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18 Δεκεμβρίου 2013 

    

   Συνάδελφοι Συνταξιούχοι, 
 

Σε μία περίοδο συνεχών επιθέσεων στις συντάξεις μας αλλά και 

γενικότερα στους όρους και τις συνθήκες της ζωής μας, η Νέα 

Συνδικαλιστική Ενότητα που βρίσκεται στο τιμόνι του Συλλόγου μας, 

πέτυχε σε ελάχιστο χρόνο, να κερδίσει πολλά και να δρομολογήσει την 

επίλυση ακόμη περισσότερων για το άμεσο χρονικό διάστημα που 

διανύουμε.  

Αναλυτικά σας παραθέτουμε θέματα που επιλύθηκαν ή πρόκειται να επιλυθούν: 
 

 

 Αποτρέψαμε την φθίνουσα πορεία των συντάξεών μας με την δημιουργία 

του Προγράμματος “Mετεργασιακών Παροχών” 

 

 

Μέσα στο κλίμα της πολιτικής των μνημονίων, που η συρρίκνωση του εισοδήματός μας, από την 

μείωση των συντάξεων, τα χαράτσια και τη φορολογία έχει καταντήσει τη ζωή μας καθημερινό αγώνα 

για επιβίωση, προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να σταματήσουμε τον 

“κατήφορο” που ακολουθούσαν οι συντάξεις μας όλα τα προηγούμενα χρόνια της κρίσης και πολύ 

περισσότερο να αποκαταστήσουμε ένα μέρος του χαμένου εισοδήματός μας.  

Προχωρήσαμε στην υλοποίηση της απόφασης του Γ.Σ. της Θεσσαλονίκης τον Σεπτέμβριο του 

2012, που προέβλεπε την διάσπαση του μερίσματος σε δύο “κομμάτια”, την ενισχύσαμε και την 

ολοκληρώσαμε με την δημιουργία ενός “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ” Μετεργασιακών Παροχών. Σκοπός 

του είναι η διασφάλιση ενός μεγάλου ποσοστού του μερίσματος που σήμερα εκτιμάται στο 16% 

και η κάλυψη μέρους των απωλειών μας από τις μεγάλες μειώσεις που έχουμε υποστεί. Η 

μετεργασιακή παροχή (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ) διασφαλίστηκε μέσα από μια τέτοια διαδικασία που 

νομίζουμε ότι ο κάθε καλοπροαίρετος συνάδελφος μπορεί να διαπιστώσει και να κατανοήσει την 

σημερινή αλλά και την μελλοντική διασφάλιση των προσδοκιών του.  

Το Συμβούλιο Ασφάλισης που συνεδρίασε στις 25/6/2013 και προέβη και τυπικώς στον 

καθορισμό του ύψους της χορηγούμενης επικουρικής σύνταξης στο 20% των συντάξιμων αποδοχών 

και της εργοδοτικής εισφοράς στο 3% των πάσης φύσεως αποδοχών, για όλους τους 

ασφαλισμένους.  

Στη συνέχεια υπεγράφη τριμερής συμφωνία μεταξύ της Τ.Ε, του ΣΥΤΕ και του Συλλόγου 

Συνταξιούχων για την δημιουργία Μετεργασιακού Λογαριασμού τον οποίο συνόδευε κανονισμός 

λειτουργίας, επίσης υπογεγραμμένος από τις τρεις πλευρές. Όλα μαζί ετέθησαν υπ΄ όψη στο 

Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας προς έγκριση.  

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων, από της ιδρύσεώς του, είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει 

ισότιμα σε υπογραφή συμφωνίας με την Διοίκηση της Τράπεζας και τον Σ.Υ.Τ.Ε. !!! 

Στη συγκεκριμένη συνεδρίαση (25.6.2013) του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας εγκρίθηκε 

ομοφώνως η δημιουργία του “Λογαριασμού Μετεργασιακών Παροχών”, αλλά το σημαντικότερο 

είναι ότι διασφαλίστηκαν και εγκρίθηκαν οι απαιτούμενες προβλέψεις για την επιβίωση του τα 

επόμενα 30-35 χρόνια.  

Στη δική μας πλέον πρωτοβουλία και πίεση προς την Διοίκηση εναπόκειται να 

ενισχύσουμε ακόμα περαιτέρω τον Λογαριασμό, ώστε να υπάρξει μεγαλύτερο ποσοστό 

κάλυψης των απωλειών μας. Πρόσφατη συνάντηση του Προέδρου του Συλλόγου μας και του 

Προέδρου του ΣΥΤΕ με τον κ. Διοικητή αποσκοπούσε σε αυτόν ακριβώς τον λόγο.  
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Ενισχύσαμε έμμεσα το εισόδημα των συνταξιούχων με τις ρυθμίσεις των 

δανείων 

 

Επιδιώξαμε και πετύχαμε ενοποίηση των όρων δανείων όλων των συναδέλφων μας, παλαιών και 

νέων συνταξιούχων και εν ενεργεία υπαλλήλων. Οι ρυθμίσεις λήγουν όλες στις 30.4.2017, πέραν της 

πενταετίας. Εκτός από την μείωση των επιτοκίων και την μείωση της δόσης για όλους στο 50%, το 

σημαντικότερο είναι ότι η διαφορά που δεν θα αποπληρωθεί, θα εισπραχθεί μετά τη λήξη του κάθε 

δανείου με την προσθήκη πέντε ετών, ανεξαρτήτως της ηλικίας του δανειοδοτούμενου χωρίς 

επιπρόσθετο επιτόκιο.  
 

Προχωρήσαμε στην επαναχορήγηση των δανείων 4 συντάξεων 

 

Γνωρίζουμε ότι ένας ικανός αριθμός συναδέλφων μας των οποίων το διαθέσιμο εισόδημα έχει 

συρρικνωθεί τα τελευταία χρόνια σε τέτοια επίπεδα που κάποιοι εξ αυτών βρίσκονται πράγματι σε 

απόγνωση. Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η παραπάνω δυσμενής κατάσταση και να μπορέσουν 

επίσης κάποιοι συνταξιούχοι να καλύψουν τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από συσσωρευμένες 

οφειλές και ειδικότερα προς την εφορία, μπορέσαμε να πετύχουμε την επαναχορήγηση αυτών των 

δανείων ώστε να ανακουφίσουμε οικονομικά τους συναδέλφους μας. Κανένα δάνειο δεν 

εχορηγείτο τα τρία τελευταία χρόνια.   
 

Μεταφορά της έδρας του Συλλόγου μας στα νέα γραφεία μας στην  

οδό Λέκκα 23-25, Β’ όροφος.  

 

Η παράταξή μας είχε πρωτοστατήσει και είχε υποσχεθεί σ΄όλους τους συναδέλφους προεκλογικά 
ότι εφόσον μας τιμήσουν με την ψήφο τους, είναι αδιαπραγμάτευτη θέση μας το ξενοίκιασμα των 
σημερινών γραφείων και η εγκατάστασή μας από κοινού με τον ΣΥΤΕ στην Λέκκα 23-25. Με την 
μεταφορά αυτή δεν πετύχαμε μόνο μια μεγάλη οικονομία εξόδων αλλά θα μπορέσουμε να 
αξιοποιήσουμε ανάλογα ένα χώρο (αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων) που ενδείκνυται για πολλές 
λειτουργίες των μελών του Συλλόγου μας (Συγκεντρώσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.α). Δεν 
χρειάστηκε να δαπανηθούν χωρίς ειδικότερο λόγο, 550.000 € για την αγορά των γραφείων της Χρ. 
Λαδά 1-3, που το υπέρογκο αυτό ποσό αγοράς μαζί με το κούρεμα των ομολόγων θα είχε φέρει τον 
Σ.Σ.Τ.Ε. σε δεινή οικονομική κατάσταση. 

 

Αποκαταστήσαμε στην πράξη την ενότητα των δύο Συλλόγων Σ.Υ.Τ.Ε.  

και Σ.Σ.Τ.Ε. 

 

Από τις βασικές προεκλογικές υποσχέσεις της Νέας Συνδικαλιστικής Ενότητας, ήταν η αναφορά 
μας ότι “μπροστά στους κινδύνους και τις απειλές που αντιμετωπίζουμε σαν εργαζόμενοι και 
συνταξιούχοι του χώρου μας δεν έχουν την πολυτέλεια άλλων τριβών μεταξύ μας. Υποχρέωσή μας 
είναι να καταστήσουμε αρραγές το εσωτερικό μας μέτωπο και να ενισχύσουμε εκ νέου όλους τους 
εσωτερικούς δεσμούς της μεγάλης οικογένειας των τραπεζοελλαδιτών. Η σύμπνοια και η 
συλλειτουργία με τους εν ενεργεία συναδέλφους, θα είναι πολλαπλώς ευεργετική για όλους μας”. 
Αποδείχθηκε εγκληματική η αδικαιολόγητη επιθετικότητα της πλειοψηφίας του Διοικητικού 
Συμβουλίου προς τον Σ.Υ.Τ.Ε. και τους εν ενεργεία συναδέλφους μας.  

 

Προσπαθούμε να καταστήσουμε τον Σύλλογό μας κέντρο αλληλεγγύης  

και πολιτισμού. 

Με απόφαση του Δ.Σ. έγινε ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους συναδέλφους και 
πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις  των συμμετεχόντων 
και να ληφθούν υπ’ όψη για την διαμόρφωση ενός πολιτιστικού πλαισίου που θα αφορά το σύνολο 
των συναδέλφων. 
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Προωθούμε την τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου μας 

 

Η κίνησή μας μέσω της συμμετοχής της στην διαπαραταξιακή επιτροπή, προωθεί την 
τροποποίηση του Καταστατικού μας, προκειμένου να εξαλειφθούν αναχρονιστικές διατάξεις και να 
βελτιωθεί η λειτουργικότητα του Συλλόγου μας.  

 

Δημιουργία Λογαριασμού Αλληλεγγύης 

Με εισήγηση του Προέδρου του Συλλόγου μας το Δ.Σ. αποφάσισε, για πρώτη φορά, την 

δημιουργία Λογαριασμού Αλληλεγγύης προκειμένου με αξιοπιστία και με αντικειμενικά κριτήρια να 

δίδεται βοήθεια σε αναξιοπαθούντες και έχοντες απόλυτη ανάγκη συναδέλφους μας. Ήδη έχουμε 

διασφαλίσει 20.000 € από την Τράπεζα για την δημιουργία αυτού του λογαριασμού, αντίστοιχο 

ποσό θα συνεισφέρει και ο Σύλλογός μας. 

 ΗΔΙΚΑ Β’ 

Ο Πρόεδρός μας μαζί με τον Πρόεδρο του Σ.Υ.Τ.Ε., για την αποτροπή της υπαγωγής μας στην 

ΗΔΙΚΑ Β’, είχαν προβεί σε μια σειρά συναντήσεων με τους αρμόδιους Υπουργούς και με μια 

πληθώρα υπηρεσιακών και κυβερνητικών παραγόντων, η τελευταία μάλιστα συνάντηση στον 

Υπουργό Οικονομικών κ. Στουρνάρα, έγινε παρόντος και του Διοικητή της Τ.Ε. Τελικώς, δεν υπήρξε 

δυνατότητα να ανευρεθεί συγκεκριμένη διέξοδος γι’ αυτό το θέμα, λόγω της επιμονής του κ. 

Στουρνάρα για την μη εξαίρεση της Τ.Ε. από την Β’ φάση της ΗΔΙΚΑ. Η εξέλιξη αυτή όμως δεν 

προεξοφλεί  ότι θα αναστείλουμε τις προσπάθειες και τις πρωτοβουλίες μας, μέχρι να επιτευχθεί ο 

στόχος μας.  

Ανασύνθεση Προεδρείου – Ανασύνθεση της παράταξής μας 

Πιστεύουμε ότι στην Ανακ. Νο 8/1.11.2013 του Συλλόγου μας, αναφέρονται πολύ συγκεκριμένα οι 

λόγοι για τους οποίους το σύνολο των συμβούλων του προεδρείου προχώρησε στην ανασύνθεση 

θέσεων ευθύνης του. Οι κύριοι λόγοι ήταν η υπονόμευση της λειτουργίας του Προεδρείου και του 

Συλλόγου κατ’ επέκταση. Πάνω απ’ όλα, όμως, ήταν η προσπάθεια από τον συνάδελφο Ευσταθίου 

της αποδόμησης της μεγαλύτερης κατάκτησης του Συλλόγου μας, που είναι το “Πρόγραμμα 

Μετεργασιακών Παροχών”. Αναλυτικά αναφέρουμε τα εξής: Ότι σαν εκπρόσωπος του Συλλόγου μας 

στο Συμβούλιο Ασφάλισης, λίγες ώρες πριν την έναρξη του Συμβουλίου, εξέφρασε την άποψη να 

καταψηφίσει το “Πρόγραμμα” λόγω αντιρρήσεων που είχε μαζί με τον εκπρόσωπο της πρώην 

παράταξής του, της Π.Α.Σ. (Γενικό Γραμματέα του ΣΥΤΕ), ενάντια στις αποφάσεις των δύο 

Διοικητικών Συμβουλίων τους. Αυτό απεφεύχθη ευτυχώς μετά την παρέμβαση των Προέδρων των 

δύο Συλλόγων και τελικώς δέχθηκαν να το ψηφίσουν και οι δύο.  

Οι μέχρι σήμερα ενέργειές του αποδοκιμάστηκαν από το σύνολο του Διοικητικού Συμβουλίου και 

αυτό φάνηκε ξεκάθαρα στην ανασύνθεση του Δ.Σ όταν αυτοπροτάθηκε για την θέση του 

Αντιπροέδρου και έλαβε μόνο την δική του ψήφο !!! 

Συνάδελφοι,  

Νομίζουμε ότι η ενασχόληση με τα κοινά δεν αποτελεί αυτοσκοπό για κανένα μας. Μετά από μια 

τέτοια αποδοκιμασία από το σύνολο του Δ.Σ εάν διαθέτεις ακόμη ελάχιστα ίχνη ευθιξίας θα πρέπει, 

νομίζουμε, να ευχαριστήσεις τους συναδέλφους που σε τίμησαν με την ψήφο τους και να 

αποχωρήσεις. Αντιθέτως, συνέχισε να κατηγορεί τους πάντες για αναξιοπρέπεια, αλαζονεία και 

εξάρτηση από κόμματα και παρατάξεις. Πριν αλέκτωρ λαλήσει, επειδή δεν διακατέχεται από το 

σύνδρομο της αρχομανίας όπως έγραψε κι έλεγε ο συναδ. Ευσταθίου, τίθεται επικεφαλής νέας 

συνδικαλιστικής κίνησης. Για το λόγο αυτό κινητοποίησε όλους τους “ανεξάρτητους” και 
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“ακομμάτιστους”, πρώην υπουργούς, υποψήφιους βουλευτές, περιφερειάρχες και προέδρους για να 

μας σώσει. Συγκρότησαν από κοινού μία κίνηση εξίσου “ανεξάρτητη” και “ακομμάτιστη” που αρχικά 

έφερε την ονομασία “Πρωτοβουλία για μια νέα Παρέμβαση στους συνταξιούχους” αλλά στην πορεία, 

μετά απ’την γενικότερη κατακραυγή και κριτική των συναδέλφων για κίνηση εντελώς 

κομματικοποιημένη (Παρέμβαση), άλλαξε ονομασία σε “Πρωτοβουλία Συνταξιούχων Τ.Ε.” για να 

καταλήξει τελικά σε “Συνταξιούχοι εν δράσει”. 

Για να μπορέσετε να κατανοήσετε την διαφορά αντιλήψεων, πρόταση με παρόμοιο τίτλο 

(Παρέμβαση) είχε γίνει στους συναδέλφους της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας (Πετρόπουλο, 

Τροχαλάκη) πριν τις εκλογές του Μαρτίου ’13 αλλά προς τιμήν και των δύο, δεν έγινε αποδεκτή. 

Αντίθετα, οι “ανεξάρτητοι” πάντα εν δράσει δεν άφησαν την ευκαιρία να πάει χαμένη.  

Τώρα, λοιπόν, για να ανακτήσουν το χαμένο έδαφος, ξεκίνησαν με βασικό όπλο τους την 

κινδυνολογία. Όλοι οι υπόλοιποι που συμμετέχουν στο Προεδρείο είναι “πουλημένοι”, “αποδέχονται 

τον ΕΟΠΥΥ για το Ταμείο Υγείας, αποδέχονται την ιδιωτική ασφάλιση για το “Πρόγραμμα”, 

αποδέχονται την Β’ φάση της ΗΔΙΚΑ για τις συντάξεις μας και οι ίδιοι σαν νέοι Σπαρτιάτες, φυλώντας 

Θερμοπύλες, λένε σε όλα αυτά ΟΧΙ!!! Αιδώς Αργείοι, κύριοι "εν δράσει” !!! 

Καμία απολύτως προσπάθεια δεν έχετε καταβάλει για την αποτροπή ή για την επίλυση 
κανενός θέματος. Το μόνο που κάνετε και ειδικότερα ο επικεφαλής της κίνησής σας, κατά την 
προσφιλή του τακτική, είναι η προσπάθειά του να αναλύει τους ασφαλιστικούς νόμους από της 
ιδρύσεως της Τράπεζας μέχρι σήμερα. Βεβαίως όταν αναφέρεται στους δύο βασικούς νόμους που η 
ψήφισή τους συνετέλεσε στη διασφάλιση των ασφαλιστικών κατακτήσεων των ασφαλισμένων της 
Τράπεζας, το Ν. 3193/2010, άρθρο 18 (Νόμος Χριστοδουλάκη) και τον Ν. 3863/2010, άρθρο 64 
(Νόμος Λοβέρδου) για την ανάληψη των Ταμείων από την Τράπεζα, ξεχνάει να αναφέρει ότι και οι 
δύο νόμοι αυτοί προχώρησαν από “τον παραταξιακό κομματικό συνδικαλισμό” όπως αρέσκεται να 
αποκαλεί τις παρατάξεις με ιδεολογικό υπόβαθρο, εκτός εάν μας πει, όπως συνηθίζει, ότι η επίλυσή 
τους προωθήθηκε από την απεργία του 2008, ο Ν. 3193/2003 5 χρόνια πριν και ο Ν. 3863/2010 2,5 
χρόνια περίπου μετά. Επιτέλους, όχι άλλη εκμετάλλευση και υποκρισία για τον αγώνα των 
συναδέλφων το 2008 !!! 

 

Πιστεύουμε ότι η μέχρι σήμερα συνολική πορεία των θεμάτων μας, αντιμετωπίζεται από τους 
εκπροσώπους της παράταξής μας με σχέδιο, υπευθυνότητα και ρεαλισμό. Είμαστε σίγουροι ότι 
συνεχίζοντας με αυτή την τακτική και με την βοήθεια όλων των συναδέλφων μας, θα έχουμε την 
δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε από καλύτερη θέση την οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα 
μας.  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για την Νέα Συνδικαλιστική ΕΝΟΤΗΤΑ 

Η Συντονιστική Επιτροπή  

 

Ακριώτης Γ., Αλατάς Γρ., Αργυρόπουλος Κ., Βασιλαδιώτης Χ., Γοζαδίνος Ι., 

Ζέρβας Α., Καπαρός Μ., Κοκκινόπουλος Δ., Κονδύλης Ν., 

Κυριακαντωνάκης Η., Λαδά Ελ., Μακρής – Γυαλιάς Θ., Μιχαηλίδης Α., 

Μπούρδαλος Κ., Παπαϊωάννου Α., Πέτρου Π., Ποριώτης Γ., Στρίκου Κ., 

Χαϊδούτης Σ. 

 
 

                          Σας ευχόμαστε 

Καλά Χριστούγεννα και 

Ευτυχισμένος ο Καινούργιος Χρόνος 


