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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No16
ΜΕ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ
ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι αποτελεί μέγιστη πρόκληση μετά την υπονόμευση όλων
των ενεργειών του Συλλόγου μας για την επίλυση των θεμάτων που απασχολούν τους
συνταξιούχους από τις δύο παρατάξεις της μειοψηφίας (Εν Δράσει και Αναγεννητική
Πρωτοβουλία), να προσπαθούν να υπονομεύσουν και αυτή ακόμη την ύπαρξη του Συλλόγου μας
μέσα από την καταψήφιση του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού, γνωρίζοντας πολύ καλά
τα προβλήματα που θα προξενήσουν στη λειτουργία του σωματείου ιδίως σε μια περίοδο
που θα έπρεπε να πρυτανεύει η λογική και η μετριοπάθεια…
Παρόλο ότι δεν υπάρχει πλήρης ταύτιση απόψεων μεταξύ των παρατάξεων (Εν Δράσει
και Αναγεννητική Πρωτοβουλία) σε βασικά θέματα όπως η επιλογή του Συλλόγου μας να
ακολουθήσει ως μονόδρομο πλέον τη διαδικασία των αγωγών, όπου τελικά διαφωνεί ΜΟΝΟΝ η
Αναγεννητική Πρωτοβουλία ή η μεταφορά ποσοστού 12% από την επικούρηση στο πρόγραμμα
όπου διαφωνούν ΜΟΝΟΝ οι Εν Δράσει!!! Ταυτίζονται όμως απόλυτα στην καταψήφιση του
Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού του ΣΣΤΕ, ώστε να επιδιώξουν να εμπλέξουν το Σύλλογο
σε περιπέτειες με μοναδικό γνώμονα το συνδικαλιστικό και κομματικό τους όφελος, όπως το
αντιλαμβάνονται οι επικεφαλείς των δύο παρατάξεων.

Παίζουν τελικά το τελευταίο χαρτί που τους έχει απομείνει!!!
Ταυτόχρονα επενδύουν την προσπάθεια τους αυτή χρησιμοποιώντας «ατράνταχτα»
επιχειρήματα ξεφεύγοντας από κάθε λογική και αναγκάζονται στο τέλος δυστυχώς να
αυτοδιαψευσθούν.

Ο επικεφαλής της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας Ίκαρος Πετρόπουλος αποτελεί μια
χαρακτηριστική περίπτωση συναδέλφου όπου οι απόψεις του μεταλλάσσονται με τέτοια
συχνότητα που μας έχει πράγματι εκπλήξει…
 Όπως έχουμε αναφέρει πρόσφατα, ενώ έχει στηρίξει όλη τη συνδικαλιστική του
υπόσταση στις αγωγές εναντίον της Τράπεζας για τους συναδέλφους που απεχώρησαν
το 1994 με την εθελουσία και στους οποίους είχε υποσχεθεί μάλιστα γρήγορη δικαίωση,
κόπτεται τώρα κατά της δικαστικής διαδικασίας που αποφάσισε ο Σύλλογός μας λέγοντας ότι
θέτει σε κίνδυνο το ασφαλιστικό μας καθεστώς!!!
 Αναφέρει στην πρόσφατη ανακοίνωση της παράταξής του Νο16/Μάρτιος 2018 ότι «….οι
συνάδελφοι θα πρέπει να καταψηφίσουν τα πεπραγμένα ώστε να υποχρεωθεί η σημερινή
πλειοψηφία να αναπροσαρμόσει την πολιτική της ώστε να συμμετέχουν όλες οι πλευρές στις
συναντήσεις με τη Διοίκηση της Τράπεζας…»


Ο ίδιος συνδικαλιστής σε ανακοίνωση της ίδιας παράταξης (1/8/2014), μετά την εθιμοτυπική
συνάντηση του Συλλόγου Συνταξιούχων με το Διοικητή κ. Στουρνάρα έλεγε απευθυνόμενος
στο συνάδελφο Ευσταθίου «… Επίσης συνάδελφε Κ. Ευσταθίου η αλήθεια είναι ότι χωρίς
συμφωνία με κανέναν, επεχείρησες να βάλεις, αβασάνιστα, και εντελώς αδόκιμα για την
πείρα σου, σε μια εθιμοτυπική συνάντηση το κρίσιμο θέμα μας “το ασφαλιστικό” που πήρε
μια επικίνδυνη τροπή δηλαδή να καεί, στην ολιγόλεπτη συνάντηση Διοικητικών Συμβούλων
και Διοικητή…» και συνέχισε στην ανακοίνωση του ο συνάδελφος Πετρόπουλος «… Τέλος,
από την εθιμοτυπική συνάντηση προέκυψε ότι, κρίσιμες διαπραγματεύσεις με τη
Διοίκηση δεν μπορεί να γίνουν από ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο. Το
Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική συνεδρίαση θα συζητήσει και θα αποφασίσει στα
θέματα και στην τεκμηρίωσή τους που θα προβληθούν στη Διοίκηση από τα
θεσμικά όργανα του Συλλόγου»!!!
Τι άλλαξε ώστε ο ίδιος συνδικαλιστής να έχει δύο εκ διαμέτρου αντίθετες απόψεις;;; Είναι

απλό! Δεν είναι πλέον Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου ο συνάδελφος Πετρόπουλος
ώστε να συνεχίσει να αντιμετωπίζει με την ίδια υπευθυνότητα τις διαδικασίες και τα προβλήματα
που ανακύπτουν….
 Έλεγε στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (6η συνεδρία 11/1/2018) ο επικεφαλής
της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας κ. Πετρόπουλος «… Ναι, από τα υπόγεια των κομμάτων
δεν πέρασα. Απ΄έξω πέρασα. Ξέρουμε να μιλάμε και να ερμηνεύουμε πράγματα και
καταστάσεις. Το πρόσφορο για σας πεδίο της δεκαπενταετίας μέσω κόμματος, λύναμε
προβλήματα και εισπράτταμε ψήφους, έχει αλλάξει διότι η ίδια η ζωή το έχει αλλάξει. Όχι
επειδή ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν αλλάξει αυτά τα πράγματα. Είστε μακριά από την
πραγματικότητα. Πήγα, λέει, στον τάδε Υπουργό. Τελείωσαν αυτά…»

Όλα τα παραπάνω ελέχθησαν στις 11/1/2018 το πρωί, το απόγευμα της ίδιας μέρας
συναντήθηκε ο συν. Πετρόπουλος μαζί και οι δύο Σύμβουλοι των Εν Δράσει με το βουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ Μάκη Μπαλαούρα και μας μετέφερε μάλιστα τις απόψεις του εν λόγω βουλευτή περί
Ανεξάρτητης Κεντρικής Τράπεζας λόγω της ένταξής της στο Ευρωσύστημα, χωρίς τίποτα ουσιαστικό
στην προώθηση των θεμάτων μας. Τι ώθησε το συγκεκριμένο συνάδελφο να αλλάξει τόσο σύντομα
άποψη για τις επισκέψεις σε βουλευτές και Υπουργούς;;; Είναι απλό, ο Μάκης Μπαλαούρας
είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ οπότε δεν ισχύουν όλα τα παραπάνω που καταμαρτυρούσε
στους Συμβούλους του Προεδρείου!!!
Δυστυχώς με την ίδια λογική πορεύεται και ο επικεφαλής της παράταξης των Εν Δράσει,
θυσιάζοντας στο βωμό της κομματικής και συνδικαλιστικής σκοπιμότητας κάθε

θετική

προσπάθεια που καταβάλλει το Προεδρείο του Συλλόγου μας, έχοντας ταυτόχρονα αναγάγει
την παραπληροφόρηση και τον αποπροσανατολισμό των συναδέλφων ως κύριο όπλο για την
επιβίωση του ίδιου και της παράταξής του όπως εμφανίζεται παρακάτω:


Στην 7η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου (22/2/2018) όπου θα εγκρίνετο ο
Οικονομικός Απολογισμός του Συλλόγου μας ο σύμβουλος των Εν Δράσει Δ.
Δεληπέτρος ανέφερε: «… Η άποψη της δικής μας πλευράς είναι ότι, εμείς θα
καταψηφίσουμε και εδώ αλλά και στη Συνέλευση τον Προϋπολογισμό. Σε καμία περίπτωση
και προς Θεού αυτό θα ήθελα να γίνει σαφές ότι δεν υπάρχει καμία αιχμή για τη νομιμότητα
των αποφάσεων. Οι αποφάσεις λαμβάνονται νομίμως και με πλειοψηφία του Διοικητικού
Συμβουλίου, όπως προβλέπει και το Καταστατικό μας.»
Στη δήλωση αυτή του εκλεγμένου συμβούλου της παράταξης των Εν Δράσει έρχεται να

προστεθεί και η «ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» στη σύνταξη της οποίας συμμετέχει και
εκπρόσωπος της συγκεκριμένης παράταξης. Δεν

έχει

καταχωρηθεί

καμία

απολύτως

παρατήρηση. Όλα έγιναν κατά τρόπο νόμιμο σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δ.Σ. του Συλλόγου
μας.
Παρόλα αυτά, για τους εκπροσώπους της συγκεκριμένης παράταξης ο Οικονομικός
Απολογισμός όπως ανέφεραν στην τελευταία ανακοίνωσή τους «εκφράζει απόλυτα το έλλειμμα
δημοκρατίας στη λειτουργία του Προεδρείου» και προτρέπουν τους συναδέλφους με απόλυτα
«δημοκρατικό τρόπο» να τον καταψηφίσουν. Θαυμάστε τους!!!


Στις τελευταίες ανακοινώσεις της παράταξης των Εν Δράσει Νο27/7.3.18 και Νο29/23.3.18 ο
γνωστός συνάδελφος Ευσταθίου έχει υπερβεί εαυτόν. Χρησιμοποιεί την πρόσφατη
απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών (202/12.2.2018) που δεν επιδικάζει δώρο στις
μετεργασιακές
προγράμματος

παροχές,

ώστε

να

μετεργασιακών

επιχειρηματολογήσει
παροχών,

της

για

την

κατάργηση

του

μεγαλύτερης

κατάκτησης

των

ασφαλισμένων της Τράπεζας μετά την ανάληψη των Ασφαλιστικών Ταμείων 2010-2011!!!

Αναφέρει συγκεκριμένα: «Επειδή το “Πρόγραμμα”, δεν εκπλήρωσε το σκοπό για τον
οποίο δημιουργήθηκε, δηλαδή την επιστροφή, μέσω αυτού, των μνημονιακών κρατήσεων,
είναι αυτονόητη και επιβεβλημένη πλέον η Καταστατική κατοχύρωση του ενιαίου Μερίσματος
(Επικουρική+“Πρόγραμμα”) από 36%, όπως έχει συμφωνηθεί από το 1948 και αδιαλείπτως

καταβάλλεται στο ύψος του 36% από το 1966!!».


Δεν υποκρύπτει μόνο των πραγματικό λόγο δημιουργίας του προγράμματος που ήταν και
παραμένει η διασφάλιση του συνολικού μερίσματος 36% από τις «ορέξεις» της
εκάστοτε κυβέρνησης, όταν γνωρίζει πολύ καλά που έχουν φθάσει σήμερα με το «σωτήριο»
νόμο Κατρούγκαλου (4387/16), οι επικουρικές συντάξεις όλων των τραπεζοϋπαλλήλων, αλλά
υποκρύπτει και τα

πολλαπλάσια

οικονομικά

οφέλη που απολαμβάνει ο κάθε

συνταξιούχος από το Πρόγραμμα!!!
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Δυστυχώς με μια ξεπερασμένη συνδικαλιστική νοοτροπία της δεκαετίας του ’80 προσπαθούν
να αλώσουν το Σύλλογο.
Χρησιμοποιούν

την

παραπληροφόρηση,

τον

αποπροσανατολισμό,

την

επικοινωνιακή πολιτική και μοιράζουν απλόχερα υποσχέσεις για την επίλυση θεμάτων
που δεν πρόκειται ποτέ να λυθούν, μια πρακτική που τη βιώσαμε και τη βιώνουμε
πολιτικά, δεν χρειάζεται να τη ζήσουμε και συνδικαλιστικά.

Τελικά οι συνάδελφοι στη Γενική Συνέλευση με γνώμονα τη λογική και την υπευθυνότητα
γύρισαν την πλάτη στις φωνές της μειοψηφίας για καταψήφιση του Διοικητικού και
Οικονομικού Απολογισμού του Συλλόγου υπερψηφίζοντάς τον με μεγάλη πλειοψηφία.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ενέκριναν το Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό ψηφίζοντας:
ΝΑΙ
ΟΧΙ
ΛΕΥΚΑ
ΣΥΝΟΛΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
183
116
299

ΠΟΣΟΣΤΟ
61,20%
38,80%
100,00%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
183
100
17
300

ΠΟΣΟΣΤΟ
61,00%
33,33%
5,67%
100%

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το Προεδρείο του Συλλόγου
Γοζαδίνος Ιωάννης, Κλητοράκη – Πούλια Ελένη, Αντωνόπουλος Νικόλαος,
Καλογρίδης Γεώργιος, Καλλέργης Δημήτριος, Ζέρβας Άγγελος,
Αβαγιανός Αθανάσιος & Χαϊδούτης Στυλιανός

