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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 την Ενημερωτική 

Ανακοίνωση Νο 11 της Κίνησης: 

 

                                               “ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No 11 

Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ ΤτΕ  

ΜΕ ΤΟ  Δ.Σ. ΤΟΥ Σ.Σ.Τ.Ε.  

 

Αθήνα 30.7.2014 

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29.7.2014 στις 11.00 π.μ., η εθιμοτυπική συνάντηση του 

νέου Διοικητή της Τράπεζας κ. Ι. Στουρνάρα με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Σ.Τ.Ε., στην 

οποία παρευρέθη και η Διευθύντρια της Δ/νσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης 

κα Μ. Παγώνη.  

Α. Κατά τη συνάντηση αφού αντηλλάγησαν οι καθιερωμένες ευχές, σημειώθηκε και από τις 

δύο πλευρές η ανάγκη μιας προγραμματισμένης συζήτησης για την αναγκαία στρατηγική 

η οποία πρέπει να ακολουθηθεί στο θέμα του “Συστήματος Ασφάλισης Προσωπικού 

ΤτΕ”. Από μέρους του κ. Διοικητή εκφράσθηκε η άποψη πως είναι υπέρ μιας προσέγγισης 

των θεμάτων στο πλαίσιο της ανεξαρτησίας της ΤτΕ, στη βάση της πλήρους διαφάνειας 

και νομιμότητας των ενεργειών της Διοίκησής της.  

Β. Στο θέμα της οικονομικής στήριξης των συνταξιούχων μας,  επιβεβαιώθηκαν αυτά τα 

οποία μας είχε ήδη ενημερώσει η Διευθύντρια κα Μ.Παγώνη: 

 

1. Θα χορηγηθεί θεσμικά δάνειο τριών κύριων συντάξεων με αίτηση και δικαιολογητικά 

τα οποία θα καλύπτουν το αντίστοιχο ποσό. Το δάνειο αυτό α) δεν συσχετίζεται με 

άλλα δάνεια, β) είναι ασφαλιστικά καλυμμένο με το ίδιο ασφάλιστρο 0,75% του εν 

ενεργεία προσωπικού, γ) δεν υπάρχει ηλικιακό όριο για την υποβολή αίτησης, δ) το 

επιτόκιο, στο οποίο είναι ενσωματωμένο και το ασφάλιστρο, καθορίζεται στο 1,8% και 

ε) θα εξοφληθεί σε 36 δόσεις.   

 

2. Οι αιτήσεις με τα δικαιολογητικά θα υποβληθούν αμέσως μετά την έγκριση της 

πρότασης από το Γ.Σ. της ΤτΕ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του μηνός 

Σεπτεμβρίου. Η αρμόδια Διεύθυνση θα έχει προετοιμάσει, σε συνεργασία με τη Δ/νση 

Πληροφορικής, ειδικό πρόγραμμα με βάση το οποίο, αμέσως με την υποβολή των 

αιτήσεων και την έγκριση της Διεύθυνσης, θα πιστώνονται οι λογαριασμοί των 

συνταξιούχων μας. Στόχος είναι η ικανοποίηση όλων των αιτήσεων εντός του μηνός 

Σεπτεμβρίου. 

 

3. Το δάνειο κατοχυρώνεται θεσμικά καθώς μπορεί να ζητηθεί εκ νέου η χορήγησή του, 

μετά την επιστροφή των 2/3 της αρχικής εκταμίευσης. 
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Συνάδελφοι, 

 

Η θεσμική κατοχύρωση του παραπάνω δανείου αποτελεί μια θετική ενέργεια της νέας 

Διοίκησης και της αρμόδιας Διεύθυνσης η οποία επωμίστηκε την ευθύνη της ρύθμισης. 

Προσπάθειες συσχέτισης της ρύθμισης με δήθεν συμφωνίες και υποσχέσεις της 

προηγούμενης Διοίκησης είναι ατυχείς και αδικούν τη νοημοσύνη των συναδέλφων μας. 

Αν η  συγκεκριμένη πρόταση αποτελούσε δέσμευση και συμφωνία με την προηγούμενη 

Διοίκηση, αυτή θα είχε προ πολλού ανακοινωθεί.  

 

Συνάδελφοι, 

 

Δεν μπορούμε από την πρώτη συνάντηση με τη νέα Διοίκηση  να εξάγουμε τελικά και 

ασφαλή συμπεράσματα. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας.  Η νέα Διοίκηση εξέφρασε τη 

θέληση να προχωρήσουμε με διαφάνεια, νομιμότητα, χωρίς στεγανά και παράκεντρα 

εξουσίας. Τα πρώτα δείγματα είναι θετικά. Θα περιμένουμε και θα εκτιμήσουμε, όπως 

πάντα, με υπευθυνότητα την κατάσταση η οποία θα διαμορφωθεί τελικά.  

 

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, 

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
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