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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 23  

 

Επί τέλους… και  μια ανακοίνωση των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” 

Αθήνα, Ιανουάριος 2015 
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Αν και η ανακοίνωση που διαβάζετε είναι η 23η της Κίνησής μας, από την αρχή της 

δημιουργίας της, το Νοέμβριο του 2013, πολλοί αγνοείτε το περιεχόμενο των 

προηγούμενων ανακοινώσεών της και επομένως τις θέσεις και τη μέχρι σήμερα δράση 

της. Δυστυχώς η πλειοψηφία του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. όχι μόνο δεν επέτρεπε την 

ταχυδρόμηση ανακοινώσεων της Κίνησής μας, αλλά φρόντιζε, με παλαιοκομματική 

μικρόνοια, να εξαπολύει μέσω των δικών της ανακοινώσεων, κατηγορίες κατά της 

Κίνησής μας και του εκπροσώπου της στο Δ.Σ., χωρίς όμως να επιτρέπει την 

αποστολή έστω απαντητικής ανακοίνωσης. «Οι πονηριές και οι προδοσίες 

οφείλονται αποκλειστικά σε έλλειψη ικανότητας», έλεγε ο μεγάλος Λα Ροσφουκώ……  

Σήμερα, αξιοποιώντας το καθεστώς που ίσχυε όλα τα προηγούμενα χρόνια και την 

προηγούμενη διετία για την πρωτοεμφανιζόμενη Νέα Συνδικαλιστική Ενότητα και 

σύμφωνα με το οποίο οι Κινήσεις ταχυδρομούν με έξοδα του Σ.Σ.Τ.Ε. δύο 

ανακοινώσεις πριν τις εκλογές του Συλλόγου, ετοιμάσαμε και ζητήσαμε την 

ταχυδρόμηση της παρούσας ανακοίνωσης. Δυστυχώς, αλλά ακόμα και σε αυτό το τόσο 

αυτονόητο δικαίωμά μας, συναντήσαμε από την πλειοψηφία, προσχηματικά, διάφορα 

εμπόδια για την έγκαιρη αποστολή της. Η Κίνησή μας προκειμένου ΝΑ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ αποφάσισε να ταχυδρομήσει, με 

δικά της έξοδα, αυτή την ανακοίνωση και να διεκδικήσει  στη συνέχεια, με κάθε μέσον, 

ότι της αναλογεί.  

Στην παρούσα ανακοίνωση αναφερόμαστε συνοπτικά στην Κίνησή μας και σας 

παραθέτουμε σε ειδικό ένθετο το Πρόγραμμα Στόχων και Διεκδικήσεών της.  

 

Ποιοί είμαστε – Τι επιδιώκουμε 

 

Είναι γνωστό πως, πολλά από τα μέλη της Ομάδας Συντονισμού της Κίνησής μας, 

είχαν πρωτοστατήσει στη συγκρότηση της Νέας Συνδικαλιστικής Ενότητας με στόχο 

τη μετατροπή του Σ.Σ.Τ.Ε. από εκδρομικό σύλλογο σε διεκδικητικό, με το απώτερο 

όνειρο μιας ακηδεμόνευτης συνδικαλιστικής δράσης. ΄Ομως ο σημερινός πρόεδρος 

του Σ.Σ.Τ.Ε., υποκύπτοντας στην πολιτική των μνημονίων, αφού προσπάθησε 

ανεπιτυχώς να εντάξει τους συνταξιούχους της ΤτΕ στη Β΄ φάση της Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε. και 

να παραδώσει σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία το Πρόγραμμα Μετεργασιακών 

Παροχών, προχώρησε και στην αυθαίρετη καθαίρεση, από αντιπρόεδρο του Σ.Σ.Τ.Ε., 

του μετέπειτα εκπροσώπου της Κίνησής μας, επειδή αντιδρούσε σε όλα τα 

παραπάνω. Μετά από αυτά, το τοπίο πλέον ξεκαθάρισε και μαζί με πολλούς 

ανένταχτους συνάδελφους προχωρήσαμε, με δημόσιες διαδικασίες, στη δημιουργία 

της Κίνησης “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχοι ΤτΕ.  
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Βασική  ιδρυτική αρχή της Κίνησής μας είναι η υπεράσπιση των δικαιωμάτων και 

των συμφερόντων των συνταξιούχων της ΤτΕ και η λύτρωση του χώρου μας από 

την εξυπηρέτηση παραταξιακών και κομματικών σκοπιμοτήτων.  

 

Πιστοί στην αρχή της συλλογικής μας ανεξαρτησίας, μέσω των ανακοινώσεων και των 

πιέσεων που ασκήσαμε, κατορθώσαμε:  

 

 Να εμποδίσουμε την ένταξη των συνταξιούχων της ΤτΕ στη Β΄ φάση της 

Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε., όταν ο σημερινός πρόεδρος του Σ.Σ.Τ.Ε. δημοσίως έλεγε πως “δεν 

μπορεί να είμαστε ολίγον έγκυος αφού μπήκαμε στην Α΄ φάση” και τα άλλα μέλη 

του Δ.Σ. σιωπούσαν ή ανέφεραν εγγράφως πως “οι νόμοι αδιακρίτως 

εφαρμόζονται…” 

 

 Να αποκρούσουμε την προσπάθεια ανάθεσης της διαχείρισης του Προγράμματος 

Μετεργασιακών Παροχών σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία όπως επεδίωκε η 

πλειοψηφία Ι. Γοζαδίνου - Γ. Μαχαίρα - Ε. Κλητοράκη.  

 

 Να ακυρώσουμε την προσπάθεια τροποποίησης του καταστατικού του Σ.Σ.Τ.Ε. με 

αντικαταστατικές και αντιδημοκρατικές διαδικασίες, που στόχους είχε την παραμονή 

του τωρινού Δ.Σ., παρά τις διακηρύξεις του, για έναν ακόμη τρίτο χρόνο στην ηγεσία 

του Σ.Σ.Τ.Ε. και την κάλυψη της ασκούμενης αδιαφάνειας. 

 

 Να συμβάλλουμε στην υιοθέτηση, έστω και μερικώς, μέτρων (δάνειο, ρυθμίσεις 

δόσεων κ.ά), που προτείναμε στο Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε., για την οικονομική ανακούφιση 

των συναδέλφων. 

 

Η Κίνησής μας επιδιώκει: 

 

 Να φέρει στο κέντρο των διεκδικήσεων τα δικαιώματα των συνταξιούχων της ΤτΕ, 

όπως αυτά προκύπτουν από το Καταστατικό της και τη νομοθεσία, ειδικότερα με 

τα ισχύοντα μετά την 1.1.2011 και την ανάληψη της κοινωνικής ασφάλισης του 

προσωπικού της ΤτΕ για κύρια και επικουρική σύνταξη από την ίδια την Τράπεζα. 

  

 Να αμυνθεί οργανωμένα και να διεκδικήσει τεκμηριωμένα αυτά τα οποία 

νομίμως προσδοκούσαμε, ως συνταξιούχοι της ΤτΕ, στην κύρια σύνταξη και στο 

μέρισμα, σύμφωνα με τις εισφορές που καταβάλλαμε. Για το λόγο αυτό έχει  

προετοιμαστεί κατάλληλα, τόσο με τη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και 

την επαφή της με έγκριτα νομικά γραφεία, όσο και με τις ειδικές εκδόσεις για το 

Ασφαλιστικό Σύστημα του Προσωπικού της ΤτΕ και το Πρόγραμμα Μετεργασιακών 

Παροχών, εκδόσεις που εύκολα μπορεί ο κάθε συνάδελφος να αναζητήσει στο 

Ιστολόγιό της και να μελετήσει. 

  

 Να επανασυνδέσει σταδιακά τις αποδοχές όλων των γενεών των 

συνταξιούχων της ΤτΕ, με τα ίδια ασφαλιστικά χρόνια και με τον αυτό βαθμό, 

πράγμα που οφείλουμε στους εαυτούς μας, αλλά και στους ιστορικούς αγώνες 

όλων των Τραπεζοελλαδιτών διαχρονικά. 
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 Να συμβάλει στην απαραίτητη συλλογική και δημοκρατική λειτουργία του 

Σ.Σ.Τ.Ε., με τη λειτουργία των οργάνων του μέσα σε κλίμα συναδελφικής ενότητας 

και πλήρους ισοτιμίας. Βασικός άξονας είναι η εθελοντική συνεισφορά και η 

ελεύθερη, χωρίς αμοιβή, συμμετοχή των εκλεγμένων μελών στα όργανα του 

Σ.Σ.Τ.Ε. και του Ταμείου Υγείας. Η αμειβόμενη με περίπου 500 ευρώ μηνιαίως 

συμμετοχή του εκπροσώπου του  Σ.Σ.Τ.Ε. στο Δ.Σ. του Τ.Υ. πρέπει να 

καταργηθεί.  

  

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 

Όταν οι συνάδελφοί μας της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, αλλά και οι συνάδελφοι 

όλων σχεδόν των εθνικών Κεντρικών Τραπεζών, τίμησαν την ανεξαρτησία τους 

υπερασπίζοντας τα θεμελιωμένα μισθολογικά και συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, είναι 

αδιανόητο εμείς να εκχωρούμε τη διαχείριση της ζωής μας, σε όσους δημοσίως, με 

ανακοινώσεις και σε συγκεντρώσεις, έχουν διακηρύξει τη θέλησή τους να 

προσφέρουν σήμερα σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς συνταξιοδοτικά μας 

δικαιώματα και πιθανόν την υγεία αύριο…  

Οφείλουμε να σημειώσουμε, πως το σύνολο των συμβούλων της ΠΑΣΚΕ, ανεξάρτητα 

αν αυτοί χρησιμοποιούν τον τίτλο της Νέας Συνδικαλιστικής Ενότητας ή αυτόν της 

Ανεξάρτητης Προοδευτικής Κίνησης, ακολούθησαν την πολιτική της εκχώρησης 

συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων σε ιδιωτικούς ασφαλιστικούς φορείς. Μάλιστα την 

πολιτική αυτή θέλουν να υπηρετήσουν μεταφέροντάς την και στην Ομοσπονδία 

Συνταξιουχικών Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.), την προεδρία της 

οποίας κατέλαβε, με τη συνεργασία των κ.κ. Ι. Γοζαδίνου και Γ. Μαχαίρα, η τέως 

Πρόεδρος και νυν μέλος του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε., κ. Ε. Κλητοράκη. Γιατί πως αλλιώς να 

εξηγηθεί η επιλογή της ανάληψης της προεδρίας της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. από το Σ.Σ.Τ.Ε., 

σήμερα που είναι εμφανείς οι θεσμικές αποκλίσεις και στα ασφαλιστικά θέματα 

των συνταξιούχων της ΤτΕ και των συνταξιούχων  των εμπορικών τραπεζών; 

Αλήθεια, γιατί η παραπάνω επιλογή τους αποκρύπτεται επιμελώς από τους 

συναδέλφους; Μήπως γιατί αυτή αποδεικνύει, πόσο λίγο πιστεύουν στα δικαιώματα των 

συνταξιούχων της ΤτΕ τα οποία εδράζονται στο Καταστατικό της ανεξάρτητης ΤτΕ και 

στα καταστατικά των πρώην ταμείων; Μήπως για αυτό πιέζουν να φύγει γρήγορα σε 

ιδιώτες το Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών, ώστε στη συνέχεια να διευκολυνθεί η 

μεταφορά και των υπολοίπων, δηλαδή της κύριας και της επικουρικής σύνταξης, στο 

νέο ΙΚΑ όλων των μισθωτών; 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Καθώς βρισκόμαστε μπροστά σε ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις, που ουσιαστικά ανοίγουν 

νέους δρόμους στην αντιμετώπιση κρίσιμων θεμάτων, που μας ενδιαφέρουν και μας 

αφορούν, οι “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχοι TτΕ, επιδιώκουμε την ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΛΩΝ 

των συναδέλφων. Μια ενότητα όμως η οποία δεν θα  στηρίζεται σε παραταξιακές - 

κομματικές λογικές με εξουσιαστικούς άλογους και αμετροεπείς εγωισμούς, που μας 

πλήγωσαν και αναίρεσαν προσδοκίες, αλλά θα στηρίζεται σε ένα πλαίσιο 

προγραμματικών δεσμεύσεων και αρχών.  

 

Το Πρόγραμμα Στόχων και Διεκδικήσεων, το οποίο οι “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” προτείνουμε και 

σας κοινοποιούμε με το ειδικό ένθετο, αποτελεί μια σημαντική δυνατότητα για όλους 
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όσους στην πράξη και όχι στα λόγια, επιλέγουν την ενότητα και την κοινή δράση. 

Ένα πλαίσιο προγραμματικών δεσμεύσεων και αρχών το οποίο μπορεί να 

συμπληρώνεται και να τροποποιείται από τους ίδιους τους συναδέλφους μας και την 

ενεργό συμμετοχή τους στα κοινά μας θέματα.  

 

Όσο είναι προφανές πως τα συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα είναι εγγυημένα μόνο 

εντός της ΤτΕ, άλλο τόσο πιστεύουμε ότι είναι προφανές πως η ενωτική παρέμβαση 

των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων εγγυάται μια νέα αντίληψη και συλλογική διεκδικητική 

δράση εντός του Σ.Σ.Τ.Ε.  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου 
Κώστας, Καραγιάννης Ιπποκράτης, Καραφωτιά Φωφώ, Κουλούρης Γιώργος, 
Κουρκουτσάκη Τίνα, Κωνστανταράκη Εύα, Λεμπέσης Παναγιώτης, Μαγκλάρας 
Κώστας, Μελισσείδου Ελένη, Μπαλαούρας Μάκης, Μοσχονησίου Βάσω, Μουτσάκη 
Μάρθα, Μπουλαλά Αγγελική, Νέστoρας Γιώργος, Παπαμάργαρης Χάρης, Πατσιλίβα 
Μαργαρίτα, Χατούπη Μαρία, Χρηστίδης Απόστολος. 
 
Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις θέσεις και τις τακτικές συναντήσεις των                 

“ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ”, καθώς και για επικοινωνία: 

Ιστολόγιο (Blog): http://endrasi-ste.blogspot.com                                                                    

Email: endrasi.ste@gmail.com 

 

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ 

Με κοινό στόχο το Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών ανακοινώθηκε (Κοινή 

Ανακοίνωση της 14.1.2015) η συμπόρευση όλων των συμβούλων της ΠΑΣΚΕ, είτε 

αυτών της Νέας Συνδικαλιστικής Ενότητας (Ι. Γοζαδίνος), είτε αυτών της Ανεξάρτητης 

Προοδευτικής Κίνησης (Ε. Κλητοράκη). Η εξέλιξη αυτή, έρχεται να απαντήσει σε όλα 

τα παραπάνω ερωτήματα, που τέθηκαν μετά την ανάληψη της προεδρίας της 

Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. από την κ. Ε. Κλητοράκη, μη αφήνοντας πλέον καμιά αμφιβολία για τις 

προθέσεις τους!!!  

Τελικά δεν ήταν τυχαίο που ακολούθησαν και ψήφισαν από κοινού το σύνολο σχεδόν 

των αντιδημοκρατικών και αυταρχικών αποφάσεων, όπως την τροποποίηση του 

Καταστατικού και τη δημιουργία του δήθεν Λογαριασμού Αλληλεγγύης σύμφωνα 

με τα συμφέροντά τους και όχι με αυτά του συνόλου, την άρνηση γνωστοποίησης 

στα μέλη του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. της Γνωμοδότησης Κρεμαλή, για την οποία 

κατεβλήθησαν 15.000 ευρώ από το ταμείο του Σ.Σ.Τ.Ε., την απαγόρευση στα μέλη 

του Δ.Σ. της ελεύθερης πρόσβασης και του ελέγχου των οικονομικών στοιχείων και 

δαπανών του Σ.Σ.Τ.Ε. κ.ά.  

 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ 

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015  ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11 π.μ. 

ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” 

Στην Αίθουσα Συνελεύσεων Σ.Σ.Τ.Ε., Λέκκα 23-25 (β΄ όροφος), Αθήνα  

 Να συζητήσουμε το Πρόγραμμά μας και τις τελευταίες εξελίξεις 

 Να αποφασίσουμε τα οργανωτικά μας βήματα 

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

