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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ Σ.Σ.Τ.Ε. 

ΜΕ ΤΟΝ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ (ΔΕΥΤΕΡΑ 02/09/2019) 
 

 

Συναδέλφισσες  συνάδελφοι, 

  Μετά τη διεξαγωγή του Γ.Σ. της Τράπεζας την Παρασκευή 06/09/2019 και τη 

γνωστοποίηση από τον κ. Διοικητή στα Μέλη του Γενικού Συμβουλίου των απόψεών του 

σχετικά με το θέμα της παύσης των κρατήσεων, μας δίνεται η δυνατότητα να 

αναφερθούμε αναλυτικά στα τελευταία γεγονότα, ώστε ο κάθε συνάδελφος να έχει την 

ευχέρεια να ενημερωθεί πλήρως και να σχηματίσει τη δική του άποψη. 

 Με αφορμή το επερχόμενο Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας υπήρξε τηλεφωνική 

επικοινωνία του συναδέλφου Ευσταθίου Κ. τη Δευτέρα 26/08/2019 με τον Πρόεδρο του 

Συλλόγου για να ενημερωθεί εάν πρόκειται να συνεδριάσει το ερχόμενο χρονικό διάστημα το 

Δ.Σ. για το επίμαχο θέμα της παύσης των κρατήσεων. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου απέκλεισε 

κάθε ενδεχόμενο συνεδρίασης του Δ.Σ. για ένα θέμα που έχει συζητηθεί επανειλημμένως 

και έχουν κυκλοφορήσει ανακοινώσεις με το ίδιο περιεχόμενο που έχουν κουράσει 

αρκετά τους συναδέλφους. Ταυτόχρονα προέτρεψε το συνάδελφο Ευσταθίου εάν θέλει 

πράγματι να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια στην προσπάθεια που καταβάλλει ο Σύλλογος να 

επικοινωνήσει με τα Μέλη του Γ.Σ. που όπως έλεγε ο ίδιος ότι γνωρίζει πολύ καλά και έχει 

τη δυνατότητα να επηρεάσει ώστε να ενημερωθούμε εάν πράγματι υπάρχει το 

ενδιαφέρον από τη δικής τους πλευρά να θέσουν το θέμα των κρατήσεων στο ερχόμενο Γ. Σ.  

της 6/9/2019. Η απάντηση του συναδέλφου Ευσταθίου ήταν πολύ συγκεκριμένη. «Τώρα 

έχει βγει η Ν.Δ. να πάνε να το λύσουν αυτοί που την έβγαλαν, δεν πρόκειται να 

πάρω κανέναν τηλέφωνο και γιατί να τους πάρω άλλωστε συγγενείς μου είναι;». 

Χωρίς σχολιασμό!!! 

 Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, συνεχίζοντας την προσπάθεια του, επικοινώνησε με το 

συνάδελφο Μάκη Μπαλαούρα του οποίου ζήτησε τη μεσολάβηση σε συγκεκριμένα μέλη 

του Γ.Σ. που και ο ίδιος θεωρεί ότι μπορεί να βοηθήσουν. Ο συνάδελφος Μπαλαούρας 

ανταποκρίθηκε άμεσα στην προτροπή του Προέδρου του Συλλόγου και αφού 
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επικοινώνησε μαζί τους μας μετέφερε την άποψη τους ότι δεν υπάρχει το κατάλληλο 

κλίμα στο συγκεκριμένο Γ.Σ. της 6/9/2019 για την επίλυση του θέματος της παύσης των 

κρατήσεων. 

 Ταυτόχρονα μετά από αίτημα του Προέδρου του Σ.Σ.Τ.Ε. ορίστηκε συνάντηση με 

τον κ. Διοικητή τη Δευτέρα 2/9/2019. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου ζήτησε από τον κ. 

Διοικητή να συμπεριλάβει στα θέματα της Ημερησίας Διάταξης του προσεχούς Γ.Σ. προς 

συζήτηση και έγκριση την από 4/3/2019 απόφαση του Συμβουλίου Ασφάλισης. Ο κ. 

Διοικητής δεν απεδέχθη το συγκεκριμένο αίτημα και πρότεινε να κάνουμε ένα - ενάμιση 

μήνα υπομονή μέχρι να υπάρξει η έκδοση της απόφασης του ΣτΕ. Απόφαση που 

αναμένεται στο τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου ή το αργότερο το πρώτο δεκαήμερο του 

Οκτώβρη.   

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου εξήγησε στον κ. Διοικητή ότι η συγκεκριμένη αμετάκλητη 

απόφαση του ΣτΕ που αναμένεται αφορά τη συνταγματικότητα του Νόμου 

Κατρούγκαλου καθώς και τον καθορισμό της χρονικής περιόδου που θα 

καταβληθούν τα αναδρομικά, δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την παύση των 

κρατήσεων που επιδιώκουμε. Ο κ. Διοικητής επέμεινε στην άποψή του θεωρώντας ότι η 

Κυβέρνηση θα σεβαστεί τη συγκεκριμένη απόφαση του δικαστηρίου σχετικά με τις 

κρατήσεις και θα την υλοποιήσει ώστε λογικά θα ανοίξει το δρόμο και για την 

ικανοποίηση του δικού μας αιτήματος. Βλέποντας το αδιέξοδο που δημιουργήθηκε ο 

Πρόεδρος του Συλλόγου ζήτησε από τον κ. Διοικητή να λάβει υπόψη ότι εάν ισχύσει η άποψή 

του και αναμείνουμε την απόφαση του ΣτΕ δεν μπορούμε πλέον να περιοριστούμε στην 

ικανοποίηση απλά της παύσης των κρατήσεων αλλά θα πρέπει να δοθούν και τα 

αναδρομικά όπως θα προβλέπει η απόφαση με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 

ισχύουν για την ΤτΕ!! Ο κ. Διοικητής απάντησε συγκεκριμένα: «Βεβαίως Πρόεδρε θα 

δοθούν και τα αναδρομικά, θα υπάρξει συνολική λύση για τις μνημονιακές 

κρατήσεις». Στη συνέχεια ετέθη από τον Πρόεδρο του Συλλόγου η ψήφιση του 

πρόσφατου Ν.4623/19 από τη σημερινή Κυβέρνηση που προβλέπει για τους συνταξιούχους 

του ΕΦΚΑ πλαφόν κύριας σύνταξης 4.608€ στο ανταποδοτικό τμήμα της σύνταξής τους 

ανάλογα με τις εισφορές που κατέβαλλε ο κάθε συνταξιούχος. Το πλαφόν αυτό θα πρέπει 

να ανευρεθεί τρόπος να ισχύσει και για τους συνταξιούχους της ΤτΕ. Ο κ. Διοικητής 

ανέφερε ότι σαν γενικότερη λογική δε θα διαφωνήσει με την επέκτασή του και για τους 

συνταξιούχους της Τράπεζας, αλλά θα ήθελε να εξετάσει όλες τις παραμέτρους της 

συγκεκριμένης ρύθμισης καθότι δεν έχει ενημερωθεί πλήρως ώστε να έχει ολοκληρωμένη 

άποψη.  

Κατόπιν ο κ. Διοικητής εξέφρασε την επιθυμία να μην κοινοποιηθούν οι 

συγκεκριμένες απόψεις του εάν δεν προηγηθεί ενημέρωση των μελών του Γενικού 



Συμβουλίου. Για τη συγκεκριμένη συνάντηση και το τι διημείφθη μεταξύ του κ. Διοικητή και 

του Προέδρου του ΣΣΤΕ είχαν ενημερωθεί τόσο ο Γραμματέας του Συλλόγου κ. Ν. 

Αντωνόπουλος όσο και η Αντιπρόεδρος κα Ε. Κλητοράκη.  

Απ’ ότι αντιλαμβάνεται ο κάθε καλοπροαίρετος συνάδελφος όχι μόνο δεν είχαμε λόγο 

να κρύψουμε τίποτα απολύτως από τη συνάντηση με τον κ. Διοικητή, απεναντίας θεωρούμε 

ότι ήταν μία από τις πιο αποδοτικές συναντήσεις που έχουν γίνει όλο το τελευταίο 

χρονικό διάστημα. Σεβόμενοι την δεοντολογία και την επιθυμία του δεν μπορούσαμε να 

κοινοποιήσουμε απόψεις του πριν ο ίδιος ενημερώσει το Γ.Σ. 

Εκτός και εάν κατά την άποψη του επικεφαλής των «Εν Δράσει» συν. Ευσταθίου θα 

έπρεπε να συνεχισθεί το παιχνίδι του «κακού» Διοικητή και του «συγκαταβατικού» 

Προεδρείου για να μας υπενθυμίζει κάθε τόσο πόσο «δίκιο» είχε όταν ο ίδιος τα επεσήμανε 

και εμείς δεν ακολουθούσαμε το «δρόμο της επιτυχίας». Ακόμα δεν θέλει να καταλάβει 

ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Γενικών Συμβούλων είχε απόλυτα ταυτιστεί με 

τις απόψεις των Υπουργών και του κ. Διοικητή, ειδικότερα στο συγκεκριμένο θέμα που 

μας αφορά,  γι’ αυτό το λόγο και μόνο με το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί υποχρέωση 

του κάθε συνδικαλιστή ήταν και παραμένει η δημιουργία διεξόδων που θα 

βοηθήσουν στην επίλυση των θεμάτων που μας απασχολούν.  

 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 
 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Είχατε ενημερωθεί αναλυτικά με την ανακοίνωση Νο14/31.7.2019 για την απόφαση 

του Δ.Σ. του Συλλόγου μας να προχωρήσει στην αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για 

την αποτροπή της πώλησης του οικοπέδου του Παλαιού Φαλήρου, ιδιοκτησίας του πρώην 

Ταμείου Συντάξεων της ΤτΕ. Οι δικηγόροι μας Καρδαράς Φίλιππος και Τζαβάρα Σταυρούλα  

(εξειδικευμένοι σε θέματα πολιτικής δικονομίας) συνέταξαν ένα πλήρες δικόγραφο 15 

σελίδων και κατέθεσαν την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και αίτηση προτίμησης μαζί με τα 

σχετικά έγγραφα για σύντομη ημερομηνία που αφορά και το καλώς εννοούμενο συμφέρον 

της Τράπεζας, να έχουμε σύντομη δικαστική απόφαση επειδή το Πρωτοδικείο είχε σύντομη 

ημερομηνία το Δεκέμβριο του 2019. Τελικά ο Πρόεδρος του Πρωτοδικείου έκανε δεκτή την 

αίτηση προτίμησης και όρισε ημερομηνία εκδίκασης την 27/9/2019.  

  



Χθες προς έκπληξη όλων κυκλοφόρησε ανακοίνωση του ΣΥΤΕ Νο12/9.9.19 στην οποία 

αναφέρονται συγκεκριμένες ενέργειες στο Γ.Σ. της Τράπεζας σχετικά με το θέμα της 

πώλησης  του οικοπέδου.  

Σας παραθέτουμε μέρος της ανακοίνωσης του ΣΥΤΕ για την πλήρη ενημέρωσή σας. 

 

…Κατά τη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της 6/9/2019 ανακοινώθηκε με 

έκδηλη ικανοποίηση ότι επετεύχθη αύξηση του τιμήματος κατά το «συγκλονιστικό» 

ποσό των 144.000 €, ήτοι 1,1% επί του αρχικού τιμήματος! Προφανώς ο θρίαμβος αυτός 

προέκυψε ως αποτέλεσμα «ηρωικής διαπραγμάτευσης» με την ενδιαφερόμενη εταιρία!  

Είναι αυτονόητο ότι το τίμημα παραμένει μετριότατο με βάση κυρίως τη γενικότερη έντονα 

αυξητική τάση των τιμών που παρατηρείται στην αγορά ακινήτων, όπως πιστοποιείται και  

από τα πρόσφατα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, με την περιοχή του Π. Φαλήρου να 

βρίσκεται στις κορυφαίες θέσεις. Ως εκ τούτου, είναι τουλάχιστον οξύμωρο η ίδια η 

Τράπεζα να εμφανίζεται ως επισπεύδουσα να πουλήσει το δικό της οικόπεδο. 

Επιπρόσθετα, τα πρακτικά της Επιτροπής, υπό την προεδρεία του Υποδιοικητή κ. Θ. 

Μητράκου που εισηγήθηκε την πώληση, δεν παρουσιάστηκαν ούτε κατά την τελευταία 

συνεδρίαση του ΓΣ καθώς φαίνεται ότι αγνοείται η τύχη τους. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου ο Υποδιοικητής κ. Ι. 

Μουρμούρας εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του, ζητώντας μάλιστα εγγράφως «την 

άμεση διακοπή της διαδικασίας πώλησης του οικοπέδου». 

Παρά ταύτα η Διοίκηση, αγνοώντας επιδεικτικά τα παραπάνω, ενημέρωσε ότι βρίσκεται 

ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία για την άμεση ολοκλήρωση της πώλησης. 

Συνάδελφοι,  

Η σπουδή της Διοίκησης να «τελειώνει» με το θέμα άρον – άρον, παρά τις 
τεκμηριωμένες ενστάσεις του ΣΥΤΕ (Ανακοινώσεις Νο 8/12.7.2019, Νο 9/15.7.2019 και 
11/2.9.2019) αλλά και μελών της Διοίκησης και του Γενικού Συμβουλίου ως προς τη 
διαδικασία πώλησης, δημιουργεί πολλά ερωτηματικά, ιδιαίτερα ενώ εκκρεμεί η 
εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων του ΣΣΤΕ στις 27/9/2019. Η τακτική αυτή της 
Διοίκησης είναι πλέον ακατανόητη και προκλητική τόσο προς τους ασφαλισμένους 
της Τράπεζας όσο και προς το θεσμό της δικαιοσύνης… 

 
 
 

 Πιστεύουμε ότι, άσχετα από την  οποιαδήποτε εξέλιξη που μπορεί να υπάρξει στο 

θέμα της εκδίκασης της αίτησης ασφαλιστικών μέτρων, ο Σύλλογος Συνταξιούχων ως 

αποδέκτης έντονων αισθημάτων πικρίας και αγανάκτησης πολλών μελών του έπραξε στο 

ακέραιο το καθήκον του. Όλα αυτά που γράφονται και αναφέρονται το τελευταίο χρονικό 

διάστημα δεν θα δικαιολογούσαν καμία αδράνεια από την  πλευρά μας. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας 

Ιωάννης Γοζαδίνος    Νικόλαος Αντωνόπουλος  


