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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

  

Στα πλαίσια της ενημέρωσής των συναδέλφων μελών του Συλλόγου μας και λόγω του ότι την 

περίοδο αυτή υπάρχουν αρκετά θέματα σε εξέλιξη, θα θέλαμε να σας εκθέσουμε την πορεία όσον μας 

απασχολούν, καθώς και τους σχεδιασμούς του Συλλόγου, οι οποίοι  υλοποιούνται  μέσα στο επόμενο 

χρονικό διάστημα, με σκοπό την κατά το δυνατόν διευκόλυνση της ζωής των συναδέλφων, στις αντίξοες 

συνθήκες μέσα στις οποίες προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Με βάση πάντα την  πάγια αρχή του Συλλόγου 

για έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση ώστε να μην διαχέονται  φήμες και ασάφειες και η ενημέρωση των 

Συναδέλφων να γίνεται με οσο το δυνατόν τεκμηριωμένες  πληροφορίες που αφορούν στις  εξελίξεις, σας 

πληροφορούμε τα παρακάτω: 

 

1. Όσον αφορά το θέμα  της καταβολής των δεδουλευμένων, σας υπενθυμίζουμε,  ότι 

διαδικαστικά από την εκκαθάριση είχε  αποσταλεί στην Τράπεζα κατάσταση δικαιούχων, με σκοπό τον 

προσδιορισμό και έλεγχο των κρατήσεων.  Ο έλεγχος,  όπως μας ενημέρωσε η Τράπεζα,  ολοκληρώθηκε 

και οι καταστάσεις επεστράφησαν  στην εκκαθάριση. Σήμερα 21/10/2015 μετά από εντολή του 

Συλλόγου μας, ο νομικός μας σύμβουλος πραγματοποίησε συνάντηση με την εκκαθαρίστρια του Τ.Τ. Κα 

Μάλλη,  με την οποία  είχε μία ολοκληρωμένη συζήτηση. Η εκκαθαρίστρια επιβεβαίωσε ότι οι 

καταστάσεις παρελήφθησαν από την εκκαθάριση και γίνεται επεξεργασία, ώστε να εντοπισθούν τυχόν 

διαφορές. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω επεξεργασίας θα αποσταλούν στην Τ.Ε. προς έγκριση. 

Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν δύο δημοσιεύσεις σε συνολικό διάστημα 15 ημερών και μετά θα 

ξεκινήσει  η διαδικασία καταβολής μέρους των δεδουλευμένων (δεν διευκρινίσθηκε το ποσοστό, όμως 

επιβεβαιώθηκε ότι σήμερα δεν υπάρχει το 100% του ποσού). Εκτίμηση του νομικού μας συμβούλου 

είναι ότι η καταβολή των χρημάτων θα πραγματοποιηθεί  μετά τις 25 Νοεμβρίου.  Όλα αυτά θα συμβούν 

με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει άλλη αδικαιολόγητη καθυστέρηση ή αλλαγή της μέχρι τώρα 

κατάστασης. Υπενθυμίζουμε ότι για το κόστος των νομικών συμβούλων,  όσον αφορά την διεκδίκηση των 

δεδουλευμένων, θα επιβαρυνθεί  εξ ολοκλήρου ο Σύλλογος . 

   

2. Επίσης σας ενημερώνουμε, ότι το  οφειλόμενο  50% της αποζημίωσης, είναι ένα θέμα 

γενικότερο και αφορά όλους τους εργαζόμενους σε εκείνες  τις Τράπεζες, στις οποίες εφαρμόστηκε το νέο  

πτωχευτικό δίκαιο (για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα). Αντιμετωπίζεται λοιπόν στα πλαίσια του κλάδου, 

προκειμένου να γίνει αποδεκτή η απαίτηση μας από την Κυβέρνηση για αλλαγή του νομικού πλαισίου, 

στην κατεύθυνση της επανατοποθέτησης σε προνομιακή θέση των γενικών υποχρεώσεων υπέρ των 

εργαζομένων.  

 

3. Σχετικά με την  διεκδίκηση του ασφαλιστικού συμβολαίου της ΑΣΠΙΣ-ΠΡΟΝΟΙΑ  και ειδικότερα 

για το σκέλος που περιλαμβάνει τα χρήματα που ήταν  σε λογαριασμό στην Τράπεζα, η 5μελής επιτροπή 



διεκδίκησης έχει ζητήσει την συνδρομή των υπηρεσιών και έγκριτων καθηγητών Νομικής οι οποίοι 

γνωμοδότησαν ώστε να τεκμηριωθούν πληρέστερα οι απαιτήσεις των νυν και τέως συναδέλφων που 

συμμετέχουν στην διεκδίκηση. Οι διαδικασίες ολοκληρώνονται  και αναμένεται η κατάθεση της αγωγής 

να γίνει πριν το τέλος του 2015.  

 

4. Όσον αφορά τα επιτόκια στεγαστικών δανείων των συναδέλφων, με αφετηρία την συμφωνία 

των δύο Συλλόγων (Τbank – Proton Bank) και της ΟΤΟΕ με την Διοίκηση της νέας Τράπεζάς μας (Eurobank) 

και πάντα με γνώμονα το ενιαίο εργασιακό καθεστώς, η πάγια απαίτησή μας είναι τα επιτόκια των 

στεγαστικών δανείων να εναρμονισθούν με εκείνα των υπολοίπων συναδέλφων στην Eurobank. Μετά το 

πέρας της επικείμενης ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας, θα επιμείνουμε για την οριστική διευθέτηση 

του συγκεκριμένου προβλήματος που θα ανακουφίσει του ήδη αρκετά πιεσμένους οικονομικά 

συναδέλφους.   

 

5. Σχετικά με το θέμα που αφορά τα μέλη μας που είναι ασφαλισμένα στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ, τις επόμενες 

μέρες θα κληθούν να υπογράψουν ‘’την εξουσιοδότηση ομαδικής αποχώρησης’’ από το Ταμείο ώστε ο 

Σύλλογος να εισπράξει αντ’ αυτών τις εισφορές τους, βάσει των πινάκων κατανομής που έχει εκδώσει το 

Ταμείο, και να τους τις  αποδώσει. 

 

6. Στα πλαίσια της υλοποίησης σκέψεων του Συλλόγου μας , σύντομα θα διανεμηθούν στα μέλη 

μας ‘’ΚΑΡΤΕΣ ΜΕΛΟΥΣ’’ οι οποίες πέραν της πιστοποίησης της ιδιότητας ‘’Μέλους του Συλλόγου’’ θα 

χρησιμοποιούνται και σαν εκπτωτικές κάρτες για αγορές αγαθών από καταστήματα, με τα οποία ήδη 

έχουν ξεκινήσει διαβουλεύσεις, ώστε  ο Σύλλογος να συνάψει συμφωνίες για έκπτωση κατά την αγορά 

αγαθών με την επίδειξη της κάρτας Μέλους.  

 

7. Επίσης σε σύντομο χρονικό διάστημα θα ενημερωθείτε για την τροποποίηση και επέκταση του 

συμβολαίου με την WIND που ήδη υπήρχε στον Σύλλογο της PROTON BANK για τα μέλη του  , το οποίο ο 

ενοποιημένος  Σύλλογος μας ανανέωσε και πέτυχε νέα προνομιακά πακέτα σύνδεσης. Ενδεικτικά 

αναφέρουμε ότι ένα από τα πακέτα περιλαμβάνει ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΧΩΡΙΣ ΠΑΓΙΟ με απεριόριστες κλήσεις 

προς σταθερά και απεριόριστες κλήσεις προς κινητά τα οποία βρίσκονται στο ίδιο πακέτο (μέλη της 

οικογένειας τους που συμπεριλαμβάνονται στο συμβόλαιο του κάθε συναδέλφου ή συναδέλφους που 

κατέχουν το ίδιο πακέτο). 

Συνάδελφοι,  η μόνη έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση προέρχεται από τον Σύλλογο σας. 

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
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