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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 8 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
Τα τελευταία χρόνια, κατά πάγια πρακτική κυβέρνησης  - Τρόικας και ΜΜΕ, οι κάθε φορά 

πληροφορίες, αρχικά διαψευδόμενες, γίνονται νόμοι και αποφάσεις που συνθλίβουν κατηγορίες 

εργαζομένων και συνταξιούχων με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας νέας τάξης «νεόπτωχων». Όλοι 

μας, βέβαια, αισθανόμαστε ότι εάν συνεχισθεί αυτή η κατάσταση, ούτε εμείς, θα είμαστε έξω από το 

κίνδυνο να μη μπορούμε αύριο να συντηρήσουμε τον εαυτό μας και τα άνεργα παιδιά μας και έτσι  να  

περιπέσουμε σε μια κατάσταση που τουλάχιστον σήμερα δεν μπορούμε να τη φανταστούμε. 

Βιώνουμε καθημερινώς τον κίνδυνο λήψης νέων μέτρων, για τους μισθούς τις συντάξεις, την εφορία, 

δημιουργώντας για τους περισσότερους Έλληνες ένα κλίμα αβεβαιότητας και απογοήτευσης. 

Μέσα στο κλίμα αυτό, χρέος του Συλλόγου μας είναι η διατήρηση ενός ανεκτού επιπέδου 

διαβίωσης και συνεπώς αξιοπρέπειας, κάνοντας χρήση της γνώσης, της συνετής διεκδίκησης και 

της αξιοποίησης των όποιων θεσμικών πλεονεκτημάτων διαθέτουμε σαν Κεντρική Τράπεζα. 

Στην παρούσα φάση, κύριο μέλημά μας είναι η θωράκιση και η βελτίωση του 

«προγράμματος μετεργασιακών παροχών», ώστε να γίνει ανθεκτικό  σε τυχόν επιθέσεις και 

εναλλαγές προσώπων και πολιτικών. Όσοι, μέσα και έξω από το χώρο των συνταξιούχων, 

καταγίνονται σε νομικές ακροβασίες γύρω από το «πρόγραμμα», παραβλέποντας τη 

ρευστότητα του οικονομικού, κοινωνικού, ασφαλιστικού και εργασιακού περιβάλλοντος της χώρας 

μας, δεν προσφέρουν καλές υπηρεσίες στους συναδέλφους, ούτε και σε αυτούς που ακόμη τους 

«ακούν» και τους «ακολουθούν». 

Αναφορικά με την ΗΔΙΚΑ, η μάχη αποτροπής συμμετοχής της ΤΕ στην β’ φάση, συνεχίζεται 

αδιάλειπτα, έχοντας με το μέρος μας την «ανεξαρτησία» και το καταστατικό της ΤΕ, τις γνώμες των 

διοικητών της ΕΚΤ και την έννομο τάξη στη χώρα μας. Όμως, η κατεδάφιση  των δικαιωμάτων 

ολόκληρων κλάδων συνταξιούχων και εργαζομένων συντελέστηκε παρά τη σοβαρή νομική ισχύ 

ανάλογων δικαιωμάτων. Όσοι, συνεπώς, ψιθυρίζουν  λύσεις άλλου είδους και  επιχειρηματολογούν 

με βάση την μειωμένη ισχύ της Υπουργικής Απόφασης του κ. Βρούτση, ας προσγειωθούν στο 

σήμερα όπου δίνουμε μάχη διατήρησης της αξιοπρέπειας του τραπεζοελλαδίτη συνταξιούχου. 

Η αποτελεσματική  και ενωτική λειτουργία του Συλλόγου, στις συνθήκες αυτές, 

είναι απόλυτη αναγκαιότητα. Διαφορές απόψεων υπήρχαν και θα υπάρχουν. Όμως, σε 

συνθήκες κατάρρευσης, όπως οι σημερινές, οι διαφορές, οι συνδικαλιστικές σκοπιμότητες 

και οι προσωπικές στρατηγικές μένουν πίσω. 

Αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο διάλεξε ο συνάδελφος Ευσταθίου Κώστας Αντιπρόεδρος του 

Σ.Σ.Τ.Ε. για να ενημερώσει επιλεκτικά τους συναδέλφους για τις δικές του θέσεις, τις δικές 

του απόψεις, με την αποστολή τριών ανακοινώσεων με ημερομηνίες 26-6-13, 3-9-13 και 15-9-13. 

Ανακοινώσεις που το περιεχόμενό τους ήταν άγνωστο στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συλλόγου αλλά, πολύ περισσότερο, άγνωστο στον Πρόεδρο και στο Γραμματέα του Δ.Σ. 

Ανακοινώσεις που ασκούσαν κριτική στις αποφάσεις και τις ενέργειες του Προεδρείου του Συλλόγου 

μας στο οποίο βέβαια συμμετείχε και ο συνάδελφος Ευσταθίου και μάλιστα από τη θέση του  

Αντιπροέδρου!!!  

Όλες αυτές οι ενέργειες προκάλεσαν σύγχυση σε ένα σημαντικό αριθμό συναδέλφων που 

είχαν ενημερωθεί από τις επίσημες ανακοινώσεις του Συλλόγου μας και στη συνέχεια διάβαζαν τελείως 

διαφορετικές απόψεις και θέσεις και μάλιστα από αποστολέα που υπέγραφε σαν Αντιπρόεδρος 

του Σ.Σ.Τ.Ε., έξω από κάθε συνδικαλιστική δεοντολογία και πέρα από κάθε συμφωνία των δύο 

κινήσεων που συγκρότησαν το Προεδρείο του Σ.Σ.Τ.Ε.. Ενέργεια υπονόμευσης όχι πρωτόγνωρη 

για τον ίδιο συνάδελφο, αφού είχε επαναληφθεί και στο πρόσφατο παρελθόν τις πρώτες μέρες που 

συγκροτήθηκε το Προεδρείο του Συλλόγου μας, όταν κυκλοφόρησε ανακοίνωση κατά τα ίδια 
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πρότυπα, δημιουργώντας τότε πρόβλημα στις σχέσεις των δύο κινήσεων που συγκροτούσαν το 

Προεδρείο. Το θέμα ήλθε στο Δ.Σ. από το Γραμματέα (Πετρόπουλο Ίκαρο) στη συνεδρίαση 

Νο7/23.5.13 που έθεσε θέμα λειτουργίας του Δ.Σ., αλλά τελικώς απεσοβήθη καθ’ ότι διανύαμε τις 

πρώτες μέρες λειτουργίας μας και θεωρήσαμε ότι δεν θα επαναληφθεί.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους συγκλήθηκε την Τρίτη 29-10-13 το Δ.Σ. του Συλλόγου μας 

με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη «Ανασύνθεση θέσεων ευθύνης Προεδρείου» και αποφάσισε τη 

νέα συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα ως εξής: 

 

Πρόεδρος:    Γοζαδίνος Ιωάννης 

Γεν. Γραμματέας:  Πετρόπουλος Ίκαρος 

Αντιπρόεδρος:  Μαχαίρας Γεώργιος 

Ταμίας:   Ζέρβας Άγγελος 

Αναπλ. Γραμματέας: Τροχαλάκης Μιχαήλ 

 

Στο Συμβούλιο Ασφάλισης ορίστηκε σαν τακτικός ο συνάδελφος Γοζαδίνος Ιωάννης και 

αναπληρωματικός ο συνάδελφος Πετρόπουλος Ίκαρος. 

 

Αυτοπρόταση του συναδέλφου Ευσταθίου Κώστα για τη θέση του Αντιπροέδρου έλαβε μία 

ψήφο τη δική του!!! 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας δεν θα επιτρέψει σε κανένα την υπονόμευση των 

κατακτήσεών μας, ειδικότερα σε μια δύσκολη περίοδο για όλους μας. 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια αρχίζει και αποδίδει καρπούς η διεκδικητική τακτική 

μας και η ενότητα που επιδεικνύει η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου μας.  

Συσπειρωμένοι δίπλα στο Σύλλογό μας θα αγωνιστούμε όλοι μαζί για να διατηρήσουμε 

ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης, όπως αρμόζει σε συνταξιούχους της Τράπεζας Ελλάδος. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Ο Πρόεδρος     Ο Γεν Γραμματέας 

Ιωάννης Γοζαδίνος    Ίκαρος Πετρόπουλος 

 Κράτηση φόρου 

Με την λειτουργία του προγράμματος μετεργασιακών παροχών, η  βελτίωση του 

διαθέσιμου συνταξιουχικού εισοδήματος πολλών συναδέλφων συνοδεύτηκε με μείωση του 

παρακρατούμενου φόρου από την Τράπεζα. Τούτο οφείλεται στο ότι ο φόρος υπολογίζεται από τη 

Τράπεζα αυτοτελώς για  κάθε παροχή (κύρια σύνταξη, επικουρική σύνταξη, πρόγραμμα 

μετεργασιακών παροχών). Θα καταβληθεί προσπάθεια να αλλάξει ο τρόπος είσπραξης του φόρου από 

τη Τράπεζα ώστε να έλθει πιο κοντά στα πραγματικά δεδομένα.. 

Τέλος, σημειώνουμε ότι, εξ αιτίας του προγράμματος μετεργασιακών παροχών  έχουν 

μειωθεί αισθητά, η επιβάρυνση μας για το ΛΑΦΚΑ, για το Ταμείο Υγείας και για το 

Σύλλογό μας. Για την στέρηση εσόδων του Ταμείου Υγείας και την ανάγκη αναπλήρωσης τους ο 

Σύλλογος έχει πραγματοποιήσει παρέμβαση στη Διοίκηση της Τράπεζας, αποτρέποντας 

ενδεχόμενα λύση με αύξηση της παρακρατούμενης υπέρ του Ταμείου εισφοράς μας.  

 


