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Αθήνα, 27/5/2013 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 3 
 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Την Πέμπτη 23 Μαΐου, συνεδρίασε το Διοικητικό μας Συμβούλιο, εξετάζοντας μια σειρά 

ζητήματα που αφορούν την τρέχουσα συγκυρία για τις συντάξεις μας, αλλά και 

οριοθετώντας τις βασικές κατευθύνσεις της δράσης του Συλλόγου μας, για την 

επόμενη διετία 2013-2015. 

 

Α. Ζητήματα αιχμής για τις συντάξεις μας αυτή την περίοδο 

Όπως σας έχουμε ενημερώσει, τα κύρια προβλήματα που προκύπτουν για το σύνολο των 

συναδέλφων μας, είναι αυτά που σχετίζονται από την υποχρεωτική από την ΤτΕ 

αποστολή στοιχείων στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε.  το Διοικητικό Συμβούλιο, προσεγγίζει όλα τα 

θέματα με ιδιαίτερη σύνεση αλλά και αποφασιστικότητα. Τόσο εκείνα που  σχετίζονται με 

την Β’ φάση της ΗΔΙΚΑ όσο και η υλοποίηση της απόφασης του Γ.Σ. της Θεσ/κης τον 

Σεπτέμβριο του 2012 καθώς και οι ενδεχόμενες αποφάσεις που θα παρθούν στο Γ.Σ. που 

θα διεξαχθεί στις 31/5/2013, που η θετική τους έκβαση θα δώσει ικανοποιητικές 

απαντήσεις στις συνεχείς μειώσεις που υφιστάμεθα στο εισόδημά μας ως συνταξιούχοι. 

Το Δ.Σ. εκφράζει την αισιοδοξία πως από κοινού και σε συνεργασία με το Σ.Υ.Τ.Ε. θα 

καταφέρουμε να ανταποκριθούμε στις μεγάλες ανάγκες και προσδοκίες.   

 

Β. Προγραμματισμός δράσης του Συλλόγου μας για την διετία 2013-2015 

1. Μέσα στο κλίμα της πολιτικής των μνημονίων και της τρόικα, που η μείωση του 

εισοδήματός μας όχι μόνον από την μείωση των συντάξεων, αλλά και από τα 

χαράτσια, την φορολογία και την επιβάρυνση των οικογενειών μας από την 

καλπάζουσα ανεργία είναι καθημερινός βραχνάς,  το Δ.Σ. θα επιδιώξει, από κοινού με 

τους συνδικαλιστικούς φορείς του χώρου, του κλάδου και του εργατικού κινήματος 

γενικότερα, να αναπτυχθεί συντονισμένη δράση. 

2. Με την δημιουργία και λειτουργία διαπαραταξιακής επιτροπής, θα επιδιώξουμε 

να επαναθεμελιωθούν στέρεα οι σχέσεις μας με τον ΣΥΤΕ, προσεγγίζοντας από 
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κοινού ως προσωπικό της κεντρικής τράπεζας (εν ενεργεία και συνταξιούχοι), 

τα κοινά μας θέματα. 

3. Μεταφορά της έδρας του Συλλόγου μας και από κοινού συγκατοίκηση με τον 

ΣΥΤΕ, στα νέα γραφεία μας στην οδό Λέκκα 23/25, στον Β΄ Όροφο. Ευελπιστούμε 

η μεταφορά αυτή να γίνει το αργότερο μέχρι τον Σεπτέμβριο. Ήδη τα γραφεία είναι 

σχεδόν έτοιμα και στις αρχές Ιουνίου θα έχει μετακομίσει σε αυτά ο ΣΥΤΕ. 

Ελπίζουμε και εμείς, λύνοντας όλα τα τυπικά θέματα συμφωνιών που πρέπει να 

γίνουν με τον ιδιοκτήτη των σημερινών μας γραφείων, αλλά και έχοντας ρυθμίσει από 

κοινού με τον ΣΥΤΕ, τα θέματα που  θα εγγυώνται την καλή μας συγκατοίκηση, να 

ακολουθήσουμε το συντομότερο. 

4. Στα πλαίσια του εξορθολογισμού και της ίσης κατανομής  των δαπανών του 

Συλλόγου μας, αλλά και της βελτίωσης γενικότερα των οικονομικών του, γεγονός  που 

θα μας επιτρέψει την εισήγηση μείωσης των εισφορών του μέλους σε μελλοντική 

Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ. αποφάσισε: α) Την  καθιέρωση ενιαίας λογικής στις 

δαπάνες λειτουργίας και ψυχαγωγίας, όλων των παραρτημάτων και της Αθήνας.  Το 

40% των εισφορών των μελών του Συλλόγου μας από τα παραρτήματα, θα μπορεί να 

επιστραφεί σε αυτά για την στήριξη πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, με 

την προσκόμιση  επίσημων αποδείξεων. Για τα παραρτήματα που έχουν ιδιόκτητα 

γραφεία, το ποσοστό αυτό καθορίζεται στο 50%. Αντίστοιχα για την Αθήνα, το 

ποσοστό αυτό καθορίζεται στο 12% των εισφορών των μελών της Αθήνας. 

Μάλιστα για την καλύτερη λειτουργία της πολιτιστικής, ψυχαγωγικής και αθλητικής 

δραστηριότητας, το Δ.Σ. θα προχωρήσει στην συγκρότηση αντίστοιχης 

διαπαραταξιακής επιτροπής ανοιχτής στην συμμετοχή των συναδέλφων 

συνταξιούχων της Αθήνας, ενώ στην τροποποίηση του Καταστατικού, θα προτείνει την 

δημιουργία αντίστοιχης θέσης ευθύνης στο Δ.Σ. του Συλλόγου μας. β) Σε συνεννόηση 

με τους υπηρεσιακούς παράγοντες της τράπεζας και των αρμόδιων τμημάτων απονομής 

και καταβολής σύνταξης, θα επιδιώξουμε συμφωνία για την αποστολή με το ίδιο 

ταχυδρομείο με το οποίο ενημερώνονται οι συνάδελφοί μας για τα 

συνταξιοδοτικά τους εάν είναι δυνατό, όλων των συνδικαλιστικών 

ανακοινώσεων.  Το γεγονός αυτό, χωρίς να περιορίζει την αναγκαία συνδικαλιστική 

ενημέρωση, θα μειώσει κατά πολύ το κόστος διακίνησης των συνδικαλιστικών 

ανακοινώσεων, το οποίο επιβαρύνει με ένα μεγάλο κονδύλι τα οικονομικά του 

Συλλόγου μας.   
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5. Στην σημερινή φάση και με δεδομένη την σημασία που έχουν τα ανακουφιστικά 

μέτρα και οι ρυθμίσεις για τους συναδέλφους μας συνταξιούχους, θα επιδιώξουμε 

παρεμβάσεις για ενοποίηση των όρων των δανείων όλων των συναδέλφων μας 

παλιών και νέων συνταξιούχων, με στόχο φυσικά το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. 

Είναι γνωστό πως οι διαφορές μεταξύ νέων και παλιών συνταξιούχων  εντοπίζονται στο 

επιτόκιο, στο ποσοστό της μειωμένης δόσης (50%-30%), στην διάρκεια 

ισχύος της (τρία ή πέντε χρόνια) και στην μεταφορά των ανείσπρακτων 

οφειλών στο τέλος της δανειακής περιόδου, με προσθήκη ετών. Η θετική 

συμφωνία σε αυτό το επίπεδο, θα μας επιτρέψει παράλληλα να μιλήσουμε και για 

την επαναχορήγηση των δανείων τριών συντάξεων και επισκευαστικών. Συγχρόνως και 

πάντα στο πλαίσιο των θετικών ρυθμίσεων που θα ανακουφίζουν τους συναδέλφους μας, 

επιδιώκουμε τον υπολογισμό των κρατήσεων στο καθαρό ποσό της 

καταβαλλόμενης σύνταξης.  

6. Στην σημερινή συγκυρία, κανείς συνάδελφος και καμιά οικογένεια συναδέλφου 

μας, δεν πρέπει να μείνει μόνη και αβοήθητη στην σημερινή οικονομική κρίση. Όταν 

έχει την ανάγκη μας και εμείς μπορούμε, πρέπει να του την προσφέρουμε. Για 

αυτό και με βάση κανονισμό που θα συμφωνηθεί ΟΜΟΦΩΝΩΣ και θα 

υλοποιείται από διαπαραταξιακή επιτροπή με εχεμύθεια και αξιοπιστία, θα 

δημιουργηθεί λογαριασμός αλληλεγγύης των μελών μας. Η εξοικονόμηση πόρων από 

την καλύτερη διαχείριση των οικονομικών και η απαλλαγή μας από τις δαπάνες των 

ενοικίων, θα μας προσφέρει μια καλή βάση προικοδότησης αυτού του 

λογαριασμού. Θα επιδιώξουμε στήριξη του λογ/σμου αυτού και από την Τράπεζα. 

7. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του Καταστατικού, το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί, 

πως μπορεί και πρέπει να επεκταθεί η συγκρότηση και άλλων τοπικών 

παραρτημάτων. Εκεί όπου ο προβλεπόμενος αριθμός συναδέλφων συνταξιούχων 

επαρκεί, αλλά υπάρχει και θέληση για αυτό, οι συνάδελφοι της περιφέρειας θα 

μπορούσαν να πάρουν πρωτοβουλίες για την δημιουργία νέων παραρτημάτων. 

8. Το Διοικητικό Συμβούλιο, διαπιστώνοντας τις σοβαρές ελλείψεις και τα κενά στο 

ισχύον καταστατικό του Σ.Σ.Τ.Ε., θα επιδιώξει με την από κοινού συνεννόηση και 

συμβολή  όλων των συνδυασμών και των συμβούλων, να υλοποιηθεί η αναγκαία 

τροποποίηση του Καταστατικού στην διετία αυτή. 
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Γ. Διάφορα θέματα 

  Τέλος, το Διοικητικό Συμβούλιο απασχόλησαν διάφορα θέματα που έχουν να 

κάνουν με την καταβολή δώρων και βραβείων στους συναδέλφους και τα παιδιά 

τους, την επίλυση των οικονομικών εκκρεμοτήτων με την ΟΣΤΟΕ, την καταβολή μιας 

ελάχιστης ηθικής ανταμοιβής σε αρμόδια τμήματα με τα οποία συνεργαζόμαστε και 

ζητήματα που έχουν σχέση με την διαχείριση τίτλων που βρίσκονται στην κατοχή 

του Συλλόγου μας. 

Συνάδελφοι Συνταξιούχοι, 

Οι εποχές δεν μας επιτρέπουν εφησυχασμό και αδιαφορία. Η ενίσχυση του 

Συλλόγου μας με την ενεργό παρουσία όλων στις δραστηριότητές του και η 

εγγραφή όλων των συνταξιούχων στον Σ.Σ.Τ.Ε.,  αποκτά σήμερα ιδιαίτερη σημασία 

για την αποτελεσματικότητα της δράσης μας. Ανοίγοντας μια καινούργια σελίδα στην 

πολύχρονη διαδρομή του Συλλόγου μας, ευελπιστούμε να αποτυπωθούν στα 

αποτελέσματά της η γνώση, η εμπειρία, η αγωνιστικότητα και η διάθεση προσφοράς 

όλων των μελών του Διοικητικού μας Συμβουλίου. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Την Τετάρτη 12/6/2013 και ώρα 11:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί η πρώτη  

συγκέντρωση των συνταξιούχων μας στα γραφεία στην Λέκκα 23-25 2ος όροφος. 

 

Σε συνάντηση που είχε ορισθεί για τις 27/5/2013 με το κ. Διοικητή και τον 

Πρόεδρο του Σ.Σ.Τ.Ε., συζητήθηκαν μια σειρά ζητημάτων που απασχολούν τους 

συνταξιούχους της ΤτΕ. 

1. Για τα προβλήματα που έχουν ανακύψει για το σύνολο των συνταξιούχων με την 

υποχρεωτική ένταξή μας στο πρώτο στάδιο της ΗΔΙΚΑ, δεσμεύτηκε ο κ. Διοικητής ότι 

η Τράπεζα θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά με θετικό 

τρόπο. 

2. Για τα στεγαστικά δάνεια συμφωνήθηκε, αφού εξεταστούν με το Δ/ντη Διοικητικού όλες 

οι παράμετροι (ηλικία, δόσεις κλπ) θα υπάρξει μια ενιαία ρύθμιση για το σύνολο 

των συνταξιούχων. 

3. Θα ξεκινήσει εκ νέου η χορήγηση των δανείων 3 συντάξεων για περιπτώσεις 

συναδέλφων συνταξιούχων που αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. 

4. Τέλος ο κος Διοικητής συμφώνησε ότι η Τράπεζα θα ενισχύσει το λογ/σμο 

Αλληλεγγύης συνταξιούχων συναδέλφων αρκεί να τηρηθούν αυστηρά οι λόγοι για 

τους οποίους δημιουργείται. 

 


