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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 13 της 

Κίνησης: 

                                               “ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No 13 

ΜΙΑ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ   

 

 

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2014 

Συνάδελφοι, 

 

Με δεδομένο πως η προηγούμενη Διοίκηση είχε διακόψει την παροχή διευκολύνσεων 

στο Σ.Σ.Τ.Ε., η Κίνησή μας θεώρησε πως η αποστολή της ανακοίνωσης του Συλλόγου της 

31.7.2014 (Νο16), μαζί με το εκκαθαριστικό σημείωμα της σύνταξης του μηνός Αυγούστου 

2014, αποτέλεσε μια θετική ενέργεια της νέας Διοίκησης. Η ενέργεια αυτή, ερχόταν σε 

συνέχεια της πρακτικής την οποία εγκαινίασε ο νέος Διοικητής με την πρόσκληση όλων 

των μελών του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε., χωρίς αποκλεισμούς, στις συζητήσεις τόσο μαζί του, 

όσο και με τη Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης. 

 

Θα έπρεπε λοιπόν το Προεδρείο του Σ.Σ.Τ.Ε., όχι μόνο να αξιοποιήσει θετικά αυτή τη 

δυνατότητα, αλλά και να τη διευρύνει στη συνέχεια, με την αποστολή δια μέσου αυτής της 

οδού και των ανακοινώσεων των Κινήσεων, γεγονός το οποίο θα απέφερε, σε μια 

δύσκολη συγκυρία, οικονομικό όφελος στο Σ.Σ.Τ.Ε. Δυστυχώς όμως, το Προεδρείο  δεν 

χρησιμοποίησε αυτή τη  δυνατότητα για μια ουσιαστική ενημέρωση των συναδέλφων και 

μόνο. Θεώρησε πως του παρείχετο η ευκαιρία, χρησιμοποιώντας αυτή τη δυνατότητα για 

ψευδολογίες και συνδικαλιστική αντιπαλότητα προς την Κίνηση των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” 

Συνταξιούχων, να αποδείξει ότι και η νέα Διοίκηση βαδίζει στον ίδιο δρόμο της διαπλοκής 

και συναλλαγής με την προηγούμενη, με την οποία το προεδρείο του Σ.Σ.Τ.Ε. και δη ο 

Πρόεδρος, είχαν συμφωνίες ¨κάτω από το τραπέζι¨ ...  

 

Αποτέλεσμα της πρακτικής του ήταν ο Διοικητής να πάρει πίσω το μέτρο της 

ταχυδρόμησης ανακοινώσεων του Σ.Σ.Τ.Ε. δια μέσου της Τράπεζας, αφού αυτή η 

δυνατότητα δεν χρησιμοποιήθηκε από το Προεδρείο του Σ.Σ.Τ.Ε. μόνο για ενημέρωση ως 

όφειλε, αλλά και για συκοφαντίες και προσωπικές επιθέσεις κατά της Κίνησης των 

“ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων και του εκπροσώπου της στο Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. Φυσικά η 

Κίνηση των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων, η οποία λειτουργεί αδιαλείπτως εδώ και ένα 

χρόνο, με τη συμμετοχή συναδέλφων οι οποίοι είχαν κρατήσει ανεξάρτητη και αυτοτελή 

στάση, αλλά και συναδέλφων οι οποίοι δημιούργησαν την Κίνηση “Νέα Συνδικαλιστική 

Ενότητα”, την οποία ο Πρόεδρος του Σ.Σ.Τ.Ε., με την πρακτική του, μετέτρεψε ουσιαστικά 

σε ΠΑΣΚΕ, θα επιθυμούσε, αντί της απόσυρσης αυτής της δυνατότητας, να της δοθεί το 

δικαίωμα της απάντησης με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ώστε να αποκατασταθεί η ισορροπία.  
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Επειδή όμως, σε καμιά περίπτωση, δεν θέλουμε να μένουν αναπάντητες οι λάσπες και οι 

συκοφαντίες, ακόμα και αν το Προεδρείο δεν μας παρέχει το δικαίωμα της ταχυδρόμησης 

ανακοινώσεων προς όλους τους συναδέλφους, όπως συμβαίνει με όλες τις άλλες 

Κινήσεις, απαντάμε με σαφήνεια, με τα μέσα τα οποία διαθέτουμε (Ιστολόγιο των  “ΕΝ 

ΔΡΑΣΕΙ”, Ιστολόγιο του Σ.Σ.Τ.Ε., ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.ά.),  στα θέματα τα οποία 

έθεσε η Νο 16 Ανακοίνωση του Προεδρείου του Σ.Σ.Τ.Ε. :  

 

Α. Όσον αφορά στο θέμα του Καταστατικού και στην αποχή μας από την τακτική 

δικάσιμο της 25.6.2014, την απάντηση την έδωσαν οι ίδιοι οι συνάδελφοι με το 

αποτέλεσμα της ψηφοφορίας της 13.5.2014 για το οποίο, με  ανακοίνωσή μας της 

18.6.2014, διευκρινίσαμε ότι: «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». 

 

Β. Όσον  αφορά στο θέμα του δανείου, παραθέτουμε στη συνέχεια τα γεγονότα και 

αποσπάσματα των ανακοινώσεών μας σχετικά με το θέμα:  

 
1. Στην ανακοίνωσή μας της 6.7.2014, αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε 

της 2.7.2014, αναφέραμε: «…Οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας ευθέως, δια του 

Προέδρου, δήλωσαν ότι δεν διεκδικούν τα δώρα και το επίδομα αδείας, επί του 

Μερίσματος μας, τα οποία κρατούνται υπέρ της Τράπεζας, «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. … Οι “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχοι … 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…» 

 
2. Στην ανακοίνωσή μας της 21.7.2014, αναφέραμε: «…Επειδή όπως είναι ευνόητο η 

ενημέρωση της νέας Διοίκησης για το θέμα της ¨Ασφάλισης Προσωπικού Τράπεζας 

Ελλάδος¨ όπως αυτό διαμορφώθηκε από 1.1.2011 με τον Νόμο 3863/2010 άρθρο 64 

θα απαιτήσει σχετικό χρόνο, θεωρούμε πως θα πρέπει να δοθεί άμεση λύση στο 

πρόβλημα των συναδέλφων. Η λύση κατά τη γνώμη μας πρέπει να είναι αξιοπρεπής 

και να μην εξαρτάται από τις κάθε φορά διαθέσεις και συνδικαλιστικές σκοπιμότητες. 

Προτείνουμε να επαναλειτουργήσει θεσμικά, τουλάχιστον για όλη αυτή τη δύσκολη 

περίοδο, η δυνατότητα λήψης των τριών συντάξεων…»  

 
3. Στην ανακοίνωσή μας της 30.7.2014, μετά το πέρας των συζητήσεων του Διοικητή και 

της Διευθύντριας Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης με όλα τα μέλη του Δ.Σ. του 

Σ.Σ.Τ.Ε,  αναφέραμε: «…Η θεσμική κατοχύρωση του παραπάνω δανείου αποτελεί 

μια θετική ενέργεια της νέας Διοίκησης και της αρμόδιας Διεύθυνσης η οποία 
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επωμίστηκε την ευθύνη της ρύθμισης. Προσπάθειες συσχέτισης της ρύθμισης με 

δήθεν συμφωνίες και υποσχέσεις της προηγούμενης Διοίκησης είναι ατυχείς και 

αδικούν τη νοημοσύνη των συναδέλφων μας. Αν η  συγκεκριμένη πρόταση 

αποτελούσε δέσμευση και συμφωνία με την προηγούμενη Διοίκηση, αυτή θα είχε 

προ πολλού ανακοινωθεί…».  

4. Τέλος υπενθυμίζουμε πως η χορήγηση δανείου τριών συντάξεων (κύριων και 

επικουρικών) είχε κατοχυρωθεί και λειτουργούσε πλέον της δεκαετίας στους 

συνταξιούχους και καταργήθηκε από την προηγούμενη Διοίκηση. Μάλιστα η τότε 

ηγεσία του Σ.Σ.Τ.Ε. κατηγορούσε για αυτό και το σημερινό Πρόεδρο των 

Συνταξιούχων, ο οποίος συμμετείχε εκείνη την περίοδο στις Επιτροπές Δανείων 

ως εκπρόσωπος του Σ.Υ.Τ.Ε.! 

 

Συνάδελφοι, 

 

Όλα τα παραπάνω δεν επιδέχονται παρερμηνείας και αποκαλύπτουν, τόσο τα γεγονότα 

και τις θέσεις των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” για τα σχετικά θέματα, τις οποίες εκφράσαμε δημοσίως με 

τις ανακοινώσεις μας, όσο και τα περί δήθεν υλοποίησης της εν κρυπτῴ (το Δ.Σ. του 

Σ.Σ.Τ.Ε είχε πλήρη άγνοια) συμφωνίας με την προηγούμενη Διοίκηση, για τη χορήγηση 

δανείου στους συνταξιούχους. Σε αντίθεση με τις συκοφαντίες του Προεδρείου του 

Σ.Σ.Τ.Ε., το οποίο αθέτησε τις προγραμματικές του δεσμεύσεις, συμφωνώντας με όλες 

τις πράξεις περικοπών και καταργήσεων των συντάξεών μας από τη προηγούμενη 

Διοίκηση, οι “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” με τις ανακοινώσεις μας, επιμένουμε στους παρακάτω 

στόχους:  

  

1. Στην απεμπλοκή των συνταξιούχων της ΤτΕ από κάθε ενέργεια η οποία τους 

οδηγεί  από το παράθυρο εκεί από όπου έφυγαν από την πόρτα. [Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. - 

Ενοποίηση Ταμείων - Εθνικός Φορέας Απονομής Συντάξεων].  

 

2. Στη στήριξη των συντάξεών μας στο πλαίσιο της διαφάνειας και της νομιμότητας και 

βάσει του Καταστατικού της ΤτΕ,  το οποίο έχει γίνει αποδεκτό  από τις Ευρωπαϊκές 

συνθήκες, τις ΓΝΩΜΕΣ της ΕΚΤ, αλλά και από σειρά Εθνικών νόμων. Ειδικότερα 

διεκδικούμε θετικές ρυθμίσεις για α) τις αδικαιολόγητες εισφορές των συνταξιούχων 

της ΤτΕ στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ), β) την 

επιστροφή των διάφορων κρατήσεων – περικοπών, οι οποίες βάση νόμων παραμένουν 

στο Φορέα ΤτΕ, γ) τη μετατροπή του Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών σε 

“Μέρισμα” της εποχής μας με τη συμμετοχή όλων των εν ενεργεία και συνταξιούχων 

συναδέλφων χωρίς διαχωρισμούς σε πριν ή μετά την 1.1.1993 ασφαλισμένων και τη 

διατήρηση της λειτουργίας του εντός της ΤτΕ και δ) την ενίσχυση των 

χαμηλοσυνταξιούχων, με τη σταδιακή σύγκλιση των συντάξεων παλαιών και νέων 

συνταξιούχων, ίδιων ασφαλιστικών και εργασιακών όρων.  

 

3. Στον επαναπροσδιορισμό του χρέους των συνταξιούχων προς την ΤτΕ, 

λαμβάνοντας υπόψη α) την υπάρχουσα πραγματικότητα των συντάξιμων αποδοχών 

μας σε σχέση με αυτές που δικαίως προσδοκούσαμε και β) την απαξίωση η οποία έχει 

ήδη επέλθει στην αντικειμενική αξία των ακινήτων. 
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Συνάδελφοι, 

  

Η Κίνησή μας δεν τροφοδοτεί την ύπαρξή της από εσωτερικούς εχθρούς και 

συνδικαλιστικές αντιπαλότητες. Στηρίζεται στη γνώση των θεμάτων και στην 

συγκροτημένη και θεσμικά αιτιολογημένη διεκδίκηση του δίκιου των αιτημάτων μας. 

Επιμένει στην γραμμή της ενότητας, με την υπέρβαση των ανόητων διαχωρισμών του 

παλαιότερου και πρόσφατου παρελθόντος, με βάση τη πραγματικότητα που βιώνουμε στη 

χώρα μας ως συνταξιούχοι στην εποχή των μνημονίων, στα οποία μας οδήγησαν εκτός 

άλλων και η διαπλοκή και η συναλλαγή την οποία επέβαλλαν στο συνδικαλιστικό κίνημα 

οι παρατάξεις του πάλαι ποτέ δικομματισμού. Αυτό το οποίο πρέπει να κατανοηθεί από 

όλους μας είναι πως πρέπει με ενότητα και αποφασιστικότητα να αναζητήσουμε τρόπους 

στήριξης του εισοδήματός μας, το οποίο συνεχώς κατακρεουργείται.   

 

Η Κίνησή μας είναι έτοιμη να  συμβάλλει θετικά  σε κάθε ενέργεια η οποία, στο 

πλαίσιο της διαφάνειας και της νομιμότητας, προασπίζει και προωθεί  τα συμφέροντά μας. 

 

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, 
Νέστορας Γιώργος, Παπαμάργαρης Χάρης, Πατσιλίβα Μαργαρίτα, Χατούπη Μαρία, 
Χρηστίδης Απόστολος. 
 
Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις θέσεις και τις τακτικές συναντήσεις μας, καθώς 

και για επικοινωνία:  

 

Ιστολόγιο: http://endrasi-ste.blogspot.com   Email: endrasi.ste@gmail.com 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Την Τρίτη 30/9/2014 στις 11.00 π.μ. στην αίθουσα Συνελεύσεων του 

Συλλόγου Λέκκα 23/25 στον β΄ όροφο, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση – ολομέλεια της 

Κίνησής μας. Η παρουσία όλων των συναδέλφων θα βοηθήσει στην προσπάθεια 

επίτευξης των παραπάνω στόχων.” 

 

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 

 

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

