
      ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1943 

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

           website: http:// www.sste.gr 

 

 

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2020 

 

Ανακοίνωση Νο 26 
 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 23/1/2020 

 
 

 Ο Πρόεδρος του Συλλόγου στην αρχή της συνεδρίασης του Δ.Σ. κάλεσε τον Πρόεδρο 

του ΣΥΤΕ κ. Γερανιωτάκη Ευάγγελο προκειμένου να ενημερώσει τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Συλλόγου μας διεξοδικά για το τι συνέβη στη συνεδρίαση του Γ.Σ. της 

Τράπεζας στις 20/1/2020, με αφορμή την αναβολή του θέματος της άρσης των κρατήσεων 

στις συντάξεις. Ο Πρόεδρος του ΣΥΤΕ αναφέρθηκε στις ευθύνες του Κυβερνητικού 

Επιτρόπου ο οποίος επικαλέστηκε έλλειψη πληροφόρησης παρ’ όλο ότι του είχαν 

κοινοποιηθεί τα θέματα της ημερησίας διάταξης 5 μέρες πριν (15/1/2020).   Υπογράμμισε τον 

αιφνιδιασμό του κ. Διοικητή με την παρέμβαση του Επιτρόπου και ότι θεωρεί ότι δεν 

είχε ενημερωθεί ο κ. Διοικητής εκ των προτέρων για τις αιτιάσεις του 

Κυβερνητικού Επιτρόπου. Ανέφερε επίσης ότι οι υπόλοιποι Γενικοί Σύμβουλοι 

απεδέχθησαν το αίτημα της αναβολής ταυτιζόμενοι με την πρόταση του Κυβερνητικού 

Επιτρόπου. Σε ερώτηση συμβούλου μας τι θα γίνει τελικά στο επόμενο Γενικό Συμβούλιο με 

το θέμα, ο Πρόεδρος του ΣΥΤΕ Ε. Γερανιωτάκης τόνισε ότι το Γενικό Συμβούλιο αποφάσισε 

ομόφωνα την εισαγωγή του θέματος στην επόμενη συνεδρία (17/2/2020). Τέλος εκτίμησε 

ότι το θέμα θα λυθεί στην επόμενη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου, διατηρώντας 

ωστόσο τις ανάλογες επιφυλάξεις. 

 

ΜΕ ΑΟΡΙΣΤΕΣ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΝ  

ΤΟ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
 

 

 Παρ’ όλη τη διεξοδική ενημέρωση του Προέδρου του ΣΥΤΕ και τη διασφάλιση της 

εισαγωγής του θέματος στο επόμενο Γ.Σ. της Τράπεζας, ο επικεφαλής της παράταξης των 

«Εν Δράσει» συνέχισε να αναφέρει για τις ευθύνες του Διοικητή και του Συλλόγου 

Συνταξιούχων που ανέχονται τον εμπαιγμό των συνταξιούχων και τις παρεμβάσεις του 

Δημοσίου. Οπότε με όλα τα παραπάνω είναι προφανές ότι, κατά την άποψή του, 

χρειαζόμαστε την Έκτακτη Γενική Συνέλευση η οποία θα διασφαλίσει την αποκατάσταση της 

http://www.sste.gr/


ανεξαρτησίας της ΤτΕ και θα προχωρήσουμε στην κατάργηση των μνημονιακών κρατήσεων 

και την επιστροφή των αναδρομικών. 

 

Συνάδελφοι,  

 Τελικά, θα θέλαμε να εξετάσουμε αναλυτικά ένα προς ένα τα τρία θέματα που 

ετέθησαν στην επιστολή με τις υπογραφές των 238 μελών του Συλλόγου λαμβάνοντας 

ταυτόχρονα υπόψη τις δύο γνωμοδοτήσεις που επεδίωξε και έλαβε ο Σύλλογός μας 

τόσο από το Γραφείο του κ. Ν. Φιλιππόπουλου Νομικού Συμβούλου του Συλλόγου μας όσο 

και από το Γραφείο του κ. Παν. Σαπουντζάκη δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω. 

 

1. ΠΡΩΤΟ ΑΙΤΗΜΑ 

Ενημέρωση  των μελών  του ΣΣΤΕ  σχετικά  με  τις  πρόσφατες  εξελίξεις  και τις 

ενέργειες  στις  οποίες  έχετε  προβεί, ψηφοφορία  έγκρισης ή ανάκλησης  των 

πρόσφατων αποφάσεων του ΔΣ. 

 

Η άποψη των Νομικών Συμβούλων του ΣΣΤΕ για το πρώτο θέμα που ετέθη: 

 

«Ως προς  το  πρώτο  θέμα  της  αιτήσεως  αυτό δεν είναι  σαφές  και ορισμένο όπως  

επιβάλλεται  κατά το  νόμο. Πράγματι το ως άνω θέμα είναι αόριστο καθώς δεν αναφέρονται 

ποιες είναι οι πρόσφατες  εξελίξεις και ενέργειες   του ΔΣ    και  σε  ποια  θέματα   

αναφέρεται η ψηφοφορία έγκρισης  ή ανάκλησης  των πρόσφατων και ποιων  αποφάσεων  

του ΔΣ. Λόγω  της  αοριστίας  αυτής   τα  μέλη  δεν γνωρίζουν κατά  τρόπο  συγκεκριμένο  

τo θέμα  για  το  οποία  καλούνται  να  συμμετάσχουν στη ΓΣ    προς λήψη  σχετικής  

αποφάσεως.» 

Είναι προφανές όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Συλλόγου ότι η αοριστία δεν ήταν 

τυχαία επιλογή του επικεφαλής των «Εν Δράσει» που συνέταξε την ανακοίνωση με τα τρία 

αιτήματα καθότι διευκόλυνε τη συλλογή υπογραφών όταν ο κάθε συνάδελφος δεν 

γνώριζε επακριβώς το θέμα για το οποίο υπέγραφε και ειδικότερα ποιες ήταν οι πραγματικές 

προθέσεις του συντάκτη. Νομίζουμε ότι όλοι κατανοούμε ότι η ακύρωση των τελευταίων 

αποφάσεων του Δ.Σ. που αναφέρει ο συν. Ευσταθίου επικεντρώνεται στις αποφάσεις για την 

απονομή σύνταξης και την αύξηση του πλαφόν, όταν γνωρίζει ότι έχει ήδη υπογραφεί 

υπουργική απόφαση και έχει δημοσιευθεί στο αντίστοιχο ΦΕΚ. Δεν έχει όμως το 

θάρρος να απευθυνθεί προς τους συναδέλφους και να τους πει ποιες είναι οι πραγματικές 

προθέσεις του γιατί γνωρίζει πολύ καλά ποιο θα είναι το κόστος για τους συνταξιούχους 

συνολικά από το ενδεχόμενο μιας τέτοιας αρνητικής  εξέλιξης. 

Έχει υιοθετήσει από μόνος του τον επανυπολογισμό των συντάξεων και αναφέρει για  

συνταξιούχους δύο ταχυτήτων και δημιουργεί ένα νέο αφήγημα που θα του διασφαλίσει 

την συνδικαλιστική του επιβίωση για τα επόμενα χρόνια.  

Η τελευταία συνέντευξή του στην εφημερίδα των Συντακτών όπου ασκεί κριτική στην 

απόφαση του Υπουργού να υπογράψει την πρόταση που κατέθεσε η ΤτΕ, μετά από απόφαση 

του Συμβουλίου Ασφάλισής της, ειδικότερα σε μια περίοδο που πρόκειται να κατατεθεί το 

γενικότερο ασφαλιστικό νομοσχέδιο για όλους τους συνταξιούχους, αντιλαμβάνεται ο κάθε 

συνάδελφος ότι ο συγκεκριμένος συνδικαλιστής έχει ξεπεράσει προ πολλού το στάδιο 

της κριτικής ή της διαφορετικής συνδικαλιστικής άποψης, έχει πλέον καταστεί 

επικίνδυνος για τα συμφέροντα του συνόλου των ασφαλισμένων της Τράπεζας. 

 



2. ΔΕΥΤΕΡΟ ΑΙΤΗΜΑ 

Συζήτηση  και  λήψη  απόφασης  καταδίκης  του Προεδρείου     για  τον 

συνεχιζόμενο  εμπαιγμό  μας  στο  θέμα  της  διακοπής    και της  επιστροφής  των 

μνημονιακών περικοπών  , την αναποτελεσματική  υπεράσπιση   της ανεξαρτησίας  

της ΤτΕ  , του  Καταστατικού  της  και  των Κανονισμών    των πρώην Ταμείων της 

 

Η άποψη των Νομικών Συμβούλων του ΣΣΤΕ για το δεύτερο  θέμα που ετέθη: 

 

«Ως προς  το  δεύτερο  θέμα ,   πέραν της αοριστίας του τόσο ως προς τη διατύπωση του 

όσο και ως προς τη  φύση του αιτήματός του ,  αυτό προβάλλεται και καταχρηστικά 

σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα στη θεωρία λαμβανομένου υπόψη και της επικειμένης 

Τακτικής Γενικής Συνέλευσης μέσα  στο πρώτο  τρίμηνο  του τρέχοντος  έτους  2020  (άρθρο 

5 παρ. 3 του Καταστατικού) στην οποία μεταξύ άλλων το Δ.Σ του Συλλόγου θα υποβάλλει για 

έγκριση έκθεση πεπραγμένων και απολογισμού της χρήσης που έληξε και στην οποία (τακτική 

γενική συνέλευση) θα μπορούσε να τεθεί,  εφόσον διατυπώνεται κατά τρόπο σαφή και 

συγκεκριμένο , το ως άνω θέμα της αιτήσεως.» 

Η πρόταση αυτή όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Συλλόγου είναι μια καλυμμένη 

πρόταση  μομφής  για το Προεδρείο του Συλλόγου που βεβαίως θα μπορούσε να τεθεί στην 

Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει ένα μήνα περίπου μετά την ημερομηνία της 

Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης αλλά για λόγους συνδικαλιστικής σκοπιμότητας και μόνο δεν 

είχαν την υπομονή να περιμένουν!!! 

    

3. ΤΡΙΤΟ ΑΙΤΗΜΑ 

Εκλογή  Διαπαραταξιακής Επιτροπής   για   προγραμματισμό  άμεσων  ενεργειών  

με  στόχο   την κατάργηση των περικοπών, την επιστροφή  των αναδρομικών και 

την αποκατάσταση  των συνταξιοδοτικών   δικαιωμάτων  μας  σύμφωνα  με το  

Καταστατικό   και  τις  γενικές  διατάξεις. 

α) Άποψη του Νομικού Συμβούλου του ΣΣΤΕ Ν. Φιλοππόπουλου για το τρίτο θέμα 

που ετέθη: 

 «Ως  προς  το  τρίτο  θέμα  της αιτήσεως η αναφερόμενη  εκλογή Διαπαραταξιακής 

Επιτροπής  δεν προβλέπεται  ως  όργανο   στο  καταστατικό  του Συλλόγου  και επομένως  

δεν μπορεί  να  ληφθεί απόφαση από την ΓΣ  για  την εκλογή της καθώς εκφεύγει της 

λειτουργικής της αρμοδιότητας. Πέραν  τούτου  το Δ.Σ του Συλλόγου έχει προσφάτως  - την 

28-3-2019. εκλεγεί από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών  του Σωματείου και είναι 

το μόνο αρμόδιο σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.8 να παίρνει όλα τα μέτρα και να προβαίνει 

στις ενέργειες που χρειάζονται για την αντιμετώπιση και λύση των συλλογικών θεμάτων και 

αιτημάτων. Επομένως, αφού υπάρχει και  λειτουργεί  ΔΣ  ,  στο οποίο εκπροσωπούνται οι 

παρατάξεις του Συλλόγου σύμφωνα με την βούληση των μελών του , με το ως άνω αίτημα 

ζητείται  να  εκλεγεί οιονεί  υποκατάστατο   όργανο  του ΔΣ και επομένως δεν πληρεί τις 

προϋποθέσεις του νόμου ώστε να μπορεί να γίνει δεκτό από το Δ.Σ του Συλλόγου.» 

 

β) Άποψη του δικηγόρου κ. Παν. Σαπουντζάκη για το τρίτο θέμα που ετέθη:  

«Αναφορικά με το τρίτο θέμα: Από την ανάγνωση του καταστατικού προκύπτουν και τα 

όργανά του που αναφέρονται περιοριστικά και είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό 



Συμβούλιο, η Εφορευτική Επιτροπή  και οι Επιτροπές Διοίκησης των τυχόν παραρτημάτων. 

Κανένα άλλο όργανο ή Επιτροπή δεν προβλέπεται από το καταστατικό. Συνεπώς και εφόσον 

κατά τη ρητή διατύπωση του άρθρου 4 ο Σύλλογος διοικείται επί παντός θέματος αφορώντος 

τον σκοπό του από το Δ.Σ. και μόνον, η εκλογή Διαπαραταξιακής Επιτροπής δεν είναι 

σύμφωνη με το καταστατικό και άρα είναι μη νόμιμη.» 

 

Ο Πρόεδρος  αναφέρθηκε στην αντικαταστατική πρόταση που ετέθη από την 

παράταξη των «Εν Δράσει» στους συναδέλφους με την οποία προσπαθεί με τρόπο 

αντιδημοκρατικό και παράνομο να υποκαταστήσει το Προεδρείο του Συλλόγου που 

πρόσφατα εξελέγη από το σύνολο των συναδέλφων που συμμετείχαν στις εκλογές του 

Συλλόγου και μάλιστα  οι παρατάξεις που το συγκροτούν (Δημοκρατική Συνεργασία – ΔΕΚΣ) 

συγκέντρωσαν το 62,30% του εκλογικού σώματος. 

 

Μετά όλα τα παραπάνω και την ξεκάθαρη άποψη των Νομικών Συμβούλων του 

Συλλόγου μας το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αναγραφή των δύο πρώτων 

θεμάτων στην ημερησία διάταξη της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και απέρριψε το τρίτο 

κατά σειρά θέμα που θεωρήθηκε αντικαταστατικό και συνεπώς παράνομο. 

 

Ως τελική ημερομηνία της  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίστηκε η  

13η Φεβρουαρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.  

στη Λέσχη του Συλλόγου μας (Λέκκα 23-25, β’ όροφος) 

  

Σημείωση: Οι συνάδελφοι που θα παρευρεθούν στην Συνέλευση οφείλουν να 

έχουν μαζί τους την ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ τους ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 

 

 

Με τη συμμετοχή μας  στις 13/2/2020 

 

➢ ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

➢ ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ  

➢ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΩΝ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΤτΕ  

 

 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
  



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΛΕΚΚΑ 23-25 Β’ Όροφος – 105 62 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. 210.36.28.168 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού του Συλλόγου 
 

Καλούνται 

Τα μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων Τραπέζης της Ελλάδος, σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση, 

στη Λέσχη του Σ.Σ.Τ.Ε. (Λέκκα 23-25 Β’ όροφος) στις  30 Ιανουαρίου 2020  ημέρα Πέμπτη και 

ώρα 10:30 π.μ., ύστερα από επιστολή δύο συμβούλων της παράταξης «Εν Δράσει» με την 

οποία διαβιβάζεται αίτημα 238 συναδέλφων. 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: 

 

1. Ενημέρωση των μελών του ΣΣΤΕ σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις και τις ενέργειες 

στις οποίες έχετε προβεί, ψηφοφορία έγκρισης ή ανάκλησης των πρόσφατων 

αποφάσεων του Δ.Σ. 

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης καταδίκης του Προεδρείου για το συνεχιζόμενο 

εμπαιγμό μας στο θέμα της διακοπής και της επιστροφής των μνημονιακών περικοπών, 

την αναποτελεσματική υπεράσπιση της Ανεξαρτησίας της ΤτΕ, του Καταστατικού της 

και των Κανονισμών των πρώην Ταμείων της. 

 
Σε περίπτωση που δε θα υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 6 Φεβρουαρίου 

2020 ημέρα Πέμπτη στον ίδιο τόπο και χρόνο και με τα αυτά θέματα. Η δεύτερη Συνέλευση, 

σύμφωνα με το Καταστατικό, θα θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα το 1/10 

του αριθμού των τακτικών μελών που διαμένουν μόνιμα στην Αθήνα, Πειραιά και Προάστια. 

 

Εάν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί 

στις 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ  στη Λέσχη του 

Σ.Σ.Τ.Ε (Λέκκα 23-25)  και ώρα 10:30 και με τα αυτά θέματα. Η 

τρίτη και τελική Συνέλευση, σύμφωνα με το Καταστατικό, θα 

θεωρηθεί ότι βρίσκεται σε απαρτία με όσα τακτικά μέλη 

παρευρίσκονται. 

 
Αθήνα, 23/01/2020 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Σημείωση: Οι συνάδελφοι που θα παρευρεθούν στην Συνέλευση οφείλουν  
                να έχουν μαζί τους την ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ τους ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 


