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Ανακοίνωση Νο 5 
 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Σ.Σ.Τ.Ε. ΜΕ ΤΟΝ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
 
 
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 Την Παρασκευή 21/7/2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του 
Προέδρου, Αντιπροέδρου και της Γενικής Γραμματέως του Συλλόγου με τον κ. 
Διοικητή. Σκοπός της συνάντησης ήταν η προώθηση από πλευράς Συλλόγου 
Συνταξιούχων των αιτημάτων που είχαν συμπεριληφθεί στο υπόμνημα που είχε 
αποσταλεί στη Διοίκηση.  

Μετά από διεξοδική συζήτηση όλων των θεμάτων και την παράθεση εκ μέρους 
των εκπροσώπων του Συλλόγου της δύσκολης πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν 
και οι συνταξιούχοι της Τράπεζας της Ελλάδος, μετά τη μείωση των συντάξεών τους 
από το σύνολο των κρατήσεων των περικοπών επιδομάτων και δώρων, ο κ. Διοικητής 
είπε ότι «κατανοεί τα προβλήματα και τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουμε και θα προσπαθήσει από την πλευρά του στη 
διαμόρφωση ενός καλύτερου κλίματος για το σύνολο των 
συνταξιούχων μας, παρ’ όλες τις δυσκολίες που βιώνουμε σήμερα 
σα χώρα».   

Άλλωστε όπως είπε «οι προσπάθειες της Τράπεζας μέχρι σήμερα, 
ανεξαρτήτως Διοικήσεων, με την διευθέτηση των δανείων, τη 
χορήγηση νέων καθώς και τη δημιουργία του Προγράμματος 
Πρόσθετων Μετεργασιακών Παροχών κατατείνουν στην 
ελάφρυνση και διευκόλυνση των συνταξιούχων του χώρου μας».  

Για τα αιτήματα του υπομνήματος υπογράμμισε ότι «θα χρειαστεί ένα 
εύλογο χρονικό διάστημα για να μπορέσει να έχει μια πλήρη 
εικόνα, ειδικότερα όσον αφορά στη νομική κάλυψη των θεμάτων 
με τα νέα δεδομένα που έχουν ανακύψει, ώστε να έχει τη 
δυνατότητα να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις». 

 



Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους τα αιτήματα του Συλλόγου που 
συμπεριλαμβάνονται στο υπόμνημα. 

 
1. Μεταφορά ποσοστού 12% από την επικούρηση στο «Πρόγραμμα». 

Με την μεταφορά θα υπάρξει η δυνατότητα εναρμόνισης της επικουρικής 
(20% σήμερα) με τις νέες νομοθετικές εξελίξεις και τα σημερινά δεδομένα των 
επικουρικών συντάξεων, ταυτόχρονα με τη διόρθωση του συντελεστή 
30% (άρθρο 10 παρ. 3β του κανονισμού του Προγράμματος) θα επιτευχθεί 
περαιτέρω οικονομική ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων της Τράπεζας. 

2. Επικαιροποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Τράπεζας και των δύο 
Συλλόγων του προσωπικού της, όπου θα καταγράφεται εκ νέου η 
υποχρέωση της Τράπεζας για το σύνολο του 36%, δηλαδή του αθροίσματος 
του ποσοστού Επικούρησης και Προγράμματος. 

3. Καταβολή Δώρων στο σύνολο του Μερίσματος (Επικούρηση - Πρόγραμμα). 
4. Διευθέτηση των αποφάσεων του ΣτΕ (2287-2290/15) για την 

αντισυνταγματικότητα των περικοπών των νόμων 4051/12 και 4093/12. 
 
Ο Σύλλογός μας θα προχωρήσει  με σταθερά βήματα, ψύχραιμα και 

υπεύθυνα σε συνεργασία με την Τράπεζα για τη διασφάλιση και διεύρυνση τόσο 
των κατακτήσεων όσο και του συνολικού εισοδήματος των συνταξιούχων του χώρου 
μας, όπως αποδεδειγμένα έχει πράξει όλα τα τελευταία χρόνια. Οι συνάδελφοι θα 
πρέπει να συσπειρωθούν δίπλα στο Σύλλογό τους και να απομονώσουν όλους αυτούς 
που με τις ενέργειές τους ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ  ευθέως την οποιαδήποτε θετική 
προσπάθεια του Συλλόγου Συνταξιούχων. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας 

Ιωάννης Γοζαδίνος Ελένη Κλητοράκη – Πούλια 

 


