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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 Ενημερωτική  Ανακοίνωση 

της Κίνησης σχετική με το Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε της 2.7.2014: 

 

“ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Αθήνα 6.7.2014 

 

Συνάδελφοι, 

Στις 2 Ιουλίου συνεδρίασε το Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. Παρά το ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 

συνταξιούχων μας βρίσκεται σε δύσκολη οικονομική κατάσταση, λόγω των πολλαπλών 

περικοπών παράλληλα με την υπέρογκη αύξηση των φορολογικών βαρών, επιβεβαιώθηκε 

η άρνηση του Προεδρείου να θέσει στη νέα Διοίκηση ένα συγκροτημένο υπόμνημα 

διεκδίκησης των δώρων και του επιδόματος αδείας, επί του Μερίσματος μας, τα 

οποία κρατούνται υπέρ της Τράπεζας. Οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας ευθέως, δια του 

Προέδρου, δήλωσαν ότι δεν τα διεκδικούν «γιατί είχαν συμφωνήσει με τις πράξεις της 

προηγούμενης Διοίκησης»!!! Αντί να διεκδικήσουν αυτά που μας ανήκουν και 

έχουν καταχρηστικά παρακρατηθεί, αρκούνται να ζητήσουν, ως επαίτες, ένα 

χαμηλότοκο ή άτοκο δάνειο ώστε οι συνάδελφοι να αντιμετωπίσουν με αυτό τους 

αυξημένους φόρους εισοδήματος, ακίνητης περιουσίας κ.ά. Παραβλέπουν εσκεμμένα πως 

οι συνάδελφοι συνταξιούχοι της ΕΤΕ συνεχίζουν να λαμβάνουν δώρα και επίδομα 

αδείας από την επικουρική τους σύνταξη, η οποία δεν υπέστη καμία περικοπή, διότι 

λειτουργεί ως Ειδικός Λογαριασμός εντός της ΕΤΕ, όπως ακριβώς λειτουργεί και το 

δικό μας Μέρισμα εντός της ΤτΕ.  

Οι “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχοι θα επιμείνουμε σταθερά και θα συμβάλουμε στην 

ολοκληρωμένη ενημέρωση της νέας Διοίκησης σχετικά με το πλαίσιο πάνω στο οποίο 

δομούνται οι βάσιμες διεκδικήσεις των συνταξιούχων μας. Η νέα Διοίκηση οφείλει να 

υπερασπισθεί την ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας και του προσωπικού της, χωρίς 

τους καιροσκοπισμούς που είχαν επιβάλει στην Τράπεζα οι δυνάμεις της διαπλοκής, της 

αναξιοκρατίας και της ρουσφετολογίας, οι οποίες πρωτίστως στόχευαν στην 

παραμονή τους στα δρώμενα της ΤτΕ…  

 

Στην ίδια συνεδρίαση, με τη γνωστή πλέον αντιδημοκρατική πρακτική και φασίζουσα 

νοοτροπία του Προεδρείου και ιδιαίτερα του Προέδρου του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε., αρνήθηκαν 

και πάλι: 

 Να κοινοποιήσουν στα μέλη του Δ.Σ. τη γνωμοδότηση του καθηγητή κ. Κρεμαλή 

σχετικά με το Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών, για την οποία εδώ και 

τέσσερες μήνες έχει καταβληθεί από το Σύλλογο το σεβαστό ποσό των 15.000 

ευρώ.   

 Να επιτρέψουν στον εκπρόσωπο μας και μέλος του Δ.Σ. να λάβει από το 

λογιστήριο τα αναγκαία οικονομικά στοιχεία σχετικά με τον έλεγχο της 

διαχείρισης των εισφορών των μελών του Συλλόγου μας. Το αυτονόητο 

καταστατικό δικαίωμα αλλά και η υποχρέωση του  οποιουδήποτε μέλους του Δ.Σ. 

επαφίεται πλέον στην κρίση και έγκριση των Προέδρου και Γραμματέα του 
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Συμβουλίου. Δυστυχώς και οι άλλες κινήσεις, πλην της ΕΣΑΚ, καθίστανται 

συνυπεύθυνοι αποδεχόμενες τις πρακτικές αυτές. Μάλιστα είναι ιδιαίτερα λυπηρό 

αριστεροί -υποτίθεται- συνδικαλιστές, όπως αυτοί της Αναγεννητικής 

Πρωτοβουλίας, να ταυτίζονται με αυτές τις πρακτικές, σήμερα μάλιστα που το 

σύστημα του πάλαι ποτέ δικομματισμού πνέει τα λοίσθια…. 

 

Το Συμβούλιο απασχόλησαν και πάλι θέματα οικονομικής ενίσχυσης συναδέλφων, τα 

οποία, σύμφωνα με την προγραμματική δέσμευση της «τότε Νέας Συνδικαλιστικής 

Ενότητας», υποτίθεται πως θα αντιμετωπίζονταν στο πλαίσιο ενός Λογαριασμού 

Αλληλεγγύης από κοινού με την Τράπεζα με ειδικό  Κανονισμό και με τη συνεργασία της 

Κοινωνικής Υπηρεσίας του Ταμείου Υγείας. Αντί αυτού όμως, εδώ και ενάμιση χρόνο, 

ακολουθείται η ρουσφετολογική πρακτική του προηγούμενου Προεδρείου. Οι “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” 

Συνταξιούχοι ΤτΕ και η ΕΣΑΚ, όχι μόνο κατήγγειλαν αυτή την πρακτική, αλλά και 

αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στα αλισβερίσια τους.   

 

Τέλος, μαζί με την καθυστερημένη υποβολή στο Δ.Σ. των εξόδων και εσόδων των 

μηνών Ιανουαρίου έως και Μαΐου 2014, τα οποία με βάση το καταστατικό πρέπει να 

υποβάλλονται μηνιαίως στην αρχή του επόμενου μηνός, οφείλουμε να εξάρουμε και «τη 

γενναία απόφαση» περικοπής εξόδων που έλαβε το Προεδρείο, με τη διακοπή της 

συνδρομής του Σ.Σ.Τ.Ε, συνολικά ετήσιου κόστους περί τα 150 ευρώ, στις 

εφημερίδες ΕΠΟΧΗ και Τραπεζικό Βήμα. Μπράβο συνάδελφοι του Προεδρείου, 

καθόλου σκόπιμη και κακεντρεχής δεν ήταν η πρόταση και η απόφασή σας να διακόψετε 

τις συνδρομές, ειδικά στην εφημερίδα ΕΠΟΧΗ… 

 

Συνάδελφοι, 

 

Η Ομάδα Συντονισμού των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ, και τη θερινή περίοδο, είναι 

σε πλήρη ετοιμότητα και παρακολουθεί τα θέματα μας. Παρά τα εμπόδια και τις δυσκολίες 

που εξακολουθούν να τίθενται στην επικοινωνία μας με όλους τους συναδέλφους από 

πλευράς Προεδρείου του Σ.Σ.Τ.Ε, είμαστε αισιόδοξοι πως οι συνάδελφοι θα βρουν 

τρόπους να ενημερωθούν για τις θέσεις και τη δράση μας μέσω των αναρτήσεων στο 

Ιστολόγιό μας (http://endrasi-ste.blogspot.com) αλλά και στο αντίστοιχο του Σ.Σ.Τ.Ε στη 

θέση «Απόψεις Μέλους Δ.Σ. κ. Κ. Ευσταθίου».  

 

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.” 

 

 
Συνάδελφοι, 
 

http://endrasi-ste.blogspot.com/
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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/

