της ΕΣΑΚΣ στην τελευταία ανακοίνωσή της αντιμετώπισε επικριτικά τη 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία και χρησιμοποίησε αρνητικούς χαρακτηρισμούς για τον πρώην 
βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ συν. Μ. Μπαλαούρα. 

 Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι της ΔΕΚΣ στην τελευταία ανακοίνωση της παράταξής τους 
εξέφρασαν την απορία τους για την αποφυγή του συναδέλφου Μ. Μπαλαούρα να αναφέρει στην 
επιστολή του την ατυχή κατάληξη της προηγούμενης συνάντησης που έγινε  (12/3/2020) με 
πρωτοβουλία του, χωρίς μάλιστα να κάνει καμία νύξη στο μοναδικό θέμα για το οποίο 
διημείφθη η συγκεκριμένη συνάντηση, δηλαδή την αίτηση προσφυγής των «29» για την 
ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης.  

 Ως Σύμβουλοι της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ δεν μας εκπλήσσει η συμπεριφορά 
του συν. Μ. Μπαλαούρα καθότι είναι εμφανείς οι λόγοι για τους οποίους: 
 
➢    Απέστειλε τη συγκεκριμένη επιστολή στο Σύλλογο χωρίς να έχει προηγηθεί    

αδικαιολόγητα εκ μέρους του ενημέρωση των παρατάξεων για το περιεχόμενο και 
την αποστολή της επιστολής. 

 
➢ Δεν έκανε καμία αναφορά  στην επιστολή του στην προσφυγή των  «29» όταν και ο 

ίδιος είχε ταχθεί ενάντια σε αυτήν την ενέργεια καθότι γνώριζε τους κινδύνους που 
ενδεχόμενα θα αντιμετωπίζαμε ως ασφαλισμένοι και για αυτό επεδίωξε εσπευσμένα τη 
συνάντηση παραμονές της κατάθεσης της εν λόγω προσφυγής στο ΣτΕ. 
Ανεξάρτητα ότι λόγω της ανάρμοστης και επιθετικής συμπεριφοράς του συν. Κ. Ευσταθίου 
δεν μπόρεσε να πετύχει απολύτως τίποτα.  
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➢ Συμπεριέλαβε, προφανώς κατόπιν υποδείξεων ως θέμα τις περικοπές των Νόμων 
2010-2014, όταν γνώριζε πολύ καλά ότι οι «183 αγωγές» συναδέλφων που προσέφυγαν 
κατόπιν παρότρυνσης του συν. Κ. Ευσταθίου απερρίφθησαν συνολικά από το Διοικητικό 
Πρωτοδικείο. 
 

Όλες οι παραπάνω ενέργειες συνηγορούν στο ότι ασκήθηκαν μεγάλες «πιέσεις» προς το 
συν. Μ. Μπαλαούρα, ειδικότερα μετά τον αρνητικό αντίκτυπο που είχε για την παράταξή 
του (Εν Δράσει) και τον επικεφαλής της, η κυκλοφορία της τελευταίας ανακοίνωσης του 
Συλλόγου Νο33/4.6.2020, όπου αναφερόταν στην επιστολή του συν. Δ. Δεληπέτρου καθώς 
και στα θετικά σχόλια για τις πρωτοβουλίες και τις προσπάθειες του συν. Μ. Μπαλαούρα 
προς την παράταξη των «Εν Δράσει», για την υιοθέτηση μιας πιο λογικής αντιμετώπισης των 
θεμάτων που τελικά και αυτές δεν είχαν καμία απολύτως τύχη.  

Φαίνεται τελικά ότι ο συν. Μπαλαούρας  πείστηκε ότι  με την αποστολή της συγκεκριμένης 
επιστολής θα μπορούσε να προσφέρει κάποιες συνδικαλιστικές «ανάσες» στην παράταξή 
του, αλλά τελικά το μόνο που πέτυχε ήταν η εκ νέου αποθράσυνση του επικεφαλής των Εν 
Δράσει, όπου ξεκίνησε απροκάλυπτα μέσω ανακοινώσεων και αναρτήσεων στο διαδίκτυο  να 
επαναλαμβάνει τα ίδια αστεία και αστήρικτα συνθήματα «ίδια χρόνια, ίδιος βαθμός, ίδια 
σύνταξη»  παραπληροφορώντας άλλη μια φορά τους συναδέλφους για επανυπολογισμό των 
συντάξεών τους μέσω του Ν4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου), όταν γνωρίζει ότι έχουμε εξαιρεθεί 
ρητά και ονομαστικά ως ΤτΕ από τον επανυπολογισμό που προβλέπει ο παραπάνω Νόμος. 

Είναι μάλιστα τόσο μεγάλη η έπαρσή του μετά την επιστολή που προκαλεί τους πάντες 
αναφέροντας σε ανάρτησή του ως Kostas Efstathiou 22/6/2020 «…Αναρωτιέμαι όμως, αφού 
τόσα κακά αποδίδουν στους «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ», τα οποία για μας αποτελούν αναγνώριση 
του αδιάκοπου αγώνα μας, γιατί δεν αναρτούν τα πειστήρια τους στο Ιστολόγιο του 
ΣΣΤΕ για να διαπιστώσουν οι συνταξιούχοι μας την αλήθεια των ισχυρισμών τους;; 
Φοβούνται, μήπως αποκαλυφτεί η πλήρης κομματική και εργοδοτική υποταγή τους, την 
οποία βαφτίζουν ρεαλισμό;;…» 

Μετά την παραπάνω ανάρτηση και τις προκλήσεις του συν. Κ. Ευσταθίου είμαστε 
υποχρεωμένοι να σας υπενθυμίσουμε την: 

 

Διαχρονική «προσφορά» της παράταξης των «Εν Δράσει» και  
του επικεφαλής της στα αιτήματα των συνταξιούχων. 

 
 

❖ 25/6/2013: Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών. Η μεγαλύτερη κατάκτηση του 
ΣΣΤΕ. Ως Αντιπρόεδρος τότε του Συλλόγου συμμετείχε ο συνάδελφος Κ. Ευσταθίου σε 
όλες τις διαπραγματεύσεις για τη δημιουργία του Προγράμματος, του άρεσε μάλιστα να 
εμφανίζεται και να αυτοαποκαλείται ως ο «πατέρας» του Προγράμματος. Συμμετείχε ως 
εκπρόσωπος του ΣΣΤΕ στο επίμαχο Συμβούλιο Ασφάλισης που προηγήθηκε του Γενικού 
Συμβουλίου στις 25/6/2013, όπου αποφασίστηκε η δημιουργία του προγράμματος. Στην 
πορεία προσπάθησε με κάθε τρόπο να υπονομεύσει το Πρόγραμμα και από στοργικός 
«πατέρας» μετεβλήθη σε εν δυνάμει «παιδοκτόνο»!!! 
 

❖ 13/5/2014: Τροποποίηση καταστατικού Συλλόγου. Μετά από ανοικτή 
διαπαραταξιακή επιτροπή με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού συναδέλφων απεφασίσθη η 
τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου μας, ένα αίτημα πολλών δεκαετιών. Η 
συγκεκριμένη πρόταση για τροποποίηση ψηφίσθηκε από εννέα (9) Διοικητικούς Συμβούλους 
όπου αποφασίσθηκε στις 13/5/2014 να διεξαχθεί πανελλαδική ψηφοφορία. Στις 5/5/2014 
εστάλη εξώδικη πρόσκληση από 18 συνάδελφους της παράταξης των Εν Δράσει 
ενάντια στο Σύλλογό μας και των τεσσάρων μελών της Εφορευτικής Επιτροπής που 
εκλέχθηκαν από τη Γενική Συνέλευση. Δυστυχώς η προσφυγή των 18, η αρνητική 
τοποθέτηση των Εν Δράσει και της ΕΣΑΚΣ καθώς και η αποχή των συναδέλφων της Αττικής 
ακύρωσαν τη δυνατότητα τροποποίησης του καταστατικού. 
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❖ 1/1/2015: Ρυθμίσεις Δανείων – Έμμεση ενίσχυση της σύνταξής μας. Μετά τις ρυθμίσεις 

που είχαν επιτευχθεί από το Σύλλογό μας το 2013 με τη μείωση των δόσεων στο 50%, 

επιτυγχάνεται νέα συμφωνία με τη μείωση των δόσεων στο 30%. Η συγκεκριμένη 

συμφωνία ξεκινούσε την 1/1/2015 και έληγε την 31/12/2019, πέντε χρόνια συνολικά. 

Μια μεγάλη οικονομική ανάσα για το σύνολο των συνταξιούχων μας. Η παράταξη 

των «Εν Δράσει» υποτιμώντας τη συμφωνία του Συλλόγου μας, μας κατηγορούσε ότι «με 

δάνεια και παροχές επιχειρούν τον αποπροσανατολισμό των συναδέλφων». Ο 

επικεφαλής των «Εν Δράσει» επανειλημμένα σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου 

είχε αναφέρει για τις ρυθμίσεις των δανείων ότι «με χάντρες και καθρεφτάκια 

προσπαθούν να ξεγελάσουν τους ιθαγενείς», ταυτόχρονα επαναλάμβανε τα ίδια 

αστεία επιχειρήματα που επικαλείται στην πρόσφατη ανάρτησή του ότι: «…όταν στη 

μνημονιακή δεκαετία αντίστοιχες ρυθμίσεις έκαναν όλες οι Τράπεζας μαζί και με 

κουρέματα των δανείων, που στην περίπτωσή μας ούτε καν διεκδικήθηκαν…». Όταν 

είναι γνωστό ότι καμία από τις τράπεζες δεν προχώρησε σε ρυθμίσεις δανείων ούτε 

για τους εν ενεργεία υπαλλήλους της, πόσο μάλλον για τους συνταξιούχους της. 

Οι ρυθμίσεις που αναφέρει ο γνωστός «παραμυθάς», αφορούν πελάτες τραπεζών που δεν 

είχαν αποδεδειγμένα τη δυνατότητα εξόφλησης των δανείων πρώτης κατοικίας λόγω της 

κρίσης και όχι στο σύνολο των δανειοδοτηθέντων (εργαζομένων, συνταξιούχων) και όλων 

των κατηγοριών των δανείων που οι δύο σύλλογοι της ΤτΕ πέτυχαν!!!   
   

❖ 20/4/2016:   Αποστολή επιστολή στη Διοίκηση της ΤτΕ:         

Η δύσκολη συγκυρία, τότε με τις διαπραγματεύσεις κυβέρνησης και Τρόικας, οδήγησε τη 
συντριπτική πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, παρά τις θεμιτές 
παραταξιακές ή ιδεολογικές διαφορές, να συμφωνήσει σε ένα κοινό πλαίσιο πέντε 
προτάσεων χωρίς μαξιμαλιστικές απόψεις και διεκδικήσεις και να αποσταλεί υπό την μορφή 
επιστολής στη Διοίκηση της ΤτΕ. Δυστυχώς για μια ακόμη φορά εξαίρεση από αυτή την 
ενωτική πρωτοβουλία του Συλλόγου μας απετέλεσε η παράταξη των «Εν Δράσει», η 
οποία μάλιστα ενάντια σε κάθε πρόβλεψη καταστατικής και συνδικαλιστικής πρακτικής και 
δεοντολογίας απέστειλε δικό της υπόμνημα στο Διοικητή της Τράπεζας ως μειοψηφία του 
Συλλόγου!!! 
 

❖ 19/12/2016:   Απόφαση σταθμός του Γ.Σ. της Τράπεζας με τη διεύρυνση του 
        προγράμματος  με τους συναδέλφου που ασφαλίστηκαν μετά την 1/1/1993 

Το Γενικό Συμβούλιο έκανε δεκτή εισήγηση του κ. Διοικητή με αποτέλεσμα το σύνολο των 
ασφαλισμένων της Τράπεζας (εργαζόμενοι και συνταξιούχοι) να απολαμβάνουν το ίδιο 
ασφαλιστικό καθεστώς. Επίσης το Γ.Σ. εξουσιοδότησε την Εκτελεστική Επιτροπή (άρθρο 28 
του καταστατικού) όπου συμμετέχουν τα 3 μέλη της Διοίκησης να διερευνήσει περαιτέρω το 
θέμα και να πάρει κάθε αναγκαία απόφαση για τη μεταφορά ενός επί πλέον 
ποσοστού από την Επικουρική στο Πρόγραμμα. Δυστυχώς όμως και δύο αυτές 
επιτυχίες υπονομεύθηκαν μέχρι την τελευταία στιγμή από τις προσπάθειες συγκεκριμένων 
συνδικαλιστών του Συλλόγου μας.  Αρνητική αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του 
Υποδιοικητή κ. Μητράκου στο Γ.Σ. ότι συνδικαλιστές και βουλευτές του ζήτησαν να 
παρέμβει για την αναβολή των θεμάτων, με το επιχείρημα της δήθεν ελλιπούς 
ενημέρωσης και ότι έρχεται το θέμα προς έγκριση στο Γ.Σ. σε μια περίοδο που είναι κοντά 
στις εκλογές των Συλλόγων!!!  

❖ 14/9/2018: Ανακοίνωση των «Εν Δράσει» Νο41/14.9.2018 
 «Το  Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ στη Θεσσαλονίκη αποφάσισε την κατάργηση των 

περικοπών και την επιστροφή των αναδρομικών» αυτός ήταν ο ανακριβής τίτλος 

της σχετικής ανακοίνωσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου καταδίκασε απερίφραστα 

τις συγκεκριμένες μεθόδους και πρακτικές παραπληροφόρησης των συναδέλφων. 
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❖ 13/2/2020: Πρόκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης από την παράταξη των «Εν 

Δράσει» όπου με αντικαταστατικές και παράνομες προτάσεις προσπάθησαν να 

ανατρέψουν το νόμιμο και δημοκρατικά εκλεγμένο Προεδρείο του Συλλόγου 

Συνταξιούχων, γνωρίζοντας πολύ καλά τα προβλήματα που θα προξενούσαν στη 

λειτουργία του Σωματείου, ιδίως σε μία περίοδο που θα έπρεπε να πρυτανεύει η λογική και η 

μετριοπάθεια. Οι συνάδελφοι ψήφισαν ενάντια στην πρόταση των «Εν Δράσει» σε 

ποσοστό περίπου 64%. 

 

❖ 16/3/2020: Προσφυγή των «29» μελών της παράταξης των «Εν Δράσει» στο  

      ΣτΕ για ακύρωση  της Υπουργικής Απόφασης.  

Η τελευταία ενέργειά τους αποτελεί το αποκορύφωμα του συνδικαλιστικού 

αριβισμού και τυχοδιωκτισμού. Επέλεξαν να στραφούν ενάντια στο Υπουργείο και τον 

αρμόδιο Υπουργό όταν γνώριζαν από ενημέρωση του κ. Διοικητή ότι έχουν υπάρξει σαφείς 

υπαινιγμοί και απειλές για την κατάργηση της Υπουργικής απόφασης σχετικά με την 

απονομή των συντάξεων και την ενδεχόμενη εμπλοκή μας στον ΕΦΚΑ 
 

Σε όλα τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και μια σειρά εξωδίκων που έχουν αποσταλεί 

από την παράταξη των «Εν Δράσει» σε μέλη της Διοίκησης και σε στελέχη της Τράπεζας. 

Όλες αυτές οι προσπάθειες υπονόμευσης των αιτημάτων των συνταξιούχων αποτελούν για τον 

συν. Ευσταθίου όπως αναφέρει και ο ίδιος «αναγνώριση του αδιάκοπου αγώνα του»!!! 
 

Ο επικεφαλής της παράταξης μας ανέφερε στο συνάδελφο Μ. Μπαλαούρα ότι δεν ενέχει 

καμία απολύτως σημασία πλέον ο ορισμός μιας εκ νέου συνάντησης μεταξύ των 

επικεφαλής των παρατάξεων καθ΄ ότι η κοινή προσπάθεια μας να αποτραπούν τα όποια 

αρνητικά αποτελέσματα προς το Υπουργείο μετά την προσφυγή των «29» θεωρείται 

πλέον άνευ ουσίας, αφού έχουν περάσει τρείς μήνες από την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης 

στο ΣτΕ (16/3/2020) και έχει κοινοποιηθεί ήδη στο Υπουργείο Εργασίας. Άλλωστε έχει 

ορισθεί δικάσιμος 5/10/2020.  
 

Όσον αφορά τα υπόλοιπα αιτήματα που συμπεριλαμβάνονται στην επιστολή του 

συναδέλφου Μ. Μπαλούρα και ειδικότερα στο θέμα της παύσης των δύο κρατήσεων και της 

επιστροφής των αναδρομικών, δεν νομίζουμε ότι υπάρχει διαφορετική άποψη από κανένα 

Διοικητικό Σύμβουλο του Συλλόγου μας ότι θα πρέπει  η εκκρεμότητα αυτή να κλείσει προς το 

συμφέρον όλων των συνταξιούχων. 

Εάν δεν έχει υπάρξει μέχρι σήμερα λύση, τουλάχιστον για την παύση των κρατήσεων, ως 

γνωστό δεν οφείλεται ούτε σε λανθασμένους χειρισμούς των δύο Συλλόγων ούτε στο 

μειωμένο ενδιαφέρον των παρατάξεων για την επίλυση του συγκεκριμένου θέματος, αλλά στην 

αρνητική παρέμβαση και θέση των αρμοδίων Υπουργών (Οικονομικών & Εργασίας) τόσο της 

προηγούμενης όσο και της σημερινής κυβέρνησης.  
 

Η παράταξη της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, με τη δυνατότητα που της παρέχουν 

οι συνάδελφοι με την ψήφο τους αναδεικνύοντας την ως πρώτη παράταξη του Συλλόγου μας δεν 

πρόκειται να σταματήσει την προσπάθεια της μέχρι την οριστική επίλυση των θεμάτων 

που εκκρεμούν για τους συνταξιούχους του χώρου μας. 
 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

Οι εκλεγμένοι Σύμβουλοι 
Γοζαδίνος Γιάννης, Κλητοράκη Ελένη,  Χαϊδούτης Στέλιος,  

Αβαγιανός Θανάσης, Πέτρου Παναγιώτης 


