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Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2018 
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No27 
 

 

Η ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ 

ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ  

ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
 

 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 Το περιεχόμενο του τίτλου της ανακοίνωσής μας αναφέρεται στην πρόσφατη απόφαση 

που προέκυψε μετά τη συγκέντρωση των δύο παρατάξεων του Συλλόγου μας (Εν Δράσει και 

Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας) στις 11/10/2018. Είναι απορίας άξιο πώς μια παραταξιακή 

συγκέντρωση έρχεται κατά την άποψη των επικεφαλείς των δύο παρατάξεων να 

υποκαταστήσει και να καταργήσει τα δημοκρατικά εκλεγμένα θεσμικά όργανα του 

Συλλόγου μας!!!  

Δυστυχώς δεν έχουν καμία αναστολή, προκειμένου να εμφανιστούν ως 

αποκλειστικοί τιμητές των συμφερόντων των συναδέλφων και να καλύψουν όλα τα 

ψεύδη και τις ανακρίβειες του προηγούμενου διαστήματος, περί απόφασης και λύσης 

στο Συμβούλιο της Θεσσαλονίκης (14/9/2018) για την κατάργηση των περικοπών  και της 

επιστροφής των αναδρομικών. Παίζουν το τελευταίο «χαρτί» που τους έχει απομείνει χωρίς να 

υπολογίζουν τις συνέπειες μιας τέτοιας τυχοδιωκτικής και ακραίας πρακτικής για τα 

συμφέροντα των συναδέλφων και τη λειτουργία του ίδιου του σωματείου. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 Θεωρούμε απαραίτητη προϋπόθεση την επισήμανση συγκεκριμένων αναφορών των 

δύο παρατάξεων στην απόφαση της συγκέντρωσης για να κατανοήσετε όλα τα παραπάνω και 

να αντιληφθείτε την απεγνωσμένη προσπάθεια που καταβάλλουν μέσω της συνεχιζόμενης 

παραπληροφόρησης και της επικοινωνιακής πολιτικής τους, ώστε να σας πείσουν για την 

αγωνιστικότητά τους, την αποτελεσματικότητά τους και ειδικότερα την ειλικρίνειά τους… 

 Αναφέρουν συγκεκριμένα στην απόφαση:  

 «Θεωρούμε σημαντικό γεγονός τη διαμόρφωση, στο Γενικό Συμβούλιο της 

Θεσσαλονίκης,  ευνοϊκού κλίματος για την εφαρμογή της, από 3.10.2017, Γνωμοδότησης 

του Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ.» 

http://www.sste.gr/


 

Η «αδιαμφισβήτητη» απόφαση του Γ.Σ. της Θεσσαλονίκης, όπως έλεγαν και έγραφαν 

οι επικεφαλείς των Εν Δράσει, εν μια νυκτί μετατράπηκε σε «ευνοϊκό κλίμα» και μάλιστα το 

θεωρούν και αρκετά σημαντικό, όπως αναφέρουν. 

 

 «Καλούμε τη Διοίκηση της ΤτΕ  και τα μέλη του Γενικού της Συμβουλίου, στην 

ερχόμενη συνεδρίασή του, της 29.10.18, να εισάγουν προς συζήτηση το πιο πάνω θέμα 

και να αποφασίσουν την άμεση εφαρμογή της, από 3.10.17, Γνωμοδότησης του Ν.Σ. της 

ΤτΕ….»   

 

Καλούν ΤΩΡΑ τη Διοίκηση της Τράπεζας να φέρει το θέμα προς συζήτηση στο επόμενο  Γ.Σ 

(29/10/2018). Ένα θέμα που έχουν εμφανίσει ως λυμένο από τις 14/9/2018, δηλαδή δύο 

Γενικά Συμβούλια πριν… 

Πράγματι θα θέλαμε να γνωρίζουμε αισθάνονται άραγε την ανάγκη να 

απευθυνθούν προς τους συναδέλφους και να ζητήσουν συγνώμη για τα ψεύδη που 

ξεστόμισαν και έγραψαν και για τη σύγχυση που προκάλεσαν;;;  

 

Όχι μόνο δε ζητούν συγνώμη αλλά συνεχίζουν να παραπληροφορούν τους 

συναδέλφους.  

 

 «Εκτιμούμε ότι, οι κυβερνητικές αποφάσεις για την επιστροφή αναδρομικών, σε 

ένστολους, δικαστικούς, καθηγητές πανεπιστημίων και ιατρούς, σε εκτέλεση δικαστικών 

αποφάσεων, όπως αναφέρεται και στο κατατεθέν προσχέδιο του προϋπολογισμού, 

δημιουργούν θετικές προσδοκίες για τους συνταξιούχους της ΤτΕ…» 

 

Εμφανίζουν εν γνώση τους,  ότι οι συγκεκριμένες δικαστικές αποφάσεις και η πρόθεση 

της κυβέρνησης να τις ικανοποιήσει δημιουργούν θετικές προσδοκίες για τους συνταξιούχους 

της ΤτΕ, ενώ γνωρίζουν πολύ καλά ότι ουδεμία σχέση έχουν οι εν λόγω αποφάσεις με τη 

συγκεκριμένη απόφαση του ΣτΕ της 10/6/2015 για την αντισυνταγματικότητα των δύο 

νόμων 4051 & 4093/12. Οι αποφάσεις που αναφέρουν ικανοποιούν μισθολογικές διαφορές 

συγκεκριμένων κλάδων εργαζομένων που είχαν παρακρατηθεί πέραν αυτών που προέβλεπε ο 

σχετικός Ν4093/12. Οι συνταξιούχοι που καλύπτουν οι εν λόγω αποφάσεις είναι ΜΟΝΟΝ αυτοί 

που συνταξιοδοτήθηκαν μετά το 2012 και η σύνταξή τους υπολογίστηκε σε λανθασμένη 

βάση.  

 



Η Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που κοινοποιήθηκε πρόσφατα 

ταυτίζεται απόλυτα με τη δική μας περίπτωση και πράγματι έκρινε ως παράνομη την 

επιβολή των κρατήσεων και την κατάργηση των δώρων για τον συνταξιούχο Οδυσσέα 

Τσολογιάννη  και του επιδίκασε αναδρομικά το ποσό των 11.184€ από τον ΕΦΚΑ και το 

ΕΤΕΑΕΠ. Εδώ φάνηκε η πραγματική πρόθεση της κυβέρνησης για τη συγκεκριμένη 

απόφαση που άμεσα έδωσε εντολή στον ΕΦΚΑ να ασκήσει έφεση στις 20/9/2018  και στο 

ΕΤΕΑΕΠ αντίστοιχα στις 24/9/2018, ενάντια στην πρωτόδικη απόφαση που δικαίωνε το 

συγκεκριμένο συνταξιούχο. Εάν οι προθέσεις της κυβέρνησης είναι αυτές που 

επικαλούνται τα φερέφωνά της για ποιο λόγο προχώρησε σε εφέσεις;;; 

 Μη ξεχνάτε άλλωστε πόσες φορές έχουμε αναφέρει ότι για την ικανοποίηση των 

αποφάσεων του ΣτΕ που μας αφορούν η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί στη διαδικασία της 

τρίτης αξιολόγησης προς τους δανειστές  ότι δεν πρόκειται να τις υλοποιήσει, καθότι το 

κόστος ήταν τεράστιο για τις δυνατότητές της. Αυτός άλλωστε ήταν και ο λόγος που 

παρενέβησαν στελέχη της στην Κεντρική Τράπεζα ώστε να μην προχωρήσουμε στην 

υλοποίηση της γνωμοδότησης του Νομικού της Συμβουλίου. 

Έτσι για να λέμε και καμιά αλήθεια!!!!   

Τέλος, προσβάλλοντας τη νοημοσύνη όλων μας (συνταξιούχων και εργαζομένων) 

συνεχίζουν: 

 «Καλούμε τον Πρόεδρο του ΣΣΤΕ και τούς Πρόεδρο και Γ. Γραμματέα του ΣΥΤΕ, που 

μετέχουν στο επταμελές Συμβούλιο Ασφάλισης της ΤτΕ, να ζητήσουν τη σύγκλισή του, 

πριν τη συνεδρίαση του Γ.Σ. της 29.10.18, με μοναδικό θέμα την εφαρμογή της 

γνωμοδότησης  του Ν.Σ.» 

 

Μέσα στην απελπισία τους  φαίνεται ότι ξέχασαν την παρότρυνση τόσο της παράταξης 

των Εν Δράσει όσο και της κομματικής οργάνωσης του ΣΥΡΙΖΑ  στη ΤτΕ, όταν καλούσαν 

το Γ.Σ. της Τράπεζας να δώσει εντολή στο Συμβούλιο Ασφάλισης να συνεδριάσει, 

παρακάμπτοντας κάθε έννοια δεοντολογίας, πρακτικής και ηθικής, θεωρώντας το 

Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας που συγκαλεί το Συμβούλιο Ασφάλισης ως υποχείριο 

του κάθε συμβούλου!!!  

ΤΩΡΑ λοιπόν θυμήθηκαν τους θεσμικά εκλεγμένους εκπροσώπους των δύο Συλλόγων 

που συμμετέχουν στο Συμβούλιο Ασφάλισης, όταν μέχρι σήμερα δεν τους έχουν 

ενημερώσει για καμία απολύτως πρωτοβουλία τους, και μάλιστα αυτό 

αποδεικνύεται περίτρανα όταν την ύστατη στιγμή πήραν απόφαση να επιδώσουν το 

γελοίο αυτό λιβελογράφημα που εμφανίζουν ως απόφαση συγκέντρωσης συνταξιούχων 

της ΤτΕ στα μέλη της Διοίκησης και του Γενικού Συμβουλίου χωρίς τη γνώση και  



συγκατάθεση της ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ του Συλλόγου Συνταξιούχων που ανήκουν ως 

συνδικαλιστικές παρατάξεις.  

 

Έχουμε επανειλημμένα αναφέρει ότι δεν θα ανεχθούμε τον όποιο εμπαιγμό και 

εξαπάτηση των συναδέλφων από συνδικαλιστές και παρατάξεις που φέρουν ακέραια την 

ευθύνη υπονόμευσης της λύσης για την παύση των κρατήσεων και την επιστροφή των 

αναδρομικών. 

Επιπρόσθετα έχουμε ζητήσει από τις συγκεκριμένες δύο παρατάξεις και το 

επαναλαμβάνουμε, να αντιμετωπίζουν τα θέματα με τη δέουσα υπευθυνότητα και 

σοβαρότητα, καθότι θα είναι υπόλογοι για δεύτερη φορά στους συναδέλφους εάν 

υπονομευτεί εκ νέου η όποια δυνατότητα επίλυσής τους. 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Ο Σύλλογός μας επιδιώκει την ανεύρεση λύσης σταθμίζοντας όπως πάντα το 

γενικότερο περιβάλλον αλλά και τις επίσημες δεσμεύεις της Διοίκησης της Τράπεζας. Δε θα 

συνηγορήσουμε όμως στην καλλιέργεια ενός επίπλαστου κλίματος ευφορίας όταν δεν 

έχουμε συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την επίλυσή του ΤΩΡΑ. 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 

Υ.Γ. Αυτό που μας προξένησε ιδιαίτερη εντύπωση από την ανακοίνωση – απόφαση 

της συγκέντρωσης ήταν ότι δεν υπήρχε καμία απολύτως αναφορά στη 

συμμετοχή του συναδέλφου βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μ. Μπαλαούρα. 

Πληροφορηθήκαμε ότι πήρε το λόγο και μάλιστα στη σχετική ομιλία του 

εμφανίστηκε αρκετά διαλλακτικός και συναινετικός προς όλους τους 

συνταξιούχους της ΤτΕ και τα θεσμικά όργανα που τους εκπροσωπούν. Μήπως 

τελικά αυτός ήταν ο λόγος που δεν τον ανέφεραν, ότι ήταν αρκετά 

διαλλακτικός;;; Ή μήπως δεν ήθελαν να εμφανίσουν τη συγκεκριμένη 

συγκέντρωση ως μια κομματική σύναξη;;; Γιατί τελικά στην πλειοψηφία της 

μια τέτοια ήταν!!! Άλλωστε κατά γενική ομολογία δεν έχουν τίποτα άλλο κοινό να 

επιδείξουν οι δύο συγκεκριμένες παρατάξεις παρά μόνο την κομματική τους 

ταύτιση!!! 

                                                      


