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ΕΚΛΟΓΕΣ 2019 

ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΥΜΕ  ΤΗ ΣΥΝΕΣΗ ΤΗ ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ 

ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ 

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΚΑΙΩΝΕΤΑΙ 

Αθήνα, Μάρτιος 2019 

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι   

Η Παράταξη μας τόσο από την θέση του Αντιπροέδρου (2017-2018) όσο και από  τη 

θέση του Γενικού Γραμματέα (2018-2019), συνέβαλε, με τη δύναμη που εσείς της δώσατε 

στο Δ.Σ., στη διαφύλαξη  του επιπέδου των  συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών μας 

παροχών. Παρά την λαίλαπα των περικοπών των συντάξεων, με αποκορύφωμα τον 

εξοντωτικό “νόμο Κατρούγκαλου”, που έθεσε την ταφόπλακα στις αξιοπρεπείς 

συνταξιοδοτικές  παροχές, αλλά και αντιμετωπίζοντας τη διαχρονική 

αποδυνάμωση των γενικότερων  κοινωνικών παροχών στους συνταξιούχους της 

χώρας, το Προεδρείο του Συλλόγου προάσπισε με επιτυχία τα δικαιώματα και τις 

κατακτήσεις όλων μας. Θεωρούμε ότι το γεγονός αυτό αποτελεί από μόνο του 

αξιοσημείωτη επιτυχία!!!. 

Αν και η καθυστέρηση στην επίλυση του αιτήματος της άρσης των κρατήσεων των δύο  

μνημονιακών νόμων, μετά την λυσσαλέα υπονόμευση του από κυβερνητικούς κύκλους με 

την πρόθυμη συμβολή των παρατάξεων της μειοψηφίας, έχει δημιουργήσει αισθήματα 

αδημονίας σε όλους μας, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε ότι κατά την διετία 2017-2019 

έχουν δοθεί λύσεις σε μια σειρά από επίσης ουσιαστικά θέματα. Λαμβάνοντας υπόψη 

τη δύσκολη οικονομική περίοδο και την  πρωτοφανή στοχοποίηση του Διοικητή, 

σας αναφέρουμε συγκεκριμένα:   

 Ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος μας μέσα από την παράταση της 

διάρκειας των ευνοϊκών όρων και της περαιτέρω μείωσης των επιτοκίων στο 

σύνολο των δανείων μας. Οι ρυθμίσεις αυτές ενισχύουν εκτός από το ότι βοηθούν 

έμμεσα την σύνταξή μας, μεταθέτουν σε βάθος χρόνου την αποπληρωμή των 

σχετικών υποχρεώσεων. 
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 Εγγραφή προβλέψεων στο προϋπολογισμό της Τράπεζας έναντι 

υποχρεώσεων της που προκύπτουν από τις διεκδικήσεις μας (αγωγές 

συναδέλφων, αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων). 

 Κατοχύρωση των δικαιωμάτων μας και διακοπή της περιόδου παραγραφής των 

αναδρομικών με την απόφαση της  δικαστικής  διεκδίκησης της επιστροφής των 

αντισυνταγματικών κρατήσεων  των δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και του 

Επιδόματος Αδείας στο Μέρισμα (Επικουρική-ΠρόγραμμαΝ.4051/12 & 4093/12) !! 

Η δικαίωση της πολιτικής του Προεδρείου, καθώς οι  αγωγές τεκμηριώθηκαν 

βασιζόμενες στα  νομικά επιχειρήματα της θετικής γνωμοδότησης του Νομικού 

Συμβουλίου της Τράπεζας και όχι με παράλογες και ουτοπιστικές απαιτήσεις (βλέπε 

ανακοινώσεις “Εν Δράσει “ και ”Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας”), ήρθε με τις σχετικές 

αποφάσεις των Δικαστηρίων. Σε συντομότατο χρονικό διάστημα ήδη έχουν εκδοθεί 

ΘΕΤΙΚΟΤΑΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ με σκεπτικά που μας γεμίζουν αισιοδοξία καθώς 

κατοχυρώνουν  με νομολογία ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ των διεκδικήσεων μας και 

διασφαλίζουν την αίσια τελική έκβαση των αγώνων μας!!!! 

 Κατοχύρωση του ειδικού καθεστώτος που διέπει την σχέση μας με την ΗΔΙΚΑ, 

με την επιστολή (29.06.2018) του Υφυπουργού κ. Πετρόπουλου ότι η σχετική 

υποχρέωση της Τράπεζας εξαντλείται στη  γνωστοποίηση  των ποσών των 

συντάξεων που καταβάλλονται εξ’ ιδίων πόρων αποκλειστικά και μόνο για τη 

διαπίστωση περιπτώσεων συρροής περισσότερων της μίας συντάξεων. Οι 

προσπάθειες πλήρους απεγκλωβισμού συνεχίζονται.  

  Διατήρηση του ικανοποιητικού επιπέδου κοινωνικών παροχών, χρηματικών 

βραβείων, γαμήλιων δώρων, δώρων εορτών, βοηθημάτων κηδείας και του 

Λογαριασμού Αλληλεγγύης και Αναξιοπαθούντων Μελών που παρέχει 

βοηθήματα σε συναδέλφους.   

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, αξιολογώντας με περίσκεψη τα θέματα που 

απασχολούν όλους μας και λαμβάνοντας υπόψη το δυσμενές ασφαλιστικό 

περιβάλλον σε συνδυασμό με τις γενικότερες αρνητικές μακροοικονομικές εξελίξεις, 

προτάσσουμε  το παρακάτω διεκδικητικό πλαίσιο για την διετία 2019-2021  

δεσμευόμενοι να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια ώστε να επιτύχουμε αυτούς 

τους στόχους. 

1. Οριστική λύση και διευθέτηση στο θέμα της άρσης των κρατήσεων των δύο 

αντισυνταγματικών μνημονιακών νόμων (ν 4051/12 και 4093/12) με παράλληλη 

συμφωνία για την καταβολή των αναδρομικών.  

 

2. Διεκδίκηση της κατάργησης και των άλλων μνημονιακών κρατήσεων 

(ν.4024/2011 και ΕΑΣ ν 3986/11), παρακολουθώντας και αξιολογώντας την 

δημιουργία και την εξέλιξη του θεσμικού και νομικού πλαισίου.  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 ανωτέρω νόμων και οι θετικές δικαστικές 

αποφάσεις  αποτελούν ισχυρή νομική κατοχύρωση για την αίσια έκβαση των 

διεκδικήσεων μας.  
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3. Μεταφορά πρόσθετου ποσοστού 12% από την επικουρική σύνταξη στο 

«Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών». Η μεταφορά αυτή θα μας κατοχυρώσει 

ΠΛΗΡΩΣ έναντι  ΠΙΘΑΝΩΝ  κυβερνητικών σχεδίων για τη περαιτέρω μείωση του  

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ επικούρησης (από 20% σε 8%) ενισχύοντας 

παράλληλα  το  διαθέσιμο εισόδημά μας καθώς αντισταθμίζει, ως ένα βαθμό, τις 

μειώσεις  συγκεκριμένων  μνημονιακών νόμων. Διευθέτηση με νομοθετική  

ρύθμιση προκειμένου να επιτευχθεί η ΠΛΗΡΗΣ απεμπλοκή μας από την ΗΔΙΚΑ. 

Περιφρούρηση, διαφύλαξη και παγίωση της ασφαλιστικής ιδιαιτερότητας του 

χώρου μας με εντατικοποίηση των προσπαθειών ισχυροποίησης της θεσμικής 

του κατοχύρωσης.  

 

4. Τεκμηρίωση και σχεδιασμός αιτημάτων  προκειμένου  να αντιμετωπισθεί το 

ολοένα και πιο σημαντικό θέμα της βελτίωσης και ενίσχυσης  της  κάλυψης των 

δαπανών υγείας σε συνδυασμό με ρυθμίσεις για την επιπλέον οικονομική 

ενίσχυση των αναξιοπαθούντων συναδέλφων μας.  

 
5. Περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυση της θετικής προσπάθειας που γίνεται σε 

θέματα πολιτισμού. Επιμορφωτικές δραστηριότητες σε συνεργασία με την 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης Τράπεζας που έχει την κατάλληλη υλικοτεχνική 
υποδομή.  

 
6. Αντιμετώπιση των θεμάτων των Παραρτημάτων. Διαχείριση των οικονομικών,  

δημιουργία παραρτημάτων, λύση στο πρόβλημα στέγασης του παραρτήματος  

Καλαμάτας σε συνεργασία με ΟΣΤΟΕ.   

Συνάδελφοι, στην  εκλογική αναμέτρηση της 28ης  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.  

 

 

Ο Χ Ι   Σ Τ ΗΝ   Υ Π Ο Ν Ο Μ Ε Υ Σ Η    Κ Α Ι   Τ  Ο   Δ Ι Χ Α Σ Μ Ο 

Ν Α Ι   Σ Τ Η   Λ Ο Γ Ι Κ Η   Κ Α Ι   Τ Η   Σ Υ Ν Ε Σ Η 
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ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ 28. 3.2019   

ΑΛΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Ιωάννινα) ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΔΡΕΟΥ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΣΤΡΑΧΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Θεσσαλονίκη) ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΗΤΡΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Κατερίνη) 

ΒΑΛΙΑΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (Θεσσαλονίκη) ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΒΑΜΒΑΚΑΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Ηράκλειο) ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Βόλος) 

ΒΕΡΕΒΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΠΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Θεσσαλονίκη) 

ΒΡΕΤΤΑ  - ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΛΟΛΙΤΑ) ΜΠΙΣΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ 

ΓΑΪΤΑΝΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (Βόλος) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΖΑΒΕΛΑ ΜΑΡΙΑ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Κόρινθος) ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Ναύπλιο) 

ΓΑΡΥΦΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αμαλιάδα) ΠΡΙΜΥΚΗΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

ΓΙΟΧΑΛΑ ΙΩΑΝΝΑ (Κέρκυρα) ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΤΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ 

ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΜΠΑΣΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (Σπάρτη) 

ΚΑΜΠΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ (Πάτρα) ΣΤΟΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Δράμα) 

ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Ηράκλειο) 

ΚΑΡΤΣΩΝΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Καλαμάτα) ΤΟΜΠΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Θεσσαλονίκη) 

ΚΙΤΣΟΥΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΕΤΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Καβάλα) 

ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΤΣΩΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΣΙΟΥΓΚΟΥ  ΚΑΛΛΙΟΠΗ 

ΚΟΛΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Πάτρα) ΦΑΡΙΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ (Θεσσαλονίκη) 

ΚΟΝΤΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΦΟΥΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Πάτρα) 

ΚΥΒΕΛΛΟΣ ΦΑΕΘΩΝ - ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Πάτρα) ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΚΩΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΨΑΡΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

ΛΕΜΠΟΥΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  

 


