
 

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

Αθήνα 19.10.2016 

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΕΚΤΡΟΧΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ…. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟ ΤΕΡΜΑΤΙΣΕ…. 

 

Στην ενημερωτική συγκέντρωση της 18.10.2016, ο Πρόεδρος του 

Σ.Σ.Τ.Ε. αποκάλυψε ότι έκανε έρευνα, για  το ποσόν  επιστροφής των κρατήσεων των 

μνημονιακών νόμων μέσω του Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών, στις συντάξεις 

κάποιων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και ανακοίνωσε ονομαστικά τα 

αποτελέσματά της!! Δεν ξέρουμε φυσικά αν οι υπόλοιποι σύμβουλοι ήταν ενήμεροι της 

έρευνας αυτής και του σκοπού της, αλλά οι σύμβουλοι της Κίνησής μας που περιελήφθησαν 

στη έρευνα του κ. Ι. Γοζαδίνου, φυσικά και δεν ερωτήθηκαν, ούτε ενημερώθηκαν για 

αυτήν. Η χρήση προσωπικών δεδομένων και η κοινοποίησή τους είναι πράξη ποινικώς 

κολάσιμη, με βάση τον νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων (Ν.2472/1997).  

 

Συνάδελφοι,  

Πολλές φορές, έχουμε επισημάνει την αντιδημοκρατική λειτουργία του Προέδρου, καθώς και 

την αυταρχική και αλαζονική συμπεριφορά του. Σήμερα όμως ξεπέρασε κάθε όριο 

αυταρχισμού και απέδειξε, πως προκειμένου να πλήξει αυτούς τους οποίους θεωρεί 

αντιπάλους, μπορεί αύριο να κάνει και μια έρευνα για την υγεία και την ιδιωτική τους 

ζωή και να την κοινοποιήσει…  

Φυσικά η χρήση προσωπικών δεδομένων δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη στήριξη  της 

Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (ΔΑΔΟ) της ΤτΕ, η οποία είναι 

αρμόδια για τη διασφάλισή τους και η οποία επιτρέποντας την ταχυδρόμηση, μαζί με το 

εκκαθαριστικό σημείωμα της σύνταξης, ανακοινώσεων που φέρουν τυπικά τη σφραγίδα του 

Σ.Σ.Τ.Ε. και απαγορεύοντας ταυτόχρονα στις εξυβριζόμενες, μέσω αυτών των ανακοινώσεων, 

Κινήσεις να ταχυδρομήσουν την απάντησή τους, παραδέχεται ουσιαστικά μια προνομιακή 

σχέση και μεταχείριση που παραβιάζει τον Ν. 1264/1982.  

 

Συνάδελφοι, 

Μπορεί τελικά, από την κατάθεση των στοιχείων, να ομολογήθηκε δημοσίως η ΑΠΑΤΗ της 

επιστροφής μέσω του Προγράμματος, δήθεν του 85% των μνημονιακών κρατήσεων και να 

τους γύρισε μπούμερανγκ η επιχειρηθείσα κοινοποίηση της αύξησης!!, σύμφωνα με τους 

υπολογισμούς του Προέδρου, όμως δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές στο χώρο μας, πρακτικές 

«μεγάλου αδελφού»... 

Τα αρμόδια στελέχη της Τράπεζας, αλλά και ο ίδιος κ. Διοικητής,  έχουν την ευθύνη της 

άμεσης αποκατάστασης της ισονομίας και της δημοκρατικής λειτουργίας, στο θεσμικό κέλυφος 

της Κεντρικής Τράπεζας. 

Στην κατεύθυνση αυτή, επιφυλασσόμαστε για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μας. 

 

 Η Ομάδα Συντονισμού  

Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Βαξεβανάκη Ιουλία, Γκότσης Δημήτρης, Γρατσίας 

Ηλίας, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου Κώστας, Καραδήμα Ζωή, Καραφωτιά Φωφώ, 

Κουλούρης Γιώργος, Κουρκουτσάκη Τίνα, Κωνστανταράκη Εύα, Λεμπέσης Παναγιώτης, 
Μαγκλάρας Κώστας, Μανώλης Παύλος, Μελισσείδου Ελένη, Μοσχονησίου Βάσω, Μουτσάκη 

Μάρθα, Μπουλαλά Αγγελική, Νικολόπουλος Σωτήρης, Νικολοπούλου Βίκυ, Παπαγεωργάκης 
Μάρκος, Παπαμάργαρης Χάρης, Ραγιάς Νικόλαος, Ραϊμόνδος Νικόλαος, Ρούσσος Γιώργος, 

Στρίμπερης Θόδωρος, Χατούπη Μαρία, Χάρακα Παναγιώτα, Χρηστίδης Απόστολος. 


