
1 

 

Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2017 

  

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗΣ 

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΛΕΠΕΤΕ 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
 
Τα 3 μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού Εθνικής 

Τράπεζας έχουμε την υποχρέωση να ενημερώσουμε με καθαρό και σαφή τρόπο για τις 

πρόσφατες εξελίξεις και πιο συγκεκριμένα για όσα συνέβησαν στη Συνεδρίαση της 

Διαχειριστικής Επιτροπής στις 27/11/2017. 

Η υποχρέωσή μας να μιλήσουμε δημόσια απορρέει από τη σκόπιμη παραπληροφόρηση και τον 

απαράδεκτο σκοταδισμό και κανιβαλισμό με ύβρεις και ανώνυμες και επώνυμες απειλές που 

στρέφονται σε προσωπικό επίπεδο εναντίον των μελών της Δ.Ε. και οι οποίες διακινούνται με 

πρωτοφανή τρόπο δυστυχώς και από εκπροσώπους του επίσημου Συλλόγου των 

Συνταξιούχων μας. 

Η παραπάνω νοσηρή κατάσταση θίγει τη θεσμική οντότητα και την αυτονομία της Διαχειριστικής 

Επιτροπής του ΛΕΠΕΤΕ και στερεί κάθε δυνατότητα άρσης του αδιεξόδου, που δε δημιούργησε 

η Διαχειριστική Επιτροπή. 

Θέλουμε καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι η Διαχειριστική Επιτροπή του ΛΕΠΕΤΕ δεν 

αποφάσισε ούτε για την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των επικουρήσεων, ούτε για 

τη μείωση της παροχής, ούτε για την αλλαγή  του χαρακτήρα των παροχών, ούτε για 

οποιαδήποτε μεταβολή στη νομική φύση του Λογαριασμού. 

Ως προς όλα τα παραπάνω, είναι γνωστή η διαχρονική στάση της πλειοψηφίας των μελών της 

Διαχειριστικής Επιτροπής και οι νομικές της ενέργειες (αγωγή – ασφαλιστικά μέτρα – αίτημα 

προσωρινής διαταγής συνέχισης της χρηματοδότησης) εναντίον της απόφασης της Διοίκησης. 

Τι όμως πραγματικά συνέβη; 

Στις 21/11/2017 συνεδρίασε η Δ.Ε. του ΛΕΠΕΤΕ και αποφάσισε να αποστείλει αίτημα –όπως 

και τον προηγούμενο μήνα- και να ζητήσει τη χορήγηση του οφειλόμενου από την Τράπεζα 

ποσού για την απονομή του πλήρους ποσού των επικουρήσεων. 
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Στα αιτήματα τόσο για τον μήνα Νοέμβριο όσο και για τον μήνα Δεκέμβριο, η απάντηση της 

Διοίκησης υπήρξε αρνητική. 

Μετά την εξέλιξη αυτή, στη χθεσινή συνεδρίαση της 27/11 ακολουθήθηκε η ίδια ακριβώς 

διαδικασία με τον προηγούμενο μήνα, όπως υποχρεωτικά υπαγορεύεται από τον 

Κανονισμό (άρθρο 9, παρ. 9), να διανεμηθεί αναλογικά το διαθέσιμο ποσό, σύμφωνα και 

με τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του Λογαριασμού, την οποία έχουν 

συνυπογράψει όλα τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής ως κομμάτι των πρακτικών 

της Συνεδρίασης με αρ. 569 / 23-25.10.2017. Σημειώνεται δε πως η υποχρεωτική αυτή εξέλιξη 

είχε συζητηθεί χωρίς να εκφραστούν αντιρρήσεις ή ενστάσεις σε προηγούμενες συνεδριάσεις, 

καθώς τυχόν μη απόδοση του ποσού στους δικαιούχους θα σήμαινε ατομικές ποινικές ευθύνες 

στα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής. 

Όλα αυτά, ως διαδικασία υποχρεωτικής θεσμικής λειτουργίας της Δ.Ε., είναι γνωστά σε όλα τα 

μέλη της. 

Τα δύο μέλη που διαφοροποιήθηκαν στη χθεσινή συνεδρίαση, καλυπτόμενα πίσω από την 

απόφαση της πλειοψηφίας, αιτιολόγησαν την ψήφο τους με εντελώς διαφορετικό μεταξύ τους 

σκεπτικό και απαίτησαν οι συνταξιούχοι να μείνουν χωρίς ούτε ένα ευρώ για τους επόμενους 5 

μήνες. 

Πρέπει να γίνει σαφές ότι η υποχρεωτική καταβολή του διαθέσιμου ποσού δεν απεμπολεί την 

πολλαπλώς εκφρασμένη θέση μας ότι ο λογαριασμός είναι εγγυημένων παροχών. Όσοι από 

χθες καλλιεργούν το κλίμα πως όλα τελείωσαν εξαιτίας της υποχρέωσής μας να τηρηθεί ο 

Κανονισμός Λειτουργίας του ΛΕΠΕΤΕ, δε στοχεύουν στη λύση, αλλά επιθυμούν να πετάξουν 

από πάνω τους την καυτή πατάτα των ευθυνών. Να μην αναζητούν τους εφιάλτες και τους 

προδότες σε εμάς. Εμείς έχουμε μάθει στις κρίσιμες ώρες να αναλαμβάνουμε πλήρως 

την ευθύνη των αποτελεσμάτων, που έρχονται από συντονισμένη και σκληρή 

διεκδίκηση. 

Ειδικότερα, όμως, σε ό,τι αφορά στον Σύλλογο των Συνταξιούχων και σε όσους μέσα σε αυτόν 

ή έξω από αυτόν αλλά μαζί με αυτόν, θέλουν για λόγους δικών τους σκοπιμοτήτων να 

εμφανισθούν ως ήρωες-προστάτες των δικαιωμάτων των μελών του ΛΕΠΕΤΕ, ενώ στην ουσία 

με τις πράξεις τους και τις ενέργειές τους τα υπονομεύουν, συκοφαντώντας την θεσμική 

λειτουργία της Διαχειριστικής Επιτροπής, θέλουμε να στείλουμε ένα και μοναδικό μήνυμα: 
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Εμείς ως μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής δεν έχουμε μόνο υποχρέωση απέναντι στα 

δικαιώματα των συνταξιούχων, αλλά η υποχρέωσή μας αφορά και στα δικαιώματα του συνόλου 

των εν ενεργεία εργαζομένων της Εθνικής Τράπεζας που πρέπει και αυτοί να πάρουν 

επικούρηση. Προς αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε. 

Όσοι με «ακροβατικές» ενέργειες σκοπιμοτήτων θέλουν να χαϊδεύουν αυτιά με φωνές που 

αδιαφορούν για τους εν ενεργεία εργαζομένους και τορπιλίζουν την ενότητά μας, ας κριθούν από 

τη μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων που βλέπουν το δάσος των προβλημάτων που πρέπει 

με υπευθυνότητα να αντιμετωπίσουμε. Σε αυτή τη μεγάλη πλειοψηφία απευθυνόμαστε. 

Αυτά προς το παρόν ως απάντηση σε αυτούς που με τις ανεύθυνες επιλογές τους βλάπτουν τη 

δυναμική των διεκδικήσεών μας. 

 
Τα μέλη της Διαχειριστικής Επιτροπής του ΛΕΠΕΤΕ 

Αρβανίτης Γιώργος, Πρόεδρος ΣΥΕΤΕ 

Βογιατζοπούλου Βάσω, Πρόεδρος ΤΥΠΕΤ 

Ασπιώτης Χρήστος, Γεν. Γραμματέας ΤΥΠΕΤ 


