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                          Ανακοίνωση Νο 6                               25/9/19 
 

Υπάρχει διεκδικητής των συμφερόντων μας;  
                     

 

Η υποχρέωση του κ.Στουρνάρα να εφαρμόσει την νομιμότητα ( παύση περικοπών 

από 1/1/19 και αναδρομικά από 11/6/15) και να επαναφέρει το κύρος της Τράπεζας 

στο επίπεδο που ορίζει το καταστατικό της, είναι δεδομένη. Πολλές οι ανακοινώσεις 

και αναρτήσεις που την αναδεικνύουν.  

Η υποχρέωση αυτή του κ.Διοικητή, είναι ανεξάρτητη από την πολιτική των 

κυβερνήσεων, τόσο της προηγούμενης,όσο και της σημερινής.. Τα επιχειρήματα είναι 

συντριπτικά, έχουν διατυπωθεί κατά κόρον. 

  

Ποιοί,όμως, έχουν λόγους και συμφέρον να προβάλουν τα επιχειρήματα και να 

κλιμακώσουν τις επιβαλλόμενες κινήσεις – ενέργειες που θα ωθήσουν τον αρνητικό 

κ.Στουρνάρα σε απόφαση; Ασφαλώς, οι ΄ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι συνταξιούχοι της 

Τράπεζας ,μέσω του Συλλόγου τους. 

 Όταν,όμως, ο αρμόδιος Σύλλογός τους ( προεδρείο ) αδρανεί και αποπροσανατολίζει 

με κινήσεις ανούσιας ενότητας (π.χ. Όμόφωνες << υπηρεσιακές >> επιστολές σε 

Διοίκηση και Γενικούς Συμβούλους – εξώδικο για πώληση οικοπέδου και 

τελικά,εγκλωβιστική << παραγωγική>> συνάντηση Διοικητή –προέδρου ...),τότε οι 

ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι συνάδελφοι τι κάνουν;  

Ιδιαίτερα οι ευάριθμοι Διευθυντές-υποδ/ντές, κέντρου και παραρτημάτων( αρκετοί 

είναι στελέχη των κινήσεων της πλειοψηφίας ) που, κυρίως, αυτούς ευνοεί η 

εφαρμογή του νέου πλαφόν ( 4.608 ευρώ ) ,  τι κάνουν; Υπάρχουν;                                                                                                    

Τους αρκεί να έρχονται στις Γενικές Συνελεύσεις και να χειροκροτούν 

τις μακρόσυρτες ομιλίες του προέδρου;                                                                                                 

Θα ακουστεί,επί τέλους, η φωνή τους ;  

Δεν τους απασχολεί ότι,,εδώ και καιρό( όρα τελευταία ανακοίνωση πλειοψηφίαςς ) , 

φαίνεται να μην υπάρχει ουσιαστικός συλλογικός εκφραστής των συμφερόντων των 

μελών του συλλόγου, να υπάρχει κενό ουσιαστικής επικοινωνίας μεταξύ της 

Διοίκησης της ΤτΕ και ενός Συλλόγου που δεν ενεργεί,που δεν μεταφέρει, με τον 

λόγο ( ανακοινώσεις ) αλλά και ενέργειες, την έντονη δυσφορία και την οργή 

των,μέχρι τώρα, ησυχων συναδέλφων. 

  

Η Αναγεννητική Πρωτοβουλία σταθμίζει με προσοχή την κατάσταση.  

Δεν υποδεικνύει ενέργειες,όπως, καλοπροαίρετα , προτρέπουν ορισμένοι 

συνάδελφοι,κυρίως μέσα από το διαδίκτυο. Επιμένει ότι, από το σημερινό μηδαμινό 

επίπεδο συμμετοχής , δεν φτερουγίζεις στο άπειρο , δεν καταφεύγεις,χωρίς ζύμωση, 

σε κινητοποιήσεις επωνύμων συνδικαλιστών και… τινων ακόμη, με τους 

ενδιαφερόμενους συναδέλφους δύσπιστους ,απόμακρους. Όύτε θεωρεί  

πανάκεια τα δικαστήρια. 



 

 

 

 

  Τα βήματα που πρέπει να προηγηθούν : 

 

Α. Συνάντηση με τον κ.Στουρνάρα από εκπροσώπους και των πέντε ( 5 ) κινήσεων. 

Σε περίπτωση άρνησης του κ.Στουρνάρα, να επιβάλλουμε την συνάντηση μαζί του, 

πηγαίνοντας απρόσκλητοι στο γραφείο του,με δημιουργία ανάλογων εντυπώσεων.  

Εκτιμούμε,ότι μετά τα όσα εχουν συμβεί και τις εμπειρίες όλων,οι συνδικαλιστικές 

κινήσεις του χώρου μπορούν να προσυμφωνήσουν αναφορικά με τα επιχειρήματα και 

την συμπεριφορά των εκπροσώπων τους απέναντι στην Διοίκηση.  

Β. Ανάθεση σε δύο επώνυμους καθηγητές πανεπιστημίου ( εργατολόγους ) την  

άμεση έκδοση γνωμοδότησης που θα αναδεικνύει τις ευθύνες του Διοικητή 

(ποινικές...) και την υποχρέωσή του για την παύση των περικοπών από 1/1/19 και την 

επιστροφή των αναδρομικών.  

Γ. Όι γνωμοδοτήσεις θα τύχουν ευρείας κοιινοποίησης στους συναδέλφους  

προκειμένου να δημιουργηθεί κλίμα διεκδίκησης και κλιμακωση των αντιδράσεών 

μας. 

Δ. Εκτακτη Γενική Συνέλευση,μέσα στον Όκτώβριο , προκειμένου οι ίδιοι οι  

συνάδελφοι να ενημερωθούν και να διατρανώσουν την αγωνιστική τους διάθεση να 

διεκδικήσουν το δίκαιο αίτημά τους με κάθε νόμιμο τρόπο.Πρέπει η Διοίκηση να 

νοιώσει την καυτή ανάσα μας! 

  

                Δεν είναι μόνον η Σύνταξη! 
 

Η παύση των περικοπών από 1/1/19 και η επιστροφή των αναδρομικών από 11//6//15 

είναι η άμεση διεκδίκησή μας. Όμως υπάρχει μία άλλη προτεραιότητα που πρέπει να 

παλέψουμε.  

Πρόκειται για την αποκατάστασση της ανεξαρτησίας της ΤτΕ και (συνεπώς) του 

ασφαλιστικού μας καθεστώτος,συμπεριλαμβανομένης της υγείας μας.                                                               

Επίσης προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αλληλεγγύη προς συναδέλφους που 

έχουν ανάγκη( πριν λυγίσουν), ,στην συναδέλφωση ,στον πολιτισμό........  

Η Αναγεννητική Πρωτοβουλία,από την ιδρυσή της δίνει μεγάλη σημασία σε όλα 

αυτά. Πιστεύει αταλάντευτα στην αξία της συλλογικότητας και της λέσχης ,έχοντας 

συμβάλει στην αναβίωση του πολύτιμου θεσμού των μηνιαίων συγκεντρώσεων, κάθε 

πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα , στις 11 π.μ.                                                                                                                                                    

Με την παρουσία τους στην λέσχη τους μία φορά τον μήνα ,οι  συνάδελφοι τιμούν το 

πραγματικό περιεχόμενο του μαζικού συνδικαλισμού (όχι γραφειοκρατικού ).  

                                               Αγωγές  
 

Η θέση μας για τις αγωγές έχει γίνει γνωστή με σειρά ανακοινώσεων.Παρά ταύτα,για 

την διευκόλυνση των συναδέλφων που δεν έχουν κάνει αγωγή για τις περικοπές,τα 

δώρα ,τα αναδρομικά και δεν έχουν καλυφθεί, καλούνται να επικοινωνήσουν με τους 

συναδέλφους  

Λαούδη Φίλιππο 6936882787 ,Φουντουκίδη Στέλιο 6973558713 

  

                                                                          Η Συντονιστική Γραμματεία 
 


