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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 5 

 

ΑΥΞΗΣΕΙΣ- ΑΚΡΙΒΕΙΑ - ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ- ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ  

 
Συναδέλφισσες,  Συνάδελφοι, 

 

Η ΔΕΚΣ υπηρετώντας με συνέπεια  την διαχρονική αρχή ότι πρέπει να επικοινωνούμε με 

τους συναδέλφους όταν έχουμε να τους ανακοινώσουμε ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ 

ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ,  αποφεύγει ΣΚΟΠΙΜΑ να σπαταλά πόρους του συλλόγου σε 

ανούσιες και άσκοπες  παραθέσεις χιλιοειπωμένων  και γνωστών θέσεων. ΟΥΚ ΕΝ ΤΩ 

ΠΟΛΛΩ ΤΟ ΕΥ.    

Σας διαβεβαιώνουμε, ότι το Προεδρείο σταθερά και επίμονα προωθεί τα θέματα και τις 

διεκδικήσεις μας. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΙ ΤΗΝ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΜΑΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ, 

ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ  ΜΑΣ.  

Αναφορικά  με τα τρέχοντα θέματά μας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω:   

• Αυξήσεις στις Συντάξεις  

Η Διοίκηση πρόκειται να ακολουθήσει τις Κυβερνητικές εξαγγελίες προχωρώντας στην 

χορήγηση αυξήσεων στις ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ σε ποσοστό τουλάχιστον 7,75%. Η αύξηση 

θα δοθεί στα τέλη Ιανουάριου 2023 με τις συντάξεις Φεβρουαρίου  (μαζί με τα σχετικά 

αναδρομικά). Αναφέρουμε την έκφραση «τουλάχιστον» καθώς είναι πιθανόν να υπάρξει 

μια μικρή περαιτέρω αύξηση όταν οριστικοποιηθούν οι συνιστώσες της αύξησης από την 

ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή). 

Οι αυξήσεις αυτές αφορούν μόνο στις Κύριες Συντάξεις.  Δεν υπάρχει  πρόβλεψη 

του νόμου για τις επικουρικές.  Η παράταξή μας λαμβάνοντας υπόψη το θεσμικό 

πλαίσιο λειτουργίας της ΤτΕ,  σε συνδυασμό  με  τις υφιστάμενες υποχρεώσεις της 

Τράπεζας έναντι του προσωπικού της, που έχουν κατοχυρωθεί από σειρά συλλογικών και 

όχι μόνο συμβάσεων, ζητά την επέκταση των ανωτέρω αυξήσεων και στο ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ  

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΏΝ  ΜΑΣ .  Μπροστά στο φάσμα της ακρίβειας, τον χειμώνα 



που έρχεται, τις αυξήσεις στο πετρέλαιο, το αέριο,  το ρεύμα, τον υψηλό 

πληθωρισμό, την εκτόξευση των τιμών των βασικών ειδών διατροφής και υγιεινής, 

είναι πλέον καιρός να δείξει η Διοίκηση της Τράπεζας την ευαισθησία της απέναντι 

στους συνταξιούχους της  και να απεγκλωβισθεί από τους τύπους  και τις 

αγκυλώσεις της. ΚΑΜΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙ ΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΗ. 

 

• Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης και έκτακτή οικονομική ενίσχυση ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων. 

Από 1.1.2023 καταργείται η μηνιαία παρακράτηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι το ποσό αυτό που παρακρατείται από τις συντάξεις μας σε 

μηνιαία βάση δεν είναι σημαντικό, αυξάνεται όμως σημαντικά η σχετική ωφέλεια για 

μεγάλο  αριθμό από εμάς, καθώς με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων 

καταβάλλουμε στο σύνολο του φορολογητέου εισοδήματος σημαντικά ποσά των οποίων η 

κράτηση θα καταργηθεί. 

Επίσης η Τράπεζα ακολουθώντας τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης  ανακοίνωσε ότι 

θα καταβάλλει 250 ΕΥΡΩ και στους Συνταξιούχους της, οι οποίοι  πληρούν τα 

εισοδηματικά και τα λοιπά κριτήρια που αναφέρονται στις σχετικές Κυβερνητικές 

Ανακοινώσεις.   

 

• Δικαστικές προσφυγές κατάργησης των αντισυνταγματικών κρατήσεων και 

δώρων.   

Η δικαστική διεκδίκηση της αναδρομικής επιστροφής των κρατήσεων και των 

δώρων   μέσα από τις αγωγές του Συλλόγου βρίσκεται σε καλό δρόμο.  Οι 

πρωτόδικες αποφάσεις δικαιώνουν ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό συναδέλφων για την 

επιστροφή των κρατήσεων των Ν4051/12 και Ν4093/12. Στις 20/06/2022 εκδικάστηκε 

στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών η Έφεση της Τράπεζας κατά της πρωτόδικης 

Απόφασης που είχε δικαιώσει 46 συναδέλφους για τις κύριες συντάξεις τους.  

Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα έχουμε και την πρώτη θετική απόφαση Εφετείου.  

Επισημαίνεται  η αναγκαιότητα παρακολούθησης της πορείας των δικαστικών 

αγώνων μόνο μέσα από τις επίσημες ανακοινώσεις του Συλλόγου και όχι από τα 

γνωστά αποπροσανατολιστικά κέντρα που δημιουργούν σκόπιμα σύγχυση σε 

όλους μας στοχεύοντας στην υπονόμευση των προσπαθειών του Προεδρείου.    

 



• Ενίσχυση και βελτίωση των  ιατροφαρμακευτικών και νοσοκομειακών παροχών.  

Το Προεδρείο εκτιμά ότι η απόφαση του Συλλόγου των Εν Ενεργεία συναδέλφων να 

υπογράψουν, με μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία, σύμβαση με την οποία αυξάνονται και 

διευρύνονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα ποσά με οποία αποζημιώνονται οι 

συνάδελφοι  για μια σειρά ιατρικών και νοσοκομειακών πράξεων, βρίσκεται προς την 

σωστή κατεύθυνση, Εισηγήθηκε στο Δ.Σ. της Παρασκευής 2/12/2022 την έγκριση από 

το σώμα προκειμένου  να ανατεθεί στον ίδιο ασφαλιστικό πράκτορα που χρησιμοποίησε 

ο σύλλογος των Εν Ενεργεία να διερευνήσει  εάν υπάρχουν οι προϋποθέσεις και τα 

κριτήρια συμμετοχής και των συνταξιούχων σε ανάλογο πρόγραμμα. Η έρευνα θα 

διεξαχθεί Δωρεάν  και δεν δεσμεύει τον σύλλογο με οιανδήποτε υποχρέωση. Ο 

συνάδελφος Ευσταθίου  και λοιποί  σύμβουλοι των «Εν Δράσει» αποχώρησαν από την 

συζήτηση του Θέματος!!!! Δεν κατανοούμε τον λόγο!!!! Αντιτίθενται σε τι??? Ο Σύλλογος 

των Εν Ενεργεία αντιστρατεύεται τα συμφέροντα των συναδέλφων????. Λογικές 

απορίες και ανησυχίες που ζητούν απαντήσεις!! Με τεκμηριωμένα στοιχεία και όχι 

αοριστολογίες και κινδυνολογίες!!!!! Η πρόταση υπερψηφίστηκε ομόφωνα από τους 

συμβούλους που συμμετείχαν στη συνεδρίαση του Δ.Σ. 

 

• Ευπρέπεια και σοβαρότητα  αντιπαράθεσης και κριτικής στα Μέσα Κοινωνικής 

Δικτύωσης.  

Συνάδελφοι όσοι από εμάς περιηγούνται στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης,  και 

αναζητούν πληροφορίες και ενημέρωση από ιστοσελίδες  στις οποίες συμμετέχουν και  

αναρτούν τις απόψεις τους άλλοι συνάδελφοι, έχουν διαπιστώσει ότι επί 42 μήνες 

συγκεκριμένος συνταξιούχος από την Κρήτη βωμολοχεί, υβρίζει και λοιδορεί  με 

εκφράσεις πεζοδρομίου τον Πρόεδρο, την Αντιπρόεδρο και τον Γενικό 

Γραμματέα του Συλλόγου και όχι μόνο. Καθυβρίζει με τις χειρότερες εκφράσεις 

οποιονδήποτε συνάδελφο τολμά να εκφράσει απόψεις και θέσεις διαφορετικές από 

τις δικές του!!! Δεν αντιπαραθέτει επιχειρήματα, προτάσεις και δεν κρίνει τεκμηριωμένα 

τις ενέργειες του Προεδρείου, επικεντρώνεται μόνο σε ύβρεις και απαξιώνει τα θεσμικά  

Όργανα επειδή δεν συμφωνεί με τη δημοκρατική επιλογή της πλειοψηφίας των 

συναδέλφων   που συστηματικά τους εκλέγει στα σχετικά αξιώματα. Το Προεδρείο 

λοιπόν κρίνοντας, με μεγάλη περίσκεψη και μετά από υπομονή και ανοχή 42 μηνών, ότι 

έφτασε πλέον «ο κόμπος στο χτένι» και πως η συνέχιση της παρούσας κατάστασης 

έχει αρνητικές επιπτώσεις στην αξιοπιστία και  την αξιοπρέπεια του συνόλου των 



συναδέλφων, πρότεινε και το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη υποβολή  

μήνυσης κατά του ανωτέρω συναδέλφου. Ο συν Ευσταθίου και οι περί αυτών 

αποχώρησαν από την συνεδρίαση καταθέτοντας επιστολή - δήλωση.  Καθώς θεωρούμε 

ότι  ο συνάδελφος αυτός ήταν εν πολλοίς υποκινούμενος  και κατευθυνόμενος 

αναμένουμε εξελίξεις……..   

Αντίστοιχη ευθύνη αναλογεί και στους Διαχειριστές της Ιστοσελίδας μιας εκ οποίων 

είναι εκλεγμένη σύμβουλος των Εν Δράσει που επέτρεψαν, αν δεν υπέθαλψαν 

σκόπιμα…. τις σχετικές υβριστικές και συκοφαντικές αναρτήσεις.        

 

• Κατάργηση των δύο μνημονιακών κρατήσεων 

Το θέμα έχει τεθεί επανειλημμένα με επιμονή στη Διοίκηση. ¨Οφείλουμε να δεχθούμε ότι  

δεν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος καθώς η επίλυσή του βρίσκει κάθετα αρνητικά 

σημαντικά στελέχη των Υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών. Δίχως να 

παραβλέπουμε τις προγενέστερες προσπάθειες για την επίλυση του θέματος, για 

την παράταξή μας το θέμα δεν έχει κλείσει οριστικά… 

 
Συναδέλφισσες και   Συνάδελφοι, 

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

σταθερό. Με σοβαρότητα και συνέπεια συνεχίζουμε την διεκδίκηση των αιτημάτων μας. 

 

Ευχόμαστε σε όλους σας Καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά  

με υγεία και χαρά. Η Γέννηση του Θεανθρώπου να μας φωτίσει και να 

μας οδηγήσει σε ένα καλύτερο μέλλον. Με κάθε ευχή για οικογενειακή 

και προσωπική ευτυχία. 

 

Mε συναδελφικούς χαιρετισμούς 
   Η Συντονιστική Επιτροπή  
 

Νίκος Αντωνόπουλος,  Ιωάννης Καλογιαννίδης , Δημήτρης Καλλέργης,    
 Ευαγγελία (Λολίτα) Βρέττα,    Ηλίας Κωτσιόπουλος  


