Ανακοίνωση 28/ 6.3.2017
 Οι συνταξιούχοι της Τράπεζας της Ελλάδος μπροστά στη κάλπη!
 OXI στο διχασμό και στην κομματικοποίηση του συνδικαλισμού
Συναδέλφισσες , συνάδελφοι ,
Η διετία που ολοκληρώνει τον κύκλο της στις 22.3.17 ( εκλογές ),δεν ήταν καλή
διετία για τον Σύλλογο. Όχι μόνο γιατί δεν προωθήθηκαν ορισμένα ώριμα θέματά
μας, αλλά γιατί ο διχασμός, στρογγυλοκαθισμένος στην κορυφή του Συλλόγου,
δείχνει τα απαίσια δόντια του, ο δε ξεπερασμένος κομματισμός επέστρεψε
ασύδοτος, απροκάλυπτος, με απρόβλεπτες συνέπειες, αν επιδοκιμαστεί .
Ακόμη και την ύστατη ώρα, και οι δύο κινήσεις του προεδρείου , με ψευδεπίγραφες
ανακοινώσεις και προσωπικές επιθέσεις εναντίον μας, προβάλλουν την…
αποτελεσματικότητα του κομματισμού( ! ). Πιστεύουν ότι έτσι θα κρατήσουν
δυνάμεις! !Δυστυχώς γι αυτούς ο κομματικός συνδικαλισμός, στην εποχή
`` μνημονίων `` δεν έχει να δώσει τίποτα και σε κανένα. Μόνο ωδίνες.
Η κίνησή μας, λόγω των θέσεών της, έχει διαχρονικά κατασυκοφαντηθεί από τις
δήθεν ανεξάρτητες κινήσεις του χώρου που είναι βαθειά κομματικές ,όπως
άλλωστε το επιβεβαιώνουν με τις τελευταίες απροκάλυπτες ανακοινώσεις τους .
Παίζουν με την μνήμη των τραπεζοελλαδιτών και καταφεύγουν σε απίθανα,
ασύστολα ψεύδη.
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά γεγονότα της διετίας που αναδείχνουν, την
επιζήμια πολιτική των `` 6 ``συναδέλφων που πλειοψηφικά ,κι όχι
αντιπροσωπευτικά, είχαν αναλάβει την καθοδήγηση του Συλλόγου ήταν:
Α .Η ανάθεση του προγράμματος σε ασφαλιστική εταιρεία.
Δημιούργησαν θέμα που δίχασε το Σύλλογο για να αποδειχθεί τελικά ότι ήταν μία
``φούσκα`` που έσπασε. Παρά τις απίθανες επιπολαιότητες, τόσο περί του δήθεν
κίνδυνου του προγράμματος που θα…. έπρεπε να το πάρουμε από την αγκαλιά της
Τράπεζας(!) για να το πάμε σε ασφαλιστική εταιρεία(!!!) , όσο και ως προς τη
νομιμότητα της μεταφοράς(!), το πρόγραμμα παραμένει στη θέση του, επαρκώς
διασφαλισμένο, όπως άλλωστε το 2013 ,όταν και με την δική μας συνεισφορά
( υπογραφή )το δημιουργήσαμε.

Β. Ο ασφαλιστικός ν.4387 (Κατρούγκαλου ). Αντί ενότητας ενέτεινε τον διχασμό!
Ενώ, τελικά, μείναμε έξω από τις δυσμενέστατες ρυθμίσεις του νόμου ,αντί
αξιοποίησης της δυνατότητας να διεκδικήσουμε την προώθηση-επίλυση των
ρεαλιστικών θεμάτων από την Διοίκηση της Τράπεζας, το προεδρείο ,αντί να
αναλάβει πρωτοβουλίες, κατελήφθη από δυσφορία και νευρικότητα εντείνοντας
τον αυταρχισμό και τον διχασμό
Γ. Ανοιχτός απροκάλυπτος κομματισμός της πλειοψηφίας
Είναι τέτοια η κομματική αφροσύνη των δήθεν ανεξάρτητων κινήσεων που συγκροτούν

το προεδρείο των ``6`` , δηλαδή η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ των σ. ΓοζαδίνουΚλητοράκη και η ΔΕΚΣ των σ.Βρέττα – Αντωνόπουλου ,που όχι μόνον εκδίδουν
ανοιχτά κομματικές ανακοινώσεις , αλλά τόλμησαν και ενέπλεξαν και την Διοίκηση
της Τράπεζας εκθέτοντας το ίδρυμα . Έτσι νομίζουν ότι θα αποκομίσουν ψήφους,
αδιαφορώντας για τις συνέπειες που αναμένονται οδυνηρές , αν επιβραβευθεί
αυτή η συνδικαλιστική πρακτική. Παραθέτουμε τα ρεαλιστικά θέματα που πρέπει
να διεκδικηθούν γιατί είναι ώριμα και διαθέτουν ισχυρή νομική βάση:
ΤΑ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΡΕΠΕ/ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΘΟΥΝ

A.Μεταφορά ποσοστού 10% – 12 % από το μέρισμα στο πρόγραμμα .
Ενίσχυση συνταξιούχων που έχουν αδικηθεί κατάφωρα .
Την προσεχή διετία, μπορούμε να ολοκληρώσουμε την ρύθμιση της 25.6.2013 και
να γίνει η μεταφορά, με ταυτόχρονη διόρθωση της κατάφωρης ανισότητας στο χώρο
Ο απαράβατος όρος που έχει θέσει η Αναγεννητική Πρωτοβουλία, δηλαδή της
προσαρμογής προς τα πάνω του ``συντελεστή προσομοίωσης``,όπως προβλέπεται
στο υπόμνημα των `` 8 `` Διοικητικών Συμβούλων προς την Διοίκηση, στις 20.4.16,
αποτελεί ανεκτίμητη συνεισφορά της κίνησής μας . Στις σημερινές συνθήκες
αποτελεί την μοναδική δυνατότητα να εκδηλωθεί στοιχειώδης μέριμνα της
Τράπεζας υπέρ χαμηλοσυνταξιούχων συναδέλφων που δεινοπαθούν (άνεργα
παιδιά, αρρώστια… )
Β. Διεκδίκηση δώρων και επιδόματος αδείας στο πρόγραμμα και στο μέρισμα .
Δεν υφίσταται κανένα κώλυμα για την χορήγηση δώρων και επιδόματος αδείας στο
πρόγραμμα. Ο Σύλλογος όφειλε και οφείλει να διεκδικήσει θεσμικά, με απόφαση
Δ.Σ. και τεκμηριωμένο αίτημα προς τη Διοίκηση, το δώρο Χριστουγέννων – Πάσχα
και το επίδομα αδείας στο πρόγραμμα. Όταν αυτά χορηγούνται μέσω του
``λογαριασμού επικούρησης προσωπικού`` της ΕΤΕ (έχει ανάλογη υπόσταση με το
δικό μας πρόγραμμα ,χωρίς, όμως ,να διαθέτει τους αναγκαίους πόρους, κάτι που
δεν συμβαίνει με εμάς ), τούτο επιβεβαιώνει την πλημμελή λειτουργία του
Συλλόγου μας. Το αίτημα έχει ισχυρή νομική βάση , δεν έχει ,όμως, ουσιαστικά
διεκδικηθεί ,ούτε έχει προβληθεί με την δέουσα τεκμηρίωση.
Ανάλογη ισχυρή βάση έχει και η διεκδίκηση δώρων και επιδόματος αδείας στο

μέρισμα. Η διάταξη του ν. 4093/12 `` τα επιδόματα και δώρα …και της ΤτΕ καταργούνται``
είναι σαφώς αντισυνταγματική και θα καταρριφθεί από την δικαιοσύνη ,αν ο
Σύλλογος προσφύγει στα δικαστήρια .Πρώτα, όμως έπρεπε/πρέπει να διεκδικηθεί
με την δέουσα νομική τεκμηρίωση από την Διοίκηση .
Γ. Έκτακτη οικονομική ενίσχυση - Τα δάνεια 2013 – 2014. Να χορηγηθεί το
`` επισκευαστικό ``
Η έκτακτη οικονομική ενίσχυση που χορηγούσε η ΤτΕ τα `` χρόνια της ευημερίας``
είναι απαράδεκτο να μην χορηγείται σε συναδέλφους που βιώνουν την φτώχεια . Το
προεδρείο του Δ.Σ. κάνοντας πολύ κακή εκτίμηση των πραγμάτων ,δεν έχει
διεκδικήσει το αίτημα, μπερδεύοντας τα 20.000 Ευρώ του δήθεν λ/σμού
αλληλεγγύης και τα δάνεια του 2013 και 2014 με την `` υποχρέωση`` της ΤτΕ να
κρατήσει όρθιους συναδέλφους που αναμετρώνται με τις συνέπειες της κρίσης.
Σημειώνουμε ότι δεν περιποιεί τιμή στο ίδρυμα να αποκλείει από την χορήγηση των
δανείων συνταξιούχους που έχουν καταφύγει στο Νόμο Κατσέλη, αλλά και
συναδέλφους που η σύνταξή τους δεν αρκεί για την αποπληρωμή του δανείου, η
είχαν πειθαρχική ποινή. Το δάνειο στους συνταξιούχους της Τράπεζας της Ελλάδος
δεν μπορεί να είναι συνέχιση τιμωρίας, ούτε καθαρή εμπορική συναλλαγή.
Δ. Περιφερειακή Επιτροπή συναδέλφων Β. Ελλάδος της Αναγεννητικής
Πρωτοβουλίας
Η αδυναμία του συνδικαλιστικού κομματικού ``συστήματος``της ΤτΕ να
εκσυγχρονίσει το καταστατικό του Συλλόγου και να δώσει έκφραση – φωνή στους
συναδέλφους της περιφέρειας, οδήγησε συναδέλφους που λειτουργούν στο
πλαίσιο της Α.Π. από τον Βόλο , Σέρρες , Καβάλα,Κατερίνη, Ξάνθη και
Θεσσαλονίκη, να συγκροτήσουν άτυπο όργανο – επιτροπή . Ήδη έχουν
πραγματοποιήσει την πρώτη αυτόνομη συγκέντρωσή τους στη Λέσχη Θεσσαλονίκης,
την Δευτέρα 13.2.17 . Το άτυπο αυτό όργανο μπορεί, με διεύρυνση ,να συμβάλλει
σε μία ``άλλη`` λειτουργία του Συλλόγου. Περισσότερα σε ανακοινώσεις της
Α.Π.και σχόλια συναδέλφων στην www.anagennitikiprotovoulia.gr.

Πολιτισμός- ``λογαριασμός αλληλεγγύης``-νέες δράσεις αλληλεγγύης
Οι δομές πολιτισμού που στήθηκαν στο κέντρο, την διετία 2013 – 2015 (πολιτιστική
επιτροπή , θεατρική ομάδα, ομάδες χορού, αλληλεγγύης,διάφορα μαθήματα…),
αλλά και η χορωδία , αναμένουν το, ανύπαρκτο στη κρινόμενη διετία , ενδιαφέρον
του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ``λογ/σμός αλληλεγγύης``που ψηφίστηκε
και``διοικείται`` αποκλειστικά από τους `` 6 `` συναδέλφους της πλειοψηφίας
αποτελεί κακέκτυπο αλληλεγγύης. Στο Σύλλογο υπάρχουν ανεκμετάλλευτες
δυνατότητες για δράσεις αλληλεγγύης και πολιτισμού αρκεί να αποκεντρωθούν και
να ξεφύγουν από τα ασφυκτικά πλαίσια της στειρότητας της παραταξιοποίησης .

ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΑΡΟΣ
AΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Θεσ/κη )

ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΑΡΑΒΙΔΗ ΓΙΟΥΛΑ
ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ,
ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ (Κέρκυρα)
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΒΕΡΓΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (Κιλκίς)
ΒΛΑΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ( Θεσ/κη )
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ ( Ξάνθη )
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ(Θεσ/κη) ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ )Θεσ/κη)
ΔΑΡΔΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΙΑΚΩΒΟΣ
ΔΕΜΕΡΟΥΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΔΗΜΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ(κατερινη)
ΕΞΑΡΧΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΖΟΛΩΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ
ΚΑΠΑΤΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ( Πάτρα )
ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Θεσ/κη)
ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΚΑΤΣΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ
ΚΟΜΠΟΛΙΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Θεσ/κη),
ΚΟΡΙΖΗ ΒΑΣΩ
ΚΟΡΦΙΑΤΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΣΣΕΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΡΟΚΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΡΥΟΒΡΥΣΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ( Ρέθυμνο ) ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ (Θεσ/κη))
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ- ΠΑΝΤΑΖΗ ΚΑΙΤΗ
ΛΕΟΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΛΑΟΥΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΛΕΚΑ ΕΥΑ
ΛΟΥΡΟΥΝΤΖΗΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ( Θεσ/κη )
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Θεσ/κη)
ΜΠΑΣΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
)
ΜΩΡΑΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (Θ/κη)
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΠΑΠΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ(Θεσ/κη)
ΠΑΡΣΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (Καβάλα )
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ ( Βόλος )
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΛΙΟΓΚΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ( Πολύγυρος )
ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΡΕΦΤΙΤΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ( Σέρρες)
ΡΗΓΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Καβάλα )
ΣΑΦΡΑΝΤΖΑ ΕΦΗ (Θεσ/κη)
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ( Ηράκλειο)
ΣΠΥΡΑΤΟΥ – ΠΑΛΛΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ(Καλαμάτα)
ΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (Θεσ/κη)
ΣΥΦΑΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (Κέρκυρα)
ΣΧΟΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ( Θεσ/κη )
ΤΖΑΝΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΤΟΥΡΜΟΥΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΡΟΧΑΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΤΣΙΦΟΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (Θεσ/κη )
ΤΥΡΟΒΟΛΑΕΥΓΕΝΙΑ
ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ ( Καλαμάτα)
ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Θεσ/κη)
ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ ( Βόλος)
ΧΟΛΕΒΑ ΠΟΛΥ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ-ΜΠΑΖΙΝΗ ΚΙΚΗ
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Συνδιαμορφώστε το αύριο του Συλλόγου, παίρνοντας μέρος στη Γ.Σ.
( Τρίτη 14.3.17 ) και στις εκλογές (Τετάρτη 22.3.17),στη λέσχη Λέκκα 23 - 25

