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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 Ανακοίνωση Νο 18 της 

Κίνησης: 

“ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 18 

ΑΣ ΜΗΝ ΥΠΟΤΙΜΟΥΝ  ΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ 

ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ   

Αθήνα 7.11.2014 

Η Ανακοίνωση Νο 19/5.112014 του Σ.Σ.Τ.Ε. πληροφορεί τους συναδέλφους συνταξιούχους για την 

προφορική δέσμευση του κ. Διοικητή σχετικά με την επέκταση και σε αυτούς της ρύθμισης για τις 

δόσεις των στεγαστικών δανείων, την οποία υποσχέθηκε στον Πρόεδρο του Σ.Υ.Τ.Ε. για τους 

συναδέλφους εν ενεργεία. Η ρύθμιση αυτή αφορά α) στην παράταση της ισχύουσας ρύθμισης μέχρι 

το τέλος του 2019 και β) στη μείωση στο 30% της αρχικά οφειλόμενης δόσης των στεγαστικών 

δανείων από το 50% σήμερα. Η νέα ρύθμιση θα τεθεί σε εφαρμογή από 1.1.2015. 

Ασφαλώς και δεν υποτιμούμε και την πιο μικρή παροχή προς τους συναδέλφους συνταξιούχους, 

ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολές μέρες. Αλήθεια, ήταν ποτέ δυνατό, μια τέτοια ρύθμιση να μην 

επεκταθεί και στους συνταξιούχους, όταν αυτοί έχουν υποστεί μείωση στις αποδοχές τους, η οποία 

σε αρκετές περιπτώσεις υπερβαίνει το 50% της μέχρι την 31.12.2010 καταβαλλόμενης 

σύνταξης; Αναρωτιόμαστε όμως, αν κάποιοι θεωρούν πως λείπει από τους συνταξιούχους 

συναδέλφους η νοημοσύνη και η αξιοπρέπεια, για να δέχονται άκριτα τα γεγονότα και όπως αυτοί 

τους τα παρουσιάζουν. Δεν πέρασαν ούτε είκοσι μέρες από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. 

(14.10.2014) και τη συγκέντρωση των συναδέλφων της Αθήνας (15.10.2014), στη διάρκεια των 

οποίων ο Πρόεδρος του Συλλόγου χαρακτήρισε ως λαϊκισμό τις προτάσεις των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” για 

τις ρυθμίσεις των δανείων (Ανακ. Νο 15), αλλά και αυτές της ΕΣΑΚ. Όλοι θυμόμαστε ότι, στη  

συγκέντρωση της 15.10.2014, προτάθηκε από τον Πρόεδρο και την πλειοψηφία, ως το μόνο 

δυνατό μέτρο ανακούφισης, η παράδοση του Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών σε 

Ασφαλιστική Εταιρεία προκειμένου να μειωθεί ο φόρος ! 

Γιατί άραγε ο κ. Διοικητής, ο οποίος δεσμεύθηκε πως δεν πρόκειται να συζητά με το Διοικητικό 

Συμβούλιο εκάστου Συλλόγου πάρα μόνο με την παρουσία όλων των μελών του, συναντήθηκε 

ξαφνικά μόνο με τον Πρόεδρο του Σ.Υ.Τ.Ε. και ομογάλακτο του Προέδρου του Σ.Σ.Τ.Ε., για να του 

υποσχεθεί μια ρύθμιση εκτός επιχειρησιακής Σ.Σ.Ε. σε αντίθεση με ότι συνέβαινε μέχρι σήμερα; 

Το «δώρο» της Διοίκησης, το οποίο δόθηκε χωρίς καν συζήτηση στο Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. ή 

διαπραγμάτευση, πρέπει να μας καθησυχάσει ή μήπως πρέπει να θυμηθούμε το “Φοβού τους 

Δαναούς και δώρα φέροντας”; Γελιούνται, όποιοι ελπίζουν πως η συγκεκριμένη ρύθμιση μπορεί 

να διευκολύνει στην αποδοχή λογικών ανάθεσης, των δικαιωμάτων των συνταξιούχων της ΤτΕ, 

σε Ασφαλιστικούς Φορείς εκτός Τράπεζας.  

Oι δίκαιες διεκδικήσεις των συνταξιούχων της ΤτΕ για ρυθμίσεις σχετικές με α) την επαναφορά, 

στις συντάξιμες αποδοχές τους, των Δώρων, των επιδομάτων και των περικοπών οι οποίες 

παραμένουν στο Φορέα (ΤτΕ), β) τον επανυπολογισμό του δανεισμού τους και γ) το πάγωμα των 

δόσεων των υπολοίπων δανείων τους μέχρι 31.12.2015, παραμένουν.  
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Οι “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” δεν θα σιωπήσουμε, με ρυθμίσεις προσωρινής εσωτερικής ανακύκλωσης, οι 

οποίες δεν προσφέρουν οριστική λύση και ανακούφιση ΟΛΩΝ των συνταξιούχων 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, Νέστoρας Γιώργος, Παπαμάργαρης 
Χάρης, Πατσιλίβα Μαργαρίτα, Χατούπη Μαρία, Χρηστίδης Απόστολος.  
 
Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις θέσεις και τις τακτικές συναντήσεις των                 
“ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” , καθώς και για επικοινωνία:  
Blog: http://endrasi-ste.blogspot.com   Email: endrasi.ste@gmail.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 
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