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ΕΚ ΝΕΟΥ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ»  

ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  

 Συνεδρίασε το Δ.Σ. του Συλλόγου μας την Τρίτη 10 Νοεμβρίου με θέμα την ενημέρωση των συμβούλων 

για την εκ νέου συνάντηση της «Επιτροπής Κοινωνικοασφαλιστικών Θεμάτων» με τον κ. Διοικητή και τους 

δύο Υποδιοικητές που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6/11/2015. 

 Ο Πρόεδρος του Συλλόγου ενημέρωσε διεξοδικά το Δ.Σ. για τις πέντε (5) εναλλακτικές προτάσεις που 

αναπτύχθηκαν στη συνάντηση και επεξεργάζεται η «Επιτροπή», σχετικά με τη διασφάλιση του «Προγράμματος 

Μετεργασιακών Παροχών», επιπρόσθετα μετέφερε τις απόψεις των νομικών σχετικά με όλα τα θετικά και 

αρνητικά σημεία των προτάσεων.  

 Οι πέντε εναλλακτικές προτάσεις διασφάλισης είναι οι εξής: 

1. Δημιουργία Επαγγελματικού Ταμείου. 

2. Δημιουργία Αλληλοβοηθητικού Συνεταιρισμού  (με κάλυψη ασφαλιστική).  

3. Δημιουργία Θυγατρικής Ασφαλιστικής Εταιρείας  (στα πλαίσια της Τράπεζας). 

4. Σύναψη Ομαδικού Ασφαλιστηρίου με Ασφαλιστική Εταιρεία, (υπό τον όρο της παραμονής του 

συνόλου του κεφαλαίου εντός της Τραπέζης της Ελλάδος). 

5. Επίλυση του θέματος μέσω Νομοθετικής παρέμβασης.  

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συλλόγου ενημέρωσε το Δ.Σ. για την απόφαση της «Επιτροπής» (μετά 

από επιθυμία του κ. Διοικητή) να καλέσει σε διαφορετικές συναντήσεις τα Διοικητικά Συμβούλια και των 

δύο Συλλόγων (Σ.Σ.Τ.Ε. & Σ.Υ.Τ.Ε.), ώστε να υπάρξει διεξοδική συζήτηση για τη λειτουργία του 

«Προγράμματος» και τις πέντε (5) εναλλακτικές προτάσεις διασφάλισής του. Οι Διοικητικοί Σύμβουλοι των 

Συλλόγων θα έχουν τη δυνατότητα να θέσουν τα ερωτήματά τους, την κάθε απορία τους καθώς  και να 

διατυπώσουν τις δικές τους απόψεις και προτάσεις στα μέλη της «Επιτροπής».  

Υπενθυμίζουμε ότι η «Επιτροπή Κοινωνικοασφαλιστικών Θεμάτων» έχει συσταθεί με Πράξη 

Διοικητή, συμμετέχουν τρεις Διευθυντές της Τράπεζας, οι Πρόεδροι των δύο Συλλόγων (Σ.Υ.Τ.Ε. & Σ.Σ.Τ.Ε.), 



καθώς και δύο Νομικοί εξωτερικοί συνεργάτες με ειδικότερη γνώση και εμπειρία στα κοινωνικοασφαλιστικά 

θέματα. 

Κατά τη διάρκεια του Διοικητικού Συμβουλίου για μια ακόμη φορά οι σύμβουλοι της συνδικαλιστικής 

παράταξης «Εν Δράσει» προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένταση δηλώνοντας αρχικά ότι δε θα   

συμμετάσχουν στη συνάντηση με την «Επιτροπή» γιατί δεν έχουν εγγράφως τις θέσεις της, ενώ στη συνέχεια 

αλλάζοντας άποψη, απαίτησαν  να συμμετάσχουν με δικούς τους όρους και προϋποθέσεις ζητώντας να 

παρευρεθεί και δικός τους νομικός απαιτώντας δε εκ των προτέρων η «Επιτροπή» να πάρει αποφάσεις 

σύμφωνα με τις δικές τους απόψεις και θέσεις!!! 

Με την ενέργειά τους αυτή  έρχονται για μια ακόμη φορά να υποτιμήσουν και να απαξιώσουν θεσμικά 

την «Επιτροπή» καθώς και να υπονομεύσουν την προσπάθεια που καταβάλλεται από όλους την ύστατη 

στιγμή για τη διάσωση των συντάξεων μας και των ασφαλιστικών μας κατακτήσεων. Τελικά έχουμε την απορία 

μήπως προσπαθούν να βρουν άλλοθι για να μην παρευρεθούν στη συνάντηση, ώστε να έχουν τη 

δυνατότητα να προπαγανδίζουν τις δικές τους «νομικές ερμηνείες» στους συναδέλφους αποποιούμενοι και 

τις όποιες ευθύνες;;;  

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  

Δυστυχώς θεωρούμε ότι δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρόνου ώστε να συνεχίζουν ορισμένοι τα 

συνδικαλιστικά τους «τερτίπια». Οι σοβαρές αποφάσεις για τη διασφάλιση των κεκτημένων μας πρέπει να 

ληφθούν άμεσα. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 


