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ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗ ΤΟΜΗ  

ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΤτΕ 
 

Κατά τη συνεδρίαση του Γ.Σ. της 19/12/2016 ο κ. Διοικητής, μετά από σχετική 

εισήγηση της Διαχειριστικής Επιτροπής του Προγράμματος Πρόσθετων 

Μετεργασιακών Παροχών στην οποία μετέχουν o Σύμβουλος κ. Σταματόπουλος, ως 

Πρόεδρος, η Διευθύντρια κα Παξινού, ο Διευθυντής κ. Μιχαλόπουλος και οι Προέδροι 

Σ.Υ.Τ.Ε. και Σ.Σ.Τ.Ε. ως μέλη, πρότεινε τη διεύρυνση του Προγράμματος και για 

τους συναδέλφους οι οποίοι ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993. 

Το Γ.Σ. έκανε δεκτή την εισήγηση του κ. Διοικητή με αποτέλεσμα από σήμερα 

όλοι οι ασφαλισμένοι της Τράπεζας της Ελλάδος να έχουν πρόσβαση στις ίδιες 

ασφαλιστικές παροχές με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις, που 

περιγράφονται στον Ειδικό Κανονισμό του Προγράμματος, στην Συμφωνία ΣΥΤΕ 

– ΤτΕ και στην ΑΓΣ 7/25.6.2013.  

Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε μόνο η τροποποίηση του άρθρου 2 του Κανονισμού του 

Προγράμματος, με σκοπό να απαλειφθεί ο περιοριστικός όρος για τους ασφαλισμένους 

μετά την 1/1/1993,  ως εξής: 

“ Άρθρο 2 

Προαιρετική Συμμετοχή – Μέλη 

2.1. Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι προαιρετική.  

2.2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν: 

α) Τα πρόσωπα τα οποία απασχολούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος και ασφαλίζονται 

σε αυτήν ως φορέα κοινωνικής ασφάλισης. 

β) Τα πρόσωπα τα οποία έχουν αποχωρήσει από την Τράπεζα της Ελλάδος και έχουν 

θεμελιώσει δικαίωμα κύριας και επικουρικής σύνταξης από αυτήν ως φορέα κοινωνικής 

ασφάλισης και επί θανάτου αυτών, τα μέλη των οικογενειών τους τα οποία δικαιούνται 

από την Τράπεζα της Ελλάδος, ως φορέα κοινωνικής ασφάλισης, κύρια και επικουρική 

σύνταξη λόγω θανάτου.” 

Η απόφαση αυτή αποτελεί ΣΤΑΘΜΟ για τους εργαζόμενους της ΤτΕ και ιδιαίτερα για 

τους νέους συναδέλφους, καθώς οι επιπτώσεις στις μετεργασιακές απολαβές 

τους είναι ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΕΣ.  

Επίσης, το Γ.Σ. εξουσιοδότησε την Εκτελεστική Επιτροπή, σε συνέχεια της 

σχετικής πρόβλεψης της Συμφωνίας ΣΥΤΕ – ΣΣΤΕ – ΤτΕ της 25/6/2013 και του 
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άρθρου 28 του Καταστατικού “….όπως κατόπιν περαιτέρω διερεύνησης του θέματος, 

λάβει κάθε αναγκαία και πρόσφορη απόφαση για τη σταδιακή σύγκλιση του μέρους της 

μετεργασιακής παροχής που άγεται σε κάλυψη της υποχρεωτικής επικουρικής 

σύνταξης προς τα επίπεδα αυτής που εκάστοτε ο νόμος προβλέπει”. 

Προς υλοποίηση των παραπάνω, ο ΣΥΤΕ εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο Ε. 

Γερανιωτάκη και τον Γενικό Γραμματέα Π. Θεοτοκάτο, μαζί με τους εκπροσώπους 

του ΣΣΤΕ θα υπογράψουν σχετικό Πρόσθετο Σύμφωνο με τη Διοίκηση, που 

επεκτείνει την Συμφωνία ΣΥΤΕ – ΣΣΤΕ – ΤτΕ της 25/6/2013.  

Η σχετική εξουσιοδότηση για την υπογραφή του ως άνω Συμφώνου δόθηκε από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΥΤΕ κατά τη σημερινή συνεδρίασή του, με την 

υπερψήφιση από 14 συμβούλους της πρότασης του Προέδρου για τη διεύρυνση 

του Προγράμματος, σύμφωνα και με την πρόταση του κ. Διοικητή προς το Γενικό 

Συμβούλιο, ενώ την πρόταση καταψήφισε μόνο ο σύμβουλος της ΕΣΑΚ. 

Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η στάση του Υποδιοικητή κ. Μητράκου, ο οποίος 

διαφώνησε με την πρόταση του κ. Διοικητή ως προς το σκέλος της εξουσιοδότησης 

προς την Εκτελεστική Επιτροπή, με σκοπό την ειδικότερη μελέτη για την μεταφορά της 

επικουρικής σύνταξης στο Πρόγραμμα. Παρ’ όλο ότι μέχρι τον διορισμό του από την 

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ήταν εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Σύλλογο, 

διαφώνησε με ένα θέμα που και οι δύο Σύλλογοι (ΣΥΤΕ – ΣΣΤΕ) διεκδικούν προς 

όφελος όλων των ασφαλισμένων της Τράπεζας. Αντιθέτως, θετικά τοποθετήθηκαν 

και ψήφισαν όλοι οι υπόλοιποι παριστάμενοι Γενικοί Σύμβουλοι, μεταξύ των οποίων και 

οι εκπρόσωποι των φορέων εργοδοτών και εργαζομένων ! 

Αρνητική αίσθηση προκάλεσε επίσης η αναφορά του κ. Υποδιοικητή ότι 

συνδικαλιστές και βουλευτές του ζήτησαν να παρέμβει για την αναβολή του 

θέματος, με το επιχείρημα της δήθεν ελλιπούς ενημέρωσης και ότι έρχεται το θέμα 

προς έγκριση στο Γ.Σ. σε μια περίοδο που είναι κοντά στις εκλογές του Συλλόγου !  

Ο Πρόεδρος του ΣΥΤΕ τόνισε ότι ο ΣΥΤΕ, όπως και ο ΣΣΤΕ, εκπροσωπούνται 

αποκλειστικά μέσω των δημοκρατικά εκλεγμένων θεσμικών τους οργάνων και η 

Διοίκηση δεν επιτρέπεται να λαμβάνει υπ’ όψη της συνδικαλιστές, πόσο μάλλον 

βουλευτές, που δεν έχουν κανένα θεσμικό ρόλο σε θέματα εν ενεργεία και 

συνταξιούχων και με τις ενέργειές τους υπονομεύουν τη δράση των εκλεγμένων 

συλλογικών οργάνων για τη διασφάλιση των συμφερόντων των συναδέλφων. 

 

Συνάδελφοι,  

Οι εργώδεις προσπάθειες του Συλλόγου την τελευταία τριετία για την επίτευξη της 

παραπάνω συμφωνίας ευοδώθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, παρά τις 

πρωτόγνωρα αντίξοες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες και την υπονόμευση 

που δεχτήκαμε. 

Ο Σύλλογός μας αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι μπορεί να επιτύχει αξιοσημείωτα 

αποτελέσματα καθώς εργάζεται μεθοδικά, επίμονα και με ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ προς όφελος 

όλης της οικογένειας της Τράπεζας της Ελλάδος.  

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 


