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2015-2017 ΜΙΑ ΔΙΕΤΙΑ ΕΡΓΩΝ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Προσπαθήσαμε ως Σύλλογος και όπως θα διαπιστώσετε πετύχαμε τους στόχους
που είχαμε θέσει, παρά την αντικειμενικά δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία
και τις συνεχείς επιθέσεις υπονόμευσης που δεχόμασταν στην προσπάθεια προώθησης
και επίλυσης των αιτημάτων μας.
Με τη λήξη της θητείας μας σας παρουσιάζουμε αναλυτικά όλα τα θέματα που
επιλύσαμε τη διετία (2015-2017):

1. ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ»
ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 1/1/1993
Το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας στη συνεδρίασή του στις 19/12/2016 έκανε
αποδεκτή πρόταση του κ. Διοικητή, μετά από εισήγηση της Διαχειριστικής
Επιτροπής του Προγράμματος, που αφορούσε τη διεύρυνσή του με τη συμμετοχή
των ασφαλισμένων μετά την 1/1/1993!!! Η συγκεκριμένη απόφαση είχε ως
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 συμμετοχή
των νέων ασφαλισμένων, καταβάλλεται η αντίστοιχη εισφορά από εργαζομένους εργοδότη και διασφαλίζεται με τον καλύτερο τρόπο η συνέχεια του
Προγράμματος στις επόμενες γενιές. Για τους συνταξιούχους της ΤτΕ που
κάνουν ήδη χρήση του Προγράμματος αποκτά ιδιαίτερη σημασία η σχετική λύση
που δρομολογήθηκε.

2. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (αρθ. 28 του Καταστατικού)
Το δεύτερο σκέλος της Απόφασης του Γενικού Συμβουλίου της 19/12/2016
(εξουσιοδότηση της Εκτελεστικής από το Γενικό Συμβούλιο) δημιούργησε τις

κατάλληλες προϋποθέσεις για τη μεταφορά ποσοστού της επικουρικής στο
Πρόγραμμα. Η Εκτελεστική Επιτροπή υποκαθιστά το Γενικό Συμβούλιο και η
σύνθεσή της είναι πολύ περιορισμένη. Συμμετέχουν μόνο τα τρία μέλη της
Διοίκησης και το αρχαιότερο μέλος του Γενικού Συμβουλίου που εκτελεί χρέη
γραμματέα. Αντιλαμβάνεται ο κάθε συνάδελφος ότι η συγκεκριμένη περιορισμένη
σύνθεση διευκολύνει τη λήψη της όποιας απόφασης για το θέμα της μεταφοράς
της επικουρικής. Δυστυχώς όμως και οι δύο παραπάνω επιτυχίες
υπονομεύτηκαν 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.

3. ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
Διασφαλίσαμε την επαναχορήγηση του Καθολικού Δανείου το Δεκέμβριο του 2015
με πολύ ευνοϊκότερους όρους και προϋποθέσεις από το προηγούμενο του 2011!!!

4. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Το δάνειο τριών κύριων ακαθάριστων συντάξεων έχει τη δυνατότητα ο κάθε
συνάδελφος να το ζητήσει εκ νέου, αφού αποπληρώσει τα 2/3 του, όπως ήδη
χορηγήθηκε το Νοέμβρη του 2016 για ένα μεγάλο αριθμό συναδέλφων.
Με τη χορήγηση των δύο παραπάνω δανείων οι συνάδελφοι είχαν τη δυνατότητα
τα τέσσερα τελευταία χρόνια (2013, 2014, 2015, 2016) να κάνουν χρήση και από
ένα διαφορετικό δάνειο για κάθε χρόνο.

5. ΜΕΙΩΣΗ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
Διασφαλίσαμε τη μείωση του επιτοκίου κατά 0,75% στα δάνεια Γ’ κατηγορίας,
όπου καλύπτει το σύνολο των συνταξιούχων συναδέλφων που είχαν κάνει χρήση
του συγκεκριμένου δανείου ως εν ενεργεία υπάλληλοι.

6. ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Πετύχαμε την επιμήκυνση της εξόφλησης του δανείου 4 συντάξεων (κύριων και
επικουρικών) με πλαφόν τα 5.000€ από 4 χρόνια σε 7 χρόνια και οι δόσεις από 48
γίνανε 84. Δηλαδή μειώθηκε η κάθε δόση κατά 50% περίπου.

7. ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ
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Εξασφαλίσαμε την επέκταση της μείωσης της καταβολής των δόσεων στο 30% για
δάνεια μισθών και συμβολαιογραφικών για ένα σημαντικό αριθμό συναδέλφων
που δεν είχαν συμπεριληφθεί στη ρύθμιση.
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8. «ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΤΟΥ ΣΣΤΕ
Διασφαλίσαμε την καταβολή από την Τράπεζα, μετά από αίτημα του Συλλόγου
μας, για τα έτη 2015 και 2016 του ποσού των 20.000€ για κάθε έτος στο
«Λογ/σμό Αλληλεγγύης». Ένας αριθμός συναδέλφων που αντιμετώπιζε σοβαρά
προβλήματα υγείας - οικονομικά βρήκε μια μικρή στήριξη από το συγκεκριμένο
λογαριασμό.

9. ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΑΣ
Έχοντας υπόψη τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Σύλλογός μας τα τελευταία
χρόνια, με τη μείωση των εσόδων του, αποφασίσαμε τη λήψη μέτρων τα οποία
είχαν αρχίσει να εφαρμόζονται σταδιακά από το 2015. Ήδη για το έτος 2016
παρουσιάζεται πλεόνασμα στον Ισολογισμό του Συλλόγου μας. Σε πείσμα
ορισμένων παρατάξεων, που υπονόμευσαν και αυτήν την προσπάθεια,
μπορέσαμε να βελτιώσουμε τα οικονομικά του ΣΣΤΕ, ώστε να
αξιοποιήσουμε αποτελεσματικότερα τις εισφορές των μελών μας, χωρίς
να υπάρξουν περικοπές στο πρόγραμμα των Παραρτημάτων και χωρίς να
δημιουργηθεί πρόβλημα στην αμφίδρομη ενημέρωση των μελών μας μεταξύ
κέντρου και περιφέρειας.

10. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
Για τη μεγαλύτερη συμμετοχή συναδέλφων της περιφέρειας προχωρήσαμε στη
δημιουργία του Παραρτήματος Πύργου. Τα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν 4
νέα Παραρτήματα οπότε το σύνολο των Παραρτημάτων από 14 έγινε 18.

11. ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΤΕ & ΣΣΤΕ
Η συνέχιση της επιτυχούς προσέγγισης που έχει κατακτηθεί τα τελευταία χρόνια
με το ΣΥΤΕ καθώς και η άριστη συνεργασία των Προέδρων των δύο Συλλόγων
στην Επιτροπή Κοινωνικοασφαλιστικών Θεμάτων όπου αντιμετωπίζονται από
κοινού προβλήματα που αφορούν τα μέλη τους αποτελεί την καλύτερη εγγύηση
για το μέλλον. Η σχέση αυτή πιστεύουμε ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω μετά τα
αποτελέσματα των εκλογών και των δύο Συλλόγων.

12. ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΣΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ Η ΟΣΤΟΕ
Η συμμετοχή μας στην Ομοσπονδία και ειδικότερα το ενδιαφέρον μας για τον
κλάδο των συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων από τη θέση του Προέδρου της έχει
διασφαλίσει για το χώρο μας, λόγω της ιδιαιτερότητάς του, την αποδοχή και
κατανόηση των συναδέλφων των άλλων τραπεζών σε μια συγκυρία πολύ
δύσκολη, ειδικότερα μετά την ψήφιση του Νόμου Κατρούγκαλου, που έχουν
υποστεί και θα υποστούν σημαντικές μειώσεις στις συντάξεις τους.
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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Με αίσθηση ευθύνης, σοβαρότητας και ιεράρχησης των στόχων
προχωρήσαμε στην επίλυση όλων των παραπάνω θεμάτων προς όφελος του συνόλου
των συνταξιούχων του χώρου μας.
Εάν συγκρίνει ο κάθε καλοπροαίρετος
συνάδελφος τα θέματα που είχαν συμπεριληφθεί στον Προγραμματισμό Δράσης του
Συλλόγου μας για τη διετία 2015-2017 (Ανακ. Νο2/30.4.2015) με αυτά που τελικά
επιλύθηκαν, αντιλαμβάνεται τη συνέπεια και αποτελεσματικότητα που
διακρίνει το Σύλλογό μας στα όσα προγραμμάτισε και υποσχέθηκε.
Δυστυχώς η υπονόμευση της μεταφοράς ποσοστού 12% από την Επικουρική
στο Πρόγραμμα στέρησε από τους συναδέλφους ένα επιπλέον σημαντικό ποσό από το
εισόδημά τους, σε μια περίοδο δύσκολη οικονομικά και από ότι προδιαγράφεται ακόμη
δυσκολότερη μετά τη λήψη των νέων μέτρων από την κυβέρνηση.
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 με την ψήφο μας στις 22/3/2017 να
αποδοκιμάσουμε και να απομονώσουμε ακραίες και επικίνδυνες πρακτικές κομματικού
και συνδικαλιστικού αριβισμού που οδηγούν σε ανεπιθύμητες και ανεξέλεγκτες
καταστάσεις για όλους μας.

ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΜΕ

 ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ
 ΝΑ ΕΝΙΣΧΥΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΑΣ
 ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΟΥΜΕ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Οι εκλεγμένοι Σύμβουλοι
Γοζαδίνος Γιάννης, Κλητοράκη Ελένη,
Αβαγιανός Θανάσης, Ζέρβας Άγγελος, Χαϊδούτης Στέλιος
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