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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No 32 

 

ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Την Τρίτη 11/12/2018 συνεδρίασε το ΔΣ του Συλλόγου μας. Ο Πρόεδρος του ΔΣ στην 

τοποθέτησή του στο πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, που αφορούσε την αποστολή 

συγκεκριμένης επιστολής προς τον κ. Διοικητή, τους δύο Υποδιοικητές και τα μέλη του 

Γενικού Συμβουλίου της ΤτΕ με σκοπό να προχωρήσουν στις ενέργειες διασφάλισης 

απαραίτητων προβλέψεων των ποσών που απαιτούνται για την εφαρμογή στο χώρο της 

ΤτΕ των αποφάσεων 2287-2288/15 της ολομέλειας του ΣτΕ, επεσήμανε τη δικαίωση αυτής 

της πρωτοβουλίας του Συλλόγου μας. Όπως πάντα σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του ΣΥΤΕ 

που συμμετέχει στην αρμόδια Επιτροπή (Ε.Σ.Ο.) όπου συζητήθηκε ο προϋπολογισμός του 2019 

μετά από παρέμβασή του έγινε αποδεκτή για πρώτη φορά από τον κ. Διοικητή η πρόταση, 

ώστε στην προσεχή αναλογιστική μελέτη να σχηματιστούν προβλέψεις ποσού που θα 

αντιστοιχεί στις δύο κρατήσεις των νόμων 4051 & 4093/12, στα δώρα καθώς και στα ποσά που 

αφορούν τα αναδρομικά των κρατήσεων και των δώρων. Μάλιστα όλα τα παραπάνω θα 

αποτυπωθούν στα αποτελέσματα χρήσης της ΤτΕ. 

Είχαμε αναφέρει ότι η διαδικασία σχηματισμού προβλέψεων για το 2019 αποτελεί 

απαραίτητη προϋπόθεση  της υλοποίησης της δέσμευσης του κ. Διοικητή ότι, οι κρατήσεις 

για τους συνταξιούχους της ΤτΕ  θα σταματήσουν  όταν θα υπάρξει αντίστοιχη ρύθμιση στο 

Δημόσιο. Δέσμευση η οποία δόθηκε στη συνάντηση με τους Προέδρους των δύο Συλλόγων στις 

5/11/2018. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας επεσήμανε στην τοποθέτησή του ότι θα πρέπει με 

υπεύθυνο και σοβαρό τρόπο να αντιμετωπιστεί πλέον η επίλυση του παραπάνω θέματος που 

αποτελεί  την αρχή  της συνολικής ευόδωσης της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου της 

ΤτΕ, ώστε να ξεπεραστεί το αδιέξοδο που είχαν δημιουργήσει οι παρατάξεις της μειοψηφίας με 

τον ανεύθυνο και τυχοδιωκτικό τρόπο που χειρίστηκαν το συγκεκριμένο θέμα όλο το 

προηγούμενο διάστημα.    

Ακολούθησε τοποθέτηση του επικεφαλής των Εν Δράσει συναδέλφου Κ. Ευσταθίου 

(εκτός πρακτικών) ο οποίος σε ένα παραλήρημα ύβρεων και συκοφαντιών ενάντια στο 

Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας και τη σύζυγό του, παρόντων όλων των 

συμβούλων του ΔΣ, ως άλλος Πολάκης, αναφέρθηκε στα σκάνδαλα Novartis και ΚΕΛΠΝΟ 

θέλοντας να υπογραμμίσει όπως ανέφερε ο ίδιος τον πραγματικό ρόλο που «παίζει» ο Διοικητής 

στην ΤτΕ και τις ευθύνες που φέρει ο ίδιος για την μη επίλυση των θεμάτων των 

συνταξιούχων!!! 

Μετά από όλα τα παραπάνω έχουν πράγματι το θράσος να εμφανίζονται με το 

μανδύα του «διαλλακτικού» και του «δημοκράτη» ζητώντας από το Προεδρείο του 

Συλλόγου μας να πάμε όλοι μαζί στον κ. Διοικητή για να συνεισφέρουν και αυτοί από την 

πλευρά τους στην επίλυση των αιτημάτων του Συλλόγου μας. 

http://www.sste.gr/


Οι επικεφαλείς των παρατάξεων που επανειλημμένα μέσω ανακοινώσεών τους και 

δηλώσεών τους στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν αναφερθεί με υβριστικό και υποτιμητικό 

τρόπο για τον Διοικητή της Τράπεζας μας ζητούν να συμμετέχουν στις συναντήσεις μαζί 

του, νομίζοντας φαίνεται ότι πάσχουμε από «αυτοκτονικό σύνδρομο» ώστε να ακολουθήσουμε 

μια τέτοια πρακτική. 

Δυστυχώς όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν με τον καλύτερο τρόπο αυτό που 

επαναλαμβάνουμε συνεχώς ότι δηλαδή ποτέ δεν έχουν ενδιαφερθεί οι επικεφαλείς των δύο 

παρατάξεων ουσιαστικά για τα συμφέροντα των συνταξιούχων του χώρου μας και το μόνο 

που πραγματικά τους ενδιαφέρει είναι η επικοινωνιακή πολιτική προς τους συναδέλφους με 

σκοπό τη συνδικαλιστική τους επιβίωση!!! Απόδειξη όλων των παραπάνω αποτελεί η 

πρόσφατη «εφόρμησή» τους στο 2ο όροφο της Τράπεζας, θεωρώντας ότι με πρακτικές 

ξεπερασμένων δεκαετιών θα μπορέσουν  να ξεγελάσουν τους συναδέλφους και να 

εμφανιστούν ως οι μοναδικοί «σωτήρες» των συμφερόντων τους. Το μόνο που 

πραγματικά επιτυγχάνουν είναι ότι αφενός μεν δημιουργούν υπηρεσιακά προβλήματα στους 

συναδέλφους εργαζόμενους στην υπηρεσίας ασφαλείας της Τράπεζας και αφετέρου εκθέτουν 

και προσβάλουν 5.000 συνταξιούχους της ΤτΕ. 
 

Παραθέτουμε απόσπασμα της ανακοίνωσης Νο 57/10.12.2018 του ΣΥΤΕ με τα 

δύο ουσιαστικά θέματα που θίγουμε στην ανακοίνωσή μας για τα δικά σας 

συμπεράσματα. 

 

……. 

Προβλέψεις για τα αναδρομικά των συντάξεων 
 

Μετά από σχετική παρέμβαση του Προέδρου του ΣΥΤΕ κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

του προϋπολογισμού του 2019 στη συνεδρίαση της ΕΣΟ, ο κ. Διοικητής έδωσε εντολή 

στην προσεχή αναλογιστική μελέτη, για πρώτη φορά να σχηματιστούν προβλέψεις 

ποσού που αντιστοιχεί στις δύο κρατήσεις των νόμων 4051 και 4093/2012, στα δώρα καθώς 

και στα ποσά που αφορούν στα αναδρομικά των κρατήσεων και των δώρων. Τα παραπάνω 

θα αποτυπωθούν στα αποτελέσματα χρήσης της ΤτΕ. Ο ΣΥΤΕ, χωρίς τυμπανοκρουσίες, με 

αίσθημα ευθύνης σταθμίζοντας τα πραγματικά δεδομένα και με στοχευμένες παρεμβάσεις 

προστατεύει τα συμφέροντα των ασφαλισμένων της Τράπεζας.  

  

Η εφόρμηση των συνδικαλιστικών απολιθωμάτων… 

Ο γνωστός γκουρού του ασφαλιστικού πλέον εφαρμόζει πρακτικές Ρουβίκωνα για να 

καταφέρει να προβεί σε νέους θεατρινισμούς έξω από τα γραφεία της Διοίκησης. Πριν λίγες 

μέρες επιχείρησαν αποτυχημένα με μία μικρή ομάδα οπαδών του να δουν τα μέλη της 

Διοίκησης, αφού εισήλθαν συνωμοτικά κατά μικρές ομάδες στο χώρο της Τράπεζας, 

κάνοντας κατάχρηση της εμπιστοσύνης των συναδέλφων της ασφάλειας. Το μόνο που 

κατάφεραν τελικά είναι να φωτογραφηθούν στο διάδρομο του 2ου ορόφου, κοινοποιώντας το 

μάλιστα σε ανακοίνωση των «Εν Δράσει». Ο συνταξιούχος καθοδηγητής της Ενωτικής 

ολοκλήρωσε την παράστασή του με λογύδριο στην αίθουσα του Ισογείου, καθώς φαίνεται 

πλέον ότι οι εν ενεργεία μαθητές του δεν μπορούν να μεταφέρουν πειστικά στους 

συναδέλφους τις κάθε λογής εμπνεύσεις και επινοήσεις του, με αποτέλεσμα να μπαίνει στον 

κόπο ο ίδιος να αναλάβει αυτόν τον ρόλο! …… 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς και ευχές για χαρούμενες γιορτές 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 


