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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 12 της Κίνησης: 

 

                                               “ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No 12 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΜΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΜΑΣ  

 

Αθήνα, Αύγουστος 2014 

Συνάδελφοι, 

 

Πολλοί Συνταξιούχοι απευθύνθηκαν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά μέσω e mail και μας 

ζήτησαν μια εξήγηση για τις νέες μειώσεις στις συντάξιμες αποδοχές μας. 

Μέχρι και τον μήνα Ιούλιο, ο Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών (Φ.Μ.Υ) υπολογίζονταν 

μηνιαίως στην Κύρια, Επικουρική σύνταξη και στο Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών 

ως αυτά να ήσαν μεμονωμένα εισοδήματα, με συνέπεια οι αντίστοιχοι φορολογικοί 

συντελεστές να είναι χαμηλοί και επομένως ανάλογα μικροί και οι μηνιαίοι 

παρακρατούμενοι φόροι για κάθε τμήμα σύνταξης: Κύριας, Επικουρικής, Πρόγραμμα 

Μετεργασιακών Παροχών. Με την υποβολή όμως της φορολογικής μας δήλωσης, 

αθροίζονταν τα τρία εισοδήματα (Κύρια + Επικουρική + Πρόγραμμα) και επί του 

αθροίσματος αυτού υπολογίζονταν ο συνολικός φόρος, με υψηλότερο πλέον φορολογικό 

συντελεστή. Έτσι, μετά την εκκαθάριση, καταβάλλονταν η διαφορά μεταξύ του 

παρακρατηθέντος φόρου και του αναλογούντος, ο οποίος φυσικά ήταν σημαντικά 

μεγαλύτερος. 

Από 1.8.2014, στις συντάξεις όλων των συνταξιούχων, ο Φ.Μ.Υ. υπολογίζεται πλέον στο 

συνολικό εισόδημα του αθροίσματος των συντάξιμων αποδοχών με συνέπεια 

υψηλότερο φορολογικό συντελεστή και επομένως μεγαλύτερη μηνιαία παρακράτηση 

φόρου η οποία  κατανέμεται αναλογικά στα τμήματα τα οποία συνθέτουν αυτό το 

συνολικό άθροισμα. Για τους συνταξιούχους της ΤτΕ, η αυξημένη παρακράτηση φόρου, η 

οποία μείωσε τη σύνταξη του μηνός Αυγούστου, αφορά μόνο το άθροισμα Κύριας και 

Επικουρικής σύνταξης και επιβάρυνε τον παρακρατηθέντα φόρο της Επικουρικής 

σύνταξης. Από τον Οκτώβριο όμως, όταν ο φόρος θα υπολογισθεί στο συνολικό 

άθροισμα εισοδήματος από συντάξεις, δηλαδή Κύρια + Επικουρική + Πρόγραμμα, θα 

έχουμε μια σημαντική αύξηση του μηνιαίως παρακρατούμενου φόρου, η οποία θα 

οδηγήσει σε σοβαρή επιπλέον μείωση των συντάξιμων αποδοχών μας. Φυσικά λόγω 

της αυξημένης σε μηνιαία βάση φορολογικής παρακράτησης, η εκκαθάριση φόρου, μέσω 

της δήλωσης την οποία θα υποβάλλουμε το 2015 για τα εισοδήματα του 2014, θα είναι 

μικρότερου φορολογικού ποσού από αυτό το οποίο μας επεβλήθη εφέτος. Στόχος του 

Υπουργείου Οικονομικών είναι, από το 2016, να μην υποβάλλονται φορολογικές δηλώσεις 

για εισοδήματα τα οποία αφορούν μόνο σε μισθούς και συντάξεις, αφού για αυτά ο φόρος 

θα έχει  παρακρατηθεί στο ακέραιο στην πηγή και σε μηνιαία βάση.  

Συνάδελφοι, 
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Αυτό το οποίο πρέπει να κατανοηθεί από όλους μας, είναι πως πρέπει να αναζητήσουμε 

τρόπους στήριξης του εισοδήματός μας, το οποίο συνεχώς κατακρεουργείται.  Αυτό 

πρέπει να γίνει σε τρία επίπεδα: 

 

1. Με την απεμπλοκή των συνταξιούχων της ΤτΕ από κάθε ενέργεια η οποία τους 

οδηγεί από το παράθυρο εκεί από όπου έφυγαν από την πόρτα. [Η.ΔΙ.Κ.Α Α.Ε. - 

Ενοποίηση Ταμείων - Εθνικός Φορέας Απονομής Συντάξεων].  

 

2. Με τη στήριξη των συντάξεών μας στο πλαίσιο της διαφάνειας και της νομιμότητας 

και βάσει του Καταστατικού της ΤτΕ,  σχετικά με το συνταξιοδοτικό καθεστώς του  

προσωπικού της, το οποίο έχει γίνει αποδεκτό  από τις Ευρωπαϊκές συνθήκες, τις 

ΓΝΩΜΕΣ της ΕΚΤ, αλλά και από σειρά Εθνικών νόμων. Μάλιστα, οι νόμοι αυτοί 

ορίζουν την υποχρέωση της ΤτΕ να καταβάλλει συντάξεις εξ ιδίων πόρων, σύμφωνα με 

τα Καταστατικά των πρώην Ταμείων και των γενικών διατάξεων των νόμων. Στο 

επίπεδο αυτό μέγιστα θέματα τα οποία απαιτούν θετική έκβαση είναι:  

α) Οι αδικαιολόγητες εισφορές των συνταξιούχων της ΤτΕ στο Ασφαλιστικό 

Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ),οι οποίες συνιστούν θεσμική παραβίαση 

της νομισματικής χρηματοδότησης. Η ΤτΕ δεν μπορεί ούτε να χρηματοδοτεί, ούτε να 

χρηματοδοτηθεί από το ΑΚΑΓΕ, αν και όποτε αυτό χρειασθεί. β) Οι διάφορες κρατήσεις 

– περικοπές, οι οποίες βάση νόμων παραμένουν στο Φορέα ΤτΕ, δεν πρέπει να 

ενσωματώνονται στα κέρδη της, διότι αυτό αποτελεί παραβίαση του Καταστατικού 

(άρθρα 38 και κυρίως 71), αλλά και των όρων και κανόνων της νομισματικής 

χρηματοδότησης.  

γ) Η μετατροπή του Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών σε “Μέρισμα” της 

εποχής μας με τη συμμετοχή ΟΛΟΥ του προσωπικού της ΤτΕ χωρίς διαχωρισμούς 

(ασφαλισμένοι πριν και μετά την 31.12.1992) και η διατήρηση της λειτουργίας του εντός 

της ΤτΕ.  

δ) Η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, με τη σταδιακή σύγκλιση των συντάξεων 

παλαιών και νέων συνταξιούχων, ίδιων ασφαλιστικών και εργασιακών όρων, 

δηλαδή αποκατάσταση της σύνδεσης σύνταξης και μισθού.  

 
3. Με τον επαναπροσδιορισμό του χρέους των συνταξιούχων προς την ΤτΕ, 

λαμβάνοντας υπόψη α) την υπάρχουσα πραγματικότητα των συντάξιμων 

αποδοχών τους, οι οποίες υπολείπονται  κατά πολύ των προσδόκιμων με βάση τις 

οποίες δικαίως δανείστηκαν και β) την απαξίωση η οποία έχει ήδη επέλθει στην 

αντικειμενική αξία των περιουσιακών στοιχείων τα οποία απέκτησαν.  

 

Η νέα Διοίκηση εξέφρασε τη θέληση να προχωρήσουμε με διαφάνεια και νομιμότητα. Η 

Κίνησή μας συμφωνεί στη γραμμή αυτή και είναι έτοιμη να συμβάλλει θετικά. 

 

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 
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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
http://endrasi-ste.blogspot.com/

