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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 12
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 8/6/2022
Συνάδελφοι,
Την Τετάρτη (8/6/2022) συνήλθε το ΔΣ του ΣΣΤΕ για να συζητήσει και εγκρίνει
τα επτά θέματα που είχαν συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη. Από το σύνολο των
θεμάτων που ετέθησαν τα δύο πρώτα αφορούσαν: 1. Πρόταση προς το Γενικό
Συμβούλιο της Τράπεζας του αιτήματος του Σ.Σ.Τ.Ε. για την οικονομική ενίσχυση των
χαμηλοσυνταξιούχων συναδέλφων σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. της
9/3/2022. 2. Αποστολή Υπομνήματος προς τον κ. Διοικητή με 495 ονόματα
συναδέλφων συνταξιούχων κατόπιν πρωτοβουλίας δύο παρατάξεων του Συλλόγου
(Εν Δράσει & Αναγεννητική Πρωτοβουλία) και αίτημα των συμβούλων των εν λόγω
παρατάξεων για συνάντηση μαζί του.

1. Η πρόταση προς το Γενικό Συμβούλιο που αναφέρεται στην ημερησία διάταξη έγινε
αποδέκτη από το σύνολο των Γενικών Συμβούλων της ΤτΕ όπως αναφέρεται
στην Ανακοίνωση Νο 11/7.6.2022

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 11
Το Γενικό Συμβούλιο ενέκρινε (6/6/2022)
τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης
στους χαμηλοσυνταξιούχους της ΤτΕ
Συνάδελφοι,
Το Γενικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της Δευτέρας (6/6/2022) ενέκρινε με
απόφασή του τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ποσού 500€ για κάθε
συνταξιούχο ή δικαιούχο σύνταξης που η μεικτή κύρια σύνταξή του δεν υπερβαίνει
το ποσό των 1.000€ (χιλίων ευρώ).
Την ενίσχυση των 500€ λαμβάνουν 1.317 συνταξιούχοι (ποσοστό 30,83% επί
συνόλου 4.272 συνταξιούχων).
Η πρόταση του Συλλόγου που κατατέθηκε ως επιστολή στον κ. Διοικητή
(14/3/2022) αφορούσε τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης 500€ στους συνταξιούχους
των οποίων η μεικτή κύρια σύνταξη δεν υπερέβαινε τα 1.200€.
Στοιχεία όμως των αρμόδιων υπηρεσιών απεδείκνυαν ότι για κύριες
συντάξεις πέραν των 1.000€ χορηγήθηκαν αναδρομικά και επιπλέον
χορηγείται μηνιαίως μέσω του Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών
πρόσθετη παροχή (POOL) για την κάλυψη μέρους των κρατήσεων των μνημονιακών
νόμων.

Ο Σύλλογός μας κατέβαλε ειδικότερη προσπάθεια για τη χορήγηση της
οικονομικής ενίσχυσης
και για τους συναδέλφους αυτής της κατηγορίας με
αποτέλεσμα να καθυστερήσει η έγκριση του αιτήματος και να μην «περάσει» στο
προηγούμενο Γενικό Συμβούλιο της 11/5/2022.
Δυστυχώς η Τράπεζα επέμεινε στη άποψη ότι η συγκεκριμένη μόνο κατηγορία
συνταξιούχων (δηλαδή μέχρι 1.000€) πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης της
οικονομικής ενίσχυσης των 500€, επειδή δεν συμμετείχε σε καμία ευνοϊκή ρύθμιση
(πλαφόν, αναδρομικά, POOL).
Ο Σύλλογός μας αποδίδει ειδικότερη σημασία στην επαναχορήγηση της
συγκεκριμένης ενίσχυσης μετά από 13 χρόνια (η τελευταία χορηγήθηκε το 2009)!!!
Ταυτόχρονα απέδειξε για άλλη μια φορά ότι χωρίς ειδικότερες
τυμπανοκρουσίες και υπερφίαλες υποσχέσεις πέτυχε το στόχο του και κατάφερε
σε μια δύσκολη περίοδο να ενισχύσει οικονομικά ένα σημαντικό αριθμό συναδέλφων
που αντιμετωπίζουν ουσιαστικά προβλήματα!!!
Για άλλη μια φορά οι «προβλέψεις» από τις Κασσάνδρες του Συλλόγου μας ότι
«δεν θα χορηγηθεί το 500άρικο» έπεσαν στο κενό.
Έχουμε χορτάσει όλοι από μαξιμαλιστικές προτάσεις, κακόγουστη και
ανερμάτιστη κριτική, λόγια άνευ ουσίας, υπομνήματα που αρχειοθετούνται
στον κάλαθο των αχρήστων, δικαστικές προσφυγές που όχι μόνο δεν
προσέφεραν τίποτα, αλλά υπονόμευσαν κατακτήσεις του Συλλόγου μας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Ιωάννης Γοζαδίνος
Νικόλαος Αντωνόπουλος

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε μετά την ως άνω απόφαση του Γενικού Συμβουλίου,
όπως ανέφερε ο Πρόεδρος στη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου, η προσπάθεια της
παράταξης των «Εν Δράσει» και ειδικότερα του επικεφαλής της μέσα από μία
ανακοίνωση και δύο αναρτήσεις στο διαδίκτυο να μηδενίσει με ψευδή επιχειρήματα
και αστείες προφάσεις την προσπάθεια που κατέβαλε ο Σύλλογος για την οικονομική
ενίσχυση ενός σημαντικού αριθμού συναδέλφων.
Ξεκίνησε ο κατήφορος του συγκεκριμένου συνδικαλιστή με την Ανακ.
Νο6/3.6.2022 όταν ακόμη δεν είχε ληφθεί η απόφαση στο Γ.Σ. της ΤτΕ όπου ανέφερε: «Η
σημερινή οριακή πλειοψηφία του Δ.Σ. δεν κατάφερε να υλοποιηθεί ούτε η χορήγηση του
500ρικου που υποσχέθηκε για τους συνταξιούχους με 1200 μικτά κύρια και επικουρική
σύνταξη, λες και οι υπόλοιποι δεν έχουν ανάγκες!!»
Παρόλο ότι είχε κυκλοφορήσει ήδη η ημερήσια διάταξη του Γενικού Συμβουλίου της
ΤτΕ από 3/6/2022 και είχε συμπεριληφθεί ως θέμα το αίτημα του ΣΣΤΕ προς συζήτηση και
έγκριση και ήταν σε γνώση του συγκεκριμένου συνδικαλιστή συνέχισε να
παραπληροφορεί τους συναδέλφους ότι δεν πρόκειται να «περάσει» το αίτημα του
Συλλόγου. Έφτασε μάλιστα στο σημείο θέλοντας να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη
σύγχυση μεταξύ των συναδέλφων να συμπεριλάβει στη μεικτή κύρια σύνταξη των
1.200€ που είχε προτείνει ο Σύλλογος και την επικουρική!!!
Όταν το Γ.Σ. ενέκρινε τη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης των 500€ για τους
συνταξιούχους μέχρι 1.000€ μεικτή κύρια σύνταξη, άλλαξε πορεία στην κριτική του
αναφέροντας σε ονομαστική ανάρτηση του ως «Kostas Efstathiou» στο διαδίκτυο : «Η
Διοίκηση, αξιοποιώντας την πρόταση αυτή, επέλεξε το αποκλεισμό της μεγάλης
πλειοψηφίας των συνταξιούχων μας, από μία ενιαία οικονομικής ενίσχυση όλων
χωρίς διαχωρισμούς. Μια επιλογή που σε συνέχεια μάλιστα των μνημονιακών

κρατήσεων που στην ΤτΕ συνεχίζονται, θα ήταν μία μικρή ανάσα στη σημερινή τραγική
οικονομική κατάσταση που βιώνουν οι συνταξιούχοι …..
Έτσι, ενώ η Τράπεζα ήταν υποχρεωμένη να καταβάλλει το Πάσχα στους
χαμηλοσυνταξιούχους 250 ευρώ που αποφάσισε η κυβέρνηση, δεν τα κατέβαλλε και
σήμερα βάζοντας άλλα 250 ευρώ προβαίνει σε μια οικονομική χειρονομία 500 ευρώ,
«ικανοποιώντας» την πρόταση της πλειοψηφίας με ένα κόστος συνολικά περίπου
700.000 ευρώ, που υπολείπεται από τις ετήσιες αποδοχές των δύο μόνο μελών της
Διοίκησης!!»
Όσον αφορά «την οικονομική ενίσχυση όλων χωρίς διαχωρισμούς», σας
υπενθυμίζουμε ότι έλεγε τα ίδια όταν προχώρησε ο Σύλλογος μαζί με την Τράπεζα στην
άρση του πλαφόν στις συντάξεις με την Υπουργική απόφαση Βρούτση 16/01/2020.
Ανέφερε τότε ότι «Η πλειοψηφία του Συλλόγου ευνόησε τους συνδικαλιστές και
ένα περιορισμένο αριθμό πρώην στελεχών της Τράπεζας με υψηλές συντάξεις».
Λες και ο ίδιος δεν είναι ούτε συνδικαλιστής ούτε πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος!! Κατά τη
λογική του θα πρέπει να «παίρνουν όλοι όλα ή κανένας τίποτα».
Στην αναφορά του για τα 250€ που έδωσε η κυβέρνηση το Πάσχα και η Τράπεζα
δεν τα κατέβαλε τονίζουμε τα εξής. Το Πάσχα η κυβέρνησης με Υπουργική Απόφαση
έδωσε 200€ οικονομική ενίσχυση και όχι 250€. Οι συνάδελφοι συνταξιούχοι της ΤτΕ που
θα πληρούσαν τις προϋποθέσεις που είχε θέσει η κυβέρνηση για τη συγκεκριμένη
παροχή (δηλαδή 600€ σύνταξη το μήνα και 7.200€ ετήσιο εισόδημα) δεν
ξεπερνούν τους δεκαπέντε (15)!!!. Εάν προσθέσεις και άλλους 150 περίπου δικαιούχους
σύνταξης συνολικά δεν υπερβαίνουν τους 165. Το συγκεκριμένο αίτημα του
Συλλόγου κάλυψε 1.317 συνταξιούχους!!! Τι σχέση έχουν τα λεγόμενα του ως άνω
συνδικαλιστή με την πραγματικότητα;;; Κατά την άποψή μας θα πρέπει να ακολουθήσει
την τακτική που εφάρμοσε στην πρόσφατη ανάρτησή του (7/6/2022) και ανέφερε ότι
«Οφείλω μια διόρθωση και μια συγνώμη»!!! Με τη μόνη διαφορά ότι οφείλει πολλές
διορθώσεις και πολλές συγνώμες στους συναδέλφους…

2. Η επίκληση και των δύο παρατάξεων του Συλλόγου (Εν Δράσει – Αναγεννητική
Πρωτοβουλία) στην τήρηση της νομιμότητας και στην τήρηση του
Καταστατικού από πλευράς Προεδρείου του ΣΣΤΕ απετέλεσε το έναυσμα ώστε να
συμπεριληφθεί το θέμα του υπομνήματος με 495 ονόματα που απεστάλη στο Διοικητή
της Τράπεζας με κοινοποίηση στους δύο Υποδιοικητές και στο Δ/ντη Διοικητικού.
Πράγματι είναι παράδοξο δύο παρατάξεις που παραβιάζουν μονίμως το
Καταστατικό του Συλλόγου και κάθε έννοια συνδικαλιστικής δεοντολογίας να
παρουσιάζονται ως τιμητές για την τήρηση της νομιμότητας και του Καταστατικού.
Το Καταστατικό του Συλλόγου στο ΑΡΘΡΟ 4 παρ. 8 αναφέρει: «Το Διοικ. Συμβούλιο
διοικεί τον σύλλογο σύμφωνα με τους Νόμους και τις διατάξεις του καταστατικού
αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την εκπλήρωση των σκοπών του
συλλόγου, διαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου, παίρνει όλα τα μέτρα και
προβαίνει στις ενέργειες που χρειάζονται για την αντιμετώπιση και λύση των
συλλογικών θεμάτων και αιτημάτων». Επίσης στη παρ. 5 & 6 αναφέρει «Ο
Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον Σύλλογο στα δικαστήρια και σ’ όλες γενικά τις
Αρχές, συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ.
και υπογράφει με τον Γεν. Γραμματέα κάθε έγγραφο που απευθύνεται σε
τρίτους»

Η πρωτοβουλία των δύο παρατάξεων για τη διακίνηση υπομνήματος με θέματα
που είχαν ήδη συζητηθεί στο Δ.Σ. του Συλλόγου και είχαν ληφθεί σαφείς
αποφάσεις δεν επιτρέπει στη μειοψηφία να παραβιάζει τις αποφάσεις αυτές
κατά το δοκούν, ουσιαστικά καταργώντας ταυτόχρονα και το Καταστατικό του
Συλλόγου.
Πόσο μάλλον όταν ο επικεφαλής της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας συν. Ίκαρος
Πετρόπουλος είχε ψηφίσει τις προτάσεις που κατέθεσε το Προεδρείο του
Συλλόγου σε δύο από τα τρία θέματα που διακινούσε μέσω του υπομνήματος. Δηλαδή
στο θέμα της αναίρεσης στον Άρειο Πάγο και της τακτικής που τήρησε ο Σύλλογος
μετά από απόφαση του Δ.Σ. στις 02/06/2020 και στο θέμα της οικονομικής
ενίσχυσης των συναδέλφων με 500€ όσων συνταξιούχων η μεικτή κύρια σύνταξη δεν
υπερέβαινε τα 1.200 μετά από απόφαση του Δ.Σ. της 9/3/2022.
Πράγματι είναι απορίας άξιον πώς μπορεί κάποιος να ισορροπεί σε δύο βάρκες
αναιρώντας «εν μια νυκτί» όλες τις αποφάσεις που έχει ψηφίσει και έχει δεσμευτεί
προκειμένου να ταυτιστεί με τις απόψεις μια παράταξης (Εν Δράσει) για λόγους
συνδικαλιστικής σκοπιμότητας και μόνον!!!
Κατά τα άλλα «χρειαζόμαστε ένα Σύλλογο να λειτουργεί νόμιμα με απαράβατο όρο
την τήρηση της νομιμότητας» όπως ανέφερε στην τελευταία ανακοίνωση της παράταξής
του Νο10/29.5.22.
Συνεχίστηκε η «τήρηση της νομιμότητας» με αίτημα των 4 συμβούλων των δύο
παρατάξεων να συναντηθούν με τον κ. Διοικητή, άλλη μια προφανής παραβίαση
του καταστατικού του Συλλόγου όταν η μειοψηφία ως άλλος Σύλλογος ζητάει συνάντηση
με τον Διοικητή της Τράπεζας.
Κλείνοντας θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στους συναδέλφους ότι με τη διακίνηση
δεκάδων τέτοιων υπομνημάτων στο παρελθόν από συνδικαλιστικές παρατάξεις του
ΣΥΤΕ ποτέ δεν είχε λυθεί κανένα θέμα για τους συναδέλφους. Απλά είχε ανακαλυφθεί
ένας συγκεκριμένος τρόπος δήθεν εγρήγορσης και κινητοποίησης του προσωπικού, αλλά
με μοναδικό ουσιαστικό σκοπό την επιβίωση συγκεκριμένων συνδικαλιστικών
παρατάξεων και συνδικαλιστών. Την ίδια ακριβώς τακτική συνεχίζουν και σήμερα.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ «ΠΑΛΑΙΩΝ» ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤτΕ
Σας υπενθυμίζουμε ότι βάση της αποφάσεως του Δ.Σ. 1/2/2022 (Ανακ. Νο5) ο Σύλλογός
μας συμμετέχει στη διευθέτηση των δικαστικών εξόδων που αφορούν βαθμολογική
προαγωγή με 500€ για κάθε ενδιαφερόμενο που η οφειλή του δικαιολογεί το παραπάνω
ποσό. Συνάδελφοι που έχουν εξοφλήσει συνολικά τις οφειλές τους ή έχουν προχωρήσει σε
διακανονισμό καταβολής τους με την Τράπεζα εντός των ετών 2021-2022 πρέπει να
επικοινωνήσουν με το Σύλλογο στα τηλ 210 3628168 ή 210 3251432 (υπεύθυνη κα
Βαρβαρήγου Βάσω) ώστε να προσκομίσουν τις απαραίτητες αποδείξεις για την καταβολή
του εγκριθέντος ποσού.

