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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 17 

 
 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ  

ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ!!! 

 

 Το ενδιαφέρον 822 συναδέλφων που συμμετείχαν και ψήφισαν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση του 

Συλλόγου μας, έρχεται να ανατρέψει κάθε πλαστό δίλλημα ή επιχείρημα ότι μια μικρή μειοψηφία 100-200 

συναδέλφων θα αποφάσιζε για ένα τόσο σημαντικό θέμα, αυτό της Διασφάλισης του Προγράμματος, όπως 

ισχυρίζοντο μέχρι και χθες μέλη συγκεκριμένων παρατάξεων του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. 

 Συγκεκριμένα τα αποτελέσματα της χθεσινής ψηφοφορίας (8/12/2015) έχουν ως εξής:  

ΣΥΝΟΛΟ ΨΗΦΙΣΑΝΤΩΝ 822  

ΑΚΥΡΑ & ΛΕΥΚΑ 30  

ΕΓΚΥΡΑ 792  

 ΨΗΦΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΛΑΒΟΝ «ΝΑΙ» 440 55,56% 

ΕΛΑΒΟΝ «ΟΧΙ» 352 44,44% 

ΣΥΝΟΛΟ 792 100% 

   

Η πρόταση του Συλλόγου μας απέσπασε τη μεγάλη 

πλειοψηφία των συναδέλφων συνταξιούχων με το 

ποσοστό του 55,56% 

Οι συνάδελφοι ψήφισαν την πρόταση του Συλλόγου όπως ακριβώς είχε διατυπωθεί στο 

ψηφοδέλτιο: «Προτείνουμε σε πρώτη φάση την ανάληψη δράσης από το Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. για την προώθηση 

προς ψήφιση ρύθμισης, με την ευκαιρία του επερχόμενου νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό, όπου θα καθορίζει 



ότι «Ειδικοί Λογαριασμοί με τα χαρακτηριστικά του Προγράμματος δεν εντάσσονται στη σφαίρα της 

κοινωνικής ασφάλισης». Η λύση αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί με καταληκτική ημερομηνία την ημέρα 

κατάθεσης του ασφαλιστικού νομοσχεδίου.». Επιπρόσθετα ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕ το Δ.Σ. εάν δεν επιτευχθεί η 

παραπάνω προσπάθεια νομοθετικής ρύθμισης να συνεδριάσει και να αποφασίσει τη μοναδική εναπομένουσα 

εφικτή λύση μέσω του ομαδικού ασφαλιστηρίου για τη διασφάλιση του Προγράμματος με όλες τις 

προϋποθέσεις και εγγυήσεις που έχει θέσει τόσο ο Σ.Σ.Τ.Ε. όσο και η ίδια η Τράπεζα. 

Η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων έμεινε ανεπηρέαστη από την παραπληροφόρηση και την 

κινδυνολογία που επικράτησε όλο το προηγούμενο διάστημα. Ψήφισε με γνώμονα τη λογική στάθμισης των 

δυσκολιών που αντιμετωπίζουμε και θα αντιμετωπίσουμε  σαν συνταξιούχοι και σαν χώρα και όχι με το 

συναίσθημα του φόβου όπου εντέχνως προσπάθησαν ορισμένοι να καλλιεργήσουν όλο το προηγούμενο 

διάστημα. Όλοι γνωρίζουν ότι η πρόταση του Συλλόγου είναι αυτή που ταυτίζεται με την πρόταση της 

Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Τράπεζας και τις βασικές πρωτοβουλίες για την οποιαδήποτε εξέλιξη 

πάνω στο θέμα της διασφάλισης και διεύρυνσης του Προγράμματος θα τις έχει η Διοίκηση της Τράπεζας. 

Ο Σύλλογος των Συνταξιούχων θα προχωρήσει με βήματα ψύχραιμα και υπεύθυνα σε συνεργασία με 

την Τράπεζα και τον Σ.Υ.Τ.Ε. για τη διασφάλιση όχι μόνο του «Προγράμματος» αλλά και του συνολικού 

εισοδήματος των συνταξιούχων του χώρου μας, όπως αποδεδειγμένα έχει πράξει όλα τα τελευταία χρόνια. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς   
το  Διοικητικό Συμβούλιο 

 
 

Υ.Γ.   Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι η πληρωμή Σύνταξης, Μερίσματος και Προγράμματος 

Μετεργασιακών Παροχών μηνός Ιανουαρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί  την Τετάρτη 23/12/2015. Επίσης 

όσοι από τα μέλη μας έχουν καταθέσει στην ΤτΕ την αίτηση για τη χορήγηση του (καθολικού)  Δανείου 

2,5 συντάξεων (κύριας και επικουρικής) η πίστωση θα γίνει την Τέταρτη 23/12/2015 στο λογαριασμό που 

πιστώνεται η σύνταξή τους. 


