
 

Ανακοίνωση Νο 25/18.1.2017 

Για να ξεπεραστεί το αδιέξοδο του Συλλόγου: 

Αγαπητoί  συνάδελφοι  και συναδέλφισσες,  

Είναι γνωστό ότι ο Σύλλογος Συνταξιούχων  ,ο Σύλλογός μας, από την 1.1.2011 απέκτησε μεγαλύτερη 

θεσμική  ισχύ  και  συνεπώς  δυνατότητες.  Από  την  ημερομηνία  αυτή    με  τον    ν.  3863    η  Τράπεζα  της 

Ελλάδος,  ως  ασφαλιστικός  οργανισμός  ,  ανέλαβε  την  ασφαλιστική    κάλυψή  μας  .  Δημιουργήθηκε 

αρμόδιο  για  την  ασφάλισή  μας  όργανο  ,``  Συμβούλιο  ασφάλισης  προσωπικού  ΤτΕ  ``,όπου 

συμμετέχουμε  με  εκπρόσωπό  μας.    Για  διάφορους  λόγους,  (μεταξύ  αυτών  ο  παραγοντισμός  και  η 

παραταξιοποίηση), το όργανο αυτό δεν έχει επαρκώς αξιοποιηθεί.   

 Η  θεσμική  δύναμη  του  Συλλόγου  μας  ενισχύθηκε  περαιτέρω,  όταν  στις  25.6.2013  ,με  συμφωνία 

ενοχικού  χαρακτήρα  των  τριών  μερών  του  χώρου  (  Τράπεζα  της  Ελλάδος  –  ΣΥΤΕ  –ΣΣΤΕ  ) 

δημιουργήθηκε,  με  την  σύμφωνη  γνώμη  όλων,  το  ``  πρόγραμμα  μετεργασιακών  παροχών``.             

Δυστυχώς,  γιά  παραπάνω  από    δύο  χρόνια,  γύρω  από    το  ``  πρόγραμμα``,  ο  Σύλλογος  διχάστηκε, 

σημειώθηκαν  ανεύθυνες  κινήσεις,  αναπτύχθηκαν  διχαστικές  θεωρίες,  ,  επινοήθηκαν  κίνδυνοι,  και 

προπαγανδίστηκε η ασφαλιστική εταιρεία.  

Τελικά  ,όπως όλες  οι φούσκες,  έτσι  κι  αυτή  της ασφαλιστικής  εταιρείας,  έσπασε. Οι  δήθεν  κίνδυνοι 

ξεχάστηκαν.  

Μέσα  στην  ομαδική  υστερία,  η  Κίνησή  μας  παρέμεινε ψύχραιμη  ,έδειξε  διάθεση  να  εξετάσει  τυχόν 

αξιόπιστες σοβαρές προτάσεις και όταν διαπιστώθηκε ότι σοβαρές προτάσεις  `` περαιτέρω θωράκισης 

του προγράμματος `` δεν υπήρχαν, ειδικότερα μετά την συζήτηση ολόκληρου του Δ.Σ. του Συλλόγου με 

την  μικτή  επιτροπή  και  το  πόρισμα  που  αυτή  κατέθεσε  στη  Διοίκηση  της  ΤτΕ,  συμβάλλαμε 

αποφασιστικά ώστε το πρόγραμμα να μείνει στην θέση του, επαρκώς άλλωστε, διασφαλισμένο, όπως 

θεμελιώθηκε το 2013.  

Θεωρούμε  αναπόφευκτα  τα  ερωτηματικά  και  τις  αμφιβολίες,  ειδικότερα  των  συναδέλφων  της 

περιφέρειας, κάτω από την αφόρητη προπαγάνδα που ασκήθηκε στα παραρτήματα. 

 Όμως, η απαράδεκτη και επικίνδυνη  παραταξιακή‐κομματική  σκοπιμότητα ,που τον τελευταίο καιρό 

πήρε  εξωφρενικές  διαστάσεις,  πρέπει  να  ανακοπεί.  Η  συνέχιση  της  στείρας  και  διχαστικής  

αντιπαράθεσης  καθίσταται  πλέον  άμεσα  επικίνδυνη.    Οι``    χριστουγεννιάτικες  ``  ανακοινώσεις  του 

προεδρείου του Συλλόγου  ,από 21.12.16 έως 11.1.17, ( αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Συλλόγου ) 

αποτελούν στίγμα συλλογικό και δείγμα ανείπωτης αφροσύνης.  

Μπροστά στο επικίνδυνο αδιέξοδο του Συλλόγου μας, στις   16.1.17, απευθύναμε σε όλες τις κινήσεις 

του χώρου την παρακάτω επιστολή :  

 

 



ΠΡΟΣ  τις συνδικαλιστικές κινήσεις:  

Δημοκρατική  συνεργασία    συνταξιούχων  ΤτΕ  ,  Εν  δράσει  συνταξιούχοι  Τραπέζης  της  Ελλάδος,             

ΔΕΚΣ Τραπέζης Ελλάδος,   ΕΣΑΚ‐ Σ Τράπεζα Ελλάδας 

Αγαπητoi συνάδελφoι και συναδέλφισσες, 

Η διετία που φεύγει διδάσκει:  

Πρώτον :  Μόνο ένα ενωτικό Διοικητικό Συμβούλιο – γροθιά, θα μπορέσει να περιορίσει (αποκρούσει) 

τους κινδύνους σε βάρος του εισοδήματός μας και να διεκδικήσει αποτελεσματικά τα δίκαια και θεμιτά 

αιτήματά μας.  

Δεύτερον : Η μέχρι τώρα υποκρυπτόμενη (συγκαλυμμένη) κομματική    (παραταξιακή ) παρουσία  στο 

Σύλλογο που στις μέρες μας δείχνει το αποκρουστικό πρόσωπό της, με ανοιχτή πλέον την  εμπλοκή του 

στη  ζωή  της  κεντρικής Τράπεζας, πρέπει  να εξοβελιστεί από  το  χώρο. Τούτο πρέπει  να γίνει   πριν  το  

``ξεκατίνιασμα``  των  ημερών  (  όρα  συνεχόμενες  ανακοινώσεις  του  προεδρείου),  επιφέρει  

ανυπολόγιστες  συνέπειες  στη  σύνταξη  –  μέρισμα  –  πρόγραμμα  και  συνεπώς    στην αξιοπρέπειά  μας.             

Γιατί,  οι  4500  συνταξιούχοι  της  ΤτΕ,  δεν  έχουν υπογράψει  κάποιο    συμβόλαιο  προστασίας,  απέναντι 

στις  ωδίνες  των    μνημονίων  και  της  συντελούμενης  κοινωνικής  αποσάρθρωσης,    όταν  αυτές 

συναντώνται  με  το  διχασμό  και  την  ανοησία  που  αφθονούν  στη  συλλογική  ζωή  μας.             

Πρέπει  ,  συνεπώς,  μέσα  από  τις  προσεχείς  εκλογές,  να    προέλθει  ένα  ανανεωμένο  Δ.Σ.  που  θα 

λειτουργήσει  σε    συναδελφικό  κλίμα  ,  χωρίς  ανώφελες  διχαστικές  και    επικίνδυνες,  αντιθέσεις.             

Η επίτευξη ομαλού συναδελφικού κλίματος στο Σύλλογο (απαίτηση των απλών μελών ),πρέπει να  είναι 

το κύριο μέλημα των κινήσεων.  

Προς το σκοπό αυτό  , σας   απευθύνουμε δημόσια  πρόσκληση (προς  όλες τις συνδικαλιστικές κινήσεις 

του  χώρου),  όπως  τώρα  ,πριν  την  έναρξη  της  προεκλογικής  περιόδου  και  πριν  η  ψηφοθηρική 

αντιπαλότητα,  δημιουργήσει  επί  πλέον  πληγές  ,      συνέλθουμε  σε  μία  συνάντηση  –  συζήτηση  με 

μοναδικό θέμα : 

``  Όροι  –  προυποθέσεις  για  να  μπει  ο  ΣΣΤΕ    σε  κλίμα  ομαλής  ‐  φυσιολογικής  λειτουργίας.``             

Προκειμένου  να  μην  εκφυλιστεί  η  συζήτηση  ``  κατά  τα  ειωθότα  ``,  η  κίνησή  μας    θα  εξετάσει, 

παράλληλα με τυχόν άλλες προτάσεις σας  και  πρόταση όπως ,οι  επόμενες εκλογές, διενεργηθούν με 

ένα  κοινό  ψηφοδέλτιο  με  μέγιστο  αριθμό  σταυροδότησης  δύο  η  τρεις  (  2  –  3  )  σταυρούς.             

Γνωρίζουμε   ότι η πρόταση αυτή παρουσιάζει προβλήματα   για το ξεπέρασμα των οποίων απαιτείται 

εξαιρετικά  καλή διάθεση  για  την  τήρηση  της απαιτούμενης συμφωνίας. Αναφέρεται, άλλωστε  ,    στις 

προσεχείς  μόνον    εκλογές.  H  περιορισμένη  σταυροδότηση,  θα  αποτρέψει  την    επικράτηση 

κατευθυνόμενης παραταξιακής και αλαζονικής πλειοψηφίας `` 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,   

 Αυτά  που  συμβαίνουν  στο  χώρο  με  συμμέτοχο  και  το  Σύλλογο  Συνταξιούχων  ,  πέραν  από  άκρως 

επικίνδυνα, δεν  αρμόζουν σε μία σοβαρή  και ανεξάρτητη ΤτΕ και στην ιστορία της . Δεν είναι μόνον 

χρέος. Είναι  και πρόνοια των Συλλόγων  να εξαλειφθούν με κάθε τρόπο .Η πρωτοβουλία μας  συνιστά 

έσχατη καταφυγή μπροστά στις  απαράδεκτες συνθήκες που βαίνουν κλιμακούμενες. 

Συναδελφικά ,  γiά την Συντονιστική Γραμματεία                                                                     

Πετρόπουλος  Ίκαρος,  Αναστασόπουλος Γιάννης 


