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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 13 
 

Μεταστέγαση Γραφείων του Συλλόγου μας 
 

 
 

 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι ,  

 Τα κροκοδείλια δάκρυα που συνοδεύουν τα κείμενα των Ανακοινώσεων του Σ.Υ.Τ.Ε (τώρα μας 

θυμηθήκαν) και της ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ, έχουν ένα και μοναδικό στόχο. Να θολώσουν 

την εικόνα της πραγματικότητας και να αποκομίσουν όχι μόνο συνδικαλιστικά αλλά και οικονομικά 

οφέλη.  

 Από πότε προϋπόθεση για την καλή συνεργασία των δυο Συλλόγων, με διαφορετικά αιτήματα και 

διαφορετική δυναμική, είναι η οικονομική ενίσχυση μονομερώς του ενός προς τον άλλο Σύλλογο; 

 Από πότε συνάδελφοι το Δ.Σ. του Σ.Υ.Τ.Ε, χωρίς να έχει πάρει  ποτέ απόφαση για οικονομική 

στήριξη ή ενίσχυση του Συλλόγου μας, προσπαθεί να επιβάλλει τη δική του άποψη σχετικά με την 

αξιοποίηση των χρημάτων του Συλλόγου μας;   

Συναδέλφισσες Συνάδελφοι,   

 Τα χρήματα του Συλλόγου μας, ανήκουν αποκλειστικά και μονό στους Συνταξιούχους. Η 

μέχρι σήμερα αξιοποίηση των χρημάτων μας είναι η απόδειξη της σωστής διαχείρισης με τη 

λειτουργία δεκατεσσάρων (14) παραρτημάτων πανελλαδικά και την αγορά τεσσάρων (4) ακινήτων 

στην περιφέρεια.   

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι  

 Η μετακίνησή μας από το ιστορικό κτίριο της Σίνα 16 κρίθηκε αναγκαία, καθώς μετά από 

επιστολή της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Τράπεζας και του Διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Υ.Τ.Ε. 

μας γνωστοποιήθηκε η επικινδυνότητα της στατικότητας του κτιρίου  (έπεφταν μεγάλα κομμάτια 

σοβά απ’ την οροφή). Το Δ.Σ. ομόφωνα αποφάσισε την εξεύρεση χώρου μέσω Μεσιτικού γραφείου. 

Αρχικά βρέθηκε ένας μεγάλος χώρος κοντά στην Τράπεζα που αφού τον επισκεφτήκαν οι εκπρόσωποι 

όλων των κινήσεων τον ενέκριναν, θεωρήθηκε όμως ακριβός και ζητήθηκε από τον Μεσίτη φθηνότερο 

ακίνητο. Έτσι καταλήξαμε στο κτίριο της οδού  Χρήστου Λαδά 1. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ουδείς  

από την πλευρά του Σ.Υ.Τ.Ε.  ενδιαφέρθηκε να μας ενημερώσει εάν και πότε θα μας διέθεταν κάποιο 

χώρο. Συνεπώς οι σημερινές ανησυχίες του Σ.Υ.Τ.Ε. είναι ανειλικρινείς και κοντόφθαλμες γιατί δεν 

υπολογίζουν ότι η φυσική κατάληξη όλων των εργαζομένων είναι η συνταξιοδότησή τους.  

 Αγνοούν τη λαϊκή θυμοσοφία: «εκεί που είσαι ήμουν και εδώ που είμαι θα ΄ρθεις». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ ΠΟΥΛΙΑ   ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 

 
Υ.Γ.  Σας ενημερώνουμε ότι η μηνιαία ενημερωτική συγκέντρωση του μηνός Οκτωβρίου θα 
πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10/10/12 και ώρα 10:00 π.μ. στα νέα μας γραφεία Χρ. Λαδά 1, 
3ος όροφος. 
 
 


