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                 Ανακοίνωση Νο 26                         30/10/18 

Α. Γενικό Συμβούλιο της 29/10/18 :Παρατείνεται η εκκρεμότητα 

Είχαν καλλιεργηθεί βάσιμες  ελπίδες ότι το Γενικό Συμβούλιο που συνήλθε στις 29/10/18  

θα απεφάσιζε την παύση των περικοπών των νόμων και την επιστροφή  των 

αναδρομικών.Είχε συμβάλλει και η πρόταση δύο μελών του Γ.Σ.                                                            

Δυστυχώς,όχι μόνον απόφαση δεν ελήφθη, αλλά καταγράφηκε και η άρνηση του κ.Διοικητή  

να συγκαλέσει το προβλεπόμενο `` Συμβούλιο ασφάλισης ``.                                                                   

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΤΕ( 55/30/10/18),του οποίου ο πρόεδρος συμμετέχει στο 

Γ.Σ., ελήφθη η παρακάτω απόφαση :                                                                                                                                                                                    

`` Το Γενικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι το όργανο που είναι αρμόδιο για να εισηγείται θέματα 

κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού  είναι το Συμβούλιο Ασφάλισης .Σε κάθε πάντως περίπτωση 

το Γενικό Συμβούλιο εκτιμά ότι το υπό κριση θέμα μπορεί να αντιμετωπιστεί  συνολικά σε 

μεταγενέστερο χρόνο..Ο Σύμβουλος Ε.Γερανιωτάκης ζήτησε η τράπεζα να προχωρήσει στην άμεση 

εφαρμογή  των αποφάσεων του Συμβουλίου  της Επικρατείας ``                                                                                         

Από την παραπάνω απόφαση προκύπτει ότι οι τραπεζοελλαδίτες συνταξιούχοι,παρότι 

``προσωπικό`` της ΤτΕ, σε αντίθεση με τους  ενεργεία υπαλλήλους  και υψηλόβαθμους  

μεγαλοπαράγοντές  της που  επίσης, είναι  `` προσωπικό ``, θα συνεχίσουν,μόνοι αυτοί, να 

συνεισφέρουν μεγάλο μέρος της σύνταξής τους στην…. δημοσιονομική προσαρμογή της  

χώρας(!).Βιώνουμε την μοιραία κατάληξη,όχι μόνον των νεοφιλεύθερων επιλογών του 

κ.Στουρνάρα, που,προφανώς,υπερασπίζεται την πολιτική του του 2012 κι όχι του Διοικητή 

της `` ανεξάρτητης `` ΤτΕ,  αλλά και της κομματικής πολιτικής μίας  πλειοψηφίας του 

Συλλόγου  που πεισματικά αρνείται την ομοθυμία που της  προσφέρουμε.Η απόφαση αυτή 

του κ.Διοικητή  έρχεται `` γάντι `` με τις αποπρασανατολιστικές  ομαδικές αγωγές που 

υπονομεύουν το ασφαλιστικό μας καθεστώς. (Περισσότερα σε επόμενη ανακοίνωση ) 

             Β.Μηνιαίες συγκεντρώσεις  - θεσμός  

Μέχρι το 2012 – 2013 στο ΣΣΤΕ υπήρχε ο θεσμός των μηνιαίων συγκεντρώσεων.                                

Μία φορά τον μήνα,το Διοικητικό Συμβούλιο,  καλούσε όλους  τους συναδέλφους σε μία 

συγκέντρωση ενημερωτική,αλλά  και συγκέντρωση συναδελφικότητας ,φιλίας, 

επιβεβαίωσης σχέσεων κ.λ.π.                                                                                                                                          

Τα νέα ήθη που εισέβαλαν το 2013 κατάργησαν  τις μηνιαίες  συγκεντρώσεις.                                       

Έκδηλη ,όμως ,ήταν η επιθυμία των συναδέλφων  να επανέλθει ο θεσμός. Όμως, το 

Διοικητικό Συμβούλιο , δηλαδή η πλειοψηφία του, δεν ,εδειχνε ανάλογη  διάθεση.                                 

Οι δύο κινήσεις ,Αναγεννητική Πρωτοβουλία και  οι`` εν δράσει, παρακινούμενες όχι μόνο 

από μέλη τους, αλλά και από  συναδέλφους εκτός των δύο αυτών κινήσεων, συμφώνησαν 

στην  αναβίωση του θεσμού και όρισαν την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα ,ως ημέρα μηνιαίας 



συγκέντρωσης όλων των συνταξιούχων.Η πρώτη μηνιαία συγκέντρωση στις 11/10/18 

σημείωσε απρόσμενη συμμετοχή.Η προσεχής Τετάρτη 7/11/18 στις 11 π.μ. είναι η επόμενη 

συγκέντρωσή μας.  

                   Γ. Εξοργιστικά διχαστικοί  

Η πλειοψηφία των `` 8 `` ,δηλαδή οι δύο κομματικές  παρατάξεις που συγκροτούν το 

προεδρείο ,αντί να συναινέσουν σε μία πραγματική ενωτική συκέντρωση όλων των 

συναδέλφων , αντέδρασαν διχαστικά και  κάλεσαν τα μέλη τους σε  παραταξιακή 

συγκέντρωση  στις 31/10/18. Αδιαφορούν αν έτσι επισημοποιούν τον διχασμό στον 

Σύλλογο. Δεν τους ενδειαφέρει η συνοχή του Συλλόγου.Ίσως και να επιθυμούν κάποιου 

είδους διάσπαση. Δεν θα τους κάνουμε την χάρη.Εμείς θα τιμήσουμε την κοινή απόφασή 

μας και κάθε πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα θα καλούμε  όλους τους συναδέλφους σε 

συγκέντρωση στην λέσχη τους. Πέραν τούτου, επιβεβαίωσαν την ….. συναδελφική τους 

θεώρηση, με την οργάνωση  δύο δωρεάν εκδρομές την ίδια  ημέρα της μηνιαίας 

συγκέντρωσης    (  7/11/18 )!!  

                 Δ.  Κολλημένοι και στην ΟΣΤΟΕ! 

Παρά το εμφανές αδιέξοδο που έχουν οδηγήσει τις συλλογικές υποθέσεις μας,  

εξακολουθούν και λειτουργούν τον Σύλλογο σαν μαγαζί τους. Από συναδέλφους που 

διαμένουν στην περιφέρεια πληροφορηθήκαμε, ότι ,εδώ και δύο εβδομάδες,  προσκαλούν 

στην Αθήνα συναδέλφους, ( περίπου 75 ) για το συνέδριο ΟΣΤΟΕ .                                                                   

Ο Σύλλογος θα επιβαρυνθεί τη σχετική δαπάνη  και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου 

μας  δεν ξέρει κάτι σχετικό.Δεν έχει συγκληθεί κιαν ,ούτε κανένας τους έννοιωσε την 

ανάγκη να μας ενημερώσει σχετικά. Αυτόν τον ρόλο επιφυλάσσουν για την αντιπολίτευση 

επειδή τους….. υπονομεύει (!). Έχουν πάθει τέτοια ταύτιση με την εξουσία τους ( μόνιμοι 

συνδικαλιστές) που δεν ορρωδούν προ ουδενός. Μόνοι τους ανέλαβαν την Διοίκηση του 

απολιθομένου γραφειοκρατικού μορφώματος της ΟΣΤΟΕ ( έχουν αποχωρήσει η Εθνική και 

η Εμπορική ), μόνοι τους βγάζουν την εφημερίδα της,μόνοι τους  εγκρίνουν την καταβολή 

αδικαιολόγητα μεγάλου ποσού από τον Σύλλογό μας ``εισφορά  στην ΟΣΤΟΕ``! .                     

Νοιώθουν άνετα που ως προεδρείο του ΣΣΤΕ  ελέγχουν  μία ομοσπονδία  καρικατούρα!. 

Η Συντονιστική Γραμματεία  

Πετρόπουλος  Ίκαρος, Αναστασόπουλος Γιάννης , Αραβίδη Γιούλα, Αρβανιτάκης 

Άγγελος, ΑσωνίτηςΣπύρος, ΓεωργακοπούλουΤζένη, Ευαγγελίδης Γιάννης, Καλογήρου 

Σπύρος,Καπάτος Γιάννης, Κονσουλας Θανάσης, Κρυοβρυσανάκης Νικηφόρος, 

Κυριαζόπουλος Δημήτρης, Κωνσταντινίδης Ανδρόνικος, Λαούδης Φίλιππος,Λέκα Εύα, 

Μακρίδης Βασίλης, Μπασιάς Λευτέρης, Παππάς Γιώργος, Παρσάς Κώστας, 

Πρεφτίτσης Γιώργος, , Σαφραντζά Έφη, Σπανάκης Ευστράτιος, Σπυράτου Άρτεμις, 

Σταθουλόπουλος Νίκος, , Σύφαντος Βασίλειος, Σχοινάς Γιάννης, Τροχαλάκης Μιχάλης, 

Τσιάκος Παναγιώτης, Τυροβολά Νία, Φουντουκίδης Στέλιος, Φωτεινοπούλου Έφη, 

Χανιώτης Γιώργος, Χαριτάκης Νίκος, Ψαρουδάκης Αντώνης. 

ΥΓ: Συναδέλφισσα,συνάδελφε,μην αμελήσεις την Τετάρτη 7/11/18,στις 11 π.μ. στην 

λέσχη μας ,στην μηνιαία συγκέντρωσή ΟΛΩΝ των συναδέλφων.                               


