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 Αποστολή του συνδικαλισμού είναι να λύνει  και   oχι να 

υπονομεύει τη λύση των προβλημάτων! .  

 ΝΑΙ, δεν ελήφθη απόφαση στο Γ.Σ. της Τράπεζας,                         

στη Θεσ/κη, διαμοφώθηκε όμως κλίμα λήψης απόφασης. 

 Δεν έλαβε την δέουσα απόφαση το Δ.Σ. στις 25/9/18. 

 Πέμπτη 11/10/18, στις 11 π.μ. συγκέντρωση στη λέσχη.  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

                      Όλοι πλέον αισθάνονται ότι η  απόφαση παύσης των περικοπών και επιστροφής των 

αναδρομικών  έπρεπε, προ πολλού, να είχε ληφθεί .                                                            

Οι πρόσφατες κυβερνητικές  ανακοινώσεις για επιστροφή αναδρομικών σε ένστολους, 

Δικαστικούς, γιατρούς ΕΣΥ κ.λ.π., καθιστούν επιτακτική ,πλέον, την  λήψη απόφασης  και 

από την ΤτΕ..                                                                                                                                                            

Όμως, κύκλοι στην ΤτΕ που επηρεάζουν συνδικαλιστές , φαίνεται πως επιδιώκουν την 

παρέλκυση του θέματος, προκειμένου, στον «κατάλληλο» χρόνο ,να πετύχουν  λύση 

νεοφιλελεύθερης κατεύθυνσης  ( Ασφαλιστική εταιρεία-επαγγελματικό ταμείο….).  

Υπολογίζουν, προφανώς, ότι  η επιστροφή των σωρευμένων αναδρομικών  προσφέρει  

«εύκολο»` πέρασμα  λύσης, αποδεκτής από τους συνταξιούχους της Τράπεζας.                                                                                                                                                        

Καλό θα ήταν, αυτοί οι κύκλοι, να συνειδητοποιήσουν  ότι, το έδαφος της ΤτΕ                                                                                 

(Θεσμικό πλαίσιο), δεν προσφέρεται για νεοφιλελεύθερα πειράματα.                                                                                                                                    

Οι επιδιώξεις αυτές, πρέπει πάραυτα να εγκαταλειφθούν και όλοι να ενεργήσουμε σε μία   

«Εδώ και τώρα»` κανονική λύση, αρχικά παύσης των περικοπών και διευθέτησης των 

αναδρομικών. Γιατί, μετά τις εκλογές, τα πράγματα στην Ελλάδα, θα αποκτήσουν, και 

πάλι, το γνωστό γκρίζο χρώμα της επιτήρησης. 

                   Η ατμόσφαιρα, τα λεχθέντα και η άτυπη  συναίνεση όλων, στο τελευταίο Γενικό 

Συμβούλιο της Τράπεζας , στη Θεσσαλονίκη, πρέπει, πάραυτα, να αξιοποιηθούν και όλοι, 

σε συστράτευση, να πετύχουμε οριστική λύση, ΤΩΡΑ, πριν τις βουλευτικές εκλογές.  

Γιατί, πάσχουν από μυωπία, όσοι δεν διακρίνουν τι θα παιχθεί, αν δεν προκύψει ΤΩΡΑ, η 

λύση . 

                      Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά, το Διοικητικό Συμβούλιο που συνεδρίασε χθες 

25/9/18, δεν έλαβε την επιβαλλόμενη ενωτική και αποτελεσματική  απόφαση. Παρά 

ταύτα και παρά τις εντάσεις , με δεδομένο ότι η δηλούμενη  κοινή θέση όλων είναι  η 



υλοποίηση της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου της 3/10/17``  επιβάλλεται, 

όπως , η πλειοψηφία του Δ.Σ. του Συλλόγου,  ιδιαίτερα ο πρόεδρος, να …ξεχάσει τις 

τελευταίες, αναντίστοιχες με την ευνοική συγκυρία  ανακοινώσεις του                                    

( τηλέφωνο στον κ.Διοικητή,κατηγορηματική διάψευση κλ.π.), και σε συστράτευση όλων 

να πετύχουμε τώρα την λύση. Το ίδιο ισχύει και για τους λοιπούς συναδέλφους του 

προεδρείου, που , πλειοψηφία όντες, απευθυνόμενοι στην …αντιπολίτευση εκπέμπουν 

σε συχνότητα `` δεν θα σας σώσουμε``!!!  

Είναι σαφές ότι η συγκυρία επιβάλλει όπως, αντιπροσωπευτικό κλιμάκιο του Δ.Σ. , με 

επικεφαλής το προεδρείο,  παρουσιάσει την κοινή θέση ολόκληρου του Δ.Σ. στον 

κ.Διοικητή  και τους κ.κ. Υποδιοικητές σε συνάντηση μαζί τους , όπως και στους Γενικούς 

Συμβούλους . 

Τέλος, όσον αφορά την ``πατρότητα`` της χρονίζουσας απόφασης, μέχρι  τις εκλογές στο  

Σύλλογο  ( Μάρτης 19 ), έχουμε χρόνο, για την υιοθεσία της και την εξ αυτής είσπραξη 

…ψήφων!!  

 

Συγκέντρωση συνταξιούχων στη λέσχη του Συλλόγου 

Πέμπτη 11 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 11 π.μ. 
                 

 Με την ανακοίνωσή μας Νο 23/Σεπτ 18, δημόσια καλέσαμε:                                                              

«κινήσεις του χώρου  και μεμονωμένους συναδέλφους σε ενημερωτική   συγκέντρωση 

στη λέσχη του Συλλόγου μας σε ημέρα και ώρα  που αμοιβαία θα συμφωνηθεί».                                                                 

Οι ``Εν Δράσει`` συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν θετικά και από κοινού ορίσαμε την Πέμπτη  

11 Οκτωβρίου 2018 για την πραγματοποίησή της με το σκεπτικό :                   

          ``Η  ανάγκη να συναντιόμαστε,  να συζητάμε,να ανταλλάσουμε πληροφορίες, να  

αλληλοενημερωνόμαστε για θέματα κοινού συλλογικού ενδιαφέροντος, αλλά και να 

επιβεβαιώνουμε φιλίες χρόνων, ακόμη και να αναλογιζόμαστε σκηνές της κοινής  

υπηρεσιακής μας πορείας  στην Τράπεζα της Ελλάδος  είναι προφανής.                                                             

Σήμερα η ανάγκη αυτή γίνεται ακόμα μεγαλύτερη, όταν υπάρχει μια σαφής κινητικότητα 

στα θέματά μας και ιδιαίτερα σε αυτό της υλοποίησης της από 3.10.2017 Γνωμοδότησης 

του Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ …….. …                                 

Με αφετηρία τα παραπάνω, συνάδελφοι που ανήκουμε στις Κινήσεις  των συνταξιούχων 

της ΤτΕ, Αναγεννητική Πρωτοβουλία και Εν Δράσει, αλλά και συνάδελφοι που δεν 

ανήκουν σε καμιά από τις παραπάνω Κινήσεις,  πήραμε την πρωτοβουλία να σας 

καλέσουμε την  Πέμπτη 11 Οκτωβρίου  2018 στις 11 π.μ. στην λέσχη του Συλλόγου μας, 

όπου πολλοί μαζί, να αναβιώσουμε τις  μέχρι το 2012 εθιμικές μηνιαίες  συγκεντρώσεις  

του Συλλόγου μας. Η συμμετοχή στη συγκέντρωση αυτή, συναδέλφων από το Κέντρο ή 

και την περιφέρεια, είναι ανοικτή στη διαθεσιμότητα και τη θέληση του κάθε 

συναδέλφου συνταξιούχου, χωρίς κανενός είδους αποκλεισμό``.                         

 

 

Η Συντονιστική Επιτροπή 


