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ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ Dealnews 
(ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6-1-2017) 

 

ΣΤΑ ΑΚΡΑ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ – ΜΗΤΡΑΚΟΥ 

Εμφύλιος μέσα στην Τράπεζα Ελλάδος 
Η θυελλώδης συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου 

 

 

Ακραίες καταστάσεις 

εμφυλιοπολεμικού χαρακτήρα, 

διαδραματίζονται με φόντο την 
Τράπεζα της Ελλάδος… Η 

συνεδρίαση του Γενικού 
Συμβουλίου, που έγινε στις 19 του 
μηνός του περασμένου Δεκεμβρίου, 

δεν είχε να διαχειριστεί κάποιο ζήτημα 
μείζονος σημασίας. Αφορούσε  τη 
διεύρυνση του υφιστάμενου 

προγράμματος μετεργασιακών 
παροχών, προς τους εργαζομένους. 
…………..................... 

Βαριές εκφράσεις και 
«κατηγορώ» του διοικητή για 

εξωθεσμική παρέμβαση από 
τον Μπαλαούρα 

Απευθυνόμενος προς τα 12 
μέλη του Γενικού Συμβουλίου που 

ήταν παρόντα στη συνεδρίαση 
(έλλειπε ένας), ο διοικητής 

αναφέρθηκε στον βουλευτή (και 
πρόεδρο της Επιτροπής 
Οικονομικών Υποθέσεων της 

Βουλής) Μάκη Μπαλαούρα. 
Λέγοντας πως του διαμήνυσε ότι «μ’ 
αυτά που κάνεις συμπεριφέρεσαι σαν 

να είσαι συνδικαλιστής της  
ΠΑΣΚΕ»… Της παράταξης δηλαδή 

που έλκει την κομματική της καταγωγή 
από το ΠΑΣΟΚ. Η απάντηση 
Στουρνάρα στην παρέμβαση του 

βουλευτή, όπως ο ίδιος ο διοικητής 
ανέφερε στη συνεδρίαση, ήταν ότι δεν 
μπαίνει ποτέ σε τέτοιου είδους 

«λογικές» και ότι για την εισήγησή 
του στο Γενικό Συμβούλιο, έχουν 
αναλυθεί διεξοδικά όλα όσα 

δικαιολογούν μια θετική απόφαση. 

Όμως και από τα λεγόμενα 
του Θόδωρου Μητράκου, 

προέκυψαν εξωθεσμικές 
παρεμβάσεις. Καθώς, όπως είπε ο 
υποδιοικητής, συνδικαλιστές και 

βουλευτές του ζήτησαν να υπάρξει 
αναβολή της απόφασης για τα 
μετεργασιακά. Με το επιχείρημα της 

ελλιπούς ενημέρωσης και ότι έρχεται 
το θέμα προς έγκριση στο Γενικό 

Συμβούλιο, σε μια «ευαίσθητη» 
χρονική περίοδο που είναι κοντά 
στις εκλογές του συνδικάτου των 

εργαζομένων… οι αναφορές του 
υποδιοικητή ήταν περιγραφικές, χωρίς 
να κοινοποιεί τα ονόματα εκείνων που 

του ζήτησαν να 
παρέμβει…………………………………
……………………………………………. 

…………………………………………….  

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  
 Άλλη μια επιβεβαίωση και μάλιστα από εβδομαδιαία εφημερίδα την «Deal news» στην έκδοση 
της Παρασκευής 6-1-2017, της απαράδεκτης,  αντιθεσμικής και υπονομευτικής παρέμβασης στο 
Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας των συγκεκριμένων διοικητικών, πολιτικών και συνδικαλιστικών 
κύκλων με μοναδική τους επιδίωξη την μη επίλυση θεμάτων προς όφελος των 7.000 ασφαλισμένων της 
Τράπεζας (εργαζομένων και συνταξιούχων)!!! 
 Νομίζουμε ότι δεν υπάρχει πλέον κανένας συνάδελφος που να αμφισβητεί το «βρώμικο» ρόλο 
και όλες αυτές τις πρωτόγνωρες συμπεριφορές και πρακτικές στην ΤτΕ, από εκλεγμένους 
συνδικαλιστές, εκπροσώπους του κοινοβουλίου και πολύ περισσότερο από μέλος της διοίκησης 
της Ανεξάρτητης Κεντρικής Τράπεζας!!! 



 Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι τις αντιθεσμικές και υπονομευτικές παρεμβάσεις τόσο του 
επικεφαλής των ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ Κ. Ευσταθίου, όσο και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μ. Μπαλαούρα, 
επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο κ. Διοικητής στην πρόσφατη συνάντηση της 22 -12-2016, με τον 
Πρόεδρο και τη Γενική Γραμματέα του ΣΣΤΕ. 
 Μετά την αποκάλυψη όλης αυτής της απροκάλυπτης σκευωρίας ενάντια στη λειτουργία του 
Συλλόγου και των συμφερόντων όλων των συνταξιούχων, αντί να απευθυνθούν προς όλους τους 
συναδέλφους και να ζητήσουν «συγνώμη» συνεχίζουν με θράσος την ίδια απαράδεκτη πρακτική της 
παραπληροφόρησης. Εμφανίζουν την ένταξη των νέων ασφαλισμένων στο Πρόγραμμα ως τζάμπα 
«προεκλογικό δωράκι», όταν γνωρίζουν πολύ καλά την ειδικότερη σημασία που έχει η διεύρυνση του 
Προγράμματος  για τη διασφάλιση της συνέχειάς του καθώς και τη σχετικά μεγάλη επιβάρυνση της 
ΤτΕ με το ποσό κάλυψής του ανά έτος και όχι εφάπαξ. 
 Αντίθετα προσπαθούν να δώσουν ειδικότερη έμφαση στο εφάπαξ «δωράκι» της κυβέρνησης, 
ανεξάρτητα εάν ο κάθε χαμηλοσυνταξιούχος έχει ανάγκη σήμερα και από το τελευταίο ευρώ, ειδικότερα 
μετά την περικοπή του ΕΚΑΣ και την αύξηση όλων των έμμεσων φόρων (καύσιμα, τσιγάρα, καφές, είδη 
διατροφής, επιβολή τέλους στη σταθερή τηλεφωνία, το Internet κ.α.). 
 Συνεχίζοντας την παραπληροφόρηση παρουσιάζουν την αυθαίρετη, αρνητική πρωτοβουλία του 
Υπουργείου μέσω της ΗΔΙΚΑ για την πίστωση του ποσού του επιδόματος των συνταξιούχων της ΤτΕ 
στην ΕΤΕ, ως αποτέλεσμα παρεμβάσεων βουλευτών της κυβέρνησης και ειδικότερα αυτών που 
προέρχονται από το χώρο των Τραπεζών (έκτακτη ανακοίνωση 27-12-2016). Θα μπορούσαμε ίσως να 
τους πιστέψουμε καθότι πληροφορηθήκαμε ότι ο γνωστός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ που καταβάλει 
ειδικότερη προσπάθεια κάθε φορά να μας «σώζει», καρπούται το δωράκι των 300€ ως 
χαμηλοσυνταξιούχος της ΤτΕ, πράγματι η παρέμβασή του είχε άλλη μια φορά ουσιαστικό 
αποτέλεσμα!!! 
 Προκειμένου λοιπόν να καρπωθούν το όποιο «θετικό» αποτέλεσμα από την απαράδεκτη 
πρωτοβουλία του Υπουργείου μέσω της ΗΔΙΚΑ (έκτακτη ανακοίνωσή τους στις 27-12-2016), 
αποποιούμενοι όμως τις ευθύνες αυτής της πρωτοβουλίας, οι επικεφαλείς των ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ «πριν 
αλέκτωρ λαλήσει τρις», μετά από τρείς ολόκληρες μέρες με νέα ανακοίνωσή τους Νο 42/30-12-2016, 
ξέχασαν τι έλεγαν και ζητούσαν «ευθύνες» από το Προεδρείο του Συλλόγου για την αρνητική εξέλιξη της 
αποδοχής της Τράπεζας του ποσού που πιστώθηκε από το Δημόσιο μέσω της ΗΔΙΚΑ, όπως ανέφεραν 
στη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Αναρωτιόμαστε όταν πήραν την ανάλογη πρωτοβουλία δεν 
γνώριζαν την επικινδυνότητα μιας τέτοιας ενέργειας;; Αλλά κατά την προσφιλή τους μέθοδο νομίζουν 
ότι θα καρπωθούν όλα τα «θετικά» και για τα αρνητικά την «ευθύνη» έχει το Προεδρείο του Συλλόγου 
μας. Μετά όλα τα παραπάνω δεν φαντάζει σαν πρωταπριλιάτικο αστείο οι υπονομευτές του Συλλόγου να 
επικαλούνται ότι «επιλέγουν το δρόμο της ενότητας και της κοινής διεκδίκησης» για την καλύτερη 
και αποτελεσματικότερη λειτουργία του ΣΣΤΕ (έκτακτη ανακοίνωσή τους στις 27-12-2016);;;   
 Για τη σωστή ενημέρωση των συναδέλφων οφείλουμε να αναφέρουμε ότι η ΤτΕ ουδέποτε 
παραβίασε Νόμους  της Πολιτείας ειδικότερα σε θέματα παροχών για το προσωπικό της. Ο κ. 
Διοικητής ζήτησε από τις νομικές υπηρεσίες την άποψή τους για την υποχρέωση της Τράπεζας να 
εφαρμόσει το Ν4445/19.12.16 για την παροχή του εφάπαξ βοηθήματος στους συνταξιούχους και τίποτα 
παραπάνω. Όσον αφορά στην άποψη ορισμένων ότι στη συνεδρίαση του ΓΣ της 19/12/2016 έπρεπε 
κατ’ ανάγκη να παρθεί απόφαση για ένα νόμο που ψηφίστηκε την ίδια ημερομηνία, είναι τουλάχιστον 
παραπειστική..   
 Καλούμε όλους τους συναδέλφους να  απομονώσουν αυτά τα νοσηρά φαινόμενα για το Σύλλογό  
μας και την Τράπεζα. Πράγματι εδώ ταιριάζει απόλυτα και αποκτά ουσία και νόημα η φράση: 

«ΣΩΣΤΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ» 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας 

Ιωάννης Γοζαδίνος Ελένη Κλητοράκη – Πούλια 

Υ.Γ. Ο κάθε συνάδελφος μπορεί να διαβάσει ολόκληρο το εν λόγω δημοσίευμα στο site του Συλλόγου μας 


