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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2 

 

ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΩΘΟΥΜΕ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΣ 
 

 

Συναδέλφισσες,  Συνάδελφοι, 

 

Το Διοικητικό  Συμβούλιο   που πρόεκυψε από τις εκλογές του Οκτωβρίου 2021 έχει να 

αντιμετωπίσει μια σύνθετη και δύσκολη κατάσταση τόσο στον οικονομικό όσο και  στον 

υγειονομικό τομέα της Χώρας.  Μέσα σε αυτό το ασταθές και απρόβλεπτο περιβάλλον,  η 

διεκδίκηση των δικαίων αιτημάτων μας  πρέπει να γίνεται με προσεκτικές και 

απόλυτα υπεύθυνες  κινήσεις, και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τεθούν υπό 

αμφισβήτηση οι κατακτήσεις του χώρου μας, που μας φέρνουν σε καλύτερη θέση από τους  

υπόλοιπους συνταξιούχους. Η αναγνώριση και διαπίστωση της πραγματικότητας δεν 

αποτελεί σε καμία περίπτωση  κινδυνολογία. Εντός του ανωτέρω πλαισίου το 

Προεδρείο, παρά την κάθετη και απόλυτη άρνηση συνεργασίας ειδικότερα των δύο 

παρατάξεων της Αντιπολίτευσης (Εν Δράσει & Αναγεννητική Πρωτοβουλία), προχωρά 

στην υλοποίηση των διεκδικήσεων, όπως αυτές τέθηκαν στο προγραμματισμό δράσης 

του Συλλόγου μας και οποίος εγκρίθηκε από την πλειοψηφία των συμβούλων.   

 

Συγκεκριμένα ο  Σύλλογος: 

➢ Υποστήριξε στις 22/03/2022, στον Άρειο Πάγο, μέσω των ισχυρών νομικών 

προτάσεων των έγκριτων  δικηγορικών γραφείων μας την αίτηση αναίρεσης κατά  της 

απόφασης του Εφετείου 2216/6.4.2020 που αμφισβητούσε την ισχύ των ΣΣΕ (1948 και 

1951). Αμφισβήτηση που προκλήθηκε αποκλειστικά από δίκη συνταξιούχων μας που 

ανέλαβε εργολαβικά ο επικεφαλής της παράταξης «Εν Δράσει» με συγκεκριμένο 

δικηγορικό γραφείο. Παρ΄ όλα αυτά από την παράθεση των θέσεων της ΤτΕ,  γίνεται 

αντιληπτό  ότι,  Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΕΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΩΝ ΣΣΕ (1948 &1951). 

Διατηρεί όμως τις επιφυλάξεις της για την καταβολή των δώρων και των επιδομάτων αδείας 

ειδικότερα στο τμήμα του μερίσματος που αντιστοιχεί στην Μετεργασιακή Παροχή.  



 

➢ Έχει  καταφέρει και με την σύμφωνη γνώμη της Διοίκησης, να πετύχει μια σειρά 

ρυθμίσεων για την πλειοψηφία των κατηγοριών των δανείων μας οι οποίες είναι 

μοναδικές για συνταξιούχους τραπεζοϋπαλλήλους. Για συγκεκριμένες κατηγορίες 

δανείων οι δόσεις επανήλθαν  στα προηγούμενα επίπεδα, το ίδιο ίσχυσε και για το σύνολο των 

εργαζομένων της Τράπεζας. Σας  διαβεβαιώνουμε ότι, ο Σύλλογος θα εξαντλήσει ΟΛΑ 

τα περιθώρια περαιτέρω διατήρησης και ενίσχυσης των θετικών ρυθμίσεων, δίχως 

τυμπανοκρουσίες και ανώφελους πανηγυρισμούς. 

 
➢ Έχει θέσει επανειλημμένα στη Διοίκηση το θέμα της κατάργησης των δύο μνημονιακών 

κρατήσεων, για το  οποίο οφείλουμε να δεχθούμε ότι  δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος 

καθώς η επίλυση τους βρίσκει κάθετη άρνηση στους εκπροσώπους των δύο αρμοδίων 

Υπουργείων (Εργασίας και Οικονομικών). Στο ζήτημα αυτό θεωρούμε ότι ο κ. Διοικητής  

θα πρέπει να επιμείνει στην οριστική  επίλυση του συγκεκριμένου θέματος  

αναλαμβάνοντας  ουσιαστικές πρωτοβουλίες προς όλες τις κατευθύνσεις.  

 

➢ Διεκδικεί οικονομική ενίσχυση  500 ΕΥΡΩ για κάθε συνάδελφο που η ΚΥΡΙΑ σύνταξή του 

δεν υπερβαίνει μικτά τα 1.200 ΕΥΡΩ. Το προεδρείο έλαβε αυτή την απόφαση 

σταθμίζοντας όλες τις παραμέτρους και ειδικότερα ότι οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι 

αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα επιβίωσης. Εκτιμούμε ότι τελικά θα υπάρξει 

θετική έκβαση..  

 

Συναδέλφισσες και   Συνάδελφοι, 

Όπως διαπιστώνουμε σε καθημερινή βάση, τίποτε δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο και 

σταθερό. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και το αναπάντεχο κύμα της ακρίβειας στην ενέργεια, 

στα καύσιμα και στα τρόφιμα δημιουργούν αυτή την αίσθηση ανασφάλειας.   

 

Συναδέλφισσες και   Συνάδελφοι,  

Ευχόμαστε σε όλους σας Καλό Πάσχα και η Ανάσταση του Κυρίου να μας φωτίσει 

και μας οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλλον. Κάθε ευχή για οικογενειακή και 

προσωπική ευτυχία. 

 

Mε συναδελφικούς χαιρετισμούς 
ΔΕΚΣ 


