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Ανακοίνωση Νο 12 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 

1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Σ.Σ.Τ.Ε. 

Στη Συνεδρίαση του Δ.Σ. της 9/3/2014 εγκρίθηκε ο Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του 
Συλλόγου μας για το έτος 2013 και ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων για το έτος 2014. Για την 
τελική έγκριση θα αποφασίσει η Γενική Συνέλευση. 

2. Ορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής Γενικής Συνέλευσης 

Ορίστηκε σύμφωνα με την πρόβλεψη του καταστατικού η τρίτη κατά σειρά Γενική Συνέλευση του 
Σ.Σ.Τ.Ε. την Πέμπτη 27/3/2014 ώρα 10π.μ. στη Λέσχη  μας Λέκκα 23-25. 

3. Απόφαση για γνωμοδότηση σχετικά με το πρόγραμμα μετεργασιακών παροχών 

Από το Δ.Σ. ελήφθη απόφαση ανάθεσης στον γνωστό καθηγητή του εργατικού Δικαίου κ. Κ. 
Κρεμαλή να συντάξει νομική γνωμοδότηση για το «πρόγραμμα μετεργασιακών παροχών» 
προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η νομική θεμελίωσή του. Με δεδομένη την τεράστια σημασία 
που έχει το «πρόγραμμα» για τη διατήρηση και την ενίσχυση του συνταξιοδοτικού εισοδήματός μας 
κρίθηκε σκόπιμη η λήψη γνωμοδότησης για να χρησιμοποιηθεί έναντι κάθε απόπειρας 
αμφισβήτησής του από «Δούρειους Ίππους» εντός των τειχών της Τράπεζας. Οι αντιδράσεις 
ορισμένων συνδικαλιστικών κύκλων που είχαν αναλάβει εργολαβικά τις «νομικές αναλύσεις» γύρω 
από τα ασφαλιστικά και το πρόγραμμα, ενισχύει την άποψη ότι βαδίζουμε σε καλό δρόμο, σε σχέση 
με την επιλογή μας για τη συγκεκριμένη γνωμοδότηση. 

4. Πρόσθετη διασφάλιση  για τη διαχείριση του προγράμματος μετεργασιακών παροχών  

Από το Δ.Σ. αποφασίσθηκε να τεθεί στη Γ.Σ. της 27.3.2014 θέμα δέσμευσης του εκπροσώπου του 
Συλλόγου μας στη «διαχειριστική επιτροπή» του προγράμματος μετεργασιακών παροχών  ότι, πριν 
τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης  για ανάθεση του προγράμματος σε εκτός Τραπέζης φορέα, η 
θέση του (εκπροσώπου του Συλλόγου μας) θα αποφασίζεται από έκτακτη Γενική Συνέλευση και όχι  
μόνο με απόφαση του Δ/κού Συμβουλίου του Συλλόγου μας. Τακτοποιείται, τοιουτοτρόπως, ένα θέμα 
που ο  υπερτονισμός του, για λόγους συνδικαλιστικής σκοπιμότητας και μόνον, προκάλεσε 
αδικαιολόγητο θόρυβο και σύγχυση στους συναδέλφους. 

5. Γενική Συνέλευση μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος 

Στη Γ.Σ. των μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 27/2/2014 ο Σύλλογός μας παρουσίασε τις θέσεις 
του, τις απόψεις του με την ομιλία του Προέδρου σ. Ι. Γοζαδίνου που ευρίσκεται δημοσιευμένη στην 
«έκθεση πεπραγμένων». Αξίζει να επισημάνουμε την προσπάθεια που κατέβαλαν στη Γενική 
Συνέλευση οι εκπρόσωποι των δύο «αντισυλλόγων» επιστημονικού προσωπικού, για την 

http://www.sste.gr/


υπονόμευση του προγράμματος μετεργασιακών παροχών. Μια κατάκτηση εργαζομένων και 
συνταξιούχων της Τράπεζας, έρχεται να αμφισβητηθεί από μια χούφτα «ιδανικών αυτόχειρων». 

6. Τροποποίηση του καταστατικού του Συλλόγου 

Κατά πλειοψηφία αποφασίστηκε ότι «η Γενική Συνέλευση θα ορίσει ημερομηνία διεξαγωγής 
πανελλαδικής ψηφοφορίας για την τροποποίηση άρθρων και διατάξεων του καταστατικού» 
προκειμένου ο Σύλλογός μας να γίνει περισσότερο λειτουργικός και πιο αποτελεσματικός. Το 
σχετικό σχέδιο του νέου καταστατικού έχει συζητηθεί και συμφωνηθεί μέσα από συνεδριάσεις 
ανοικτής διαπαραταξιακής επιτροπής. 

7. Δημιουργία νέου Παραρτήματος 

Το Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε.  ενέκρινε το αίτημα των συναδέλφων της περιοχής Ρεθύμνου, που με έγγραφό 
τους υπογεγραμμένο από 25 μέλη του Συλλόγου μας ζήτησαν τη δημιουργία παραρτήματος. Θα 
ακολουθήσουν και συνάδελφοι άλλων πόλεων που έχουν ζητήσει ήδη να δημιουργηθεί παράρτημα 
στην περιοχή τους. 

Οι συνάδελφοι που διαμένουν στην περιφέρεια και δεν είναι μέλη συγκεκριμένου παραρτήματος, 
μπορούν με αίτησή τους στο Σύλλογο να εγγραφούν μέλη του πλησιέστερου παραρτήματος της 
περιοχής τους. 

8. Δημιουργία « πολιτιστικής επιτροπής» 

Συγκροτήθηκε πολιτιστική επιτροπή από απλά μέλη του Συλλόγου που εξεδήλωσαν σχετικό 
ενδιαφέρον και από ορισμένους Συμβούλους του Δ.Σ.. Η « πολιτιστική επιτροπή» θα συνεδριάζει και 
θα εισηγείται προτάσεις στο Δ/κό Συμβούλιο για προγραμματισμό δράσεων για ένα μεγάλο χρονικό 
διάστημα, μέσα στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού δαπανών. 

9. Καθορισμός κανόνων λειτουργίας της λέσχης και πρακτικό συλλειτουργίας των δύο 

Συλλόγων 

Με την υπογραφή σχετικού πρακτικού μεταξύ των δύο Συλλόγων  ορίσθηκαν οι όροι εξυπηρέτησης 

των συναδέλφων που επισκέπτονται τη λέσχη σε προσφερόμενα είδη. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Ο Πρόεδρος     Ο Γεν Γραμματέας 

Ιωάννης Γοζαδίνος    Ίκαρος Πετρόπουλος 


