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Ανακοίνωση Νο 16 

 
 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 29/7/2014 εθιμοτυπική συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου μας με 

τον Διοικητή κ. Γιάννη Στουρνάρα. Ο κ. Διοικητής άκουσε προσεκτικά τον Πρόεδρο και όλους τους Διοικητικούς 

Συμβούλους οι όποιοι εκτός της συμπαράστασης που εκδήλωσαν προς το πρόσωπο του κ. Διοικητή για το 

δύσκολο και κρίσιμο έργο της Τ.Ε. που έχει αναλάβει, εξέθεσαν τη δύσκολη κατάσταση που έχουν περιέλθει 

οι συνάδελφοι συνταξιούχοι λόγω των μέτρων και περικοπών στις συντάξεις τους. Επειδή στη συγκεκριμένη 

συνάντηση δεν υπήρχε ο κατάλληλος χρόνος για να συζητηθούν διεξοδικά όλα τα θέματα που απασχολούν τους 

συνταξιούχους, θέσαμε τις προϋποθέσεις για μια επόμενη συνάντηση σε κατάλληλο χρόνο ώστε να γίνει μια 

ουσιαστική συζήτηση. Τέλος, ευχαριστήσαμε τον κ. Διοικητή που έδειξε καλή διάθεση και συνέπεια στη 

«συνέχεια» της Διοίκησης της Τ.Ε. με την υλοποίηση της συμφωνίας της χορήγησης χαμηλότοκου δανείου 

που είχε ξεκινήσει με την προηγούμενη Διοίκηση.     

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ Σ.Σ.Τ.Ε.  

ΜΕ ΤΗ Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 

 

Πραγματοποιήθηκε στις 23/7/2014 ενημερωτική συνάντηση αντιπροσωπείας του Συλλόγου με την 

Δ/ντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης της ΤΕ κα M. Παγώνη η οποία μας ενημέρωσε για τα 

παρακάτω θέματα:  

 

1. Τακτοποίηση του φορολογικού προβλήματος 

Από τον μήνα Αύγουστο η παρακράτηση φόρου θα γίνει στο άθροισμα του εισοδήματος κύριας και 

επικουρικής σύνταξης. Από το μήνα Οκτώβριο θα προστεθεί και ο φόρος επί του «Προγράμματος», 

συνολικά. 

Με αυτόν τον τρόπο τακτοποιείται η υπέρμετρη επιβάρυνσή μας με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης 

λόγω του ότι μέχρι τώρα δεν γινόταν παρακράτηση του φόρου επί των συνολικών παροχών μας, μειώνεται 

όμως αντίστοιχα η διαθέσιμη μηνιαία σύνταξή μας. Για τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2014 θα 

υπάρξει με την εκκαθάριση ένα μικρό ποσό παρακράτησης φόρου, αλλά από το 2015 με την υποβολή 

δήλωσης δεν θα υπάρχει πλέον καταβολή φόρου. 

 

2. Χορήγηση Δανείου τριών κύριων συντάξεων 

Η Δ/ντρια Ανθρώπινου Δυναμικού μετέφερε στην αντιπροσωπεία του Συλλόγου ότι ο κ. Διοικητής, αφού 

ενημερώθηκε για τη συμφωνία του απελθόντα Διοικητή κ. Γ. Προβόπουλου με τον Πρόεδρο του ΣΣΤΕ, 

συμφώνησε και αυτός στη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου στους συνταξιούχους, προκειμένου να 

μπορέσουν, πέραν των άλλων, να ανταποκριθούν στις αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις τους. Με την 

μόνη διαφορά ότι ζήτησε η χορήγηση του δανείου αυτού να γίνει με τη διαδικασία που προβλέπει ο Ν. 

3586/2007 και το άρθρο 13Α του Κανονισμού του πρώην Ταμείου Συντάξεων.  

Η έγκριση του δανείου θα γίνει από το Γ. Συμβούλιο της Τράπεζας 5/9/2014 και θα ανέρχεται στο ύψος των 

τριών κύριων ακαθάριστων συντάξεων, με επιτόκιο 1,8% (μαζί με το ασφάλιστρο), χωρίς πλαφόν αρκεί 

ΕΘΙΜΟΤΥΠΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Δ.Σ. ΜΕ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
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οι συντάξιμες αποδοχές να μην είναι λιγότερες από 600 €. Το δάνειο θα χορηγηθεί σε κάθε 

ενδιαφερόμενο συνάδελφο, ανεξαρτήτου ορίου ηλικίας και χωρίς συμψηφισμό με προηγούμενο 

δάνειο. 

Η αποπληρωμή του δανείου θα γίνει σε 36 μηνιαίες δόσεις και ο κάθε συνάδελφος θα έχει την δυνατότητα 

με την καταβολή των 2/3 των οφειλομένων δόσεων, να καταθέτει αίτηση για τη χορήγηση νέου δανείου. Η 

χορήγηση του συγκεκριμένου δανείου θα γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών (π.χ. 

φορολογική οφειλή, κατασκευή ή επισκευή κατοικίας κ.α.). Η υποβολή των αιτήσεων με τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά θα γίνεται στο Γκισέ του Κ.Κ. μπροστά από το Τμήμα Δημοσίων Οργανισμών, στον 1ο όροφο 

της Σταδίου ή ταχυδρομικά με συστημένο γράμμα  στη Τράπεζα της Ελλάδος Τμήμα Διαχείρισης Εγγράφων 

Πανεπιστημίου 21 Αθήνα 10251, από Δευτέρα 8/9/2014. Θα καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες ώστε η υποβολή και η εξυπηρέτηση των αιτήσεων να γίνει μέσα στο μήνα Σεπτέμβριο για να δοθεί η 

δυνατότητα στους συναδέλφους συνταξιούχους να καταβάλλουν την δεύτερη και τρίτη δόση της εφορίας. Θα 

ενημερωθείτε από πού θα προμηθεύεστε τα έντυπα των αιτήσεων δανείων όταν θα είναι έτοιμα από την αρμόδια 

υπηρεσία του Κεντρικού Καταστήματος με νέα διευκρινιστική ανακοίνωση του Συλλόγου. 

Πολιτιστική δραστηριότητα 

Καλούνται οι συνάδελφοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη θεατρική ομάδα του Συλλόγου και στη χορευτική 

ομάδα να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στα γραφεία του Συλλόγου μέχρι την 30/9/14. Το ίδιο ισχύει για 

συμμετοχή στις «μουσικές συντροφιές» του Συλλόγου. 

 

Η ενημερωτική συγκέντρωση των συναδέλφων θα πραγματοποιηθεί  

την Τετάρτη 15/10/2014 στη Λέσχη του Συλλόγου, Λέκκα 23-25 β’ 

όροφος και ώρα 10.30 π.μ. 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

 
Υ.Γ.1 Ο Διοικητικός Σύμβουλος κάτω  από τον τίτλο “Συνταξιούχοι Εν Δράσει”, υπερβαίνοντας για ακόμη 

μια φορά τη δεοντολογία και τους συλλογικούς κανόνες έσπευσε, πριν τον Σύλλογο, την ίδια ημέρα, στην 

έκδοση θριαμβευτικής ανακοίνωσης παρουσιάζοντας ως προσωπική του επιτυχία (!) την έγκριση και τους 

όρους του δανείου, ενώ σε προηγούμενη ανακοίνωσή του χλεύαζε το αίτημα αυτό του Συλλόγου και 

αποκαλούσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου επαίτες που ζήτησαν ένα χαμηλότοκο δάνειο για τις 

μεγάλες οικονομικές ανάγκες των συναδέλφων μας.  

 

Τόση διγλωσσία, τόσος αποπροσανατολισμός; 

 

Υ.Γ.2 Σε παραίτηση από τη δίκη στις 25/6/2014 και μάλιστα χωρίς να εμφανισθούν στο δικαστήριο, 

κατέληξαν οι “Eν Δράσει” συνάδελφοι που κατάφεραν να οδηγήσουν στα δικαστήρια το Σύλλογο, για την 

τροποποίηση του καταστατικού μας. Στη συγκεκριμένη τακτική δικάσιμο όπου παραιτήθηκαν θα αποφάσιζε το 

δικαστήριο για την νομιμότητα ή όχι της διαδικασίας που είχε προηγηθεί. Δεν έδειξαν ούτε την στοιχειώδη 

ευθιξία να αποδείξουν τουλάχιστον τους ισχυρισμούς τους για “παράνομη και αντιδημοκρατική διαδικασία” 

όπως αποκαλούσαν την ψηφοφορία για την τροποποίηση του καταστατικού. Γνώριζαν όμως πολύ καλά ποιο θα 

ήταν το αποτέλεσμα, καθότι είχαν χάσει δικαστικά την έκδοση προσωρινής διαταγής για την διακοπή της 

ψηφοφορίας. Δυστυχώς, για συνδικαλιστικούς και προσωπικούς υπολογισμούς και σκοπιμότητες έπεσε 

θύμα ένα σύγχρονο καταστατικό που θα διασφάλιζε την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Συλλόγου. 


