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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 9 

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Ο Σύλλογος Συνταξιούχων να γίνει Σύλλογος των μελών του 

Βιώνουμε συνθήκες πλήρους ανατροπής των δεδομένων που μιά ζωή χτίζαμε. Ο συνταξιούχος της 

Τράπεζας της Ελλάδος, εκτός από τις αδικαιολόγητες περικοπές που έχει υποστεί , αντιμετωπίζει ταυτόχρονα την 

αβεβαιότητα του ‘’αύριο’’.Ούτε είναι πλέον ξένα από το χώρο φαινόμενα συναδέλφων που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα επιβίωσης. Στις συνθήκες αυτές ο Σύλλογος οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες συσπείρωσης και 

στήριξης του φρονήματος του δοκιμαζόμενου συνάδελφου και ‘’παροχής υλικής και ηθικής βοήθειας’’,όπως 

ορίζεται στο καταστατικό του. 

Για το σκοπό αυτό,μετά από απόφαση του Δ.Σ και ανοιχτή προσκληση προς όλους τους συναδέλφους, 

πραγματοποιήθηκαν συγκεντρώσεις – συναντήσεις στη λέσχη του Συλλόγου στην Αθήνα  και αναζητήθηκαν τρόποι 

γιά να τεθεί ο πολιτιστικός πλούτος του χώρου στην υπηρεσία της αλληλεγγύης, της αξιοπρέπειας και της 

ανύψωσης του φρονήματος των συναδέλφων. Τίθενται, έτσι, σταδιακά , οι βάσεις για τη δημιουργία δράσεων – 

δομών αλληλεγγύης,πολιτισμού,εθελοντισμού,αθλητισμού,ψυχαγωγίας,επικοινωνίας κλπ. Σε ανάλογο 

προσανατολισμό το Δ.Σ. παρακινεί τις ‘γραμματείες’ των παραρτημάτων.  

Παράλληλα, από διαπαραταξιακή επιτροπή, με συμμετοχή και εκτός Δ.Σ.συναδέλφων   που εκδήλωσαν 

ενδιαφέρον, προωθείται η τροποποίηση του καταστατικού γιά την βελτίωση της λειτουργικότητας του Συλλόγου, 

τόσο στο κέντρο, όσο και στην περιφέρεια, με την εξάλειψη αναχρονιστικών διατάξεων και με βελτιώσεις, όπου 

τούτο επιβάλλεται.,  

 Ερωτηματολόγιο –πολιτιστική επιτροπή –σύσταση τμημάτων                       

Έχουν ήδη κατατεθεί ενδιαφέρουσες απόψεις και ιδέες γιά το τι μπορούμε να κάνουμε, αξιοποιώντας τη 

δυναμική των μελών μας και τις δυνατότητες του Συλλόγου μας,τώρα που διαθέτουμε τη  μεγάλη αίθουσα 

πολλαπλών χρήσεων στη λέσχη μας. Πρώτιστος στόχος μας είναι η παραγωγή  πολιτισμού απο εμάς τους ίδιους 

τους συνταξιούχους. Σε κατάκτηση αυτού του στόχου προσβλέπουμε στον πολιτιστικό πλούτο και στις δεξιότητες 

του απλού συναδέλφου. 

   

 

Μετά τη λήψη των απαντήσεών σας,σε προσεχή συνεδρίαση του Δ.Σ.,θα αποφασισθεί η δημιουργία 

αξιόπιστης ‘’πολιτιστικής επιτροπής’’από συναδέλφους,μέσα και έξω από το Δ.Σ, που τελικά θα εισηγείται 

προτάσεις στο ίδιο το Δ.Σ. και της οποίας τα καθήκοντα θα προσδιορισθούν σε ευθετότερο 

χρόνο.Σημειώνουμε,πάντως, ότι αυτές οι δραστηριότητες γιά να ευδοκιμήσουν απαιτείται ατμόσφαιρα και κλίμα 

συναδελφικό, χωρίς αναίτιες συνδικαλιστικές αντιπαραθέσεις και ατελέσφορα οργανωτικά σχήματα.  

Στο μεταξύ αποφασίστηκε η σύσταση ‘’ ομάδας χορού’’ και ‘’ θεατρικής ομάδας’’’με συμμετοχή ,κατ 

αρχήν, των συναδέλφων που δήλωσαν ενδιαφέρον.Η δαπάνη εκμάθησης και διδασκαλίας θα αναληφθεί από το 

Σύλλογο,μέσα στα πλαίσια του εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Καλούνται οι συνάδελφοι να πλαισιώσουν  τις 

ομάδες αυτές που μπορεί να διευρυνθούν η να αποκτήσουν ευρύτερο περιεχόμενο ( πχ θεατρικό εργαστήρι) 

Επίσης συγκροτήθηκε ομάδα με τίτλο ‘Μουσικές συντροφιές’’ που αποτελείται από μέλη μας που έχουν 

γνώση μουσικών οργάνων και μπορούν να τραγουδήσουν. Η ομάδα αυτή που ήδη  συντονίζεται στη κατεύθυνση 

συνόλου,πέραν του διασκεδαστικού προσανατολισμού των μελών της , θα μπορεί να παρουσιάζει ‘’μουσικό 

πρόγραμμα΄΄ σε διάφορες συγκεντρώσεις- συνεστιάσεις-κόψιμο πίτας (αρμόδιος ο σ.Στ.Χαιδούτης). 

Προς τούτο θα σας αποσταλεί ’’ερωτηματολόγιο’’ το οποίο, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά σας,  μπορείτε να 

συμπληρώσετε και να το επιστρέψετε στο ‘Σύλλογο Λέκκα 23 – 25, 10562 Αθήνα. 

 

http://www.sste.gr/


  

 

 

 ΔΩΡΑ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Ειδοποιούνται οι συνταξιούχοι που έχουν παιδιά μέχρι και 18 ετών (έτος γεννήσεως 1995) να προσέρχονται 
στα γραφεία του Συλλόγου για την παραλαβή του ΔΩΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2013 από 3/12/2013 έως 

20/12/2013 και από ώρα 10 π.μ. έως 1 μ.μ 
 

 ΕΚΘΕΣΕΙΣ  
 Η συνάδελφος Εύα Αντωνοπούλου σας καλεί στην έκθεση χειροποίητων κοσμημάτων της  που με πολύ 

αγάπη δημιουργεί εδώ και χρόνια, στα γραφεία του Συλλόγου Λέκκα 23 -25 (εντός στοάς), 2ος όροφος. 
Από 26 - 29 Νοεμβρίου 2013, ώρες λειτουργίας 10.00 - 20.00. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα γίνουν την 

Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013  και ώρα 15.00 
 

 Η συν/χος συνάδελφος Μαρία (Μαριάννα) Τουρμούζη εκθέτει για πρώτη φορά στα γραφεία του 

Συλλόγου, Λέκκα 23-25, 2ος όροφος, διάφορα χειροποίητα έργα πρωτότυπα (εικόνες & χριστουγεννιάτικα 
αντικείμενα) και μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις θα διατεθεί σε φιλανθρωπικό σκοπό. Τα εγκαίνια 

θα γίνουν Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013 ώρα 5 μ.μ. Η έκθεση θα λειτουργεί την Τρίτη & Τετάρτη 17 
-18/12/2013 και ώρα 11.00 έως 19.00 

 
 ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ (προληπτική Ιατρική Ενηλίκων) 

 
Το Ταμείο Υγείας, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας για την προάσπιση της υγείας των μελών του με 

παράλληλη μείωση των δαπανών, επαναλαμβάνει το πρόγραμμα της προληπτικής ιατρικής ενηλίκων, από 
5/11/2013 για το Χαλάνδρι και από 18/11/2013 για το Κεντρικό. 
Οι συνταξιούχοι που θέλουν να πάρουν μέρος στον Προληπτικό Έλεγχο θα πρέπει να επικοινωνούν με τη 

Γραμματεία των Πολυϊατρείων (Ομήρου 4, 2ος όροφος) και να κλείνουν ραντεβού πριν τον έλεγχο, με Παθολόγο και 
Καρδιολόγο του Ταμείου Υγείας στα τηλ:210 3203191, 210 3203134 & 210 3203150. 
 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει: 
 

Ακτινογραφία θώρακος/2 έτη Ουρία Τρανσαμινάσες 

Παθολογική εξέταση Σάκχαρο Αλκαλική φωσφατάση 

Καρδιολογική εξέταση Ουρικό οξύ Κρεατινίνη ορού 

Ηλεκτροκαρδιογράφημα Χοληστερίνη ΤΚΕ 

Γενική αίματος Τριγλυκερίδια Fe 

Γενική ούρων HDL χοληστερίνη  

TSH LDL χοληστερίνη  

 Πίνακας Πληρωμών  Σύνταξης, Μερίσματος & Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών έτους  
2014 

 

Ημερομηνία πληρωμών Είδος πληρωμής 

Δευτέρα 30/12/13 Κύρια, Επικουρική & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών 01/2014 

Πέμπτη 30/01/2014 Κύρια, Επικουρική & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών 02/2014 

Πέμπτη 27/2/2014  Κύρια, Επικουρική & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών 03/2014 

Παρασκευή 28/3/2014 Κύρια, Επικουρική & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών 04/2014 

Τρίτη 29/04/2014 Κύρια, Επικουρική & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών 05/2014 

Πέμπτη 29/05/2014 Κύρια, Επικουρική & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών 06/2014 

Παρασκευή 27/06/2014 Κύρια, Επικουρική & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών 07/2014 

Τετάρτη 30/07/2014 Κύρια, Επικουρική & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών 08/2014 

Πέμπτη 28/08/2014 Κύρια, Επικουρική & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών 09/2014 

Δευτέρα 29/09/2014 Κύρια, Επικουρική & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών 10/2014 

Πέμπτη 30/10/2014 Κύρια, Επικουρική & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών 11/2014 

Πέμπτη 27/11/2014 Κύρια, Επικουρική & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών 12/2014 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Ο Πρόεδρος     Ο Γεν Γραμματέας 

Ιωάννης Γοζαδίνος    Ίκαρος Πετρόπουλος 

 Μηνιαία συγκέντρωση συναδέλφων 

Η καθιερωμένη τακτική μηνιαία συγκέντρωση των μελών του Συλλόγου μας στην Αθήνα θα 

πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11/12/2013 στη λέσχη Λέκκα στις 10. 30 π.μ. 

 


