
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

        Αθήνα,  24 Νοεμβρίου 2017 

 

36ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΣΤΟΕ .…!! 

 

Συνάδελφοι, 

Εμείς οι εκλεγμένοι, με την Κίνηση “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχοι ΤτΕ, σύνεδροι στο 36ο 

εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΟΣΤΟΕ, καταγγέλλουμε  το  απερχόμενο Προεδρείο της 

ΟΣΤΟΕ, γιατί ξεπέρασε κάθε όριο αντιδημοκρατικής πρακτικής  και αυθαιρεσίας. 

Συγκεκριμένα: 

1. Την Τρίτη 15.11.2016 και ώρα 9:00, συγκεντρωθήκαμε στον ημιώροφο του ξενοδοχείου 

ΤΙΤΑΝΙΑ, στην Αθήνα, όπου σύμφωνα και με την από 5.10.2017 ανακοίνωση-

πρόσκληση της ΟΣΤΟΕ, θα πραγματοποιούνταν το 36ο εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο 

της. Με μεγάλη μας (δυσάρεστη) έκπληξη, πριν ξεκινήσει το Συνέδριο, το Προεδρείο της 

ΟΣΤΟΕ, με τρόπο παράνομο και αντικαταστατικό, απαγόρευσε στους συνέδρους και 

συναδέλφους συνταξιούχους της Εμπορικής Τραπέζης να συμμετάσχουν, διότι τάχα 

είχαν οικονομικές εκκρεμότητες προς την ΟΣΤΟΕ. Οι περισσότεροι από τους 

συνέδρους αντέδρασαν στην συμπεριφορά αυτή του Προεδρείου προβάλλοντας 

λογικούς αλλά και νομικούς ισχυρισμούς. Το Προεδρείο με μία κίνηση πρωτοφανή 

και καταφανώς παράνομη, αποχώρησε από το ξενοδοχείο προς άγνωστη κατεύθυνση, 

λέγοντας ότι το Συνέδριο θα μεταφερθεί αλλού!  

2. Αργότερα μάθαμε ότι, προκειμένου να στεγανοποιήσουν το Συνέδριο από ανεπιθύμητες 

παρουσίες συνέδρων, είχαν προαποφασίσει και μετέφεραν τη διεξαγωγή του στην 

αίθουσα της ΟΤΟΕ, δηλαδή σε άλλο χώρο από αυτόν που όλοι οι σύνεδροι με 

πρόσκληση είχαμε ενημερωθεί!! Γιατί άραγε προχώρησαν και ολοκλήρωσαν την 

παρανομία, διεξάγοντας και εκλογές, καθόλα άκυρες, αφού κανείς δεν μπορεί 

αυθαίρετα να αλλάζει την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής του Συνεδρίου;;  

 

Οι σύνεδροι που παραμείναμε στον καθορισμένο χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου, στο 

ΤΙΤΑΝΙΑ, έχοντας την απαιτούμενη απαρτία, συγκροτηθήκαμε σε σώμα, εκλέγοντας τους 

συναδέλφους Κ. Ευσταθίου και Κ. Σταθόπουλο ως Πρόεδρο και Αναπληρωτή Πρόεδρο 

Συνέλευσης αντίστοιχα και τους συναδέλφους Γ. Φιωτάκη, Α. Τσιλιμπάρη και Ε. 

Σηφογιωργάκη ως Γραμματείς, σύμφωνα με τις διατάξεις  του Καταστατικού της 

ΟΣΤΟΕ. Μετά από συζήτηση, αποφασίσθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ από τους παριστάμενους 

συνέδρους η διακοπή κάθε παράνομης διαδικασίας του αποχωρήσαντος Προεδρείου της 

ΟΣΤΟΕ και η επανάληψη του 36ου Συνεδρίου. Κοινοποιήσαμε εξωδίκως με δικαστικό 

επιμελητή την απόφασή μας στην απερχόμενη Διοίκηση της ΟΣΤΟΕ, ώστε να διακόψει κάθε 

παράνομη διαδικασία και να προχωρήσει εντός ευλόγου χρόνου σε επανάληψη του 36ου 

Συνεδρίου. Δυστυχώς, αγνοώντας τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης του 36ου  

Συνεδρίου, προχώρησαν σε Συνέδριο “παρωδία”, με αποκλεισμό 30.000 περίπου 

συνταξιούχων (Εμπορικής και ΕΤΕ) και σε εκλογή «νέας» Διοίκησης. Το μόνο που 

παρήγαγαν οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, ήταν η αμοιβή των τριών συνδικαλιστών 

που αποτέλεσαν την Εφορευτική Επιτροπή (Χαϊδούτης Στέλιος και Κούρτης Γιώργος από 

το χώρο της ΤτΕ), που για να μετρήσουν τα περίπου 100 ψηφοδέλτια των συνέδρων που 

τελικά ψήφισαν, έλαβαν από 300 ευρώ ο καθένας!!, σύμφωνα με απόφαση της Διοίκησης 

της ΟΣΤΟΕ. Μετά αναρωτιόμαστε, γιατί ο συνδικαλισμός του άλλοτε κραταιού τραπεζικού 

χώρου, έφτασε στο σημερινό επίπεδο ανυποληψίας και γιατί κατακρεουργήθηκαν τα 

δικαιώματα των συνταξιούχων τραπεζοϋπάλληλων!! 



ΚΑΤΙ ΣΑΠΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΟΣΤΟΕ… 

 
Συνάδελφοι, 

 

Δεν είμαστε ούτε δικαστές, ούτε εισαγγελείς, όμως όπως μας ενημέρωσε ο Πρόεδρος του 

Συλλόγου Συνταξιούχων της Εμπορικής, τρία μέλη της απερχόμενης Διοίκησης  της 

ΟΣΤΟΕ, που προέρχονταν από τον χώρο της Εμπορικής, μετά από έλεγχο για τη 

διαχειριστική περίοδο 2015/2016 και το πόρισμα των ορκωτών ελεγκτών, καθαιρέθηκαν 

από μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου τους, μετά από απόφαση συνέλευσης χιλίων και πλέον 

συνταξιούχων της Εμπορικής!! Με εντολή δε της Γ.Σ. και ήδη ειλημμένης απόφασης του 

Δ.Σ., εκκρεμεί η λήψη απόφασης από Γ.Σ. για τη διαγραφή τους και από μέλη του 

Συλλόγου τους!! Ο έλεγχος συνεχίζεται και παράλληλα επεκτάθηκε και στις δοσοληψίες 

του Συλλόγου της Εμπορικής με την ΟΣΤΟΕ!! Μήπως για αυτό, υπήρξε αυτή η  

απροκάλυπτη χρήση μεθόδων αποκλεισμού, γεγονός πρωτοφανές στη συνδικαλιστική 

ιστορία του χώρου των τραπεζοϋπαλλήλων;; Μάλιστα ο Πρόεδρος του Συλλόγου της 

Εμπορικής μας ενημέρωσε, πως σύμφωνα με τον νέο νόμο 4387/2016, έχουν εισπραχτεί 

από τους συνταξιούχους της Εμπορικής για την ΟΣΤΟΕ, περίπου 20.000 ευρώ, τα οποία 

είναι κατατεθειμένα στον λογαριασμό υπέρ Ομοσπονδιών, που έχει ορίσει το Υπουργείο 

Εργασίας και αρμόδια για την είσπραξή τους είναι η ΟΣΤΟΕ!! Τελικά φαίνεται πως ο 

πραγματικός λόγος αποκλεισμού της Εμπορικής από το Συνέδριο, δεν ήταν η δήθεν 

οικονομική εκκρεμότητα του Συλλόγου όπως επικαλέστηκαν, αλλά ο φόβος τους απέναντι 

στην αλήθεια και τυχόν επέκτασης των ελέγχων από ορκωτούς ελεγκτές παντού!! 

  

Συνάδελφοι, 

 

Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν πλήρως τις εκτιμήσεις της Κίνησής μας, πως η παραμονή 

του χώρου μας στην ΟΣΤΟΕ, και ειδικά σήμερα μπροστά σε μια τέτοια διαλυτική κατάσταση 

δεν έχει πλέον νόημα… Παρά το ό,τι ,  οι συνταξιούχοι της ΤτΕ έχουμε από το Καταστατικό 

της ΤτΕ κατοχυρωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, τα οποία θεσμικά ενισχύονται από τη 

λειτουργία των Κεντρικών Τραπεζών χωρίς την παραμικρή επιβάρυνση των Εθνικών 

Προϋπολογισμών των κρατών μελών, ουδέποτε είχαμε διανοηθεί να αποσυρθούμε από την 

ΟΣΤΟΕ. Αναρωτιόμαστε όμως, για ποια ΟΣΤΟΕ μιλάμε σήμερα, χωρίς τη συμμετοχή σε 

αυτήν των Συλλόγων, της ΕΤΕ και της Εμπορικής;; Τι απομένει και ποιο είναι το 

διακύβευμα, που οδηγεί μια απερχόμενη Διοίκηση της ΟΣΤΟΕ σε τόσο ακραία παράνομες 

διαδικασίες;;   

Η επιβεβαίωση όμως των εκτιμήσεων και της θέσης μας για την ΟΣΤΟΕ, δεν μπορεί σε 

καμιά περίπτωση να μας αφήσει αδιάφορους σε φαινόμενα αυθαιρεσίας και 

παρανομίας. Οι καταστάσεις που επωάζονται εκεί, είναι από πρόσωπα που δρουν και 

στους πρωτοβάθμιους συλλόγους… Δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσουμε τα μάτια… Θα 

πάρουμε κάθε πρωτοβουλία, για να προστατευτεί η αξιοπρέπεια του συνδικαλιστικού 

μας κινήματος και οι εισφορές των συναδέλφων μας. Η πλήρης ανατροπή της 

δύσοσμης και κακοφορμισμένης γραφειοκρατίας παντού, είναι μονόδρομος, μαζί με την 

επανάληψη του 36ου Συνεδρίου με τη συμμετοχή ΟΛΩΝ των συνταξιούχων.  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Βουθούνης Αντώνης, Γκότσης Δημήτρης, Διαμαντής Ανδρέας, Ευσταθίου Κώστας, 

Μαλαπάσχας Παναγιώτης, Νικολοπούλου Βίκυ, Παράφορος Γιώργος, Ραγιάς Νικόλαος, 

Φιωτάκη Έβη. 


