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 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1943 

ΛΕΚΚΑ 23-25 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10562 
Τηλ.: 210 36.28.168•Fax: 210 36.17.838 

           website: http:// www.sste.gr 

 

Αθήνα, 30 Απριλίου 2015 

 

Ανακοίνωση Νο 2 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

  Μετά τη σύγκλιση των συμβούλων των συνδυασμών «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» και 

«ΔΕΚΣ» πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23/4/2015 η συγκρότηση του  Διοικητικού Συμβουλίου σε 

σώμα ως ακολούθως: 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ    : Γοζαδίνος Ιωάννης 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ   : Βρέττα Ευαγγελία 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   : Κλητοράκη Ελένη 

ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Αβαγιανός Θανάσης 

ΤΑΜΙΑΣ    : Χαϊδούτης Στέλιος 

ΜΕΛΟΣ    : Ζέρβας Άγγελος 

 

Οι υπόλοιποι σύμβουλοι: Ευσταθίου Κώστας, Κωνστανταράκη Εύα, Δεληπέτρος Δημήτριος, 

Πετρόπουλος Ίκαρος και Τροχαλάκης Μιχάλης παρέμειναν  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Συλλόγου. 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Βασικές παράμετροι που ελήφθησαν υπ’ όψιν για το σχηματισμό του Προεδρείου του Συλλόγου 

μας, ήταν η επιδίωξή μας να υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, λόγω της κοινής αντίληψης 

των δύο παρατάξεων στον τρόπο αντιμετώπισης των προβλημάτων και αξιοποίηση των καλών 

σχέσεων μεταξύ των μελών του προεδρείου για την εύρυθμη λειτουργία του Σ.Σ.Τ.Ε. 

 Το Προεδρείο των (6) έξι  Συμβούλων σχηματίστηκε κατά τα ίδια πρότυπα της προηγούμενης 

διετίας και συγκεντρώνει αθροιστικά το 54% της εκλογικής δύναμης των συναδέλφων συνταξιούχων.  

Θεωρείται αυτονόητο ότι,  οι αποφάσεις θα λαμβάνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συλλόγου κατά πλειοψηφία ή ομοφώνως, οπότε ο κάθε εκλεγμένος σύμβουλος θα αποδεικνύει 

έμπρακτα το ενδιαφέρον του για την επίλυση των προβλημάτων των συνταξιούχων. 

http://www.sste.gr/
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Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Την Τρίτη 28 Απρίλη, συνεδρίασε εκ νέου το Διοικητικό μας Συμβούλιο και εξέτασε μια σειρά 

ζητήματα που αφορούν τη σημερινή συγκυρία για τις συντάξεις μας, αλλά οριοθέτησε και τις βασικές 

κατευθύνσεις της δράσης του Συλλόγου μας για τη διετία 2015-2017. Το Δ.Σ. εκφράζει την 

αισιοδοξία ότι με τη δική σας στήριξη θα προσπαθήσουμε να τις  υλοποιήσουμε άλλη μια φορά στο 

ακέραιο!!! 

 

1. Διασφάλιση του Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών, της μεγαλύτερης 

κατάκτησης του Σ.Σ.Τ.Ε. 

Έχει επανειλημμένως γραφεί ότι το «Πρόγραμμα» μπορεί να διασφαλιστεί με μία από τις 

(3) τρεις συγκεκριμένες παρεμβάσεις: 

α) Τη δημιουργία επαγγελματικού ταμείου. 

β) Τη δημιουργία θυγατρικής ασφαλιστικής, μέσα στα πλαίσια της Τράπεζας. 

γ) Την κάλυψη του Προγράμματος από ασφαλιστική εταιρεία.  

 

Οι εναλλακτικές αυτές λύσεις διασφάλισης έχουν προταθεί από το Γενικό Συμβούλιο της 

Τράπεζας με την απόφαση του στις 25.6.2013 (Ημερομηνία έγκρισης του Προγράμματος). 

Το Συμβούλιο της ΤτΕ προχώρησε σ’ αυτή του την απόφαση αφού προηγήθηκε νομική 

γνωμοδότηση τριών (3) νομικών φορέων. 

Η τράπεζα είναι αυτή που θα πάρει την πρωτοβουλία για την επιλογή της συγκεκριμένης 

λύσης διασφάλισης και ο Σύλλογός μας θα εκτιμήσει εάν η επιλογή αυτή καλύπτει τα 

συμφέροντα των μελών μας. Η όποια απόφαση επιλεγεί αφού ψηφισθεί από το Δ.Σ . του 

Συλλόγου μας , θα έλθει προς έγκριση, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών μας, 

όπου την τελική απόφαση θα πάρουν οι ίδιοι οι συνάδελφοι!!!  

Σκοπός της ΤτΕ αλλά και του ΣΣΤΕ είναι: α) η κατοχύρωση του ότι παραμένει εκτός της  

σφαίρας της κοινωνικής ασφάλισης  

β) η κατοχύρωση ότι το κεφάλαιο του Προγράμματος θα παραμείνει στη Τράπεζα  

γ) η επίτευξη όσων των δυνατών μεγαλύτερων φορολογικών ελαφρύνσεων, προς 

όφελος των συνταξιούχων συναδέλφων.  

Προγραμματισμός δράσης του Συλλόγου μας για τη διετία 2015-2017 
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Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και μετά από όλα αυτά που συνεχίζουν να λέγονται και να 

γράφονται για τη μείωση των επικουρικών συντάξεων, αποτελεί επιτακτική ανάγκη και 

μάλιστα όσο το δυνατόν συντομότερα η διασφάλιση του «Προγράμματος» που καλύπτει 

περίπου το ήμισυ της επικουρικής μας σύνταξης.   

2. Οικονομική ενίσχυση του Προγράμματος 

Την παραπέρα οικονομική ενίσχυσή του με ένα ποσό, ώστε να καλύψουμε ένα ακόμη μέρος 

των απωλειών μας από τους μνημονιακούς νόμους, όπως έγινε και το 2013 με τη 

δημιουργία τότε του προγράμματος. 

3. Ενίσχυση μέσω του προγράμματος των παλαιών συνταξιούχων (προ του 1997) 

Αύξηση του συντελεστή του 30% που είχε χρησιμοποιηθεί κατά τη δημιουργία του 

προγράμματος ώστε να ισοσκελίσει τη διαφορά μεταξύ νέων και παλαιών συνταξιούχων. Η 

αύξηση του συντελεστή (30% ) θα έχει σαν αποτέλεσμα την αναλογική αύξηση των 

συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων οπου υπάρχει η ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσής τους. 

4. Διεύρυνση του προγράμματος με τη συμμετοχή και των ασφαλισμένων μετά 

την 1/1/93 

Μ΄ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται, μια ενιαία ασφαλιστική κάλυψη μέσω του προγράμματος 

για το σύνολο των ασφαλισμένων (εν ενεργεία και συνταξιούχων) βασική προϋπόθεση 

για την διασφάλιση της λειτουργίας του προγράμματος στο διηνεκές!! 

5. Περαιτέρω βελτίωση των σχέσεων μεταξύ ΣΥΤΕ και ΣΣΤΕ, ειδικότερα μετά τα 

αποτελέσματα των εκλογών και των δύο Συλλόγων. 

6. Μείωση των επιτοκίων του στεγαστικού Δανείου Γ’ κατηγορίας για όσους 

συνάδελφους συνταξιούχους έχουν κάνει χρήση του συγκεκριμένου δανείου όταν ήταν εν 

ενεργεία υπάλληλοι. Μείωση του επιτοκίου του Δανείου (4) τεσσάρων κύριων και 

επικουρικών συντάξεων με πλαφόν τις 5.000€ που είχε χορηγηθεί για πρώτη φορά το 

2013. 

7. Επέκταση των μειώσεων της καταβολής δόσεων στο 30% για δάνεια (μισθών 

και συμβολαιογραφικών) για ένα αριθμό συναδέλφων που δεν έχουν συμπεριληφθεί 

στη ρύθμιση, ώστε να υπάρξει ενιαία αντιμετώπιση για όλους τους συνταξιούχους. 

8. Την εξασφάλιση περαιτέρω πόρων από την ΤτΕ για την ενίσχυση του 

λογαριασμού «Αλληλεγγύης» προκειμένου να υπάρξει η δυνατότητα για την κάλυψη 

περιπτώσεων αναξιοπαθούντων μελών μας με τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο 

κανονισμός λειτουργίας του. 
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9. Συνέχιση της προσπάθειας μας για την τροποποίηση του Καταστατικού του 

Συλλόγου μας, προκειμένου να εξαλειφθούν αναχρονιστικές διατάξεις και να βελτιωθεί η 

λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα του Συλλόγου μας. 

10. Συνέχιση των διαθρωτικών παρεμβάσεων στα οικονομικά του Συλλόγου μας, 

ώστε να μην υπάρξουν περικοπές στο πρόγραμμα των παραρτημάτων, ούτε αύξηση των 

εισφορών των μελών μας. 

11. Δημιουργία νέων παραρτημάτων για τη μεγαλύτερη συμμετοχή συναδέλφων της 

περιφέρειας.    

12. Επανεξέταση των νέων δεδομένων  από την εμπειρία δύο περίπου χρόνων 

εφαρμογής της δεύτερης φάσης της ΗΔΙΚΑ για την αντιμετώπιση τυχόν 

προβλημάτων που έχουν ανακύψει.  

13. Συντονισμός των ενεργειών του Συλλόγου μας με τις ενέργειες και την 

προσπάθεια που καταβάλλει η ΟΣΤΟΕ, για την κατάργηση των άδικων μνημονιακών 

νόμων που έχουν επιβληθεί στους συνταξιούχους.   

 

Οι στόχοι που έχει θέσει το ΔΣ για την επόμενη διετία είναι ρεαλιστικοί, μπορούν 

πράγματι να βρουν λύση μέσα στις δύσκολες συγκυρίες που βιώνουμε αρκεί να υπάρξει 

σοβαρότητα υπευθυνότητα και καλή γνώση των θεμάτων. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
 
 

Το Δ.Σ. αποφάσισε να πραγματοποιηθεί για τα μέλη του λεκανοπεδίου Αττικής ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

την Τρίτη 26 Μάιου 2015 για ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ – ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ – ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ. 

Περιλαμβάνονται: μεταφορά με πολυτελή πούλμαν, με Αρχηγό  -Ξεναγό. Τιμή συμμετοχής για τα μέλη μας 

και τους συνοδούς 12€ κατ’  άτομο. 

Πληροφορίες - δηλώσεις συμμετοχής από 7/5/2015 και ώρες 09:00 – 11:00 έως εξαντλήσεως των θέσεων 

στα γραφεία του Συλλόγου, Λέκκα 23-25 (β’ όροφος) Αθήνα, τηλ. 210 3628168 & 210 36184747 .  

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκδρομή απαραίτητη είναι η συμπλήρωση συγκεκριμένου αριθμού 

θέσεων.   


