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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ “ EN ΔΡΑΣΕΙ” 

 

Συνάδελφοι,  

Ως Μέλος του Δ.Σ του Σ.Σ.Τ.Ε και εκπρόσωπος σε αυτό της Κίνησης “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ σας παραθέτω ΄Εκτακτη Ανακοίνωση Νο10 

της Κίνησης: 

 

“ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 10  

Αθήνα, 24.7.2014 

Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

Συνάδελφοι, 
 
Μετά από πρόσκληση της αρμόδιας για θέματα προσωπικού, Διευθύντριας κας Παγώνη 

Μαρίας, πραγματοποιήθηκε χθες Τετάρτη  στις 14.00μ.μ, συνάντηση με το Δ.Σ. του ΣΣΤΕ, 

προκειμένου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι συνάδελφοι συνταξιούχοι στην 

συνέχεια, να ενημερωθούν για τις αποφάσεις που σε συνεννόηση και συνεργασία με τον κ. 

Διοικητή ελήφθησαν για συνταξιοδοτικά και φορολογικά θέματα.  

1. Από τον Αύγουστο, η παρακράτηση φόρου θα γίνει στο άθροισμα του εισοδήματος 

Κύριας και Επικουρικής σύνταξης. Στην συνέχεια από τον επόμενο μήνα, ο 

υπολογισμός της παρακράτησης θα γίνεται στο σύνολο του εισοδήματος, 

συμπεριλαμβανομένου και του Προγράμματος Μετεργασιακής Παροχής. Από τον 

σχετικό πίνακα που παραδόθηκε στα μέλη του Δ.Σ., προκύπτει πως  ένας μεγάλος 

αριθμός συνταξιούχων, θα έχουν επί πλέον μηνιαία επιβάρυνση φόρου από 100 έως και 

600 ευρώ. Ευνόητο είναι πως όταν το σύστημα παρακράτησης θα είναι σε πλήρη 

εξέλιξη, δηλαδή για τα αποκτηθέντα εισοδήματα από συντάξεις το 2015, με την υποβολή 

της φορολογικής δήλωσης, δεν θα υπάρχει επί πλέον καταβολή φόρου. Επειδή 

όμως η εφαρμογή του σχετικού μέτρου γίνεται σε μια περίοδο δύσκολη για τους 

συνταξιούχους (Φορολογία εισοδήματος, ακίνητης περιουσίας κ.ά), τα μέλη του Δ.Σ. που 

παρευρέθηκαν στην συνάντηση, πρότειναν στην κ. Παγώνη, μετά από συνεννόηση με 

τον κ. Διοικητή, μέρος της καινούργιας πρακτικής να ξεκινήσει από τον Οκτώβριο. Με 

αυτόν τον τρόπο τα βάρη δεν θα πέσουν όλα μαζί στις συντάξεις αυτής της περιόδου, 

αλλά θα υπάρξει χρόνος να υλοποιηθούν και τα σχετικά μέτρα που προτάθηκαν από 

τη Διοίκηση, για την οικονομική ανακούφιση των συνταξιούχων μας. 

2. Ο κ. Διοικητής έδωσε οδηγίες ώστε, μέσα στα νόμιμα πλαίσια και με όρους απόλυτης 

διαφάνειας, η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης να επεξεργασθεί 

σχετική πρόταση οικονομικής ανακούφισης των συνταξιούχων μας, θεσμικά 

κατοχυρωμένης. Στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που παρέχει ο Ν.3586 και η λειτουργία 

του συστήματος ασφάλισης του προσωπικού, τέθηκε υπόψη των μελών του Δ.Σ. του 

Σ.Σ.Τ.Ε. η παρακάτω πρόταση: 

“Να χορηγηθούν τρεις κύριες συντάξεις, χωρίς συσχετισμό με προηγούμενη 

δανειοδότηση ή ηλικιακό περιορισμό και με ενιαίο επιτόκιο 1,5% όπως ισχύει και στο εν 

ενεργεία προσωπικό. Η πρόταση αυτή θα τεθεί προς έγκριση στο Γ.Σ. της 5.9.2014 και 

στη συνέχεια να κατατεθούν οι σχετικές αιτήσεις ”.  

 

Τα μέλη του Δ.Σ στη συζήτηση που ακολούθησε, πρότειναν στην κα Παγώνη, λόγω των 

σοβαρών δυσκολιών και προβλημάτων της περιόδου, να επεξεργασθεί περαιτέρω και 

να θέσει υπόψη του κ. Διοικητή, τα ακόλουθα: 
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1. Οι τρείς συντάξεις να συμπεριλάβουν και την επικουρική σύνταξη. 

2. Οι όροι του επιτοκίου να είναι ίδιοι για εν ενεργεία και συνταξιούχους. 

3. Να μην απαιτούνται δικαιολογητικά που θα φορτώνουν με επί πλέον 

γραφειοκρατική δουλειά χωρίς νόημα… 

4.  Η κατάθεση των αιτήσεων να αρχίσει άμεσα ώστε να υπάρξει χρόνος σχετικής 

προετοιμασίας και έγκαιρης πίστωσης του ποσού, μετά την έγκριση της τελικής 

πρότασης από το Γενικό Συμβούλιο της 5.9.2014.  

Η κα Παγώνη σημείωσε τις σχετικές προτάσεις προκειμένου να τεθούν υπόψη του κ. 

Διοικητή το συντομότερο δυνατόν. Θεωρούμε πως ο κ. Διοικητής θα δει θετικά τα 

παραπάνω, που κινούνται στο ίδιο πλαίσιο και δεν ανατρέπουν την αρχική φιλοσοφία 

του. Είμαστε αισιόδοξοι πως και η τελική ενημέρωσή μας από την κα Παγώνη, θα είναι 

θετική.  

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΘΕΤΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ 

 

Συνάδελφοι, 

 

Εάν ¨η αρχή είναι το ήμισυ του παντός¨, θεωρούμε πως ο νέος Διοικητής με την πολιτική 

που εγκαινιάζει, δημιουργεί βάσιμες ελπίδες για μια πορεία διαφάνειας, υπηρεσιακής 

αξιοκρατίας και σοβαρής υποστήριξης των βάσιμων και νόμιμων  προσδοκιών  του 

συνόλου του προσωπικού. Δεν είναι μόνο η άμεση και σοβαρή, σε υπηρεσιακό κατ αρχήν 

επίπεδο, αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντικειμενικά επιβαρύνουν τη ζωή όλων μας. 

Είναι η σαφής εντολή για γνώση και συμμετοχή όλων των εκλεγμένων συμβούλων στις 

συζητήσεις των θεμάτων που αφορούν τους συναδέλφους συνταξιούχους.  Οι λεονταρισμοί 

του Προέδρου του Σ.Σ.Τ.Ε ότι “εγώ ορίζω ποιος θεσμικά εκπροσωπεί το Σύλλογο 

Συνταξιούχων και ποιος συμμετέχει στην συνάντηση” και η απαίτησή του να αποκλεισθεί 

από αυτήν ο εκλεγμένος σύμβουλος των ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ Συνταξιούχων, έπεσαν στο κενό. Η 

απάντηση της κας Διευθύντριας υπήρξε  σαφής: “Κε Πρόεδρε, δεν με ενδιαφέρουν τα 

εσωτερικά σας προβλήματα. Με τη σύμφωνη γνώμη και του κ. Διοικητή σας κάλεσα για 

θέματα που αφορούν όλους τους συνταξιούχους. Εάν εσείς δεν θέλετε να ενημερωθείτε και 

θέλετε να φύγετε είναι δικό σας θέμα. Εγώ θέλω, κατ εντολή και του κ Διοικητή, να ενημερώσω 

όλους τους συμβούλους που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση μου”. Αυτή η σαφής 

τοποθέτηση, υποχρέωσε τον Πρόεδρο σε αναδίπλωση και με τη συμμετοχή και του 

εκπροσώπου μας, πραγματοποιήθηκε μια συνάντηση, που τελικά είχε γόνιμο και θετικό 

χαρακτήρα.  

Με αφετηρία τη θετική θεσμική παρέμβαση στο θέμα της άμεσης οικονομικής ανακούφισης 

των συνταξιούχων μας, θέλουμε να ελπίζουμε πως θα υπάρξει ουσιαστικός διάλογος για την 

αντιμετώπιση του ¨Συστήματος Ασφάλισης Προσωπικού ΤτΕ¨, σε πλαίσιο Νομιμότητας, 

Διαφάνειας και  Ανεξαρτησίας της ΤτΕ.  

 

 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,  

 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

 

Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου 

Κώστας, Καραγιάννης Ιπποκράτης, Καραφωτιά Φωφώ, Κουλούρης Γιώργος, 

Κουρκουτσάκη Τίνα, Κωνστανταράκη Εύα,  Μαγκλάρας Κώστας, Μελισσείδου Ελένη, 

Μπαλαούρας Μάκης, Μοσχονησίου Βάσω, Μουτσάκη Μάρθα, Μπουλαλά Αγγελική, 
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Νέστωρας Γιώργος, Παπαμάργαρης Χάρης, Πατσιλίβα Μαργαρίτα, Χατούπη Μαρία, 

Χρηστίδης Απόστολος.” 

 

 
Συνάδελφοι, 
 
Σας κάνω γνωστά το Email και το Ιστολόγιο (Blog) της Κίνησης μέσω των οποίων 
μπορείτε να επικοινωνείτε με την Ομάδα Συντονισμού της Κίνησης και να ενημερώνεστε 
για τα τεκταινόμενα στο  Σ.Σ.Τ.Ε και τις θέσεις της Κίνησης. 
 
Email: endrasi.ste@gmail.com 
Blog: http://endrasi-ste.blogspot.com 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

Ευσταθίου Κώστας, Μέλος του Δ.Σ του Σ.Σ.Τ.Ε και εκπρόσωπος σε αυτό της 
Κίνησης “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

mailto:endrasi.ste@gmail.com
http://endrasi-ste.blogspot.com/

