ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΑΣ

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Η Παράταξη μας, θεωρώντας ότι δεν εξυπηρετεί κανένα η αντιπαράθεση και η
αντιπαλότητα, επιλέγει να μην συμμετέχει σε αυτή την ανούσια και
αποπροσανατολιστική «παραγωγή» ανακοινώσεων. Εκτιμούμε ότι το απερχόμενο
Προεδρείο του Συλλόγου, κατά τη διετία 2015-2017, προάσπισε με επιτυχία τα
συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα. Η ΔΕΚΣ από τη θέση του Αντιπροέδρου, έχοντας
θέσει το στόχο αυτό πάνω από εγωισμούς, αλαζονικές συμπεριφορές και άγονους
παραταξιακούς διαχωρισμούς, έχει συμβάλει, με γνώμονα τη λογική, τη σύνεση και τη
συναίσθηση της πραγματικότητας, στη ευόδωση των θεμάτων που αντιμετωπίσαμε.
Σεβόμενοι το επίπεδο των συνταξιούχων της Τράπεζας της Ελλάδος και λαμβάνοντας
υπόψη τη δυσχερή για τη χώρα συγκυρία δεν προχωρούμε σε υπερφίαλες
υποσχεσιολογίες. Αξιολογώντας με περίσκεψη τα θέματα που απασχολούν τους
συνταξιούχους και λαμβάνοντας υπόψη το δυσμενές ασφαλιστικό περιβάλλον σε
συνδυασμό με τις αρνητικές μακροοικονομικές εξελίξεις, προτάσσουμε το παρακάτω
διεκδικητικό πλαίσιο δεσμευόμενοι να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να
επιτύχουμε αυτούς τους στόχους.
1. Παρακολούθηση των διαδικασιών και απαίτηση άμεσης υλοποίησης της
απόφασης του Γενικού Συμβουλίου
(19/12/2016) για τη διεύρυνση του
«Προγράμματος μετεργασιακών παροχών». Η Παράταξη μας θα συμβάλλει θετικά
προκειμένου να διασφαλισθεί το μέγιστο όφελος, να κατοχυρωθεί πλήρως και να
θωρακισθεί, με κάθε πρόσφορο τρόπο, η σημαντικότατη αυτή
επιτυχία του
Προεδρείου του Συλλόγου.

2. Μεταφορά πρόσθετου ποσοστού 10%-12% από την επικουρική σύνταξη στο
«Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών». Η μεταφορά αυτή σε συνδυασμό, με ένα
πλέγμα ενεργειών θεσμικής της κατοχύρωσης, θα ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημά

1

μας καθώς θα αντισταθμίσει, ως ένα βαθμό, τις μειώσεις των νόμων των διαφόρων
μνημονίων.
3. Επικαιροποίηση της Συμφωνίας μεταξύ της ΤτΕ και των δύο Συλλόγων του
προσωπικού της, όπου θα καταγράφεται εκ νέου η υποχρέωση της Τράπεζας
για το σύνολο του 36% (δηλ. του αθροίσματος του ποσοστού Επικούρησης &
Προγράμματος).
4. Διευθέτηση με νομοθετική ρύθμιση προκειμένου να επιτευχθεί η απεμπλοκή
της ΤτΕ από τις διαδικασίες της Β’ φάσης της ΗΔΙΚΑ.
5. Επαναφορά
της καταβολής των δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και του
Επιδόματος Αδείας στο Μέρισμα (Επικουρική-Πρόγραμμα). Οι αποφάσεις του ΣτΕ
που κήρυξαν αντισυνταγματικές τις περικοπές των N.4051/12&N.4093/12 αποτελούν
τη βάση διεκδίκησης τους. Θα διεκδικηθεί το σύνολο των περικοπών των μνημονίων.
6. Περαιτέρω βελτιώσεις και ρυθμίσεις για την οικονομική ενίσχυση των
συνταξιούχων. Πρέπει να εκπονηθεί και να διεκδικηθεί πλαίσιο σταθερής και όχι
ευκαιριακής ενίσχυσης των συναδέλφων που έχουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα.
Επιπρόσθετα θεωρούμε ότι πρέπει να ζητηθεί η επιμήκυνση του αριθμού των δόσεων
των δανείων των τριών (3) κυρίων συντάξεων ώστε, μέσα από μείωση του ποσού των
μηνιαίων καταβολών, να ελαφρυνθεί το βάρος όλων μας.
7. Περιφρούρηση, διαφύλαξη και παγίωση της ασφαλιστικής ιδιαιτερότητας του
χώρου μας με εντατικοποίηση των προσπαθειών ισχυροποίησης της θεσμικής
του κατοχύρωσης. Πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη μια σειρά από
παραμέτρους όπως α) το Καταστατικό του πρώην Ταμείου Συντάξεων όπως
έχει νόμιμα τροποποιηθεί, β) οι διατάξεις της ισχύουσας γενικής νομοθεσίας,
καθώς είναι λογική η υπόθεση ότι η αυτονομία της ΤτΕ στην οργάνωση και
διαχείριση του ασφαλιστικού της συστήματος, δεν την καθιστά οργανισμό
υπεράνω του Νόμου και γ) το γενικότερο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό
περιβάλλον. Η πολυπλοκότητα και σύνθετη φύση της προσπάθειας απαιτεί τη χρήση
των παρεχομένων δυνατοτήτων με υπεύθυνο και λογικό τρόπο, χωρίς υπερβολές που
θα τελικά πιθανώς θα έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα καθώς θα υπονομεύουν και θα
θέσουν σε κίνδυνο το εγχείρημα ενισχύοντας μόνο αυτούς που υποβλέπουν την ΤτΕ.
8. Τεκμηρίωση και σχεδιασμός αιτημάτων προκειμένου να αντιμετωπισθεί το
ολοένα και πιο σημαντικό θέμα της βελτίωσης και ενίσχυσης της κάλυψης των
δαπανών υγείας όλων των ασφαλισμένων. Το αίτημα αν και δεν είναι δυνατόν να
περιορισθεί μόνο στους συνταξιούχους καθίσταται όλο και πιο άμεσο λόγω της
επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης όλων μας.
9. Περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυση της θετικής προσπάθειας που γίνεται σε
θέματα πολιτισμού. Είναι σκόπιμο να αξιολογηθεί η συντελεσθείσα πρόοδος και
ενταχθούν πρόσθετες δραστηριότητες. Να εξετασθεί η δυνατότητα να
υποβοηθηθούν ορισμένες επιμορφωτικές δραστηριότητες από την Διεύθυνση
Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Τράπεζας που έχει την κατάλληλη
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υλικοτεχνική υποδομή. Προς τη κατεύθυνση αυτή αναφέρεται η δυνατότητα
ενημέρωσης μας σε θέματα χρήσης των εφαρμογών των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
καθώς έχουν αυξηθεί κατακόρυφα οι σχετικές υποχρεώσεις ( ηλεκτρονική υποβολή
φορολογικών
δηλώσεων,
παρακολούθηση
φορολογικών
υποχρεώσεων,
εντατικοποίησης της χρήσης του e-banking).
10. Εξέταση των δυνατοτήτων ενίσχυσης ορισμένων από τις δραστηριότητες του
Συλλόγου από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα. Ενδυνάμωση των σχέσεων του
Συλλόγου με αντίστοιχους Συλλόγους Κεντρικών Τραπεζών άλλων
Ευρωπαϊκών Χωρών και ανάπτυξη προγραμμάτων πολιτιστικών, και όχι μόνο,
ανταλλαγών. Διερεύνηση των δυνατοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την
ενίσχυση των ανθρώπων της «Τρίτης Ηλικίας».
11. Συνεργασία με τη δευτεροβάθμια (Ο.Σ.Τ.ΟΕ) και την τριτοβάθμια οργάνωση
(Α.Γ.Σ.Σ.Ε.) για την από κοινού οργάνωση και αντιμετώπιση των κοινών
θεμάτων των Συνταξιούχων υπαλλήλων όλων των Τραπεζών.
Συνάδελφοι, στην εκλογική αναμέτρηση της 22ας Μαρτίου αποφασίζετε με τη ψήφο
σας το είδος των συνδικαλιστών που θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των καιρών και
θα διεκδικήσουν τη βελτίωση του επιπέδου των παροχών μας. Απομονώστε τους
«επαγγελματίες επαναστάτες» γέννημα των παλιών εποχών και όσους θεωρούν
τους εαυτούς τους «μόνιμες αυθεντίες» σε όλα τα θέματα. Τιμήστε με την ψήφο
σας συναδέλφους, με σύγχρονες ιδέες και ρεαλιστική προσέγγιση της
πραγματικότητας οι οποίοι με σύνεση και σοβαρότητα θέτοντας το «εμείς πάνω
από το εγώ» θα προασπίσουν τα συμφέροντα όλων μας. Ενισχύστε το
ανανεωτικό ψηφοδέλτιο της Δ.Ε.Κ.Σ.

ΟΧΙ ΣΤΗ ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΙΑ ΚΑΙ Τ Ο ΔΙΧΑΣΜΟ
ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΒΟΛΗ
ΝΑΙ ΣΤΗ ΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΕΣΗ
Ν Α Ι Σ Τ ΗΝ Ο Μ Ο Ν Ο Ι Α & Τ Η Ν Κ Ο Ι Ν Η Π Ρ Ο Σ Π Α Θ Ε Ι Α
ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ- ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ «ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ» 2Ος 2017
Χαιρετίζουμε την ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ενίσχυση των δυνάμεων, των παρατάξεων που
στηρίζουν το «μετεργασιακό
πρόγραμμα». Προσβλέπουμε στην αγαστή
συνεργασία με κοινό στόχο την διαφύλαξη και βελτίωση του επιπέδου των
παροχών μας. Οι εν ενεργεία συνάδελφοι με υψηλό αίσθημα ευθύνης
απομόνωσαν τις αντίθετες φωνές μειώνοντας σημαντικά την εκλογική τους
δύναμη. Είμαστε βέβαιοι ότι το ίδιο θα συμβεί και σε εμάς.
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ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 22. 3.2017

ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-Ιωάννινα
ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-Αθήνα

ΜΑΣΤΡΑΧΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-Αθήνα
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αθήνα

ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ-Αθήνα

ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ-Κατερίνη

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Αθήνα

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-Αθήνα

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αθήνα

ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Αθήνα

ΒΕΡΕΒΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-Αθήνα

ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Βόλος

ΒΡΕΤΤΑ-ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(Λολίτα)-Αθήνα

ΜΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Θεσσαλονίκη

ΓΑΪΤΑΝΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ-Βόλος

ΜΠΙΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ-Αθήνα

ΓΑΡΥΦΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-Αθήνα

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ-Αθήνα

ΓΙΟΧΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ-Κέρκυρα

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-Ναύπλιο

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-Αθήνα

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ- Αθήνα

ΔΟΥΡΔΟΥΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ- Αθήνα

ΠΡΙΜΗΚΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-Αθήνα

ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Αθήνα

ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ναύπακτος

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Αθήνα

ΣΑΤΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Αθήνα

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-Αθήνα

ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ Αθήνα

ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ-Πάτρα

ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ-Σπάρτη

ΚAΡΜΙΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ-Αθήνα

ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-Αθήνα

ΚΑΡΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Αθήνα

ΣΤΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Δράμα

ΚΑΡΤΣΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-Αθήνα

ΤΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αθήνα

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καλαμάτα

ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Αθήνα

ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αθήνα

ΤΟΜΠΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-Θεσσαλονίκη

ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ- Αθήνα

ΤΣΕΤΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ-Καβάλα

ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- Πάτρα

ΤΣΕΤΣΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-Αθήνα

ΚΟΝΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ-Αθήνα

ΤΣΙΟΥΓΚΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ-Αθήνα

ΚΥΒΕΛΛΟΣ ΦΑΕΘΩΝ - ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ-Αθήνα

ΦΑΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-Θεσσαλονίκη

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Πάτρα

ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Πάτρα

ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ-Αθήνα

ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-Αθήνα

ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Αθήνα

ΨΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-Αθήνα

ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-Αθήνα
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ -Αθήνα
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