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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 3
ΤΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ
ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Εντός των προσεχών ημερών το Υπουργείο Εργασίας θα πρέπει να οριστικοποιήσει την τελική
πρόταση για τον τρόπο μείωσης των κύριων και επικουρικών συντάξεων. Τα επικρατέστερα εναλλακτικά
σενάρια σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε θα είναι τρία (3).
 Το πρώτο σενάριο προβλέπει διατήρηση της επικουρικής σύνταξης σε ποσοστό 20% και υψηλά
ποσοστά μειώσεων στις κύριες συντάξεις. Θεωρείται βεβαίως δεδομένο ότι οι μειώσεις αυτές θα
συμπαρασύρουν και τις επικουρικές συντάξεις προς τα κάτω, καθ’ ότι το ύψος τους εξαρτάται από το
ποσόν της κύριας σύνταξης.
 Το δεύτερο σενάριο προβλέπει συγχώνευση των επικουρικών συντάξεων με τις κύριες και ταυτόχρονη
αλλαγή των ποσοστών αναπλήρωσης. Για συντάξεις μέχρι 1.000€ το ποσοστό παραμένει στο 75%, για
συντάξεις από 1.001-1.500€ το ποσοστό αναπλήρωσης θα διαμορφωθεί στο 65% και για συντάξεις από
1.501€ και άνω το ποσοστό θα διαμορφωθεί στο 55%, γεγονός που οδηγεί σε μεγάλες μειώσεις
συντάξεων στον κλάδο των Τραπεζοϋπαλλήλων συνολικά, καθ’ ότι έχει υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης!!!
 Το τρίτο σενάριο αφορά τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος για τις επικουρικές συντάξεις και υψηλές
μειώσεις στις κύριες συντάξεις πάνω από 1.000€. Τη συγκεκριμένη πρόταση επιχειρεί με κάθε τρόπο να
αποφύγει το Υπουργείο Εργασίας και ειδικότερα ο αρμόδιος Υπουργός κ. Κατρούγκαλος.
Αντιλαμβάνεται ο κάθε συνάδελφος συνταξιούχος ότι όποιο από τα τρία σενάρια επιλεγεί, τα
ποσοστά μειώσεων των συντάξεων (κύριων και επικουρικών) θα είναι δυσβάσταχτα.

ΔΕΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Σ.Σ.Τ.Ε. ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
Αυτή τη δύσκολη περίοδο σοβαρών πιέσεων και κινδύνων για τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά
μας δικαιώματα επέλεξαν οι επικεφαλείς των «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» να καλλιεργήσουν μια εξαιρετικά επιζήμια και
αποπροσανατολιστική πρακτική δημιουργώντας ανησυχία και ανασφάλεια στο σύνολο των συναδέλφων
μας. Αντί να στηρίξουν το έργο της «Επιτροπής Κοινωνικοασφαλιστικών Θεμάτων» που με ιδιαίτερη
προσπάθεια αναζητεί τις πιθανές λύσεις για την κατοχύρωση του «Προγράμματος Μετεργασιακών
Παροχών», καθώς σύμφωνα με την άποψη των νομικών που ασχολούνται με αυτό το θέμα δεν είναι
πλήρως διασφαλισμένο, την πολεμούν με κάθε τρόπο. Αναφέρουν την Επιτροπή σε ανακοινώσεις τους σαν
«δήθεν» όταν γνωρίζουν πολύ καλά ότι έχει συσταθεί με πράξη Διοικητή και συμμετέχουν τρεις Διευθυντές
της Τράπεζας, οι Πρόεδροι των δύο συλλόγων (ΣΥΤΕ και ΣΣΤΕ) καθώς και δύο νομικοί που έχουν συνδράμει
με την επιστημονική τους γνώση και εμπειρία στη δημιουργία του «Προγράμματος» το 2013. Όλοι οι
παραπάνω για τους «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» είναι ΔΗΘΕΝ. Δυστυχώς η παραπληροφόρηση και υπονόμευση δεν
επικεντρώνεται μόνο στα παραπάνω. Στην πρόσφατη ενημέρωση που έκανε ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας
την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2015 με θέμα τη συνάντηση της «Επιτροπής Κοινωνικοασφαλιστικών Θεμάτων»
με τον κ. Διοικητή, ανέφερε συγκεκριμένα τις πέντε (5) εναλλακτικές προτάσεις που επεξεργάζεται η
«Επιτροπή» για να ανευρεθεί φόρμουλα διασφάλισης του «Προγράμματος».

Οι σύμβουλοι της συγκεκριμένης παράταξης ενώ συμμετείχαν σ’ όλη τη διαδικασία και μάλιστα
ζήτησαν διευκρινήσεις για όλα τα παραπάνω, «πριν αλέκτωρ λαλήσει τρις» στη σχετική ανακοίνωσή τους
μετά το Δ.Σ. αναφέρθηκαν κατά την προσφιλή τους μέθοδο σε μία μόνο διέξοδο – λύση, αυτή της Ιδιωτικής
Ασφαλιστικής Εταιρείας.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Όπως καταγράφηκε προσφάτως, οι δήθεν φόβοι τους για την Ιδιωτική Ασφαλιστική Εταιρεία
χρησιμοποιούνται ως άλλοθι για να αποκρυβεί η ουσία της επιδίωξής τους που είναι, η ολοσχερής
κατάργηση του «Προγράμματος». Με την εκτίμησή μας αυτή ταυτίστηκε πλήρως και ο Σύλλογος των εν
ενεργεία συναδέλφων. Το Δ.Σ. του ΣΥΤΕ, μάλιστα, σχολίασε αρνητικά, με απόφαση όλων των παρατάξεων,
την πρόσφατη εξέλιξη των αγωγών συνταξιούχων κατά της Τράπεζας την οποία επικροτεί η συνδικαλιστική
παράταξη των «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ». Η σχετική παράγραφος της ανακοίνωσης του ΣΥΤΕ Νο15/3.11.2015, για να
βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα, ανέφερε συγκεκριμένα «…Στο Δ.Σ. συζητήθηκε και η πρόσφατη εξέλιξη
αγωγών συνταξιούχων κατά της Τράπεζας σε σχέση με την καταβολή των Μερισμάτων, ιδίως όσον αφορά
στη διατύπωση περί «παράνομου» διαχωρισμού του Μερίσματος. Η κοινή αντίληψη όλων ήταν ότι,
ασχέτως από τις όποιες προθέσεις του κάθε ενάγοντος, τέτοιες διατυπώσεις μπορούν να ερμηνευτούν
αυθαίρετα με τρόπο που να αμφισβητούν το Πρόγραμμα και να καταστούν επικίνδυνες για όλους τους
ασφαλισμένους…»
Όλα τα παραπάνω ξεπέρασε η αναφορά στη σχετική ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (02.11.2015) της εν
λόγω παράταξης, που επικαλείται ευθέως ότι σαν παράταξη του Συλλόγου ζήτησε μεμονωμένα συνάντηση
με τη Διοίκηση της Τράπεζας και την Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού. Εάν αυτή η πρωτόγνωρη
αντιδεοντολογική και αντικαταστατική ενέργεια δεν είναι ευθεία υπονόμευση του Συλλόγου Συνταξιούχων
ΤΟΤΕ ΤΙ ΕΙΝΑΙ;
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Νομίζουμε ότι η αποκατάσταση της ομαλότητας στο Σύλλογο και η προστασία των κεκτημένων των
τελευταίων χρόνων είναι υποχρέωση που αφορά όλους μας. Θα πρέπει να καυτηριάσουμε και να
απομονώσουμε ακραίες και επικίνδυνες πρακτικές κομματικού και συνδικαλιστικού αριβισμού που μπορούν
να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητες εξελίξεις και αποτελέσματα.
Στην παράταξη των «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» υπάρχουν ευτυχώς συνάδελφοι διαλλακτικοί και λογικοί που έχουν
διαφορετική άποψη και αντίληψη, απ’ αυτή που εμφανίζει προς τα έξω μια μικρή μειοψηφία που ελέγχει
επικοινωνιακά τη συγκεκριμένη παράταξη. Είναι άδικο συνάδελφοι που γνωρίζουμε πολύ καλά τις
αντιλήψεις τους καθότι έχουμε δουλέψει αρκετά χρόνια μαζί, να εμφανίζονται ότι υιοθετούν αυτές τις
πρακτικές.

Για τη “Δημοκρατική Συνεργασία”
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η συντονιστική επιτροπή
Γοζαδίνος Γιάννης, Κλητοράκη Ελένη, Αβαγιανός Θανάσης, Ακριώτης Γιάννης, Αλατάς Γρηγόρης,
Ανδρουλάκης Γιώργος, Αργυρόπουλος Κώστας, Αρμάος Ρόκκος, Βασιλαδιώτης Χαράλαμπος, Ζέρβας
Άγγελος, Καπαρός Μιχάλης, Καρανάσης Διονύσης, Καραθανάσης Τρύφωνας, Κοκκινόπουλος
Δημοσθένης, Κονδύλης Νίκος, Κοσμάς Δημήτρης, Κούρτης Γιώργος, Κυριακαντωνάκης Ηλίας, Λαδά
Ελευθερία, Μακρής – Γυαλιάς Θεόδωρος, Μιχαηλίδης Ανδρέας, Μπέλεσης Αναστάσιος, Μπούρδαλος
Κώστας, Ντηνιακός Γιώργος, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαϊωάννου Αποστόλης, Παπαϊωάννου
Στέφανος, Παπανδρέου Χρήστος, Πέτρου Παναγιώτης, Ποριώτης Γιώργος, Σαράτσογλου Αντώνης,
Στρίκου Κώστας, Τσικογιαννοπούλου Νίκα, Τσιλίκα Αγγέλα, Χαϊδούτης Στέλιος
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