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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No29
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Είχαμε επανειλημμένα καλέσει τις δύο παρατάξεις του συλλόγου μας (Εν Δράσει και
Αναγεννητική Πρωτοβουλία) να αντιμετωπίζουν τα θέματά μας με υπευθυνότητα και
σοβαρότητα καθότι θα είναι υπόλογοι για δεύτερη φορά στους συναδέλφους αν υπονομευτεί
εκ νέου η όποια δυνατότητα επίλυσής τους.
Δυστυχώς οι φόβοι μας επαληθεύτηκαν αφού με την ανεύθυνη πρακτική τους και την
τυχοδιωκτική συμπεριφορά τους οδήγησαν στην αρνητική εξέλιξη του Γεν. Συμβουλίου της
29/10/2018 που δεν αφήνει κανένα περιθώριο παρερμηνείας.
Παραθέτουμε αυτούσιο απόσπασμα της ανακοίνωσης Νο55/30-10-2018 του ΣΥΤΕ
όπου ο Πρόεδρος του συμμετέχει στο Γεν. Συμβούλιο της Τράπεζας ώστε να έχετε τη
δυνατότητα έγκυρης ενημέρωσης.
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Η ανευθυνότητα και η αλαζονεία τους ναρκοθετεί
τα συμφέροντα των ασφαλισμένων της ΤτΕ
Συνεδρίασε χθες το Γενικό Συμβούλιο, όπου ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν η
εφαρμογή της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου σχετικά με τις αντισυνταγματικές
κρατήσεις στις συντάξεις. Το σχετικό αίτημα υπεβλήθη εσφαλμένα στο Γενικό Συμβούλιο από
δύο Συμβούλους, οι οποίοι προφανώς παραπλανήθηκαν από εξωθεσμικούς παράγοντες, με
συνέπεια να εκτεθούν σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο οι ασφαλισμένοι και να παραπεμφθεί
ενδεχομένως το θέμα στις καλένδες. Οι ευθύνες βαρύνουν συγκεκριμένες συνδικαλιστικές
παρατάξεις στο χώρο των εν ενεργεία και συνταξιούχων καθώς και την κομματική
οργάνωση ΣΥΡΙΖΑ Τράπεζας Ελλάδος, που με ανακοινώσεις τους και παρασκηνιακές
διαβουλεύσεις ώθησαν στην αντιθεσμική αντιμετώπιση του θέματος με αρνητικά αποτελέσματα
όπως φαίνεται στην άποψη που τελικά υιοθέτησε το Γενικό Συμβούλιο και η οποία παρουσιάζεται
παρακάτω.
«Το Γενικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι το όργανο που είναι αρμόδιο για να εισηγείται
θέματα κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού είναι το Συμβούλιο Ασφάλισης. Σε κάθε
πάντως περίπτωση το Γενικό Συμβούλιο εκτιμά ότι το υπό κρίση θέμα μπορεί να
αντιμετωπισθεί συνολικά σε μεταγενέστερο χρόνο. Ο Σύμβουλος Ε. Γερανιωτάκης ζήτησε
η Τράπεζα να προχωρήσει στην άμεση εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της
Επικρατείας».

Συγκεκριμένα:
1. Το Γενικό Συμβούλιο δεν έλαβε απόφαση για την υλοποίηση της από 3.10.2017
γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ, όπως υποδείκνυε η Συντονιστική Γραμματεία
Οργάνωσης Μελών ΣΥΡΙΖΑ ΤτΕ σε Ανακοίνωσή της στις 13.9.2018, καθώς έκρινε ομόφωνα ότι
δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά του.
2. Τα δύο μέλη του Γενικού Συμβουλίου τα οποία είχαν ζητήσει με γραπτό αίτημά τους στις
19/10/2018 προς τον κ. Διοικητή «να συμπεριλάβει στα θέματα του Γενικού Συμβουλίου της
29/10/2018, για συζήτ ηση και λήψη απόφασης, το θέμα της εφαρμογής της από 3/10/2017
γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας», ανασκεύασαν τη θέση τους.
Εκτιμούμε ότι τα ανωτέρω μέλη είχαν παραπλανηθεί ως προς τις αρμοδιότητες του Γενικού
Συμβουλίου από επιστολή που τους επιδόθηκε, που αναφερόταν σε ανυπόγραφη απόφαση
συγκέντρωσης αγνώστου αριθμού συνταξιούχων με αυτό το αίτημα. Το παραπάνω ολίσθημα
προφανώς θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί εάν οι δύο Γενικοί Σύμβουλοι είχαν προηγουμένως
απευθυνθεί στα μόνα αρμόδια θεσμικά όργανα εκπροσώπησης των ασφαλισμένων, τον ΣΥΤΕ
και τον ΣΣΤΕ.
3. Επισημαίνουμε ότι η μετάθεση της επίλυσης των ασφαλιστικών θεμάτων, που εμμέσως
επιχειρήθηκε από τις προαναφερθείσες συνδικαλιστικές παρατάξεις και την κομματική
οργάνωση ΣΥΡΙΖΑ, από το Συμβούλιο Ασφάλισης, που συμμετέχουν αποκλειστικά
συνάδελφοι, στο Γενικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται κυρίως από εξω τραπεζικούς
παράγοντες, ενέχει πολύ σημαντικούς κινδύνους για τα συμφέροντα των ασφαλισμένων.
4. Ο ΣΥΤΕ γνωρίζοντας πολύ καλά όλα τα παραπάνω καθώς και ότι βάσει του καταστατικού και
του νόμου η αρμοδιότητα για τη λήψη απόφασης επί θεμάτων ασφαλισμένων της Τράπεζας της
Ελλάδος ανήκει αποκλειστικά στο Συμβούλιο Ασφάλισης, υπέβαλε το σχετικό αίτημα σύγκλησής
του προς τον κ. Διοικητή και όχι προς το Γενικό Συμβούλιο, όπως ζητούσε η παράταξη της
Ενωτικής με την ανακοίνωσή της Νο 25/18.10.2018, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με το
καταστατικό της Τράπεζας.
5. Αυτοί που έλεγαν με ανακοινώσεις ότι το θέμα λύθηκε στο Γενικό Συμβούλιο της
14/9/2018 στη Θεσσαλονίκη, αυτοί που ισχυρίζονταν ότι είχαν στο τσεπάκι τους 7 Γενικούς
Συμβούλους που ενστερνίζονταν τις απόψεις τους και ήταν πρόθυμοι να τις προωθήσουν,
σήμερα πρέπει να απολογηθούν για τις άφρονες ενέργειές τους που οδήγησαν στην επ’
αόριστο αναβολή του θέματος.
6. Ο κ. Διοικητής ανέφερε εντός του Γενικού Συμβουλίου ότι δύο κορυφαίοι οικονομικοί
υπουργοί προέβαλαν ενστάσεις για την επίλυση του θέματος, θέση που και ο ίδιος
ενστερνίστηκε, όπως ακριβώς είχε γίνει και πριν ένα έτος. Την παραπάνω άποψη ζήτησε ο ίδιος
ο κ. Διοικητής να καταστεί γνωστή στους συναδέλφους. Η θέση αυτή διαψεύδει με τον πιο
κατηγορηματικό τρόπο για άλλη μια φορά τις φαντασιώσεις και μυθοπλασίες που σκοπίμως
διέδιδε ο συνταξιούχος καθοδηγητής της Ενωτικής, ενώ είχε ενημερωθεί για τα πραγματικά
δεδομένα από τον κ. Διοικητή.
Ο ΣΥΤΕ θα συνεχίσει να αγωνίζεται για την ταχύτερη δυνατή επίλυση του θέματος με σχέδιο και
σύνεση, χωρίς λαϊκισμούς και φανφαρολογίες. Έχουμε πολλές φορές επισημάνει ότι με τις
ενέργειές τους η Ενωτική και ο συνταξιούχος καθοδηγητής της όχι μόνο δεν προωθούν τα
συμφέροντα των ασφαλισμένων, αλλά τα εκθέτουν σε ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους,
υπονομεύοντας τις υπεύθυνες και προσεκτικές ενέργειες του ΣΥΤΕ. Σήμερα καθίστανται πάλι
υπόλογοι απέναντί τους για τις νέες αρνητικές εξελίξεις……………………………………………….

Απ’ όλα τα παραπάνω διαφαίνεται ξεκάθαρα η προσπάθεια που κατέβαλαν να
υποκαταστήσουν τα δημοκρατικά θεσμικά όργανα των δύο συλλόγων με
εξωτραπεζικούς κομματικούς εκπροσώπους. Στην προσπάθειά τους αυτή προκειμένου να

αποδείξουν ότι μπορούν να επιτυγχάνουν μέσω του κόμματος λύσεις των προβλημάτων
μας και να εμφανίζονται ως «σωτήρες» των συνταξιούχων συναδέλφων μας, δεν δίστασαν να
υπονομεύσουν το Σύλλογό μας, το Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας ακόμη και τα
θεσμικά όργανα λήψης αποφάσεων όπως είναι το Συμβούλιο Ασφάλισης.
Δυστυχώς όλα αυτά αποτελούν «ψιλά γράμματα» για τους επικεφαλείς των δύο
παρατάξεων που αντί να απολογηθούν στους συναδέλφους για τις σοβαρές ευθύνες που
απορρέουν από τον ανεύθυνο τρόπο που χειρίστηκαν τις καταστάσεις, συνεχίζουν με το ίδιο
θράσος και την ίδια αλαζονεία. Μάλιστα στις τελευταίες ανακοινώσεις τους (30/10/2018)
συντονισμένα στο ίδιο μήκος κύματος προσπαθούν να επιρρίψουν ευθύνες για την
αρνητική τροπή και εξέλιξη των αιτημάτων μας στο Διοικητή της Τράπεζας και σε όλα τα
μέλη του Γεν. Συμβουλίου εκτός από τους ίδιους και τα στελέχη της κυβέρνησης που άκριτα
στηρίζουν.
Θα προσπαθήσουμε με μια σύντομη καταγραφή των τελευταίων γεγονότων να σας
θυμίσουμε τις απαράδεκτες ενέργειες των δύο παρατάξεων της μειοψηφίας του
Συλλόγου μας που δυστυχώς οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια στο αρνητικό αποτέλεσμα της
συνεδρίας του Γ.Σ. της 29/10/2018.
13.09.2018:
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΣΥΡΙΖΑ Τ.Ε.
Παραμονή του Γεν. Συμβουλίου της Θεσσαλονίκης (14/9/2018) εξέδωσαν κομματική
ανακοίνωση στην οποία παροτρύνουν τη Διοίκηση της Τράπεζας και τα μέλη του Γεν.
Συμβουλίου «…να προχωρήσουν στην υλοποίηση της από 3.10.2017 γνωμοδότησης του

Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ και κυρίως να δώσουν εντολή στο Συμβούλιο Ασφάλισης να
προχωρήσει τις ενέργειες προκειμένου να σταματήσει το απαράδεκτο καθεστώς της χορήγησης
προσωρινών συντάξεων.» Παροτρύνουν δηλαδή ένα όργανο αναρμόδιο να πάρει απόφαση
και πολύ περισσότερο να δώσει αναρμοδίως εντολή στο Συμβούλιο Ασφάλισης να
συνεδριάσει, ορίζοντας και το θέμα για το οποίο θα πάρει απόφαση. Μάλιστα όλες αυτές οι
απαράδεκτες οδηγίες – εντολές, άκουσον άκουσον, από την κομματική παράταξη του
ΣΥΡΙΖΑ στην ΤτΕ!!!!!
14.09.2018: Συνεδριάζει το Γεν. Συμβούλιο στη Θεσσαλονίκη και δύο ώρες περίπου μετά το
τέλος της διαδικασίας κυκλοφορεί ανακοίνωση των Εν Δράσει (Νο41/14.09.2018) η οποία
αναφέρει ψευδέστατα ότι «Το Γ.Σ. της ΤτΕ αποφάσισε την κατάργηση των περικοπών
και την επιστροφή των αναδρομικών». Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων
επικοινώνησε άμεσα με το κ. Διοικητή ο οποίος διέψευσε κατηγορηματικά ότι ελήφθη η
όποια απόφαση. Μετά την αποκάλυψη της ψευδέστατης πληροφόρησης αρχίζει ένα μπαράζ
ανακοινώσεων από τις δύο παρατάξεις για να πειστούν οι συνάδελφοι ότι μπορεί τελικά να μην
ελήφθη απόφαση αλλά έχει δρομολογηθεί με θετικό τρόπο το θέμα, ώστε στο επόμενο
συμβούλιο θα υπάρξει λύση!!
01.10.2018: Συνεδριάζει το Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ και δεν υπάρχει απολύτως καμία
συζήτηση για το σχετικό θέμα!!!
11.10.2018: Κοινή συγκέντρωση των δύο παρατάξεων (Εν Δράσει – Αναγεννητική
Πρωτοβουλία). Έκδοση απόφασης από τη συγκεκριμένη συγκέντρωση την οποία
ανυπόγραφη κοινοποίησαν εκτός των άλλων στα μέλη της Διοίκησης και του Γεν.
Συμβουλίου της ΤτΕ, όπου τους ζητούσαν «στην ερχόμενη συνεδρία της 29/10/18 να

εισαγάγουν προς συζήτηση το θέμα της γνωμοδότησης του Ν.Σ. και να αποφασίσουν για την
άμεση εφαρμογή της.» όταν γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Γ.Σ. είναι αναρμόδιο να πάρει αυτή

την απόφαση χωρίς να έχει προηγηθεί απόφαση του Συμβουλίου Ασφάλισης. Όλα αυτά έγιναν
με πρωτοβουλία της μειοψηφίας του Συλλόγου με τρόπο αντικαταστατικό, αντιδεοντολογικό
και ειδικότερα αντιδημοκρατικό.
16.10.2018: Αποστολή επιστολών των εκπροσώπων των Συλλόγων που συμμετέχουν στο
Συμβούλιο Ασφάλισης προς τον κ. Διοικητή ώστε να συγκαλέσει το συγκεκριμένο όργανο
για τη λήψη απόφασης για την υλοποίηση της απόφασης του ΣτΕ σχετικά με τους δύο
αντισυνταγματικούς νόμους.
17.10.2018: Στο περιθώριο των εγκαινίων της έκθεσης φωτογραφίας του Κ. Μεγαλοκονόμου
στο Μουσείο της Τράπεζας υπήρξε συνομιλία του κ. Διοικητή με τον επικεφαλής της παράταξης
των Εν δράσει συν. Κ. Ευσταθίου στον οποίο ανέφερε ξεκάθαρα ότι «συγκεκριμένος
οικονομικός υπουργός της κυβέρνησης έχει εκφράσει προσφάτως τις έντονες
αντιρρήσεις του σχετικά με την εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ» γεγονός που
επιβεβαίωσε στον Πρόεδρο του ΣΣΤΕ ο ίδιος ο κ. Διοικητής. Δυστυχώς ο εν λόγω συνδικαλιστής
για λόγους σκοπιμότητας υπέκρυψε το γεγονός και δεν ενημέρωσε ούτε τα μέλη της
παράταξής του!!!!
25.10.2018: Κοινή ανακοίνωση των δύο παρατάξεων της μειοψηφίας (Εν Δράσει –
Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας). Πανηγυρίζουν ότι τα δύο μέλη του Γ.Σ. της Τράπεζας ζήτησαν
με επιστολή τους προς τον κ. Διοικητή να συμπεριλάβει στα θέματα του ερχόμενου Γ.Σ. της
29/10/2018 για συζήτηση και λήψη απόφασης το θέμα της εφαρμογής της γνωμοδότησης
του Ν.Σ., άλλη μια φορά αποσκοπώντας μόνο στο συνδικαλιστικό και κομματικό τους
συμφέρον. Σκοπίμως παραβλέπουν ότι το Γ.Σ. δεν μπορεί να προχωρήσει στην υλοποίηση
μιας τέτοιας απόφασης καθότι κρίνεται αναρμόδιο.
29.10.2018:
Συνεδρίαση του Γ.Σ. της Τράπεζας
Ως ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ όλων των παραπάνω άστοχων ενεργειών δυστυχώς υπήρξε η γνωστή
εξέλιξη του τελευταίου συμβουλίου όπου όλοι ανεξαιρέτως οι Γενικοί Σύμβουλοι,
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που είχαν υπογράψει την επιστολή, συμφώνησαν ότι «το
θέμα μπορεί να λυθεί σε μεταγενέστερο χρόνο» άποψη με την οποία διαφώνησε μόνο ο
Πρόεδρος του ΣΥΤΕ.
Η καταστροφική πολιτική των δύο παρατάξεων της μειοψηφίας που προσπάθησαν όπως
αναφέραμε να υποβαθμίσουν το ρόλο του Συλλόγου και των θεσμικών οργάνων της
Τράπεζας βασιζόμενοι αποκλειστικά και μόνο στην πρωτοβουλία συγκεκριμένων κομματικών
στελεχών, έφερε τα συγκεκριμένα αρνητικά αποτελέσματα καθότι στο άκουσμα και μόνο από
τον κ. Διοικητή σχετικά με την παρέμβαση των δύο κορυφαίων οικονομικών υπουργών
της κυβέρνησης αναγκάστηκαν ως κομματικά στελέχη να προσαρμοστούν ανάλογα.
Ο Σύλλογός μας έχει αναφέρει ότι επιδιώκει την ανεύρεση λύσης,
σταθμίζοντας όπως πάντα το γενικότερο περιβάλλον και τις επίσημες δεσμεύσεις της
Διοίκησης της Τράπεζας. Μ’ αυτή τη λογική σας ζητάμε να διατηρήσετε την
εμπιστοσύνη σας στο Σύλλογό μας και να θεωρείτε δεδομένη τη συνέχιση της
προσπάθειας μέχρι την οριστική επίλυση του δίκαιου αιτήματός μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
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