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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 ΄Εκτακτη Ενημέρωση 

από το Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. της 14.10.2014:  

“ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟ  Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Σ.Τ.Ε 

 

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014 

Συνάδελφοι, 

Μετά από σχεδόν τρείς μήνες, συνεδρίασε χθες το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Σ.Τ.Ε. 

Θα περίμενε κανείς πως θα συζητούντο τα θέματα των άμεσων διεκδικήσεών μας 

και η οργάνωση της δραστηριοποίησής του, με δεδομένο μάλιστα το μεγάλο χρονικό 

διάστημα το οποίο μεσολάβησε από την προηγούμενη συνεδρίασή του. Εν τω μεταξύ 

όλοι έχουμε αισθανθεί τις μεγάλες μειώσεις των συντάξεών μας. Αντί λοιπόν το Δ.Σ. να 

ασχοληθεί με αυτά τα θέματα, ¨απολαύσαμε¨ δυστυχώς ένα μονόλογο του Προέδρου 

πως η τοποθέτηση της νέας Διευθύντριας Διοικητικού, παρέχει στην πλειοψηφία τη 

δυνατότητα να υλοποιήσει αυτό το οποίο ΟΜΟΦΩΝΑ οι εκπρόσωποί της (Ι. Γοζαδίνος, 

Ι. Πετρόπουλος, Ε. Κλειτοράκη, Γ. Μαχαίρας και Ι. Βαμβακούσης) είχαν συμφωνήσει 

αλλά δεν μπόρεσαν να υλοποιήσουν με την προηγούμενη Διευθύντρια, δηλαδή τον 

αποκλεισμό του εκπροσώπου των ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στο Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε., συναδέλφου Κ. 

Ευσταθίου, από τις επικείμενες συζητήσεις και διαπραγματεύσεις των κινήσεων 

του Σ.Σ.Τ.Ε. με τη Διοίκηση και τη νέα Διευθύντρια Διοικητικού!! Αυτό και μόνο 

ήταν το ουσιαστικό στοιχείο της ενημέρωσης του Προέδρου στο πρώτο θέμα της 

Ημερήσιας Διάταξης. Μάλιστα, τα θέματα των άμεσων διεκδικήσεων τα οποία με 

επιστολή μας είχαμε θέσει, θεωρήθηκαν λαϊκισμός και θα συζητηθούν όποτε θελήσει 

Αυτός και όχι το Διοικητικό Συμβούλιο!!  

 

Στη συνέχεια το Δ.Σ. συζήτησε ένα πρόχειρο σχέδιο-πρόταση Κανονισμού Λειτουργίας 

Λογαριασμού Αλληλεγγύης, χωρίς φυσικά να αποφασισθεί τίποτα, αφού όλοι 

αναγνώρισαν τα κενά και τις προχειρότητες, που με τεκμηριωμένο τρόπο έθεσαν στο 

Δ.Σ. οι ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ δια του εκπροσώπου τους. Φοβούμαστε όμως πως θέλουν να 

υποκαταστήσουν τη διεκδικητική τους αδράνεια, με τη μετατροπή του Σ.Σ.Τ.Ε. σε 

φιλανθρωπικό σύνδεσμο και ουδόλως ενδιαφέρονται για τη δημιουργία ενός 

ουσιαστικού θεσμού αλληλεγγύης των μελών του με διαφάνεια και αξιοπρέπεια.... Αυτό 

από πιθανολόγηση γίνεται σχεδόν βεβαιότητα, αν λάβει κανείς υπόψη του, πως κατά 

παραβίαση κάθε στοιχειώδους πολιτικής και συνδικαλιστικής ηθικής, με ευθύνη ΟΛΩΝ, 

απαγορεύθηκε, να δοθούν στον εκπρόσωπό των ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ και μέλος του Δ.Σ., τα 

αναλυτικά οικονομικά δεδομένα τα οποία συνθέτουν τους λογαριασμούς της μηνιαίας 

ταμειακής κίνησης του Σ.Σ.Τ.Ε!! Η απαγόρευση αυτή του Προέδρου, δεν συνάντησε την 

άρνηση των υπολοίπων οι οποίοι και δεν υποστήριξαν να τεθεί το θέμα σε 

ψηφοφορία!!! Η εξέλιξη αυτή, η οποία αντίκειται στο Καταστατικό του Σ.Σ.Τ.Ε. και 

παραβαίνει κάθε έννοια και αρχή ισοτιμίας των μελών ενός Συλλόγου να έχουν πλήρη 

γνώση της διαχείρισης των οικονομικών του, αποτελεί ΝΟΜΙΚΟ ΑΤΟΠΗΜΑ.  
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Ειδικότερα σήμερα, που η χώρα είναι στα γνωστά αδιέξοδα, αποτελεί και πρόκληση για 

όλους τους συνταξιούχους να συντηρούνται τέτοιες λογικές, οι οποίες εκφράζουν τη 

λογική ενός κόμματος και ενός συνδικαλιστικού χώρου, οι οποίοι αναδείχθηκαν 

πρωτοπόροι στη διαπλοκή και τη ρουσφετολογία.  

 

Τέλος είναι περιττό να αναφέρουμε ότι, παρά τη διαβεβαίωση πως στα διάφορα θέματα 

θα συζητούνταν η χορήγηση του εγγράφου της Γνωμοδότησης Κρεμαλή, οι 

επικείμενες αλλαγές στις Επικουρικές Συντάξεις, θέμα το οποίο έχουν θέσει οι ΕΝ 

ΔΡΑΣΕΙ με επιστολή τους από 25.8.2014 και η ταχυδρόμηση των ανακοινώσεων των 

ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, ο Πρόεδρος έκλεισε τα πρακτικά και απεχώρησε, με ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑ και 

ΑΝΟΧΗ συμβούλων οι οποίοι άλλα μας λένε στα λόγια. Δυστυχώς ούτε ο 

εκπρόσωπος της ΕΣΑΚ ύψωσε τη φωνή του… Ίσως για αυτό και όχι τυχαία, ο 

Πρόεδρος επέλεξε, πριν αποχωρήσει κλείνοντας τα πρακτικά, να θέσει στα διάφορα 

θέματα, μόνο την πρόταση της ΕΣΑΚ για το συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ την 1/11/2014. 

Πρόταση την οποία, για ενημέρωση σας, ΨΗΦΙΣΕ ο εκπρόσωπός των ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ …  

 

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” 
 
Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις θέσεις και τις τακτικές συναντήσεις των “ΕΝ 
ΔΡΑΣΕΙ” , καθώς και για επικοινωνία:  
 
Blog: http://endrasi-ste.blogspot.com   Email: endrasi.ste@gmail.com 
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