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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 28
ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤτΕ
ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΙΣ ΑΝΤΙΘΕΣΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι στο Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας στη συνεδρίαση του στις 19/12/2016
ο κ. Διοικητής, μετά από σχετική εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Προγράμματος
Μετεργασιακών Παροχών στην οποία μετέχουν ο Σύμβουλος κ. Γ. Σταματόπουλος ως Πρόεδρος, η
Διευθύντρια κα Αν. Παξινού, ο Διευθυντής κ. Μ. Μιχαλόπουλος και οι Πρόεδροι του ΣΥΤΕ και του ΣΣΤΕ
ως μέλη, πρότεινε τη διεύρυνση του Προγράμματος και για τους ασφαλισμένους μετά την 1/1/1993.
Το Γενικό Συμβούλιο έκανε δεκτή την εισήγηση του κ. Διοικητή με αποτέλεσμα το σύνολο
των ασφαλισμένων της Τράπεζας (εργαζόμενοι και συνταξιούχοι) να απολαμβάνουν το ίδιο
ασφαλιστικό καθεστώς και να μην υπάρχουν πλέον ασφαλισμένοι δύο ταχυτήτων. Ταυτόχρονα, με
τη διεύρυνση του Προγράμματος διασφαλίζεται η συνέχειά του για τις επόμενες γενιές των
ασφαλισμένων. Επίσης, το Γενικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Εκτελεστική Επιτροπή (άρθρο 28 του
Καταστατικού) “….όπως κατόπιν περαιτέρω διερεύνησης του θέματος, λάβει κάθε αναγκαία και
πρόσφορη απόφαση για τη σταδιακή σύγκλιση του μέρους της μετεργασιακής παροχής που άγεται
σε κάλυψη της υποχρεωτικής επικουρικής σύνταξης προς τα επίπεδα αυτής που εκάστοτε ο νόμος
προβλέπει”. Για τη διασφάλιση της υλοποίησης όλων των παραπάνω ο ΣΣΤΕ και ο ΣΥΤΕ θα
υπογράψουν Πρόσθετη Συμφωνία με την Τράπεζα συμπληρωματικά της προηγούμενης συμφωνίας
ΣΣΤΕ-ΣΥΤΕ-ΤτΕ της 25/6/2013. Τη Συμφωνία εκ μέρους του Συλλόγου μας θα υπογράψουν ο Πρόεδρος κ.
Ι. Γοζαδίνος και η Γεν. Γραμματέας κα Ελ. Κλητοράκη.
Οι προσπάθειες του Συλλόγου μας ανταμείφθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, καθότι
επιτεύχθηκε ένα από τα κύρια αιτήματα που συμπεριλαμβάνονταν στο σχετικό υπόμνημα προς τον κ.
Διοικητή, η διεύρυνση δηλαδή του Προγράμματος με τη συμμετοχή των νέων ασφαλισμένων και η
διασφάλιση της συνέχειάς του. Επίσης, με το δεύτερο σκέλος της απόφασης του Γενικού Συμβουλίου,
δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για τη μεταφορά ποσοστού της επικουρικής
σύνταξης στο Πρόγραμμα, αίτημα που επίσης προέβλεπε το υπόμνημα του Συλλόγου.

Δυστυχώς όμως οι επιτυχίες αυτές υπονομεύθηκαν μέχρι την τελευταία στιγμή από τις
προσπάθειες συγκεκριμένων συνδικαλιστών του Συλλόγου μας με παρεμβάσεις και απειλές σε στελέχη
της Τράπεζας και σε μέλη της Διοίκησης οι οποίες ευτυχώς έπεσαν στο κενό. Παραθέτουμε
παρακάτω μέρος της Ανακοίνωσης Νο 51/20-12-2016 του ΣΥΤΕ που ο Πρόεδρός του συμμετέχει στο
Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα!!!
…Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η στάση του Υποδιοικητή κ. Μητράκου, ο οποίος
διαφώνησε με την πρόταση του κ. Διοικητή ως προς το σκέλος της εξουσιοδότησης προς την
Εκτελεστική Επιτροπή, με σκοπό την ειδικότερη μελέτη για την μεταφορά της επικουρικής σύνταξης
στο Πρόγραμμα. Παρ’ όλο ότι μέχρι τον διορισμό του από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ήταν
εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Σύλλογο, διαφώνησε με ένα θέμα που και οι δύο Σύλλογοι
(ΣΥΤΕ – ΣΣΤΕ) διεκδικούν προς όφελος όλων των ασφαλισμένων της Τράπεζας. Αντιθέτως,
θετικά τοποθετήθηκαν και ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι παριστάμενοι Γενικοί Σύμβουλοι, μεταξύ των
οποίων και οι εκπρόσωποι των φορέων εργοδοτών και εργαζομένων !
Αρνητική αίσθηση προκάλεσε επίσης η αναφορά του κ. Υποδιοικητή ότι συνδικαλιστές και
βουλευτές του ζήτησαν να παρέμβει για την αναβολή του θέματος, με το επιχείρημα της δήθεν
ελλιπούς ενημέρωσης και ότι έρχεται το θέμα προς έγκριση στο Γ.Σ. σε μια περίοδο που είναι κοντά
στις εκλογές του Συλλόγου !
Ο Πρόεδρος του ΣΥΤΕ τόνισε ότι ο ΣΥΤΕ, όπως και ο ΣΣΤΕ, εκπροσωπούνται αποκλειστικά
μέσω των δημοκρατικά εκλεγμένων θεσμικών τους οργάνων και η Διοίκηση δεν επιτρέπεται να
λαμβάνει υπ’ όψη της συνδικαλιστές, πόσο μάλλον βουλευτές, που δεν έχουν κανένα θεσμικό
ρόλο σε θέματα εν ενεργεία και συνταξιούχων και με τις ενέργειές τους υπονομεύουν τη δράση των
εκλεγμένων συλλογικών οργάνων για τη διασφάλιση των συμφερόντων των συναδέλφων…
Όλα τα παραπάνω έρχονται να επιβεβαιώσουν με το χειρότερο τρόπο την ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ του
Συλλόγου μας και των αιτημάτων των συνταξιούχων με τις ΑΝΤΙΘΕΣΜΙΚΕΣ παρεμβάσεις του
συγκεκριμένου συνδικαλιστή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Στη λογική αυτή έρχεται να προστεθεί
και η υπονομευτική προσπάθεια και από τον γνωστό βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, που κάθε τόσο μας
«σώζει» με τις παρεμβάσεις του.
Δεν έχουν πλέον κανένα άλλοθι για να συνεχίζουν να παίζουν συνδικαλιστικά και κομματικά
παιχνίδια στην πλάτη των συνταξιούχων της ΤτΕ. Παραμένουν έκθετοι και «απογυμνωμένοι»
επιχειρημάτων στα μάτια των συναδέλφων μας!!!
Ο Σύλλογος των Συνταξιούχων θα προχωρήσει με βήματα ψύχραιμα και υπεύθυνα σε
συνεργασία με την Τράπεζα και τον ΣΥΤΕ για τη διασφάλιση όλων των ασφαλισμένων του χώρου
μας όπως αποδεδειγμένα έχει πράξει όλα τα τελευταία χρόνια.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς και ευχές για το Νέο Έτος
Το Διοικητικό Συμβούλιο

