
 

                    Ανακοίνωση Νο 24 /10.1.2017                                                          

* Η παραταξιοποίηση σε έξαρση στο Σύλλογο .Και στην Τράπεζα;   

 * Η ανεξαρτησία της ΤτΕ δεν είναι αυτονόητη. Χρειάζεται και την δική μας 

προστασία   

 * Μετατρέπουν σε κατάκτησή τους την ένταξη στο πρόγραμμα των μετά την 

1.1.93 ασφαλισμένων στην Τράπεζα, αλλά και την οικονομική ενίσχυση των 300 

ευρώ!!    

 * Το δώρο στο πρόγραμμα  είναι νόμιμο και ηθικό όπως στην ΕΤΕ. Ασυγχώρητη 

αμέλεια η απεμπόλησή του. Δεν διεκδικήθηκε το δώρο στο μέρισμα                                                                                                                      
 

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,  

Είχαμε αποφασίσει να μην ασχοληθούμε με προσωπικές αναφορές και προκλήσεις.   

Όμως, η συμπεριφορά του προεδρείου  των “ 6 “  με συνεχόμενες «εορτάσιμες» 

ανακοινώσεις, ξεπερνά κάθε όριο μικροπολιτικής. Η νευρικότητα και η θλίψη τους, από το 

ενδεχόμενο απώλειας  της καρέκλας, λόγω της αποτυχημένης διετίας, τους ωθεί σε 

αδιανόητες μικρότητες και μεθοδεύσεις.                                                                                                                              

Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι χρέος. Παραθέτουμε κατά σειρά τα γεγονότα: 

Την Τετάρτη 21.12.16 συνεδρίασε το Δ.Σ. του Συλλόγου .Το μόνο θέμα που δεν 

απαιτούσε απόφαση, απαιτούσε, όμως,  σοβαρή   συζήτηση, όπου μπορούσαν «να τα 

βρουν» όλοι οι Διοικητικοί Σύμβουλοι και κινήσεις είχε την παρακάτω διατύπωση:                                                                                                                

«Ενημέρωση Προέδρου για τη διεύρυνση του «Προγράμματος» με τη συμμετοχή των νέων 

ασφαλισμένων μετά την 1/1/1993».  Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά,  η συνεδρίαση   

κατέληξε σε…  απαγορεύσεις  και σε αποχωρήσεις, αλλά και  σε ανακοινώσεις αφόρητης 

παραταξιοποίησης .                                                                                                                

Η ενημέρωση από τον πρόεδρο, πέραν των  ``συνηθισμένων`` του, αφορούσε σε μία 

ανακοίνωση του ΣΥΤΕ ( Νο 51/20.12.16  ), το κρίσιμο μέρος της οποίας φρόντισε να 

αναπαράγει σε `` δική `` του  ανακοίνωση ( Νο  28/21.12.16)  που είχε ετοιμάσει και 

ευθύς με την λήξη του Δ.Σ.  ταχυδρόμησε, χωρίς απλή νύξη περί αυτής  κατά την 

συνεδρίαση του Δ.Σ. !!  Τέτοιος σεβασμός στο συλλογικό όργανο !                                                               

Δεν πρόσεξε , όμως, γιατί στην βιασύνη του ομολόγησε εκείνο που η κίνησή μας, η 

Αναγεννητική Πρωτοβουλία   συνεχώς ισχυριζόταν, ενώ αυτός, για δύο χρόνια , 

κινδυνολογούσε με την προπαγάνδα της ασφαλιστικής εταιρείας :  Έγραψε :                                                                                                                                               

«Με την διεύρυνση του προγράμματος διασφαλίζεται η συνέχειά του για τις 

επόμενες γενιές των ασφαλισμένων»!!!.  Δυστυχώς  για την πολιτική του, είναι 

αλήθεια  αυτό που ο ίδιος, θριαμβολογώντας μάλιστα, ομολόγησε! Είναι, επίσης, η πλήρης 



δικαίωση της κίνησής μας. Ταυτόχρονα  ο παραταξιακός συνδικαλισμός έσπευσε να 

εκμεταλλευθεί «άτυχες στιγμές» και να κάνει… εξαγωγή γεγονότων που διαδραματίστηκαν 

κατά την σχετική  συνεδρίαση του Γ.Σ. της ΤτΕ. Εάν είναι πραγματικά  τα γεγονότα, όπως  

αυτά παρουσιάζονται από τον πρόεδρο του Δ.Σ., τις ανακοινώσεις των δύο Συλλόγων 

και…εφημερίδα (ποιος την πληροφόρησε;( !!!),  επιβεβαιώνεται  ότι, ο κομματικός 

συνδικαλισμός  στην ΤτΕ, καλά κρατεί, δεν ορρωδεί προ ουδενός,  παραμένει επικίνδυνος.                                                                                                                                                               

Τι έπρεπε να κάνει κάθε σώφρων συνδικαλιστής στην ΤτΕ ; Οπωσδήποτε όχι  να προβάλλει 

γεγονότα που εκθέτουν το ίδρυμα και τους λειτουργούς του.                                                                                    

Ο συνδικαλιστής της ΤτΕ, περιφρουρεί το κύρος και την σοβαρότητα του ιδρύματος και 

κατ επέκταση τα συμφέροντα των μελών του Συλλόγου .  

Η συνεδρίαση του Δ.Σ .αναλώθηκε γύρω από την ένταξη στο πρόγραμμα των μετά την 

1.1.93 ασφαλισμένων υπαλλήλων  στην ΤτΕ . Ήταν μία «εκκρεμότητα», κατ αρχήν, της 

ίδιας της ΤτΕ  και Του ΣΥΤΕ ( κυρίως ), γιατί έπρεπε όλοι οι εργαζόμενοι σε αυτή να 

εξισωθούν, και γιατί  επί του θέματος υπήρχε συναίνεση των πάντων (όλες οι πτέρυγες 

του ΣΥΤΕ και του ΣΣΤΕ). Τότε;                                                                                                                                                                                                                                                             

Ποιο το αντικείμενο της διαμάχης  από την κορυφή μέχρι τη βάση της ΤτΕ, όταν  τα 

τεχνικά προβλήματα είχαν ξεπεραστεί; Ακόμη,                                                                                 

Προς  τι, τώρα ,μέσα στην προεκλογική  περίοδο των Συλλόγων, η ανάθεση  στην 

εκτελεστική επιτροπή, (αντί της ισχύουσας διαχειριστικής επιτροπής) να διερευνήσει 

περαιτέρω ένα μη κατονομαζόμενο, μέσα στην ασάφεια της  διατύπωσης, γνωστό όμως 

θέμα; Πρόκειται για την μεταφορά ποσοστού μερίσματος στο πρόγραμμα.  Το θέμα ,όμως, 

αυτό χρονίζει. Ακόμη,                                              

Γιατί προβάλλεται θετικά από τους δύο Συλλόγους, η μεταφορά αυτής της αρμοδιότητας 

αποκλειστικά στην Διοίκηση της ΤτΕ , όταν έτσι παραμερίζονται και οι δύο Σύλλογοι;                                                                                                                                              

Γιατί δεν περιφρουρούν την  ανεξαρτησία της ΤτΕ, όταν αναφερόμενοι στον υποδιοικητή 

τον ταυτίζουν με την κυβέρνηση ;                                                                                         

Δεν είναι αυτό μεταφορά στην ίδια την  Τράπεζα της  κομματικής αντιδικίας;                      

Στην ανεξάρτητη ΤτΕ αναφερόμαστε στον Διοικητή της και τους υποδιοικητές της, 

ανεξάρτητα του κομματικού βίου τους. Είναι και δικό μας χρέος, ιδιαίτερα των 

συνδικαλιστών του χώρου, να  τους καταστήσουμε ανεξάρτητους, συμβατούς με το 

αξίωμά τους  ,  όταν τούτο δεν συμβαίνει .Οφείλουν, παράλληλα κι αυτοί, να μένουν  

μακριά από αποφάσεις – σωσίβια ορισμένων παρατάξεων. Από τέτοιες,  γνωστές στο χώρο 

μεθοδεύσεις, πιστεύαμε ότι θα είχαμε απαλλαγεί.  

Απόφαση προέδρου…. 

 Δεν μπορεί να μείνει εκτός αναφοράς , η απόφαση  του προέδρου, όπως αυτή 

ανακοινώθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο,   σχετικά   με τη μετάβαση Διοικητικών 

Συμβούλων από το κέντρο στα παραρτήματα, για τις γιορτές πίττας που αυτά 

πραγματοποιούν:                                                                                                                                   

Οι εν δράσει αποκλείονται. Δεν θα πάνε πουθενά. Η Αναγεννητική 

πρωτοβουλία να διαλέξει και να πάει όπου θέλει !!!.                                                                                                                                             

Κάτω από τέτοιες αποφάσεις για τις οποίες δεν πιστεύουμε ότι συμφωνούν οι υπόλοιποι 

«5», όμως τις δέχονται αδιαμαρτύρητα,  η Αναγεννητική πρωτοβουλία δήλωσε ότι 



δεν πρόκειται να  πάρει μέρος σε καμία γιορτή πίτας  παραρτήματος , όπως και  πέρυσι,  

γιατί ποτέ δεν έθεσε τη συνοχή του Συλλόγου και   την αξιοπρέπεια της κίνησης  και των 

μελών της στη… γενναιοδωρία  κανενός προέδρου και σε αντισυλλογικές αποφάσεις που 

τρέφουν το διχασμό  στο χώρο. Στο μεταξύ υπάλληλος του Συλλόγου μας ενημέρωσε ότι 

η απόφαση άλλαξε και ότι εκπρόσωποι της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας και των εν 

δράσει μπορούν να συμμετάσχουν στις γιορτές πίτας στη Θεσσαλονίκη και στη Πάτρα , 

μαζί με τους «3» του προεδρείου, ήτοι σύνολο «5» !!!. Όμως, οι αποφάσεις του Δ.Σ. 

δεν τροποποιούνται από τους υπαλλήλους του Συλλόγου ,ούτε μεμονομένα 

από πρόεδρο η Γ.Γραμματέα. Κατόπιν αυτών και επειδή θεωρούμε αλόγιστη δαπάνη 

την μετακίνηση «5» Δ. Συμβούλων, η εκτελεστική Γραμματεία της  κίνησή μας 

τιμώντας την συλλογική ιδέα, αλλά και τις προσπάθειες των Τ.Δ.Ε., αποφάσισε την 

εκπροσώπησή της  σε όλες τις γιορτές των παραρτημάτων από τοπικά στελέχη της. 

Απογευματινή κοπή πίτας στην Αθήνα 

Παρά τη σοβαρή επιφύλλαξή μας για τη συγκεκριμένη απόφαση που πήρε η                        

πολιτιστική επιτροπή – φάντασμα, χωρίς έστω απλή ενημέρωση του Δ.Σ., όπως και για 

την κατ άτομο δαπάνη των 25 ευρώ (συνυπολογιζόμενης της συμμετοχής του Συλλόγου), 

η Α.Π. προκειμένου να κρατήσει ανοιχτή τη προοπτική ενός μαζικού και ενωτικού 

Συλλόγου θα πάρει μέρος στην εκδήλωση αυτή που, άλλωστε, δεν συνεπάγεται 

πρόσθετα έξοδα( μεταφορικά, ξενοδοχεία, αποζημιώσεις). 

Oικονομική ενίσχυση– Εμπλέκουν την ΤτΕ και τον κ.Διοικητή ! 

Ακατανόητες ενέργειες που εμπλέκουν τον Διοικητή κ. Ι. Στουρνάρα και υπονομεύουν το 

κύρος της Διοίκησης και την ανεξαρτησία της ΤτΕ, σημειώθηκαν   «χριστουγεννιάτικα» .  

Συγκεκριμένα :    Στις 19.12.16 ψηφίστηκε και  δημοσιεύθηκε ο Ν.4445 ( ΦΕΚ Ά 236), 

στο άρθρο 65 του οποίου αναφέρεται ότι:                                                                                                                                                                                                                                  

«Στους συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης και του 

δημοσίου των οποίων το άθροισμα κύριων και επικουρικών … δεν υπερβαίνει το ποσό 

των 850 ευρώ» καταβάλλεται εφ άπαξ οικονομική ενίσχυση …». Η ΤτΕ, ως ασφαλιστικός 

οργανισμός , από την ημερομηνία αυτή, όφειλε να ενεργήσει, τουλάχιστον, σύμφωνα 

με τον νόμο. Όμως,  οι παράγοντες του χώρου και ο Σύλλογος Συνταξιούχων, αντί να 

ενεργήσουν σύμφωνα με το καταστατικό της ανεξάρτητης ΤτΕ που  ο συγκεκριμένος 

νόμος προσέφερε αυξημένες δυνατότητες, έδειξαν να αγνοούν   κι αυτόν ακόμη τον νόμο 

και τέσσερες ημέρες μετά την ψήφισή του, με την ανακοίνωση του προεδρείου Νο 

29/23.12.16 αναφέρουν ότι «πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνάντηση προέδρου και 

Γ.Γραματέως με τον κ. Διοικητή . Αποκλειστικός σκοπός της συνάντησης ήταν η 

χορήγηση δώρου χριστουγέννων στους συνταξιούχους της ΤτΕ…»!!!.                                                                                                                                                   

Ακατανόητοι χειρισμοί 

Από το σημείο αυτό και μετά, σημειώνονται ακατανόητες ενέργειες.                                                                            

Εξέδωσαν νεότερη ανακοίνωση Νο 30/ 27.12.16, γεμάτη αντιφάσεις και   μεγάλα 

ερωτηματικά. Γράφουν :                                                                                                                                                       

Η απάντηση που δόθηκε (από τον κ. Διοικητή) την Παρασκευή 23/12/16  ήταν : λόγω 

των τελευταίων εξελίξεων θα πρέπει σε αυτή τη φάση να ακολουθήσουμε την πρόβλεψη 



του νόμου 4445/19.12.16 ̀ `. Στη συνέχεια αναφέρουν:  Η ΤτΕ απεδέχθη τον διευρυμένο 

αριθμό δικαιούχων ̀ ` και ότι  `` Στις 27.12.16 πληροφορηθήκαμε ότι η ΗΔΙΚΑ πίστωσε 

την ΕΤΕ το εφ άπαξ βοήθημα στους χαμηλοσυνταξιούχους που το δικαιούνται ̀ `. 

Ακολουθεί το εξοργιστικό:                                                                                                                                             

`` Η πληρωμή θα γίνει μέσω ΕΤΕ με την φυσική παρουσία τους στην ΕΤΕ (με την 

ταυτότητά τους  το φορολογικό τους μητρώο και τον ΑΜΚΑ) για μεν τους συνταξιούχους 

που τηρούν λογαριασμό στην ΕΤΕ ή πληρωμή θα γίνει με πίστωση του λογαριασμού τους 

,για δε τους υπόλοιπους η πληρωμή θα γίνει  με έκδοση ΑΝΕΞΟΔΗΣ τραπεζικής επιταγής 

την οποία θα πρέπει να καταθέσουν στην τράπεζα όπου τηρούν λογαριασμό ̀ .                                                                                                                          

Κατόπιν των παραπάνω , πρέπει να δοθούν απαντήσεις στα παρακάτω:  

 Γιατί η ΤτΕ, ως ασφαλιστικός οργανισμός, δεν ενήργησε όπως όριζε ο ν. 4445/16;  

 Γιατί  η ΤτΕ δεν υπεράσπισε την ανεξαρτησία της και άφησε να υποκατασταθεί 

από το Δημόσιο; 

 Η αναφορά ``διευρυμένος αριθμός δικαιούχων`` γιατί  αναφέρεται στην ΤτΕ,  

όταν για  την κυβερνητική παροχή  χρησιμοποιήθηκε η ΗΔΙΚΑ;  

 Τι δουλειά έχουν οι συνταξιούχοι – ασφαλισμένοι στην ΤτΕ, με την ΗΔΙΚΑ και 

την Εθνική Τράπεζα; 

 Γιατί η λίστα με τους δικαιούχους συναδέλφους δεν παρέμεινε στα όρια της 

υπηρεσιακής δεοντολογίας; 

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι ,  

 Τα γεγονότα, όπως αναφέρθηκαν, δικαιολογούν ανησυχία. Mε λύπη αναλογιζόμαστε, εάν 

στο χώρο επικρατούσε μία σταθερή διεκδικητική φωνή και   στοιχειώδες συνδικαλιστικό 

ήθος, πόσο θα μπορούσε να αρνηθεί  η Διοίκηση της ΤτΕ την άμεση καταβολή, 

τουλάχιστον  του δώρου  στο πρόγραμμα, σε όλους τους συνταξιούχους !     

Συναδελφικά, 

Η Συντονιστική Γραμματεία 

 

Πετρόπουλος  Ίκαρος, Αναστασόπουλος Γιάννης , Αραβίδη Γιούλα, 

Αρβανιτάκης Άγγελος,Ασωνίτης Σπύρος,Γεωργακοπούλου Τζένη,Ευαγγελίδης 

Γιάννης, Καλογήρου Σπύρος,Καπάτος Γιάννης, Καρναβάς Γιώργος,Κονσουλας 

Θανάσης, Κρυοβρυσανάκης Νικηφόρος,Κυριαζόπουλος 

Δημήτρης,Κωνσταντινίδης Ανδρόνικος,Λαούδης Φίλιππος,Μακρίδης 

Βασίλης,Μπασιάς Λευτέρης,Παππάς Γιώργος,Παρσάς Κώστας,Πρεφτίτσης 

Γιώργος,Ρήγας Στέφανος,Σαφραντζά Έφη,Σπανάκης Ευστράτιος, Σπυράτου 

Άρτεμις, Σταθουλόπουλος Νίκος, Στογιαννόπουλος Σπύρος, 

ΣύφαντοςΒασίλειος,Σχοινάς Γιάννης, Τροχαλάκης Μιχάλης, Τσιάκος 

Παναγιώτης,Τυροβολά Νία, ΦουντουκίδηΣτέλιος, Φωτεινοπούλου 

Έφη,Χανιώτης Γιώργος,Χαριτάκης Νίκος,Ψαρουδάκης Αντώνης 


