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Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Όταν οι εργαζόμενοι στην Αγροτική Τράπεζα αγωνισθήκαμε για την
μετατροπή του κλάδου Προνοίας του ΤΣΠΑΤΕ σε αυτοδιοικούμενο
Νομικό Πρόσωπο (σωματείο), δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι το
Ταμείο μας θα οδηγείτο στη σημερινή του κατάσταση, στην οποία το
οδήγησε η ανυπόληπτη και ευκαιριακά συγκροτημένη Διοίκησή του.
Γνωρίζετε ότι η Διοίκηση αυτή, εδώ και δύο χρόνια, αρνείται πεισματικά
να συγκαλέσει Απολογιστική Τακτική Γενική Συνέλευση, ενώ συγκαλεί
συνεχώς, Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις.
Μήπως αυτή η τακτική έχει
παρουσίασης οικονομικού ελέγχου;

να

κάνει

με

την

αποφυγή

Αληθεύει ότι αντί να δώσουν οικονομικά στοιχεία, προσφεύγουν σε
μέσα που θυμίζουν αλήστου μνήμης εποχές;
Γιατί αρνούνται, οποιαδήποτε επικοινωνία, συνάντηση με τους
Συλλόγους Συνταξιούχων; Γιατί δεν απαντούν στις επιστολές μας; Γιατί
δεν μας καλούν στις Συνελεύσεις, γεγονός πρωτοφανές στα
συνδικαλιστικά χρονικά;
Η Διοίκηση, εμπαίζει τους συνταξιούχους τάζοντας εδώ και ένα
χρόνο πεντοχίλιαρα, κάνει δηλώσεις στα Δικαστήρια ότι θα καταβάλει σε
όλους τους δικαιούχους το δικαιούμενο ποσό συμπληρωματικού
εφάπαξ, αλλά δεν τηρεί τις υποσχέσεις της. Παράλληλα οι φήμες
οργιάζουν για την τροποποίηση της σύμβασης μίσθωσης του ξενοδοχείου
και τους όρους της, χωρίς να δίνεται οποιαδήποτε εξήγηση ή απάντηση,
πολύ περισσότερο χωρίς να δίνεται στα αρμόδια όργανα (Εξελεγκτική
Επιτροπή) το κείμενο της τροποποιητικής σύμβασης. Γιατί άραγε;
Εντύπωση μεγάλη προκάλεσε η παραίτηση του μέλους της
Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για το ξενοδοχείο, συναδέλφου, μηχανικού
της Τράπεζας, χωρίς και πάλι να δοθεί οποιαδήποτε εξήγηση.
Μέλη του Δ.Σ. αποβάλλονται από τις συνεδριάσεις του ενώ είναι φανερή
η διασύνδεση προσώπων που είναι κοντά ή μέσα στο Δ.Σ., με

συγκεκριμένο γραφείο που εδώ και πολύ καιρό τάζει λαγούς με
πετραχήλια στα μέλη του Ταμείου Πρόνοιας υποσχόμενο προνομιακή
«τακτοποίηση» του θέματος του συμπληρωματικού εφάπαξ με βάση το
παλαιό καταστατικό.
Η υπομονή του Συλλόγου μας έχει εξαντληθεί και η τελευταία
Έκτακτη Γενική Συνέλευση που συγκάλεσε το Ταμείο για τις 18.7.2020
στη Θεσσαλονίκη είναι η τελευταία ευκαιρία στο Δ.Σ. του Ταμείου να
επανορθώσεις αθλιότητες ετών. Σε διαφορετική περίπτωση με λύπη μας
θα απευθυνθούμε αρμοδίως για να ελεγχθούν όσα πρωτοφανή
ακούγονται για το Ταμείο Πρόνοιας.
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