
 

    
 

«Στο μετερίζι τσ' αθρωπιάς και στης τιμής το χρέος, εκειά θα στέκω να πατώ κι ας είμαι ο τελευταίος» 
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 Υπάρχει ανεξαρτησία της ΤτΕ ή αυτή αποτελεί προνομία μόνο του Διοικητή και του Συμβουλίου της 
Νομισματικής  Πολιτικής; 

  Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου δεσμεύει τη Διοίκηση της Τράπεζας, η οποία και την εζήτησε ή όχι; 

  Οι συνταξιούχοι της ΤτΕ δικαιούνται επιστροφής των εισφορών υγείας, που υπολογίστηκαν και επί των 
μνημονιακών περικοπών ή αυτές αφορούν μόνο τους συνταξιούχους ασφαλισμένους στον ΕΟΠΥΥ;  

  Έχουν βάση οι ενστάσεις της κυβερνητικής επιτρόπου, όπως τις εμφανίζει η πλειοψηφία του ΣΣΤΕ και του 
ΣΥΤΕ; 

   Η επιστροφή των μνημονιακών περικοπών στην ΤτΕ, επηρεάζει το Δημόσιο;  

   Στους συνταξιούχους του Δημοσίου έχουν επιστραφεί μνημονιακές περικοπές; 

   Οι περικοπές των συντάξεών μας, αφού δεν περιέρχονται στο Ελληνικό Δημόσιο, πώς εμφανίζονται στον 
Ισολογισμό της ΤτΕ; 

   Ο ΣΣΤΕ και η ΟΣΤΟΕ λειτουργούν δημοκρατικά και σε όφελος των μελών τους ή πρέπει να αλλάξει η 
λειτουργία και ο προσανατολισμός τους; 

   Πρέπει να εξακολουθήσει ο ΣΣΤΕ να συμμετέχει και μάλιστα από ηγετικές θέσεις στην ΟΣΤΟΕ ή όχι; 

   Στη Θεσσαλονίκη το Δ.Σ. του Τ.Υ. αποφάσισε απολύσεις εργαζομένων. Το Δ.Σ. του ΣΣΤΕ θα ενημερωθεί ποτέ 
για τα γεγονότα;  

   Ποιός και με ποιά κριτήρια αποφάσισε, το trailer στην κάτω πλευρά της οθόνης των τηλεοράσεων του Τ.Υ. να 
έχει  τίτλους μόνο από μία πολιτική εφημερίδα; 

   Γιατί το περιοδικό του Τ.Υ. τυπώνεται και ταχυδρομείται και στα μέλη που έχουν δηλώσει και το λαμβάνουν    
ηλεκτρονικά; Ποιός ό λόγος για πρόσθετο κόστος και ρύπανση; 

   Μέχρι πότε στο Δ.Σ. του Τ.Υ., 1.800 εν ενεργεία υπάλληλοι θα εκλέγουν 9 συμβούλους και 5.000 συνταξιούχοι  
μόνο 2; Πρέπει να αλλάξει το καταστατικό ή όχι;                                                                                  

 

 

 

 

 Ο Διοικητής τους διαψεύδει αυτοί συνεχίζουν… 

Σε επιστολή του Διοικητικού Συμβούλου των «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ»  Κώστα Ευσταθίου, στις  13.11.2017 προς τον κ. 
Διοικητή,  εκτός άλλων αναφέρεται: « …..Μου προκαλεί όμως εντύπωση κ Διοικητά, πώς και γιατί οι φορείς που 
ανέφερα (ΣΥΤΕ και ΣΣΤΕ, ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ),  επαναφέρουν χωρίς την παραμικρή δική σας αντίδραση, τα 
σενάρια  περί κυβερνητικών απειλών και παρεμβάσεων και εκ νέου αυτό «του καλού Διοικητή και του κακού 
Υποδιοικητή!!»   
Ελάχιστη ώρα από την επίδοση της επιστολής, ο κ. Διοικητής, απάντησε σχετικά:  
«Ουδεμία πίεση μου ασκήθηκε απο οποιονδήποτε.  
Κρίναμε , με τον υποδιοικητή κύριο Μητράκο, ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να ανοίξει τέτοιο θέμα. 
Με εκτίμηση 
Γιάννης Στουρνάρας»  
Αυτή η πολύ σαφής τοποθέτηση του κ. Διοικητή, θυσιάστηκε στο βωμό των παραταξιακών, κομματικών και άλλων 
σκοπιμοτήτων. Όπως για τον ίδιο λόγο, στήθηκαν και όλα τα άλλα σενάρια. Γιατί αντί της ΟΜΟΦΩΝΗΣ 
απόφασης για επαφή με τη Διοίκηση του συνόλου του Δ.Σ. του ΣΣΤΕ, όπως προτάθηκε από τους συμβούλους των 
«ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» και της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας, η πλειοψηφία το αρνήθηκε, με επιμύθιο: «μόνο μέσω 
μεταφοράς μπορεί να έχουμε κάποια επιστροφή»;;  

Ο κάθε συνάδελφος αξίζει να αναρωτηθεί 
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  Δράσεις  -      
    Αντιδράσεις 

Ενημερωτικό Δελτίο 
της Κίνησης 

“ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑΔΟΣ 
Λέκκα 23-25 (2ος όροφος) 

Αθήνα 10562 

 

Περιμένουμε, από όλους 

τους συναδέλφους, άρθρα, 

σχόλια, απόψεις, ρεπορτάζ, 

φωτογραφικό υλικό. 

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

ste.blogspot.com 
 

ΣΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΕ:  
ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΩΝ ΜΗΝΙΑΙΩΝ 

ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 

ΤΟ ΠΟΣΟΝ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ 

ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ 

 

Η οικονομική σας 

υποστήριξη εξακολουθεί να 

είναι αναγκαία και 

απαραίτητη για την 

καλύτερη επικοινωνία μας 

μαζί σας 

Πληροφορίες:  

Ελένη Μελισσείδου  

Τηλ. 6972410942 

 
Για την παρούσα έκδοση 
συνεργάστηκαν: 
Κώστας Ευσταθίου        
Φωφώ Καραφωτιά      
Γιώργος Κουλούρης          
Τίνα Κουρκουτσάκη           
Εύα Κωνστανταράκη 
Παναγ. Μαλαπάσχας 
Ελένη Μελισσείδου 
Γρηγόρης Μπελίτσος  
Αγγελική Μπουλαλά      
Γενοβέφα Φιωτάκη 
Γιώργος Φλεμετάκης      
 

 

  

 

Η ώρα ήγγικεν! 

Η άρνηση της Διοίκησης να εφαρμόσει τη Γνωμοδότηση του Νομικού 
Συμβουλίου της ΤτΕ,  προκαλεί την  απορία: είναι μια κατάφωρη περιφρόνηση  
νόμων ή μια κραυγαλέα  περιφρόνηση των συνταξιούχων της; 

Αν η επιστροφή των ααδρομικών των περικοπών έχει κόστος και ίσως  απαιτεί 
συζήτηση των τρόπων επιστροφής  στους συνταξιούχους, η άρση των 
περικοπών είναι αδιαμφισβήτητη νομική υποχρέωση της ΤτΕ!!,  που και η 
ίδια αναγνωρίζει, αλλά την «πάγωσε» αδικαιολόγητα. Μήπως, για να 
αποδεχθούν οι συνταξιούχοι τις έκνομες προτάσεις μεταφοράς πρόσθετου 
ποσοστού επικουρικής στο Πρόγραμμα, θέλοντας και μη, και να επιβάλουν 
έτσι παράνομα τον οικονομικό τους στραγγαλισμό; Μήπως δηλαδή 
αποσκοπούν, να  παραιτηθούν οι συνταξιούχοι, από μόνοι τους, από το 
δικαίωμά τους για το Μέρισμα του 36%, για το οποίο η Τράπεζα έχει 
υποχρέωση από  το Καταστατικό, τους  νόμους και τις συμβάσεις, και νομικές 
συνέπειες αν την αθετήσει, και να οδηγηθούν στο «Πρόγραμμα» του οποίου η 
κάλυψη είναι αυτή του ειδικού κεφαλαίου και πέραν αυτού, δεν υπάρχει καμία 
άλλη υποχρέωση για την Τράπεζα; Μήπως τελικά κάποιοι προκειμένου να 
εξυπηρετήσουν «αλλότρια»  συμφέροντα αποσκοπούν στην άλωση των 
συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων και του Ταμείου Υγείας στη συνέχεια;  

Όμως εμείς οι 5.000 συνταξιούχοι τι θα  κάνουμε;  Θα συνεχίσουμε να μην 
ενημερωνόμαστε και να μη συμμετέχουμε, εξ αιτίας της αηδίας που 
νοιώθουμε, από τον κάθε είδους εκμαυλισμό που επέβαλαν οι διαπλεκόμενοι, 
και της  απογοήτευσης  από  τον   Σύλλογο, που προ πολλού έπαψε,  όχι μόνο 
να μας υπερασπίζεται αλλά αντίθετα να μας τιμωρεί, γιατί δεν δεχτήκαμε τη 
μεταφορά; Ή  θα απαιτήσουμε την άμεση υλοποίηση των αποφάσεων του 
Νομικού Συμβουλίου και των νόμων που μας αφορούν (Ν.4387/2016), 
απαιτώντας ενημέρωση σε τακτικές συγκεντρώσεις του Συλλόγου, 
επιβάλλοντας  πολιτισμό στο διάλογο, ώστε  να αποφασίσουμε οι ίδιοι, 
ακούγοντας  τις απόψεις όλων;  Η  προσπάθεια  άλωσης των δικαιωμάτων 
μας, οξύνεται! Και εμείς  την τρέφουμε  με την αποχή μας. Πρέπει  να 
σταματήσουμε την παράδοση των δικαιωμάτων μας  βορά σε κομματικά,  
παραταξιακά   και προσωπικά  συμφέροντα. 

Η  ευθύνη είναι του καθενός μας!!!  
 

 

 

ΘΑ ΠΕΣΕΙ Ο ΟΥΡΑΝΟΣ ΣΤΟ ΚΕΦΑΛΙ ΜΑΣ… 

    Θα θέλαμε ειλικρινά να πειστούμε για τις αγαθές και ειλικρινείς προθέσεις του 
Προεδρείου μας, αλλά και της Διοίκησης μακριά από προσωπικά, κομματικά και 
πολιτικά κίνητρα, δεν μπορούμε όμως να μην αναρωτιόμαστε, πώς είναι δυνατόν:      

- εκλεγμένος Σύμβουλός μας να δηλώνει και να επαναλαμβάνει ανερυθρίαστα ότι η 
ανεξαρτησία της ΤτΕ αφορά μόνο τον Διοικητή της και τα θέματα της Νομισματικής 
Πολιτικής; 

- να μας αφορούν οι μνημονιακοί νόμοι και άρα καλώς μας έγιναν οι κρατήσεις, 
αλλά να μη μας αφορούν οι νόμοι για την επιστροφή τους; 

να μην ασχολούνται και να μη ζητούν ούτε αυτές τις επιστροφές των εισφορών 
υγείας επί των μνημονιακών κρατήσεων, οι οποίες  δόθηκαν ήδη στο Δημόσιο με 
τη σύνταξη του Δεκεμβρίου;  

να αγνοούν επιδεικτικά και να κωφεύουν σε κάθε Απόφαση, Γνώμη ή Νόμο που 
στηρίζει και επιβεβαιώνει το δίκιο μας και να παίζουν μονίμως τον ρόλο «του 
δικηγόρου του διαβόλου»; 

δυνατόν να αποδέχονται, να διογκώνουν, να υπερτονίζουν και να μας τρομοκρατούν 
οι εκπρόσωποί μας, με το θέμα του κοινωνικού αυτοματισμού, και να μην 
προβάλουν καμμία απάντηση περί θεσμικής, νομικής και οικονομικής ανεξαρτησίας 
της Τράπεζας;  

να «φοβούνται» τόσο την ανθρώπινη (αλλά όχι σωστή) αντίδραση του κόσμου, 
όταν δικαστικοί, στρατιωτικοί και ιατροί έχουν ήδη έρθει σε διακανονισμό για την 
επιστροφή και των αναδρομικών τους; 

                                         Έχει ο καιρός γυρίσματα…. 

Ένα από τα θέματα που τέθηκαν στο τελευταίο Δ.Σ. ήταν το αίτημα της 
ΕΣΑΚΣ για την ταχυδρόμηση ανακοίνωσης μέσω του Συλλόγου. Το 
Προεδρείο αποδέχτηκε το συγκεκριμένο αίτημα μεμονωμένα. Η πρότασή μας 
να έχουν από θέση αρχής το δικαίωμα επικοινωνίας με τους συναδέλφους, 
όλες οι Κινήσεις που μετέχουν με ψηφοδέλτιο στις εκλογές, ανεξάρτητα 
εκλογής ή όχι εκπροσώπου στο Δ.Σ. ούτε καν συζητήθηκε. Για την ιστορία, 
την περίοδο 2013 - 2015, το Δ.Σ., στο οποίο συμμετείχε και ο σύμβουλος της 
ΕΣΑΚΣ, δεν παρείχε το αντίστοιχο δικαίωμα στους «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ», αν και 
εκπροσωπούνταν στο Δ.Σ.!! Προφανώς το γεγονός ότι οι απόψεις της 
συγκεκριμένης Κίνησης δεν ενοχλούν το 

Προεδρείο, έπαιξε ρόλο σε μια μη πάγια  

και δεσμευτική απόφαση. Απορούμε όμως, 

πώς μια Κίνηση με ιστορία και με γνωστό 

το πολιτικό της φορτίο, προκειμένου να  

ταχυδρομήσει μια ανακοίνωση, αποδέχθηκε 

μια τέτοια  εκβιαστική συμπεριφορά. 

… 
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Η  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΙΛΗΣΕ….!!! 
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Η Υποκρισία και η Εμπάθεια περισσεύουν…. 

Οι τελευταίες ανακοινώσεις του ΣΣΤΕ, είναι 
πραγματικά πολύ ενημερωτικές και καθόλου εμπαθείς 
και υποκριτικές!!! Στην ανακοίνωση 9/30.11.2017, 
παρατηρεί κανείς πως η ενημέρωση για τα 
προβλήματα μας, ούτε καν τους απασχολεί. Ενώ 
εισαγωγικά οι ίδιοι μας λένε:                                                                  

«Με αφορμή την ενημέρωσή σας σχετικά με τη 
συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΣΤΕ της 27.11.2017…»,  
δεν μας λένε τίποτα για το τί συζητήθηκε, τι προτάσεις 
έγιναν κ.ο.κ, αντίθετα, οι ίδιοι στη συνέχεια ομολογούν  
πως επικαλούνται τη συνεδρίαση για: «…να 
αναδείξουμε τους λόγους για τους οποίους, 
συγκεκριμένες συνδικαλιστικές παρατάξεις του χώρου 
μας...»!!  Έτσι, ενώ δεν υπάρχει καμιά ενημέρωση, η 
ανακοίνωση έχει βασικό και μοναδικό περιεχόμενο και 
στόχο τους δύο συμβούλους των «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» και 
καταλήγει με τέσσερεις αρνήσεις του στυλ, δεν 
μπορεί κλπ...!!                                             

Σε ότι αφορά «το πιο στοχοποιημένο Δημόσιο 
Πρόσωπο» που κατά την άποψή τους είναι ο 
Διοικητής, με όλον τον βαθύτατα ειλικρινή σεβασμό 
στο πρόσωπό του, άλλοι τον εμπλέκουν και τον 
εκθέτουν και δεν κατανοώ πως τους το επιτρέπει. 
Βέβαια πρέπει να αναφέρουμε, πως αυτοί που 
κατέχουν δημόσια αξιώματα κρίνονται και κανείς δεν 
είναι υπεράνω κάθε κριτικής. Είναι όμως η μοναδική, 
ίσως, περίπτωση Διοικητή, του οποίου αυτόκλητος 
«σωματοφύλακας» εμφανίζεται η συμμαχία 
ΠΑΣΚΕ/ΔΑΚΕ… 

Κατηγορούν τους «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» ότι «καταβάλλουν 
κάθε προσπάθεια για την υπονόμευση των 
συμφερόντων των συναδέλφων». Θα ήταν σωστό να 
απαριθμήσουν μία προς μία αυτές τις προσπάθειες 
και να τις τεκμηριώσουν με συγκεκριμένες αποδείξεις, 
διαφορετικά λασπολογούν όπως έκαναν πάντα…  
Αναρωτιέμαι όμως, αν οι οκτώ σύμβουλοι 
παρεμποδίζονται στο έργο τους από τους υπόλοιπους 
και το αναγνωρίζουν αυτό δημόσια με τις 
ανακοινώσεις τους, γιατί δεν έχουν ήδη παραιτηθεί 
αφού στην ουσία δηλώνουν ανίκανοι!!  

Αν θέλουν όμως, μπορεί να προσφύγουν και σε 
έκτακτη Γενική Συνέλευση και να ζητήσουν τη γνώμη 
των συναδέλφων με κάλπη σε πανελλαδική 
ψηφοφορία,  στην οποία θα παρευρίσκεται δικαστικός 
αντιπρόσωπος!!  

Τέλος, σχετικά με τον κομματισμό που αναφέρουν οι 
σύμβουλοι της πλειοψηφίας στην ανακοίνωσή τους, 
μια συμβουλή, αν μου επιτρέπεται: «μην ξύνεστε στην 
γκλίτσα του τσοπάνη»... Τριάντα πέντε χρόνια στην 
Τράπεζα, κάτι είδαμε και κάτι μάθαμε (και πάθαμε)!                                                                

                    Παναγιώτης Μαλαπάσχας, Βρίσα Λέσβου 

                  

                                Παναγιώτης Μαλαπάσχας, Βρίσα 
Λέσβου 

Από τη συγκέντρωση στη Λέκκα και στην 
ΟΣΤΟΕ 

Επέστρεψα στην Κρήτη, κι ακόμα στο μυαλό μου 

είναι οι απίστευτες εικόνες που ζήσαμε, οι 

εκπρόσωποι του ΣΣΤΕ στην ΟΣΤΟΕ, όταν 

βρεθήκαμε στη Λέκκα 23/25!!! Ένας «Πρόεδρος» 

σε κρίση πανικού, φωνάζοντας και διακόπτοντας 

συνεχώς τους ομιλητές, και ένας «αντιπρόεδρος» 

που, προσπαθώντας να δικαιολογήσει το πάγωμα 

της  απόφασης του Νομικού Συμβουλίου, 

επανέφερε το σενάριο περί μυστικής συνάντησης 

«στο γνωστό καφενείο πλησίον του Συλλόγου»!! 

Αλλά και αυτά που έγιναν στο ΤΙΤΑΝΙΑ!!! Δεν 

μπορούσα να φανταστώ τέτοια κατάσταση από 

συνταξιούχους... Αφήστε που πιστεύω, ότι ήταν   

προσχεδιασμένη η εξέλιξη με τους σεκιουριτάδες 

και την αποχώρηση της Προέδρου προς άλλο 

χώρο διεξαγωγής του 36ου Συνεδρίου της ΟΣΤΟΕ. 

Αλήθεια, γιατί στην αίθουσα διεξαγωγής του 

Συνεδρίου, εμφανίσθηκαν εκτός από μας και τους 

συναδέλφους της Εμπορικής, το Προεδρείο της 

ΟΣΤΟΕ και  μόνο κάποιοι συνάδελφοι που 

διέμεναν στο Τιτάνια; Πως ήξεραν οι υπόλοιποι 

και πήγαν κατευθείαν στον άλλο χώρο; Γιατί δεν 

ήθελαν να ακουσθεί στο Συνέδριο το πόρισμα των 

Ορκωτών Λογιστών της Εμπορικής;; 

Συμπληρωματικά σκέπτομαι, πόσο εύκολα 

μοιράζουν το χρήμα σε ορισμένους!! Από 300 

ευρώ σε κάθε ένα από τα τρία μέλη της 

εφορευτικής και 600 στη γραμματέα, για την 

έκδοση αποτελέσματος 105 ψηφισάντων!! 

Η  λύση που αποφασίστηκε από την ομόφωνη 

απόφαση της νόμιμης  συνέλευσης ήταν 

μονόδρομος. Πέραν αυτών όμως, θα πρέπει να 

εργαστούμε οργανωμένα και μεθοδικά για τις 

επόμενες εκλογές του Συλλόγου μας, για ένα 

Προεδρείο που δημοκρατικά θα «υπηρετεί» το   

συμφέρον όλων, και για τις εκλογές στην ΟΣΤΟΕ. 

Μέχρι να αποχωρήσουμε από την ΟΣΤΟΕ δεν 

πρόκειται να καθίσουμε να τους κοιτάμε…  

Ίσως αυτά να μοιάζουν ανέφικτα. Όμως εμείς θα 

αγωνιζόμαστε για το ανέφικτο, όχι για το εφικτό, 

όπως μου είπε ότι πρέπει να κάνουμε στην  

«ηλικία μας»,  συνάδελφος, υποστηρικτής της 

λογικής του Προεδρείου.                    

                                Γενοβέφα Φιωτάκη, Ηράκλειο 

 



 

 

 

 

 

 ΧΑΝΑ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

                                 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                              

   
 
 

 

Τον φανφαρολόγο τον βρήκαμε… 

Αναζητείται ο προβοκάτορας…. 

 

Η ταυτόσημη ανακοίνωση που εξέδωσαν οι δύο Σύλλογοι 
(ΣΣΤΕ και ΣΥΤΕ) και η ανακοίνωση 24/15.11.2017 του 
ΣΥΤΕ δεν είναι γνήσιες - είναι προβοκατόρικες, και ποτέ 
δεν βγήκαν από τους Συλλόγους, και όπως "καταλαβαίνετε" 
δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. 
Εδώ παρατίθενται τα πραγματικά γεγονότα, όπως ακριβώς 
έχουν: 
Ο Τσακαλώτος μετά από πολλές τηλεφωνικές προσπάθειες, 
βρήκε τελικά τους Προέδρους των ΣΣΤΕ και ΣΥΤΕ και τους 
παρακάλεσε για μία συνάντηση. Αυτοί, μετά από πολλή 
σκέψη αποφάσισαν να τον συναντήσουν στα  γραφεία των 
Συλλόγων στη Λέκκα. Και εδώ, συνάδελφοι, ήταν που 
παρολίγο να ματαιωθεί το ραντεβού, διότι ο υπουργός και 
κυβερνητικός παράγοντας προτιμούσε να γίνει η 
συνάντηση «στο γνωστό καφενείο, στο οποίο 
πραγματοποιούνται οι μυστικές συσκέψεις του Ευσταθίου», 
γεγονός που τελικά οι Πρόεδροι αποδέχθηκαν!! 
Οι λόγοι της συνάντησης δεν έγιναν γνωστοί, αλλά κατά 
πάσα πιθανότητα ο Τσακαλώτος παρακάλεσε τους δύο 
Προέδρους για μία μικρή καθυστέρηση εκ μέρους της ΤτΕ 
για τη γνωστή απόφαση του Νομικού Συμβουλίου της. 
Μετά από αυτά τα δεδομένα θα ήθελα να σας παρακαλέσω 
να μη γίνονται παρεμβάσεις από μέρους σας και να έχετε 
εμπιστοσύνη στους ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ σας και όχι στους 
διάφορους "περιφερόμενους φανφαρολόγους που όχι μόνο 
δεν προσφέρουν στην επίλυση κανενός θέματος αλλά 
επιπλέον το εκθέτουν και σε σοβαρό κίνδυνο."                                            

 
Γιώργος Φλεμετάκης Χανιά 
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Η εφαρμογή του νόμου στην ΤτΕ  
στα χέρια της δικαιοσύνης          

 
Παρακολουθώντας τις τελευταίες εξελίξεις στο 
Σύλλογο, με ανακοινώσεις και πρακτικές που 
καθόλου δεν εκφράζουν τα συμφέροντα των 
συνταξιούχων, θέλω να σας καταστήσω 
κοινωνούς των σκέψεών μου:  

 Όσο θα διαρκεί το φαινόμενο της συμμετοχής 
στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου ποσοστού 
συναδέλφων που φτάνει μόλις  στο 20% με 25% 
του συνόλου των συνταξιούχων της ΤτΕ., 

 Όσο θα διαρκεί το φαινόμενο οι 
προαναφερθέντες συμμετέχοντες στις εκλογές 
να σκέπτονται σε μεγάλο ποσοστό ως 
«ευεργετηθέντες εν ενεργεία»  και όχι ως 
συνταξιούχοι του χώρου της ΤτΕ, 

 Όσο θα διαρκεί το φαινόμενο της ύπαρξης 
παρατάξεων που συνδέουν τη ρητορική τους με 
τη προώθηση αιτημάτων συγκεκριμένης 
κατηγορίας συναδέλφων και 

 Όσο η Διοίκηση και ο κ. Διοικητής θα γίνονται  
αντικείμενο αρνητικού σχολιασμού από τα 
Μ.Μ.Ε., μην περιμένουμε γρήγορες και θετικές 
λύσεις στα αυτονόητα δίκαια αιτήματά μας. 
 

Και επειδή μου αρέσει να βλέπω το φεγγάρι και 
όχι το δάχτυλο, εμπιστοσύνη έχω πλέον μόνο 
στην Δικαιοσύνη, σαν τη μόνη ικανή να επιβάλει 
την εφαρμογή των αποφάσεών της, ακόμη και 
στην ΤτΕ. 

Γρηγόρης Μπελίτσος, Ρέθυμνο   
 

Τι επιβεβαιώνουν οι  εξελίξεις στην Ε.Τ.Ε.;; 

Όπως πληροφορηθήκαμε, η διαχειριστική επιτροπή του ΛΕΠΕΤΕ, δηλαδή του 
Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού της ΕΤΕ, αποφάσισε με ψήφους 6 - 2, 
το τέλος της καταβαλλόμενης, από το 1949, Επικουρικής!! Όπως μας 
πληροφόρησαν συνδικαλιστές του χώρου, η πρόταση την οποία έθεσε ο κ. 
Φραγκιαδάκης και αποδέχθηκαν εκπρόσωποι εργαζομένων και συνταξιούχων 
είναι: ΄Ενταξη στο ΕΤΕΑΕΠ για την επικουρική σύνταξη και Επαγγελματικό 
Ταμείο ή Πρόγραμμα σε Ασφαλιστική Εταιρεία!! Οι ομογάλακτοι κομματικά και 
συνδικαλιστικά των δικών μας της ΠΑΣΚΕ, με πρώτη και καλύτερη την 
υπεύθυνη ασφαλιστικού της ΟΤΟΕ και εκπρόσωπο του ΤΥΠΕΤ στην επιτροπή, 
ήταν αυτοί που αποδέχθηκαν και συζητούν την παραπάνω πρόταση!! Μήπως 
μας θυμίζει κάτι όλο αυτό;; Εκείνο που μας ξενίζει είναι πως, ενώ για την ΕΤΕ, 
ο αρμόδιος Υπουργός Εργασίας είπε πως οι ιδιωτικές συμφωνίες ΕΤΕ και 
εργαζομένων είναι απόλυτα σεβαστές, σε εμάς κινδυνολογούν και 
τρομοκρατούν τους συνταξιούχους για το Μέρισμα, το οποίο αποτελεί 
Καταστατική υποχρέωση της ΤτΕ και προϊόν ΣΣΕ από το 1948!! Εκτός αν τους 
έχουν σφυρίξει στο αυτί, βοηθήστε μας «με τη μεταφορά» να ξηλώσουμε αυτά 
που δεν μπορούμε διαφορετικά….               

Οι συνάδελφοι ας σκεφτούν πριν είναι αργά… 
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 ….και μια σημαντική παρατήρηση 
Οι εισφορές υγείας που υπολογίστηκαν στις 
μνημονιακές κρατήσεις, σύμφωνα με το άρθρο 2  
του σχετικού ν.4501/22.11.2017, επιστρέφονται σε 
όλους τους συνταξιούχους χωρίς καμιά εξαίρεση, 
για την περίοδο, από 1.1.2012. έως 30.6.2016!! 
Μετά την ημερομηνία αυτή δεν υπάρχουν εισφορές 
υγείας επί μνημονιακών κρατήσεων. Η ΤτΕ λοιπόν, 
όχι μόνο συνεχίζει να μας υπολογίζει εισφορά για 
την υγεία και επί των μνημονιακών κρατήσεων, 
αλλά ούτε την ΗΔΙΚΑ ενημέρωσε για τις 
αναλογούσες εισφορές που μας κρατήθηκαν την 
περίοδο που αναφέρει ο νόμος, ώστε να 
επιστραφούν και σε εμάς, όπως έγινε σε όλους 
τους άλλους συνταξιούχους!! Επίσης σημειώνουμε 
πως, οι επιστροφές που γίνονται αφορούν 
μνημονιακές κρατήσεις από 1.1.2012 και όχι από 
το 2010, γιατί σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ, 
τα μέτρα του πρώτου μνημονίου κρίθηκαν 
συνταγματικώς αποδεκτά λόγω αιφνιδιασμού…. 
Βλέπουμε δηλαδή ότι, όπου συμφέρει, οι 
αποφάσεις του ΣτΕ λαμβάνονται υπόψη από την 
κυβέρνηση, αφού μνημόνια είχαμε από το 2010 και 
όχι από το 2012!! Για  τη Διοίκηση της ΤτΕ όμως 
όλα αυτά αποτελούν ψιλά γράμματα, δεν την 
προβληματίζουν, ακόμα και όταν υπάρχει 
γνωμοδότηση του Ν.Σ.  Μόνο για τους 
συνταξιούχους της ΤτΕ  δεν ισχύουν οι νόμοι: ούτε 
της άρσης των μνημονίων, ούτε των επιστροφών 
υγείας …  

Επί πλέον οι Διοικούντες, δεν θα έπρεπε να 
ξεχνούν, πως εν ενεργεία και συνταξιούχοι 
αποτελούν το ενιαίο προσωπικό της ΤτΕ, που 
υπάγεται στις Καταστατικές διατάξεις και 
προνομίες μιας Κεντρικής Τράπεζας του 
Ευρωσυστήματος. Δεν μπορεί οι ίδιοι να 
απολαμβάνουν αυτά τα δικαιώματα, με υψηλούς 
μισθούς και δώρα  και οι συνταξιούχοι να βλέπουν 
τα δικαιώματά τους να εκχωρούνται προς 
«κατευνασμό» εκείνων που δέχονται τις συνέπειες 
της μνημονιακής καταιγίδας… 

Για την παρούσα Διοίκηση, τα μέλη του Γενικού 
Συμβουλίου και τους γραφειοκράτες συνδικα-
λιστές, το Ευρωσύστημα υπάρχει για να εγγυάται 
μόνο τους δικούς τους υψηλούς μισθούς, δώρα και 
πολυποίκιλα Bonus…  Συνέχιση στο ίδιο δρόμο 
της διαπλοκής δεν καταπίνεται, ούτε τα σενάρια 
«καλού Διοικητή - κακού Υποδιοικητή ή και το 
αντίθετο», γίνονται αποδεκτά. 

 

Οι “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” δεν πρόκειται να κάνουμε βήμα 
πίσω. Η υπομονή μας εξαντλήθηκε, ας το 

καταλάβουν… 

 
 
 

Ισότιμη αντιμετώπιση όλων των συνταξιούχων 

Αυτή ήταν η μόνιμη διεκδίκηση των παλιών συνταξιούχων. 
Η αδικία που ένοιωθαν και νοιώθουν, αξιοποιήθηκε 
δεόντως, ειδικά από εκείνους, που όταν συμμετείχαν στα 
Προεδρεία του ΣΣΤΕ, δεν έκαναν το παραμικρό για την 
κατάργησή της. Αν ανατρέξει κανείς στο παρελθόν και στα 
γεγονότα της αποσύνδεσης της σύνταξης από τον μισθό 
των εν ενεργεία συναδέλφων, θα δει πως πολλοί 
συνδικαλιστές που αναφέρονται σε αυτή την αδικία, το 
πράττουν υποκριτικά, αφού, προσκείμενοι στην τότε 
κυβέρνηση, είχαν αποδεχθεί αδιαμαρτύρητα αυτό το 
διαχωρισμό!! Το ίδιο συνέβη και με την ενσωμάτωση του 
Επιδόματος Κεντρικής Τράπεζας στο επίδομα Βαθμού, για 
το οποίο δεν εξεδήλωσαν καμιά διαμαρτυρία!! Όπως όλοι 
οι γραφειοκράτες, ανάμεσα στην προσωπική τους 
εξουσία και το συλλογικό συμφέρον, επέλεξαν την 
πρώτη. Το ίδιο επαναλαμβάνουν και σήμερα. Αν και έχουν 
την απόλυτη πλειοψηφία στο ΣΣΤΕ, δεν το διεκδικούν, 
ακόμα και όταν ο ν.4387/2016 καταργεί κάθε διαχωρισμό 
σε παλιό και νέο συνταξιούχο, γεγονός που αποκρύπτουν, 
αφού προηγούνται οι αντιπολιτευτικές ανάγκες των 
κομμάτων τους… Για αυτό και δεν πιέζουν για την άρση των 
περικοπών των μνημονιακών νόμων. Όχι μόνο δεν τους 
αγγίζει καν το θέμα, αλλά χαλάει και τα σχέδια ορισμένων, 
να αναπληρώσουν τις χαμένες προσδοκίες της Χ. Λαδά, 
μέσω της  προσφυγής στην ιδιωτική ασφάλιση… 

Οι “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” θα επιμείνουμε σταθερά στο θέμα αυτό 

 

 

Η Πρότασή μας της 13ης Νοεμβρίου 2017 

Στη συνάντηση, των μελών του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε,  στις 
13/11/2017,  με  τους εκπροσώπους των παραρτημάτων  
και τους  συνέδρους της  ΟΣΤΟΕ, υποβάλαμε συνοπτικά, 
την παρακάτω  πρόταση προς συζήτηση, έγκριση και 
υποβολή της στη Διοίκηση,  από  αντιπροσωπεία  του Δ.Σ. 
και των συναδέλφων των παραρτημάτων. 

1.Άμεση εφαρμογή της γνωμοδότησης του Νομικού 

Συμβουλίου, από την καταβολή της επόμενης σύνταξης 

(Δεκεμβρίου 2017), με την άρση  των μνημονιακών  

περικοπών. 

2. Μέχρι την επίτευξη οριστικής συμφωνίας σχετικά με τον 

τρόπο επιστροφής των αναδρομικών, να πιστωθεί σε όλους 

μας, με τη σύνταξη του Ιανουαρίου 2018, ποσό ισόποσο 

μιας ακαθάριστης κύριας σύνταξης και ενός ακαθάριστου 

μερίσματος  36%,  έναντι των καταβλητέων αναδρομικών. 

3. Δημιουργία επιτροπής, η οποία   εντός τριμήνου να φέρει 

πρόταση για τη συνολική θεσμική αποκατάσταση  σχετικά 

με την καταβολή κύριας σύνταξης και μερίσματος 

(επικουρική+πρόγραμμα), βάσει των Καταστατικών των 

πρώην  Ταμείων και  της γενικότερης νομοθεσίας.  

Βεβαίως  η πλειοψηφία δεν επέτρεψε ούτε καν να 
συζητηθεί η πρόταση!!! 

 



 
 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
                                                                                                           
 
 
                                                                           
 
                                                                                                                    
                                                                                                                                  

                                           

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                     

 

                                                                                

                                                                                                                                                              

                                                                      
                                                                                            

Θα πέσει ο ουρανός στο κεφάλι μας… 

Θα θέλαμε ειλικρινά να πειστούμε για τις 
αγαθές και ειλικρινείς προθέσεις του 
Προεδρείου μας, αλλά και της Διοίκησης 
μακριά από προσωπικά, κομματικά και 
πολιτικά κίνητρα, δεν μπορούμε όμως να μην 
αναρωτιόμαστε, πώς είναι δυνατόν:  

- ο αντιπρόεδρος του ΣΣΤΕ να δηλώνει και να 
επαναλαμβάνει ανερυθρίαστα ότι η 
ανεξαρτησία της ΤτΕ αφορά μόνο τον Διοικητή 
της και τα θέματα της Νομισματικής Πολιτικής; 

- να μας αφορούν οι μνημονιακοί νόμοι και άρα 
καλώς μας έγιναν οι κρατήσεις, αλλά να μη μας 
αφορούν οι νόμοι για την επιστροφή τους; 

 - να μην ασχολούνται και να μη ζητούν ούτε 
αυτές τις επιστροφές των εισφορών υγείας επί 
των μνημονιακών κρατήσεων, οι οποίες  
δόθηκαν ήδη στο Δημόσιο με τη σύνταξη του 
Δεκεμβρίου;  

 - να αγνοούν επιδεικτικά και να κωφεύουν σε 
κάθε απόφαση, Γνώμη ή νόμο που στηρίζει και 
επιβεβαιώνει το δίκιο μας και να προβάλλουν 
γελοίες δικαιολογίες και εμπόδια; 

- να αποδέχονται, να διογκώνουν, να 
υπερτονίζουν και να μας τρομοκρατούν οι 
εκπρόσωποί μας, με το θέμα του κοινωνικού 
αυτοματισμού, και να μην προβάλουν καμμία 
απάντηση περί θεσμικής, νομικής και 
οικονομικής ανεξαρτησίας της Τράπεζας;  

- να «φοβούνται» τόσο την ανθρώπινη (αλλά 
όχι σωστή) αντίδραση του κόσμου, όταν 
δικαστικοί, στρατιωτικοί και ιατροί έχουν ήδη 
έρθει σε διακανονισμό για την επιστροφή και 
των αναδρομικών τους; 

- οι συνδικαλιστές - εκπρόσωποι των 
συμφερόντων μας να μας μεταφέρουν απειλές 
«για ένταξή μας στον …ΕΦΚΑ, αν δεν 
καθήσουμε ήσυχοι»; 

- να έχουμε βρεθεί σε χειρότερη θέση και από 
τους συνταξιούχους του Δημοσίου; 

- να παραμένετε αμέτοχοι, συνάδελφοί μου, να 
ενισχύετε και να αποδέχεστε στην ουσία, με 
την απουσία σας και τη σιωπή σας αυτή τη 
συμπεριφορά από το Προεδρείο του Συλλόγου 
σας και την αντιμετώπισή του προς εσάς;  

Το μοναδικό πράγμα που φόβιζε τους Γαλάτες 
του Αστερίξ ήταν να μην πέσει ο ουρανός στο 
κεφάλι τους!  Όμως σε σχέση με τον καιρό του 
Αστερίξ -50 π.Χ.- ο πολιτισμός μας έχει κάνει 
τεράστια άλματα και ο σύγχρονος άνθρωπος 
μάλλον έπαψε να φοβάται ότι θα πέσει ο 
ουρανός στο κεφάλι του, εκτός ίσως από τους 
Συνταξιούχους της Τράπεζας της Ελλάδος!!!!!  

 

 

 

Οι αποφάσεις του  ΣτΕ , η ΤτΕ και το Δημόσιο…. 

Σύμφωνα με το Καταστατικό της και την Ευρωπαϊκή Συνθήκη, 
καμιά παρέμβαση και συσχέτιση δεν μπορεί να έχει η ΤτΕ, με 
το Δημόσιο. Επειδή όμως τα αυτονόητα για όλες τις άλλες 
Κεντρικές Τράπεζες του Ευρωσυστήματος, δεν ισχύουν a 
priori στη χώρα μας, και «η καταχρηστική συμπεριφορά» κατά 
της ΤτΕ, από κόμματα και κυβερνήσεις πουλάει 
επικοινωνιακά, όλα τα έχουμε δει. Η ΤτΕ εξαιρέθηκε από τα 
μνημόνια το 2010, και δεν εφάρμοζε τους μνημονιακούς 
νόμους 4024/2011 και 4051/2012.  Μαζί όμως με τον 
ν.4093/2012, που εφάρμοσε, από 1.1.2013, για 
επικοινωνιακούς και μόνο λόγους, εφάρμοσε και τους δύο 
προηγούμενους, από 1.7.2013. Αφού η τότε κυβέρνηση  
ενέπλεξε την ΤτΕ στον ν.4093/2012, εμείς από μόνοι μας 
προσφερθήκαμε να δώσουμε και αυτά που κανείς δεν μας 
ζητούσε!! Έχει γράψει ιστορία η σχετική ρήση του νυν 
Προέδρου του ΣΣΤΕ: «δεν μπορεί να είμαστε ολίγον έγγυος»!! 
Στη συνέχεια, το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε 
αντισυνταγματικές τις περικοπές των νόμων 4051/2012 και 
4093/2012. Και όμως την ώρα που στο Δημόσιο πολυπληθείς 
ομάδες στρατιωτικών, δικαστικών, κ.ά, έχουν ήδη 
συμφωνήσει για την επιστροφή των κρατήσεων και έχουν 
λάβει και το 50% αυτών, ο Πρόεδρος του ΣΥΤΕ επέτρεψε στην 
κυβερνητική επίτροπο, χωρίς αυτή να έχει καμιά δικαιοδοσία, 
να παρέμβει προς δημιουργία αρνητικού κλίματος, δεδομένου 
ότι ΠΡΩΤΟΣ Ο ΣΣΤΕ!! απόδεχθηκε το «πάγωμα» της 
απόφασης του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας. Ας 
γνωρίζουν καλά, η Διοίκηση, όλα τα μέλη του Γενικού 
Συμβουλίου και η συνδικαλιστική γραφειοκρατία, πως η ΤτΕ 
έχει υπερβεί προ πολλού τα όρια της νομιμότητας, 
ευρωπαϊκής και ελληνικής. Η άρνηση της ΤτΕ να άρει τις 
περικοπές και να συμφωνήσει στην επιστροφή των 
αναδρομικών, μπορεί να προκαλέσει αυτοδίκαιη εισαγγελική 
παρέμβαση για τα αδικήματα της απιστίας. 

Ο επίλογος δεν έχει γραφτεί και εκεί ίσως ξεκαθαρίσει  

η ήρα από το στάρι… 

 
 


