
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1943 

ΛΕΚΚΑ 23-25 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10562 
Τηλ.: 210 36.28.168Fax: 210 36.17.838 

website: http:// www.sste.gr 
Αθήνα, 10 Μαρτίου 2016 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 19 
 

ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 
 
 

Συνάδελφοι, 

 Σε μια συγκυρία πολύ δύσκολη για το σύνολο των εργαζομένων και συνταξιούχων του χώρου 

μας, που θα έπρεπε όλα τα μέλη μας να είναι συσπειρωμένα γύρω από το Σύλλογό μας, ώστε να 

μπορέσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αποτρέψουμε τυχόν αρνητικές εξελίξεις για τις συντάξεις 

και το εισόδημά μας, αυτή τη συγκυρία διάλεξαν ορισμένοι για να προβούν σε εκ νέου ενέργειες 

υπονόμευσης του Σ.Σ.Τ.Ε. και των κατακτήσεών μας. 

 Με προβληματισμό και θλίψη παρακολουθούμε το νέο ολίσθημα στον μακρύ κατήφορο που έχει 

ακολουθήσει η γνωστή παράταξη των «Εν Δράσει». Αυτή τη φορά επέλεξαν την αποστολή ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

προς τον κ. Διοικητή διεκδικώντας τα αυτονόητα όπως επικαλούνται. Αυτονόητο, βεβαίως, ήταν και το 

πρόσφατο άρθρο της 11/2/2016  του επικεφαλής της συγκεκριμένης παράταξης, που απειλούσε το 

Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας με ποινικές ευθύνες εάν τολμούσε να προχωρήσει σε 

μεταφορά ποσοστών της επικούρησης στο «Πρόγραμμα». Τώρα σε αντίθεση από την 

προηγούμενη πρόσφατη άποψή του, έχει το θράσος να ζητάει από τον κ. Διοικητή την επίλυση 

συγκεκριμένων αιτημάτων, χωρίς μάλιστα να έχει προηγηθεί καμία συζήτηση και απόφαση από 

το ΔΣ του Συλλόγου μας.  

 Δυστυχώς, το μόνο αυτονόητο που προκύπτει από τέτοιες ενέργειες είναι ότι δεν πρόκειται να 

επιλυθεί κανένα δίκαιο αίτημα των συνταξιούχων του χώρου μας, αντιθέτως υπονομεύεται όποια 

προσπάθεια γίνεται για την αποτροπή ενδεχόμενων δυσμενών εξελίξεων που αναμένουμε μετά την 

κατάθεση του Νομοσχεδίου από την Κυβέρνηση. 
 

ΚΑΝΕΝΑΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΕΝΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΥ ΜΟΝΑΔΙΚΟ 

ΣΚΟΠΟ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 

Υ.Γ. Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι η αποστολή του ενημερωτικού εντύπου που αφορά το 

Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών απεστάλει ξεχωριστά για πολύ συγκεκριμένους λόγους. 

Το αρμόδιο τμήμα (Παροχής Συντάξεων) αποφάσισε, για την ευχερέστερη χρήση των μηνιαίων 

εκκαθαριστικών των συνταξιούχων συναδέλφων  στις καθημερινές οικονομικές τους συναλλαγές (σε 

τράπεζες, Δημόσιο, ρυθμίσεις Νόμου Κατσέλη  κλπ), να προβεί σε ξεχωριστή αποστολή.  

Προς επιβεβαίωση των ανωτέρω υπογραμμίζουμε ότι η πίστωση των τριών ποσών (Κύρια σύνταξη, 

Επικουρική, Πρόγραμμα) εμφανίζεται ενιαία. Όλες οι άλλες απόψεις περί τεχνασμάτων εκνόμων 

προθέσεων εκφράζουν αυτούς που τις υιοθετούν. 

 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Για το  Διοικητικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος      Η Γεν. Γραμματέας 
Ιωάννης Γοζαδίνος     Ελένη Κλητοράκη - Πούλια 


