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Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2017 

Ανακοίνωση Νο 9 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ Σ.Σ.Τ.Ε. 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 Με αφορμή την ενημέρωσή σας σχετικά με τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. τη 

Δευτέρα 27/11/2017 μας δίνεται η δυνατότητα να αναδείξουμε τους λόγους για τους οποίους, 

συγκεκριμένες συνδικαλιστικές παρατάξεις του χώρου μας, καταβάλλουν ειδικότερη προσπάθεια 

ώστε να παρουσιάσουν το Σύλλογό μας ότι δεν είναι σε θέση να υπερασπιστεί και να 

προωθήσει τα συμφέροντα των μελών του. Μια προσπάθεια που καθημερινά 

ανατρέπεται από τις εξελίξεις των γεγονότων και την απόλυτη διάψευση του κάθε 

επιχειρήματος που επιστρατεύουν για να πετύχουν το στόχο τους … 

Είναι πλέον γνωστή σ’ όλους τους συναδέλφους  η αρνητική εξέλιξη που υπήρξε στο θέμα 

της επιστροφής των κρατήσεων των νόμων 4051/12 και 4093/12, με κύρια ευθύνη στελεχών 

της σημερινής κυβέρνησης που εξέφρασαν αντιρρήσεις στην υλοποίηση της 

γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας, δηλαδή στην αποκατάσταση της 

νομιμότητας!!!  

Μετά τα ανωτέρω θα περίμενε κανείς από συνδικαλιστικές παρατάξεις του χώρου 

μας, αντί να στηρίζουν άκριτα την κάθε κυβερνητική πρωτοβουλία και με ανακοινώσεις τους να 

λιβανίζουν κάθε τόσο τους αρμόδιους υπουργούς κοινωνικής ασφάλισης (Κατρούγκαλο Γ. 

Πετρόπουλο Αν.), να ασκήσουν δριμύτατη  κριτική τόσο στα κυβερνητικά στελέχη όσο και 

στον Υποδιοικητή κ. Μητράκο  ο οποίος δημιούργησε το πρόβλημα και να τους πιέσουν να 

αποδεχτούν τις αποφάσεις των δικαστηρίων και να σεβαστούν την άποψη του Νομικού 

Συμβουλίου της Τράπεζας της Ελλάδος.  

Αντί λοιπόν να στραφούν στους πραγματικούς υπαίτιους προσπαθούν με επικοινωνιακά 

«τερτίπια» να επιρρίψουν τις ευθύνες της αρνητικής εξέλιξης στο Προεδρείο του Συλλόγου 

Συνταξιούχων!!! Αποκορύφωμα της παραπάνω μεθόδευσης η προσπάθεια του επικεφαλής των Εν 

Δράσει Κ. Ευσταθίου ο οποίος μέσα στην απέλπιδα προσπάθειά του να αποδείξει ότι δεν έχουν 

εμπλακεί στελέχη της κυβέρνησης στο όλο ζήτημα, απέσπασε έγγραφη απάντηση του κ. Διοικητή 

ότι «ουδεμία πίεση ασκήθηκε από οποιονδήποτε» (Δεν ξέρουμε τι ακριβώς περίμενε να 

απαντήσει ο κ. Διοικητής;) προσπαθώντας να εμφανίσει τις αρνητικές εξελίξεις ως ευρύτερο 

πολιτικό και κομματικό σχέδιο των δύο Συλλόγων (Ανακ. Εν Δράσει Νο 17/22.11.2017). 

http://www.sste.gr/


Το όλο εγχείρημα έπεσε στο κενό καθότι κατά τη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου 

της ΤτΕ της 27/11/2017 υπήρξαν οι παρακάτω εξελίξεις. Σας παραθέτουμε τη σχετική 

ανακοίνωση του ΣΥΤΕ, όπου ο Πρόεδρός του συμμετέχει στο Γενικό  Συμβούλιο της Τράπεζας 

για να έχετε πλήρη ενημέρωση και άποψη. 

 
   

                  
                     
         

            Αθήνα, 28/11/2017 
 
 

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

Στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της 27/11/2017 εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η πρόταση 

του κ. Διοικητή για τη σύνθεση του νέου Συμβουλίου Ασφάλισης, η οποία έχει πλέον ως εξής: 

 Ιωάννης Στουρνάρας, Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Πρόεδρος, 

αναπληρούμενος από τον Υποδιοικητή κ. Θεόδωρο Μητράκο, 

 Άννα Παξινού, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, Τακτικό Μέλος, 

αναπληρούμενη από την Βασιλική Ρούλια, Υποδιευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού και 

Οργάνωσης, 

 Βασίλειος Κωτσοβίλης, Δικηγόρος – Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών, Τακτικό Μέλος, 

αναπληρούμενος από τον Θεόδωρο Κοντοβαζαινίτη, Δικηγόρο – Αναπληρωτή Διευθυντή 

Νομικών Υπηρεσιών, 

 Μιχαήλ Μιχαλόπουλος, Διευθυντής Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού, Τακτικό 

Μέλος, αναπληρούμενος από τον Θεόδωρο Τσούφη, Υποδιευθυντή Ανθρώπινου 

Δυναμικού και Οργάνωσης,  

 Ευάγγελος Γερανιωτάκης και Παύλος Θεοτοκάτος, Εκπρόσωποι του Προσωπικού της 

Τράπεζας, αναπληρούμενοι από τους Κωνσταντίνο Ανδρινόπουλο και Ιωάννη Νάνο, 

αντίστοιχα,  

 Ιωάννης Γοζαδίνος, Εκπρόσωπος των Συνταξιούχων της Τράπεζας, αναπληρούμενος 

από την Ελένη Κλητοράκη – Πούλια.  

Κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου ο Πρόεδρος του ΣΥΤΕ έθεσε το ζήτημα της 

άμεσης εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ για την επιστροφή των παράνομων 

κρατήσεων των νόμων 4051/12 και 4093/12, σύμφωνα και με την πρόσφατη θετική 

γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας. 

Ο κ. Διοικητής επανέλαβε ότι σε συνεννόηση με τον αρμόδιο Υποδιοικητή κ. Μητράκο και 

αφού διερευνήθηκαν οι προθέσεις της κυβέρνησης, αποφάσισε ότι οι συνθήκες δεν είναι 

ώριμες για να προχωρήσει η επίλυση του ζητήματος.  

Μάλιστα, η Επίτροπος του κράτους εξέφρασε σοβαρές ενστάσεις, καθώς ούτε το 

Ελληνικό Δημόσιο έχει εφαρμόσει τη συγκεκριμένη απόφαση ενώ το κόστος εφαρμογής 

της είναι ιδιαίτερα υψηλό, και συμφώνησε απόλυτα με τη θέση και τις αποφάσεις της 

Διοίκησης, όπως και όλοι ανεξαιρέτως οι Γενικοί Σύμβουλοι (πέντε εκ των οποίων 

έχουν διοριστεί προσφάτως από τη σημερινή κυβέρνηση). 

Δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία ότι, σε αυτή τη φάση τουλάχιστον, η βούληση της 

κυβέρνησης είναι να μην προχωρήσει η εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ ούτε στην 

Τράπεζα της Ελλάδος, όπως συμβαίνει και στο Δημόσιο.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο   



Νομίζουμε ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω σχολιασμός καθότι  η ανακοίνωση του ΣΥΤΕ βάζει 

τέλος στην όποια προσπάθεια καταβάλλεται ώστε να εμφανιστεί το «άσπρο – μαύρο» στους 

συναδέλφους μας.   

Αγνοώντας όλα τα παραπάνω για λόγους καθαρά επικοινωνιακούς παρατάξεις που 

έχουν συντελέσει με τις ενέργειές τους στην υπονόμευση των αιτημάτων του 

Συλλόγου μας προσπαθώντας να εμφανιστούν στους συναδέλφους μας διαλλακτικοί και 

συναινετικοί, πρότειναν στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας εναλλακτικούς δήθεν 

τρόπους επίλυσης των θεμάτων που οι ίδιοι και στελέχη της Κυβέρνησης που στηρίζουν 

ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΑΝ. Καθότι γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν υπάρχει αυτήν την  περίοδο κανένα 

περιθώριο για την ικανοποίηση του αιτήματος της επιστροφής των κρατήσεων, συνεχίζουν  

απροκάλυπτα να υποτιμούν τη νοημοσύνη των συναδέλφων μας.  

Ο Σύλλογός μας δεν θα συνηγορήσει στην καλλιέργεια ενός επίπλαστου 

κλίματος ευφορίας για τους συναδέλφους δημιουργώντας «φρούδες» ελπίδες για ένα 

αίτημα που πράγματι θα μπορούσε να έχει λυθεί, αλλά, με τις υπονομευτικές ενέργειες 

συγκεκριμένων κύκλων, πολιτικών, διοικητικών και συνδικαλιστικών δυστυχώς 

απομακρύνθηκε ο χρόνος επίλυσής του. 

 

 

36ο ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΣΤΟΕ 
    

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας τη 

Δευτέρα 27/11/2017 ήταν και οι τελευταίες αρνητικές εξελίξεις σχετικά με το Συνέδριο της 

ΟΣΤΟΕ. 

Είναι γνωστό σ’ όλους μας ότι οι εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου  της 

Ομοσπονδίας διεξάγονται κάθε τρία χρόνια. Δυστυχώς όμως το φετινό συνέδριο της 

14/11/2017 για την προετοιμασία της εκλογικής διαδικασίας στιγματίστηκε από μια 

σειρά γεγονότων που δημιουργούν εύλογα ερωτηματικά για τη σκοπιμότητά τους.  

Συγκεκριμένα τη μέρα της διεξαγωγής του Συνεδρίου μια ομάδα συνταξιούχων 

συναδέλφων, κατά δήλωσή τους της Εμπορικής Τράπεζας, εισήλθε βίαια και απρόκλητα στο 

χώρου του ξενοδοχείου «ΤΙΤΑΝΙΑ» όπου επρόκειτο να διεξαχθούν οι εργασίες της 36ης 

Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης και απαίτησε να συμμετάσχει σ’ αυτή, παρά το γεγονός ότι ο 

Σύλλογος Συνταξιούχων της Εμπορικής δεν είχε δικαίωμα να λάβει μέρος στις εργασίες 

της Γενικής Συνέλευσης καθώς τα μέλη του δεν ήταν ταμιακώς ενήμερα για το 2016. Η 

ανωτέρω ομάδα προέβη σε προπηλακισμούς και απειλές σε βάρος των άλλων συνέδρων και κατά 

της Δικαστικής Αντιπροσώπου, καταλαμβάνοντας την αίθουσα που επρόκειτο να διεξαχθεί η 

Γενική Συνέλευση.  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΤΟΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη γενικότερη αρνητική 

κατάσταση και έχοντας εξαντλήσει κάθε προσπάθεια αποκατάστασης της τάξης, αποφάσισε και 

πρότεινε στους εκλεγμένους αντιπροσώπους που είχαν δικαίωμα συμμετοχής, ότι οι εργασίες της 

Συνέλευσης θα διεξήγοντο στο χώρο της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων 

Ελλάδος (ΟΤΟΕ). Η συγκεκριμένη πρόταση έγινε αποδεκτή και το σύνολο σχεδόν των 



αντιπροσώπων μετέβη στο χώρο που αναφέραμε και διεξήχθησαν απρόσκοπτα οι εργασίες 

της Γενικής Συνέλευσης.  

Απ’ τη στιγμή εκείνη ανέλαβε πρωτοβουλία ο συνδικαλιστής της Τράπεζας της 

Ελλάδος Κ. Ευσταθίου ο οποίος όχι μόνο έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο εκλεγόμενος και ως 

«Πρόεδρος» στην παρωδία «συνέλευση» με τη συμμετοχή συνέδρων της Εμπορικής Τράπεζας 

που είχαν αποκλεισθεί για τους λόγους που προαναφέραμε, αλλά είχε το θράσος να αποστείλει 

και δύο εξώδικα, τόσο κατά της Ομοσπονδίας όσο και κατά των εκλεγμένων 

συναδέλφων μελών της Εφορευτικής Επιτροπής. Ο «συνδικαλιστής των εξωδίκων» 

δεν αρκέστηκε μόνο στον υπονομευτικό ρόλο που έχει αναλάβει για το Σύλλογό μας, 

αλλά διευρύνοντας τις δραστηριότητες του προσπαθεί να υπονομεύσει και την ίδια 

την Ομοσπονδία (ΟΣΤΟΕ). Η τραγική ειρωνεία είναι ότι μετά από όλες αυτές τις κομματικές 

σκοπιμότητες ο εν λόγω συνδικαλιστής κυκλοφόρησε ανακοίνωση ως «Πρόεδρος» της Γενικής 

Συνέλευσης με τον τίτλο «ΜΕ ΕΥΘΥΝΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ 36Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΣΤΟΕ». 

Αντιλαμβάνεστε ότι δεν προσπαθεί να υποτιμήσει τη νοημοσύνη μόνον των συνταξιούχων της 

Τραπέζης Ελλάδος αλλά του συνόλου των συνταξιούχων Τραπεζοϋπαλλήλων!!! 

Η ΟΣΤΟΕ παρ’ όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται 

υποστηρίζοντας με όλες τις δυνατότητες της δίκαια αιτήματα των μελών της σε πείσμα όλων 

αυτών που προσπαθούν για κομματικούς λόγους να τη διασπάσουν και να την υπονομεύσουν. 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Νομίζουμε ότι το θέατρο παραλόγου από συγκεκριμένες συνδικαλιστικές παρατάξεις του 

χώρου μας θα πρέπει να σταματήσει να παίζεται στις πλάτες όλων μας.  

Πράγματι:  

 Δεν μπορεί να επικαλούνται  την ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας και ο Διοικητής της 

να αποτελεί για τη σημερινή κυβέρνηση το πιο στοχοποιημένο Δημόσιο Πρόσωπο.  

 Δεν μπορεί να ενδιαφέρονται για τα συμφέροντα των συναδέλφων και να καταβάλλουν 

κάθε προσπάθεια για την υπονόμευσή τους. 

 Δεν μπορεί να ζητούν την πιστή εφαρμογή του Καταστατικού του Συλλόγου μας και 

καθημερινά με τις ενέργειές τους να το παραβιάζουν. 

 Δεν μπορεί να κατηγορούν παρατάξεις του Προεδρείου του Συλλόγου για κομματισμό και 

να δέχονται αβασάνιστα την κυβερνητική αναλγησία. 

 

Η υπομονή έχει για όλους μας τα όριά της . 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς & ευχές για το νέο έτος 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 


