Αθήνα, Ιούνιος 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 1
Συνάδελφοι,
Μετά τις αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας στις 19/3/2015 και την ετυμηγορία σας, η
κίνησή μας συμμετέχει στη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και σε θέση
ευθύνης.
Βασική εκτίμησή μας για τη συμμετοχή μας στο σχηματισμό του Δ.Σ. και με τη δική
μας ψήφο, ήταν να αντιμετωπισθούν με το καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο τα
προβλήματά μας στη διετία 2015-2017, με τη συνεργασία του πλειοψηφίσαντος
συνδυασμού και με κοινή αποδοχή του προγραμματισμού δράσης, όπως αυτός σας
γνωστοποιήθηκε στην Ανακοίνωση Νο2/30-4-2015 του Συλλόγου μας. Η παρουσία μας
στο προεδρείο του Δ.Σ. και η επίτευξη ρεαλιστικών στόχων προϋποθέτει αγαστή
επικοινωνία και συνεργασία, τόσο με τη Διοίκηση της Τραπέζης, όσο και με τους
εκπροσώπους των εν ενεργεία συναδέλφων στο ΣΥΤΕ και στο ΑΤΠΣΥΤΕ όσο και στην
ΟΣΤΟΕ. Η παραπάνω συνεργασία είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Είναι μια ισχυρή βάση
όπου μπορούμε να στηριζόμαστε. Πρέπει πάση θυσία να την διατηρήσουμε, να την
προστατέψουμε και να διασφαλίσουμε την ενότητα.
Συνάδελφοι με σχετική καθυστέρηση επικοινωνούμε μαζί σας. Αυτό οφείλεται στον
περιορισμένο αριθμό ανακοινώσεων που δικαιούται η κίνησή μας μετά από τα
αποτελέσματα των εκλογών.
Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε για την αγωνιστικότητά σας και την παρουσία
σας στις εκλογές. Σας ευχαριστούμε επίσης για την τιμή που μας κάνατε να μας
ψηφίσετε παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες και παρά τα χαμηλά ποσοστά. Ευχαριστούμε
επίσης αυτούς που μας ξεχώρισαν να τους εκπροσωπήσουμε στο νέο ΔΣ, τιμούμε δε
και αυτούς που δεν μας ψήφισαν διότι όλοι είμαστε συνάδελφοι με τα ίδια προβλήματα,
τις ίδιες ανάγκες και την ίδια οικονομική ταλαιπωρία.
Επομένως όλοι μαζί ενωμένοι απέναντι στα προβλήματά μας, βέβαια κάποιοι
συνάδελφοι άλλων παρατάξεων αυτό δεν το υιοθετούν, δεν πειράζει εμείς πάντα θα
τους καλούμε για ενότητα. Διότι μόνο ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε πολλά από τη
Διοίκηση.
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Συνάδελφοι, μετά από την σκληρή λιτότητα των μνημονίων, τον δραστικό
περιορισμό και την αφαίμαξη των συντάξεών μας, που ζούμε όλοι μας, αντί να
προχωρήσουμε μπροστά αφήνοντας πίσω τις πληγές του παρελθόντος, έχουμε φτάσει
στην πιο κρίσιμη, πιο δύσκολη, απρόβλεπτη και επικίνδυνη στιγμή – ώρα μηδέν – για
την ίδια μας τη χώρα και κατ’ επέκταση για την τύχη τη δική μας και των οικογενειών
μας, διότι αφορά την οικονομική μας ύπαρξη.
Αυτή ακριβώς την ώρα με αισθημα ευθύνης και σοβαρότητας στηρίζουμε
Προεδρείο υπό το συνάδελφο Ιωάννη Γοζαδίνο και τη συνάδελφο Ελένη Κλητοράκη,
διότι όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε το καλύτερο προς όφελος των συναδέλφων.
Έτσι ο Σύλλογός μας δυνατός θα αντιμετωπίσει την κατάσταση υπερασπίζοντας τα
κεκτημένα μας, ό,τι έχει απομείνει από τις συντάξεις μας και ιδιαίτερα το πρόγραμμα
μετεργασιακών παροχών που πρέπει κατά τη γνώμη μας να πιστωθεί στο Προεδρείο
που το στήριξε και εξακολουθούμε να το στηρίζουμε, όπως και την ποιότητα φροντίδας
της υγείας.
Συνάδελφοι, πρέπει να τονίσουμε ότι δεν δίνουμε λευκή επιταγή ή συνεργασία
άνευ όρων. Θα αγωνιζόμαστε για λύσεις σε θέματα που αφορούν τα δίκαια αιτήματά
μας μετά από τον μνημονιακό τυφώνα.
Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι τα ζητήματα που αφορούν το συμφέρον των
συναδέλφων, όπως και για κάθε θετική πρωτοβουλία για ποιοτική και οικονομική
βελτίωση της ζωής μας θα στηρίξουμε σθεναρά το Προεδρείο και θα συνεργαστούμε
«και με το διάβολο» ακόμη για τα συμφέροντα των συναδέλφων μας. Σε θέματα όμως
όπου υπάρχουν σκιές, αδιαφάνεια ή δεν δίδονται καθαρές λύσεις για το συμφέρον όλων
μας θα μας βρίσκουν απέναντι ορθώνοντας τοίχο αδιαπέραστο.
Συνάδελφοι, όσο πιο συχνά μπορούμε θα ενημερώνεστε για τα τεκταινόμενα στο
Σύλλογό μας, με σκοπό την ανανέωση και τόνωση της κίνησής μας.
Συνάδελφοι τα θέματα που έχουν προτεραιότητα και μας απασχολούν πολύ θα τα
στηρίξουμε πάση θυσία (παρά τις διαφορετικές απόψεις άλλων κινήσεων) και είναι:
1. Πρόγραμμα μετεργασιακών παροχών. Εξασφάλιση στο διηνεκές και την
ασφαλή ενίσχυσή του.
Είναι ένα τεράστιο θέμα που μας καίει όλους. Πρέπει με πείσμα και
αγωνιστικότητα να το στηρίξουμε και να το θωρακίσουμε για το καλό όλων μας.
2. Λογ/σμος Αλληλεγγύης. Μας έφτασαν στο σημείο ώστε πολλοί συνάδελφοι να
έχουν πάρα πολλά οικονομικά προβλήματα και όχι μόνο. Θα πρέπει το
συντομότερο να τεθεί σε λειτουργία ο λογ/σμος αυτός. Πάντα με διαφάνεια,
δικλείδες ασφαλείας και φυσικά χρηματοδότηση από την Τράπεζα. Έτσι θα
μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες των συναδέλφων.
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3. Ζητούμε και θα ζητούμε πάντα την αποκατάσταση των απωλειών στις συντάξεις
μας από τη λαίλαπα των κρατήσεων, όπως και την ενίσχυση των
χαμηλοσυνταξιούχων.
4. Είμαστε υπέρ ενός νέου σύγχρονου καταστατικού που να καλύπτει τυχόν
αδυναμίες και παραλείψεις του παρελθόντος. Είναι ανάγκη για το συμφέρον των
συναδέλφων και έτσι θα πρέπει κάποιοι να μη το τορπιλίζουν. Στηρίζουμε την
προσπάθεια αυτή και καλό είναι να το ξανασκεφτούν και να το στηρίξουν για το
καλό των συνάδελφων μας και οι υπόλοιποι. Δεν πρέπει να διαφωνούμε για
πράγματα αυτονόητα διότι αυτό το πληρώνουν οι συνάδελφοι μας.
5. Θα γίνει προσπάθεια εκ νέου να δοθούν χαμηλότοκα δάνεια σε συναδέλφους
μας καθώς και επιμήκυνση αποπληρωμής των ήδη υφιστάμενων όπως και των
νέων που θα δοθούν.
6. Θα προσπαθήσουμε να ανακτήσουμε τις απώλειες των επιδομάτων μας. Πρέπει
να αγωνισθούμε για τις άδικες περικοπές που επέφεραν τα μνημόνια στα
επιδόματά μας και όχι μόνο.
7. Σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση της ολομέλειας του Συμβουλίου της
Επικρατείας κρίθηκαν αντισυνταγματικοί οι Νόμοι 4093/12 και 4051/12 με τους
οποίους επιβλήθηκαν περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις όλων των
ΔΕΚΟ και Τραπεζών. Μάλιστα με ερμηνεία που έδωσε το Υπουργείο Εργασίας
βγαίνουν αντισυνταγματικές και οι περικοπές του Νόμου 4051/12 με τις οποίες
καταργήθηκαν και τα δώρα. Μετά τα παραπάνω άμεση προτεραιότητά μας θα
είναι η επιστροφή των περικοπών που έγιναν στις συντάξεις μας (κύριες και
επικουρικές) όπως καθορίζει η απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας.
8. Πολιτιστικά: είναι περισσότερο από κάθε άλλη φορά αναγκαίο ο τομέας αυτός να
ενισχυθεί με συναδέλφους που διαθέτουν κάποια ταλέντα και μπορούν να
δημιουργήσουν και να προσφέρουν έργο. Οι συνάδελφοι με την κρίση που
περνάμε έχουν μεγάλη ανάγκη ώστε οι δραστηριότητες αυτές πρέπει να
διατηρηθούν ακόμη και να αυξηθούν πάντα με προσπάθεια να επιχορηγούνται
από την Τράπεζά μας, διότι είναι μια διέξοδος ψυχαγωγίας απέναντι στη μαυρίλα,
στη μιζέρια και στην ψυχολογική πίεση που ζούμε όλοι οι συνταξιούχοι.
Συνάδελφοι,
Στόχος μας είναι να αγωνιζόμαστε μέσα από το Προεδρείο συνεχώς για καλύτερο
αποτέλεσμα σε κάθε ένα από τα θέματα που μας απασχολούν. Αυτό σας το
υποσχόμεθα.
Η κίνησή μας θα καταβάλει προσπάθεια για την καλύτερη προάσπιση των
συμφερόντων των συναδέλφων μας, όπως και για τη συνεχή και πλήρη ενημέρωσή σας,
γυρίζουμε σελίδα!
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Συνάδελφοι, θα ήταν μεγάλη παράλειψη εάν δεν αναφερθούμε σε ένα αγωνιστή
της παράταξής μας. Με συγκίνηση λοιπόν αποχαιρετάμε το ιστορικό στέλεχος της
παράταξης τον Γιώργο Μαχαίρα μετά την απόφασή του να παραιτηθεί από κάθε
δραστηριότητα της κίνησής μας. Έτσι του λέμε όλοι μαζί ένα μεγάλο «ευχαριστώ» διότι
ήταν πάντα παρών στο συνδικαλιστικό γίγνεσθαι για το καλό των συναδέλφων.
Συνάδελφε σου ευχόμεθα όλοι ολόψυχα καλή ζωή και υγεία!
Τελειώνοντας θα μας επιτρέψετε να αναφερθούμε σε μια κατάθεση ψυχής της
συναδέλφου Ευαγγελίας Βρέττα, Αντιπροέδρου του Συλλόγου. Σας ευχαριστεί για
την τιμή που της κάνατε και για την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό της
ψηφίζοντας και αναδεικνύοντάς την πρώτη σύμβουλο. Θέλει να σας διαβεβαιώσει ότι θα
είναι αυτή που ξέρατε τόσα χρόνια δίπλα σας, προασπιζόμενη τα συμφέροντα των
συναδέλφων ανεξαρτήτως παράταξης.
«Επί του πιεστηρίου»: Μετά τη συνάντηση του Προέδρου και της Γραμματέως με τη
Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού, εξασφαλίσαμε α) τη μείωση του επιτοκίου σε
0,75% στα δάνεια Γ’ κατηγορίας καλύπτοντας όλους τους συνταξιούχους β) μας
υποσχέθηκε να εξετάσει τη μείωση του επιτοκίου και επιμήκυνση δανείων μισθών και
συντάξεων καθώς και την ενίσχυση του Λογ/σμου Αλληλεγγύης κατά 20.000€ και θα
βοηθήσει στην επίλυσή τους.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η Νέα Συντονιστική Επιτροπή
Βρέττα Ευαγγελία, Βερέβης Απόστολος, Δουρδούμας Βασίλειος, Καλλέργης
Δημήτριος, Κύββελος Φαέθων, Κωνσταντόπουλος Νίκος, Κωτσίοπουλος Ηλίας,
Μάνος Νίκος, Μπαλλής Ιωάννης, Παπαγεωργίου Μαρία, Σάτλας Νίκος.

Υ.Γ:

Συνάδελφοι, πρέπει να γνωρίζετε ότι εσείς με την ψήφο σας ορίζετε τους
εκπροσώπους σας στο Δ.Σ. και στην ΟΣΤΟΕ. Κανόνας απαράβατος.
Οι εκπρόσωποί μας στην ΟΣΤΟΕ είναι οι εξής:
Βρέττα Ε. – Δουρδούμας Β. – Καλλέργης Δ. – Κωνσταντόπουλος Ν. –
Μπαλής Ι.

Σημείωση: Υπενθυμίζουμε ότι κάθε Τέταρτη 11:00-13:00 τα μέλη και οι φίλοι της
ΔΕΚΣ συναντώνται στη Λέσχη του Συλλόγου (Λέκκα 23-25, 2ος
όροφος) για ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων.
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