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Συνάντηση του Προέδρου του Σ.Σ.Τ.Ε. με τον. κ. Διοικητή 
              

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,                                                                               

  Τη Δευτέρα 17.2.2014  έγινε συνάντηση του Προέδρου του Συλλόγου μας με τον κ. 

Διοικητή. Σκοπός της συνάντησης ήταν η περαιτέρω ενίσχυση του προγράμματος για τη 

διασφάλιση της βιωσιμότητάς του και σε δεύτερο στάδιο η διάθεση ενός ποσού που θα 

καλύψει ένα επιπρόσθετο ποσοστό των απωλειών μας. 

 Ο κ. Διοικητής δεν ήταν αρνητικός σ’ ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά θα πρέπει να 

σταθμίσει ο καθένας μας τις δυσκολίες που ανακύπτουν λόγω της συγκεκριμένης χρονικής 

συγκυρίας…          

Το άκρως μεταβαλλόμενο ασφαλιστικό περιβάλλον της χώρας  (περικοπές στις 

συντάξεις, κύριες και επικουρικές, κατάργηση δώρων κ.λ.π.) δεν αποτρέπει το Διοικητικό 

Συμβούλιο από τις επιβαλλόμενες ενέργειες και παρεμβάσεις προς τη Διοίκηση της 

Τράπεζας και προς  άλλες κατευθύνσεις, προκειμένου να στεριώσει και να θωρακισθεί 

περαιτέρω το «πρόγραμμα μετεργασιακών παροχών» και ταυτόχρονα, σε ευνοϊκό 

χρόνο, να ενισχυθεί. Είναι η μοναδική διέξοδος, σήμερα, για την κάλυψη απωλειών στο 

εισόδημά μας.  

  Οπωσδήποτε απαιτείται ενότητα, διασφάλιση της  συμπόρευσης εν ενεργεία και 

συνταξιούχων και κοινή δράση για την εξουδετέρωση πράξεων και κινήσεων που 

αντικειμενικά αποδυναμώνουν την αποτελεσματικότητα των καταβαλλόμενων 

ενεργειών. 

 Α. Αγωνιστικές εκδηλώσεις και συλλαλητήρια της ΟΣΤΟΕ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΤΟΕ με ομόφωνη απόφασή του καλεί όλους τους 

τραπεζοσυνταξιούχους να συμμετάσχουν  «στις συγκεντρώσεις και τα συλλαλητήρια που 

έχουν  προγραμματισθεί και αναγράφονται στον ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΟΣΜΟ  Φ.112» 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας που συμμετέχει στην ΟΣΤΟΕ, αλλά και στο πλαίσιο της 

αλληλεγγύης προς τους δοκιμαζόμενους συνταξιούχους των άλλων Τραπεζών,  
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ανταποκρίνεται στη πρόσκλησή της και καλεί τους συναδέλφους σε συμμετοχή και στήριξη 

των αγώνων που θα γίνουν υπό την καθοδήγησή της. 

Β. Πολιτιστική δραστηριότητα     

Ταυτόχρονα, με επίκεντρο τη λέσχη που τώρα έχουμε στη διάθεσή μας,  

προωθούνται διαδικασίες για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων πολιτισμού - ψυχαγωγίας και 

τόνωσης του φρονήματος των συναδέλφων. 

Προς το σκοπό αυτό αποφασίσθηκε όπως:  

Την Τετάρτη 12/3/14 και την Πέμπτη 13/3/14 θα πραγματοποιηθεί στη λέσχη μας, 

Λέκκα 23 – 25, γιορτή, όπου θα παρουσιασθεί πρόγραμμα από τη «χορωδία της 

Τράπεζας της Ελλάδος» υπό τον μαέστρο συνάδελφο Κώστα Ευαγγελάτο, με 

επιλεγμένες επτανήσιες καντάδες, καθώς και με τραγούδια από την ομάδα του Συλλόγου 

μας «Μουσικές συντροφιές». 

Μετά το τέλος κάθε εκδήλωσης, όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να χορέψουν και να 

διασκεδάσουν μπορούν να παραμείνουν. Συνάδελφος D.J. θα αναλάβει τα περαιτέρω με 

μουσική χορευτική ελληνική, latin κ.λ.π. 

Σημείωση: Για την αποφυγή προβλημάτων συνωστισμού στη λέσχη, της οποίας η 

χωρητικότητα είναι δεδομένη, καλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν 

στις εκδηλώσεις να επικοινωνούν με το Σύλλογο (τηλ. 210 3628168) και να δηλώνουν την 

ημερομηνία της προτίμησής τους.  Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για κάθε ημέρα με 

μέγιστη συμμετοχή περίπου 150 συνάδελφών.  

 Γ. Προγραμματισμός πολιτιστικών δράσεων 

Η πολιτιστική επιτροπή, μετά την έγκριση της δημιουργίας της από το Δ.Σ., θα 

προβεί σε προγραμματισμό των δράσεων που θα αναπτυχθούν γύρω από την ψυχαγωγία 

και τον πολιτισμό, όπως πραγματοποίηση εκδρομών, διαλέξεις για επίκαιρα θέματα, 

επισκέψεις σε μουσεία (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Μουσείο Νομισμάτων, Μουσείο 

Κυκλαδικής Τέχνης κλπ), παρουσιάσεις βιβλίων συναδέλφων και έργων τους άλλων 

μορφών τέχνης, ομαδικές παρακολουθήσεις επιλεγμένων θεατρικών παραστάσεων με 

μειωμένο εισιτήριο, προβολή του έργου ανθρώπων των γραμμάτων, της τέχνης, του  

πολιτισμού κ.λ.π. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Ο Πρόεδρος     Ο Γεν Γραμματέας 

Ιωάννης Γοζαδίνος    Ίκαρος Πετρόπουλος 


