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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ “ EN ΔΡΑΣΕΙ” 

 

Συνάδελφοι,  

Ως Μέλος του Δ.Σ του Σ.Σ.Τ.Ε και εκπρόσωπος σε αυτό της Κίνησης “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ σας παραθέτω την Ανακοίνωση Νο 8 της 

Κίνησης: 

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 8 

Αθήνα, 19.6.2014 

ΕΚΦΡΑΣΗ ΟΡΓΗΣ ΚΑΙ ΔΥΣΦΟΡΙΑΣ 

Συνάδελφοι, 
 
Τα αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογών πιστοποίησαν τη μεγάλη οργή και δυσφορία 

της κοινωνικής πλειοψηφίας, απέναντι στις μνημονιακές πολιτικές και τα κόμματα της 

συγκυβέρνησης που τις εφαρμόζουν. Η ευφορία της  συγκυβέρνησης, περί του τέλους του 

μνημονιακού δράματος, δεν αφορά τα εκατομμύρια θύματα της τετράχρονης μνημονιακής 

επέλασης της υπερφορολόγησης των μισθωτών και συνταξιούχων, της περικοπής των 

συντάξεων και της καθιέρωσης μισθών των 400 ευρώ για 10ωρη εργασία, της 

συνεχιζόμενης ύφεσης και της ανεργίας, που στους νέους έχει υπερβεί το 56%. Η 

έκθεση του Δ.Ν.Τ., που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας, οι εκτιμήσεις για πολύ 

μεγαλύτερες ανάγκες ανακεφαλαιοποίησης  των Τραπεζών, μετά τα stress tests της ΕΚΤ, 

όπως και τα χρηματοδοτικά κενά των ετών 2015-2016 δημιουργούν κινδύνους νέων 

μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας. Και αυτά ενώ είναι εμφανές, πως όχι μόνο η μεγάλη 

πλειοψηφία του λαού δεν έχει πλέον άλλες αντοχές για επιβολή νέων πολιτικών 

λιτότητας και φορολογικής λεηλασίας, αλλά και είναι αμφίβολη η δυνατότητα εφαρμογής 

μέτρων που έχουν ήδη αποφασισθεί. 

 

ΑΝΤΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΜΟΝΗ ΣΤΗΝ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑ ... 

 

Όταν έχουμε μπροστά μας τέτοιες δυσκολίες και ελλοχεύουν σοβαροί κίνδυνοι για τις 

συντάξεις μας, θα περίμενε κανείς πως η «ΠΑΣΚΕ Συνταξιούχων ΤτΕ», που κρύβεται 

πίσω από τον τίτλο της «Νέας Συνδικαλιστικής Ενότητας», θα έβγαζε συμπεράσματα και 

θα εγκατέλειπε την αλαζονεία και τον αυταρχισμό που περιβάλλει την άσκηση της 

πολιτικής της. Φαίνεται όμως πως η λαϊκή παροιμία ¨όποιος μικρομάθει δεν 

γερονταφήνει¨ ταιριάζει απόλυτα στην περίπτωσή τους.  

 

Με την ανακοίνωσή τους, της 5.6.2014, σπεύδουν να διατρανώσουν την πλήρη αποδοχή, 

από μέρους τους και έμμεσα από το Προεδρείο του Σ.Σ.Τ.Ε., των όσων ήδη εφαρμόζονται 

και των όσων σχεδιάζονται στο πεδίο των συντάξεων, κύριων και επικουρικών, που  

μετατρέπουν τους συνταξιούχους  της χώρας σε επαίτες. Δυστυχώς, αποδεικνύουν ότι δεν 

μπορούν να ξεφύγουν από τον κομματικό και παραταξιακό πατριωτισμό, που 

ακολούθησαν ως εν ενεργεία συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ προκειμένου να στηρίζουν την 

ασκούμενη για δεκαετίες, στο χώρο της ΤτΕ, αδιαφανή πολιτική της διαπλοκής και 

της αναξιοκρατίας. Φαίνεται πως πήραν μεν σύνταξη από την ΤτΕ, αλλά όχι και από τις 

πρακτικές της ΠΑΣΚΕ. 
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Χωρίς αιδώ υιοθετούν δημόσια την πρωτοφανή, θεσμικά και νομικά, άποψη πως η 

ανεξαρτησία της ΤτΕ δεν αφορά τα εργασιακά, οικονομικά και συνταξιοδοτικά 

δικαιώματα του προσωπικού της, αλλά μόνο τις σχέσεις των Διοικήσεων έναντι 

των Κυβερνήσεων! Έχουν όμως τόσο ασθενή μνήμη;  

 Γιατί η ΤτΕ ανέλαβε τα Ταμεία;  

 Η σχετική «Γνώμη» (Opinion) της ΕΚΤ, που υποστήριξε ακριβώς ότι το καθεστώς 

αυτονομίας της ΤτΕ καλύπτει και το προσωπικό της, δεν έχει καμία αξία για  τους 

τρείς συμβούλους της ΠΑΣΚΕ στο Δ.Σ του Σ.Σ.Τ.Ε.;  

Μόνο για έλλειψη συνείδησης των πραττομένων τους μπορούμε να τους κατηγορήσουμε. 

Ουσιαστικά δεν διστάζουν να παραδώσουν άνευ όρων την περιουσία του προσωπικού της 

ΤτΕ, που με τη θέλησή του εκχώρησε στην ΤτΕ με αντάλλαγμα την ανάληψη της 

καταστατικής ευθύνης της καταβολής μισθών και συντάξεων στο προσωπικό της. Η 

ανεξαρτησία της ΤτΕ καλύπτει και το σύνολο των εσωτερικών σχέσεων, που έχουν 

καθιερωθεί με το Καταστατικό της, τους Νόμους και τις Συλλογικές Συμβάσεις μεταξύ της 

ΤτΕ και του προσωπικού της. Η θέση αυτή είναι δεδομένη και απολύτως απαραίτητη για τη 

διατήρηση της ανεξαρτησίας της ΤτΕ σε σχέση με την εκάστοτε Κυβέρνηση, πολύ δε 

περισσότερο μετά την ένταξη της ΤτΕ στο Ευρωσύστημα.   

 

ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΟΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΑΝΩ ΤΩΝ 

ΝΟΜΩΝ 

 

Ακόμα και αν οι συγκεκριμένοι νόμοι των συνταξιοδοτικών περικοπών δεν κηρύσσονταν 

ήδη αντισυνταγματικοί από τα Ελληνικά  Δικαστήρια, μετά  από προσφυγές κλάδων 

εργαζομένων, η εφαρμογή των προβλεπομένων, καταστατικά και με συλλογικές 

συμβάσεις, για τα εργασιακά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα του προσωπικού της ΤτΕ, δεν 

υπερβαίνει τους νόμους, όταν είναι σε όλους γνωστό πως, στο πλαίσιο της ανεξαρτησίας 

της, η ΤτΕ είναι η ίδια αποκλειστικά υπόχρεη έναντι του προσωπικού της και δεν 

επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. 

 

Άραγε γιατί υποστηρίζουν πως αν το πρόσφατο Πρόγραμμα Μετεργασιακής Παροχής, ως 

προϊόν συμφωνίας ενοχικού δικαίου μεταξύ της ΤτΕ και του προσωπικού της, οδηγηθεί σε 

ασφαλιστική εταιρεία «κινείται εντός των νόμων», ενώ η συνέχιση της καταβολής του 

Μερίσματος από την ΤτΕ, που θεσπίσθηκε ως μετεργασιακή παροχή με τις συλλογικές 

συμβάσεις του 1948 και 1951, όπως πρέπει να γίνεται, και συμβαίνει αντίστοιχα και στην 

ΕΤΕ, είναι υπεράνω των νόμων;  

 

Γιατί καθησυχάζονται οι συνάδελφοί μας, σχετικά με τις γενικότερες εξελίξεις και 

σχεδιασμούς στις συντάξεις, κύριες και επικουρικές, όταν οι ίδιοι στην ανακοίνωσή τους 

τις αποδέχονται και μάλιστα ορισμένες, όπως τη μείωση των εισφορών, τις θεωρούν και 

θετικές; Αλήθεια, μετά από την τετραετή μνημονιακή λαίλαπα δικαιούται κάποιος να είναι 

αποπροσανατολιστικά καθησυχαστικός; Δεν είναι οι ίδιοι που διακήρυτταν, πριν τις 

εκλογές του Σ.Σ.Τ.Ε., την αντίθεσή τους στην ενσωμάτωση της ΤτΕ στις διαδικασίες της 

Η.ΔΙ.Κ.Α.;  

Και σήμερα ουσιαστικά μας λένε να εγκαταλείψουμε την κύρια και επικουρική σύνταξη 

στον Εθνικό Φορέα Απονομής Σύνταξης, περιοριζόμενοι στο Πρόγραμμα Μετεργασιακής 

Παροχής «που έχει θωρακιστεί, στο μέτρο του δυνατού» από τα συνεχή αντιασφαλιστικά 

μέτρα!  
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 Όταν και ο ίδιος ο Νομοθέτης, αναγνωρίζοντας τη θεσμική ανεξαρτησία της ΤτΕ,  

εκχωρεί την άσκηση της κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού της στην 

ίδια την Τράπεζα, χωρίς να τη θεωρεί Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι 

τουλάχιστον απαράδεκτο, οι ίδιοι σαν συνδικαλιστές, να θεωρούν την ΤτΕ ως 

Φ.Κ.Α.   

 Όταν η ΤτΕ έναντι των υποχρεώσεων που ανέλαβε προς το προσωπικό της, 

ενσωμάτωσε στον Ισολογισμό της την κινητή και ακίνητη περιουσία των πρώην 

Ταμείων του προσωπικού της και όταν τα ακίνητα αυτά δεν περιλαμβάνονται 

στην ΕΣΤΙΑ (ενιαία βάση ακίνητης περιουσίας Φ.Κ.Α), σε αντίθεση με ότι συνέβη 

στους Φ.Κ.Α., που η ακίνητη περιουσία τους έχει καταγραφεί στην ΕΣΤΙΑ, την 

οποία ενημερώνουν εντός μηνός για κάθε μεταβολή σε αυτά (μισθώσεις, 

εργολαβίες, πωλήσεις), είναι τουλάχιστον περίεργο συνδικαλιστές να υιοθετούν 

αντιλήψεις περί υπέρβασης των νόμων, όταν απαιτούμε την τήρησή τους και 

μάλιστα νόμων διεθνούς ισχύος όπως είναι το Καταστατικό της ΤτΕ. 

 Όταν με νόμο η ΤτΕ ανέλαβε η ίδια τη χρηματοδότηση του συστήματος 

ασφάλισης του προσωπικού της, είναι λυπηρό κατάντημα των συντακτών της 

ανακοίνωσης, να ισχυρίζονται πως η περιφρούρηση της ανεξαρτησίας της ΤτΕ στο 

σύνολό της, οδηγεί σε υπέρβαση των νόμων !!! 

 

Οι εξωφρενικές ¨νομικές¨ απόψεις προέρχονται προφανέστατα από δικηγόρους, που 

κρύβονται πίσω από τους συνδικαλιστές και ελπίζουν να πουλήσουν εκδουλεύσεις με τις 

τόσο ¨περίεργες¨ απόψεις τους για ασφαλιστικές εταιρείες, που θα διαχειρισθούν το 

Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών και αμφισβητούν την αυτονομία της ΤτΕ. Ποιοί τους 

κατευθύνουν; Μήπως κάποιοι που ο ρόλος τους έχει ήδη  αποκαλυφθεί; Οι φράσεις που 

εμπεριέχονται στην ανακοίνωση :«αυτό κατ’ αρχήν είναι θετικό για τους ασφαλισμένους 

της ΤτΕ», «φαίνεται πιθανή ως νομοθετική επιλογή», «θα διασώζεται η μετεργασιακή 

παροχή», «δεν φαίνεται να καταλαμβάνει την Τράπεζα της Ελλάδος» κ. ά., είναι φράσεις 

από νομική άποψη ελαφρά καθησυχαστικές, δεν αποσαφηνίζουν όμως τη μη εμπλοκή 

της ΤτΕ και των ασφαλισμένων της στα επερχόμενα, και, για αυτό το λόγο, είναι 

επικίνδυνα παραπλανητικές.  

 

Τέλος στην ενότητα «Μηνύματα των καιρών», αναφέρονται τα θέματα που σκοπεύουν, 

όχι η «Νέα Συνδικαλιστική Ενότητα» αλλά,  ο Σ.Σ.Τ.Ε. από κοινού με τον ΣΥΤΕ  να θέσουν 

στη νέα Διοίκηση, που μάλιστα τα θεωρούν υλοποίηση υπεσχημένων του απερχόμενου 

Διοικητή.  

Φυσικά οφείλουν να εξηγήσουν δημόσια στους συναδέλφους:  

 Γιατί θεωρούν δεδομένη την απώλεια καταβολής  του ποσού των δώρων και του 

επιδόματος αδείας στο Μέρισμα και μάλιστα χωρίς καμιά διεκδικητική προσπάθεια 

προς την νέα Διοίκηση και έναντι αυτού προτείνουν «τη δυνατότητα χορήγησης 

μικρού χαμηλότοκου ή άτοκου δανείου»; Και άλλο δάνειο και άλλη μείωση της 

σύνταξης!  

 Με ποιόν συζήτησαν και ποιοί δεσμεύθηκαν με τον προηγούμενο Διοικητή; 

Τουλάχιστον στο Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. δεν έχει αναφερθεί οτιδήποτε σχετικό, ούτε 

έχουν παρθεί αντίστοιχες αποφάσεις.  

Επίσης αναρωτιόμαστε αν τις απόψεις αυτής της ανακοίνωσης, εκτός  από τους 

συμβούλους της ΠΑΣΚΕ,  τις υιοθετεί και η πλειοψηφία του ΣΥΤΕ. 
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Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ ΣΤΑ ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ… 

 

Ο νέος Διοικητής έχει γνώση και άποψη του χώρου της ΤτΕ, λόγω της πολυετούς 

υπηρεσίας του σε αυτόν. Ταυτόχρονα, δεν ήταν απών από την πολιτική και οικονομική 

ζωή της χώρας. Ευελπιστούμε πως θα λειτουργήσει ως Κεντρικός Τραπεζίτης, 

ηγούμενος της προσπάθειας του συνόλου του προσωπικού της ΤτΕ για μια Κεντρική, 

Ανεξάρτητη Τράπεζα της αξιοπρέπειας και της αξιοκρατίας, κατοχυρώνοντας τα 

καταστατικά και συλλογικά δικαιώματα του προσωπικού και δεν θα υποκύψει στους 

εμφανείς πειρασμούς, με πονηρούς σκοπούς, της διαπλεκόμενης παραεξουσίας για 

συνδιοίκηση και συνδιαχείριση μαζί της.  

 

Η Κίνησή μας, ¨ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ¨ Συνταξιούχοι ΤτΕ, είναι ευνόητο πως θα καθορίσει  την 

τελική της θέση απέναντι στη νέα Διοίκηση  όχι από γενικότητες και ιδιοτελείς ατομικές ή 

παραταξιακές προσδοκίες, αλλά από το σεβασμό της τελευταίας στο θεσμικό ρόλο 

της ΤτΕ και στα δικαιώματα του συνόλου του προσωπικού της χωρίς διακρίσεις και 

διαχωρισμούς. Η περίοδος του αμοραλισμού, της ευνοιοκρατίας, της αναξιοκρατίας και 

της επικράτησης διαφόρων παράκεντρων εξουσίας, ελπίζουμε να παρέλθει ανεπιστρεπτί 

με τη στάση του νέου Διοικητή.  

 

Από αυτή την άποψη και με αυτή μας τη στάση, απαντάμε ταυτόχρονα και στα όσα 

ανεπιτυχώς επιχειρεί για λόγους αποπροσανατολισμού να θέσει η ανακοίνωση της 

«ΠΑΣΚΕ συνταξιούχων ΤτΕ», ανατρέχοντας σε ανακοίνωση που δεν αφορά τους 

συνταξιούχους συναδέλφους, ούτε και την Κίνηση των ¨ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ¨ Συνταξιούχων ΤτΕ. Η 

προσπάθεια να αναχθούν οι σοβαρές πολιτικές και συνδικαλιστικές διαφωνίες της Κίνησής 

μας με το προεδρείο του Σ.Σ.Τ.Ε., σε θέματα δήθεν προσωπικών διαφορών των 

οποιονδήποτε συνδικαλιστικών στελεχών, δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή από εμάς. 

Και μόνο η χρέωση μιας ανακοίνωσης του 2012, η οποία υπογράφεται από το Δ.Σ. του 

ΣΥΤΕ, στον σημερινό μας εκπρόσωπο στο Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε., αποδεικνύει το μέγεθος 

της αδυναμίας τους.   

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου 

Κώστας, Καραγιάννης Ιπποκράτης, Καραφωτιά Φωφώ, Κουλούρης Γιώργος, 

Κουρκουτσάκη Τίνα, Κωνστανταράκη Εύα,  Μαγκλάρας Κώστας, Μελισσείδου 

Ελένη, Μπαλαούρας Μάκης, Μοσχονησίου Βάσω, Μουτσάκη Μάρθα, Μπουλαλά 

Αγγελική, Νέστωρας Γιώργος, Παπαμάργαρης Χάρης, Πατσιλίβα Μαργαρίτα, 

Χατούπη Μαρία, Χρηστίδης Απόστολος. 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:   
 
Μετά την απόφαση των συναδέλφων να στείλουν στο καλάθι των αχρήστων τις 
αναποτελεσματικές, αντιδημοκρατικές και αντικαταστατικές μεθοδεύσεις του 
Προεδρείου για την τροποποίηση του Καταστατικού του Σ.Σ.Τ.Ε., δεν έχει πλέον 
έννοια και νομικό αντικείμενο η  τακτική δικάσιμος της 25.6.2014.”  
 
Συνάδελφοι, 
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Σας κάνω γνωστά το Email και το Ιστολόγιο (Blog) της Κίνησης μέσω των οποίων 
μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ομάδα Συντονισμού της Κίνησης και να ενημερώνεστε 
για τα τεκταινόμενα στο  Σ.Σ.Τ.Ε και τις θέσεις της Κίνησης. 
 
Email: endrasi.ste@gmail.com 
Blog: http://endrasi-ste.blogspot.com 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

Ευσταθίου Κώστας, Μέλος του Δ.Σ του Σ.Σ.Τ.Ε και εκπρόσωπος σε αυτό της 
Κίνησης “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

mailto:endrasi.ste@gmail.com
http://endrasi-ste.blogspot.com/

