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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 11 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Σ.Σ.Τ.Ε.  ΜΕ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ  

& Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  

Την Τρίτη 29/9/2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου και της Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου μας 

με το Διοικητή της Τράπεζας κ. Ι. Στουρνάρα. Οι εκπρόσωποι του Σ.Σ.Τ.Ε. ανέλυσαν διεξοδικά στον κ. Διοικητή τα 

θέματα που, σ’ αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία,  απασχολούν τους συνταξιούχους της ΤτΕ. 

Ο κος Διοικητής εξέφρασε την κατανόησή του  και δήλωσε ότι είναι διατεθειμένος, στο πλαίσιο των 

δυνατοτήτων του, να παράσχει τη βοήθειά του. Μ’ αυτή τη λογική προσπαθήσαμε να επιλύσουμε αιτήματα που θα 

βοηθήσουν στην οικονομική ανακούφιση των μελών μας. 

Συγκεκριμένα: 

 Διασφαλίσαμε την επαναχορήγηση του ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ που θα καλύπτει το σύνολο των 

συνταξιούχων συναδέλφων που επιθυμούν να κάνουν χρήση. 

 Διασφαλίσαμε την περαιτέρω ενίσχυση για το έτος 2015, του «Λογ/σμού Αλληλεγγύης» με το ποσόν 

των 20.000€, ώστε να τύχουν στήριξης, όσοι εκ των μελών μας αντιμετωπίζουν ιδιαιτέρως  σοβαρά 

προβλήματα. 

Όσον αφορά στο αίτημα του Συλλόγου μας για την επιστροφή των κρατήσεων, μετά την απόφαση του ΣτΕ περί 

αντισυνταγματικότητας των νόμων (Ν4051/2012 & Ν4093/2012), ο κ. Διοικητής δήλωσε «δε θα μπορούσε πρώτη απ’ 

όλους η ΤτΕ να ικανοποιήσει μια απόφαση που ακόμη η ίδια η Κυβέρνηση δεν έχει καταλήξει πώς θα την 

αντιμετωπίσει και μάλιστα ψάχνει απεγνωσμένα για την ανεύρεση αντίστοιχων ισοδύναμων. Νομίζω ότι θα ήταν 

μια επιπρόσθετη αφορμή για να μας στοχοποιήσουν..»   

Δεν απέκλεισε το αίτημα για ενδεχόμενη ενίσχυση του «Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών» η οποία 

έχει ξεκινήσει ήδη από το 2013 με σκοπό την κάλυψη απωλειών των συντάξεών μας, καθότι αυτή είναι μια υπόθεση 

που αφορά αποκλειστικά το χώρο μας σαν ΤτΕ. Την ίδια άποψη εξέφρασε και για τη διασφάλιση του, με την 

προϋπόθεση όμως ότι θα ενημερωθεί διεξοδικά για το συγκεκριμένο θέμα και η αρμόδια «Επιτροπή 

Κοινωνικοασφαλιστικών Θεμάτων» θα καταθέσει πλήρη και τεκμηριωμένη πρόταση . 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  

Είχε προηγηθεί συνάντηση, τη Δευτέρα 28/9/2015, του Πρόεδρου και της Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου μας, 

με  τη Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού & Οργάνωσης (Δ.Α.Δ.Ο) κα Παξινού, με σκοπό την ενημέρωσή της για 

τα προς συζήτηση θέματα με τον κ. Διοικητή καθώς και τη διευθέτηση λοιπών εκκρεμοτήτων αρμοδιότητάς της. 

Συγκεκριμένα συμφωνήθηκε: 

 Η προώθηση στο τμήμα Δανείων της υπογεγραμμένης από τον κ. Διοικητή  Π.Δ. ώστε να επιλυθεί η 

εκκρεμότητα, λόγω των εθνικών εκλογών, της μείωσης της καταβολής δόσεων στο 30% για τα δάνεια, μισθών 

και συμβολαιογραφικών, όσων συναδέλφων δεν είχαν συμπεριληφθεί στη ρύθμιση.  

 Η αύξηση των δόσεων καταβολής οικονομικών εκκρεμοτήτων από δικαστικά έξοδα παρελθόντων ετών ώστε 

να μην υπάρξει μεγάλη οικονομική επιβάρυνση λόγω περιορισμένων και υψηλών δόσεων. Συμφωνήθηκε 



ότι για οφειλή μέχρι 800€ ο αριθμός των δόσεων θα είναι 15  και για οφειλή πέρα των 800€ οι δόσεις θα 

φτάσουν τις  24.  

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Τράπεζας καταβάλλουν ειδικότερες προσπάθειες για την σύνταξη του εισηγητικού για 

το  Καθολικό Δάνειο ώστε να εγκριθεί από το Γενικό Συμβούλιο της Δευτέρας (5/10/2015), εάν αυτό δεν καταστεί 

δυνατό θα εγκριθεί από το επόμενο ΓΣ του Νοεμβρίου. Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι το παραπάνω δάνειο 

χορηγείται με πολύ ευνοϊκότερους όρους και προϋποθέσεις από το προηγούμενο του 2011!!!   

 Το ύψος του δανείου αφορά τη χορήγηση 2,5 κύριων συντάξεων και 2,5 επικουρικών  

 Το επιτόκιο ορίσθηκε στο 2,5% από 3,5% (προηγούμενο).  

 Το ανώτατο πλαφόν μέχρι 4.000€ που είχε ορισθεί δεν ισχύει στο νέο δάνειο και στον κάθε συνάδελφο θα 

χορηγηθεί το σύνολο των χρημάτων που δικαιούται!!! 

 Δεν θα υπάρξει περιορισμός ορίου ηλικίας. 

Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με ανακοίνωση του Συλλόγου μας θα ενημερωθείτε για όλες τις 

λεπτομέρειες που αφορούν τη χορήγηση του Καθολικού Δανείου καθώς και για τον τρόπο διάθεσης των αιτήσεων. 

Με αίσθηση ευθύνης, σοβαρότητας και ιεράρχησης των στόχων προχωρήσαμε στην επίλυση όλων των 

παραπάνω θεμάτων προς όφελος του συνόλου των συνταξιούχων του χώρου μας. 

Εκτός των σημαντικών ρυθμίσεων που είχαν επιτευχθεί την προηγούμενη διετία 2013-2014 για τα δάνεια όλων 

των κατηγοριών και την χορήγηση δύο (2) νέων δανείων, για την έμμεση ενίσχυση της σύνταξής μας και την οικονομική 

ελάφρυνση των συνταξιούχων του χώρου μας, προχωρήσαμε και σε νέες ρυθμίσεις όπως είχαμε αναφέρει και δεσμευτεί 

στο προγραμματισμό δράσης του Συλλόγου μας για τη διετία 2015-2017 τις οποίες και σας υπενθυμίζουμε αναλυτικά: 

 Μείωση του επιτοκίου για τα στεγαστικά δάνεια Γ’ κατηγορίας κατά 0,75%. 

 Επέκταση της μείωσης της καταβολής δόσεων στο 30% για δάνεια μισθών και συμβολαιογραφικών για ένα 

αριθμό συναδέλφων που δεν είχαν συμπεριληφθεί στη ρύθμιση. 

 Διασφάλιση του «ΚΑΘΟΛΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ», του 3ου κατά σειρά δανείου με ευνοϊκότερους όρους και 

προϋποθέσεις από το προηγούμενο (2011) 

 Διασφάλιση της ενίσχυσης του «Λογ/σμου Αλληλεγγύης» με 20.000€ από την Τράπεζα. 

Σας υπενθυμίζουμε τη δέσμευσή μας ότι «οι στόχοι που έχει θέσει το Δ.Σ. στον προγραμματισμό του Συλλόγου 

μας είναι ρεαλιστικοί και μπορούν να βρουν τη λύση τους αρκεί να υπάρξει σοβαρότητα, υπευθυνότητα και καλή γνώση 

των θεμάτων». 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  

Έχοντας ως κορυφαίο θέμα τη διασφάλιση του «Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών», την περαιτέρω 

οικονομική ενίσχυσή του και τη διεύρυνσή του, ο Σύλλογός μας θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες 

προκειμένου να υπάρξουν άμεσα συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα ώστε οι τυχόν αρνητικές εξελίξεις που θα 

επέλθουν γενικότερα στις συντάξεις (κύριες και επικουρικές) από τις δυσμενείς προβλέψεις του 3ου Μνημονίου να μην 

έχουν ειδικότερες επιπτώσεις στους συνταξιούχους Τραπεζοελλαδίτες. Για το συγκεκριμένο θέμα θα κυκλοφορήσει  

ανακοίνωση του Συλλόγου μας το επόμενο χρονικό διάστημα. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας 

Ιωάννης Γοζαδίνος Ελένη Κλητοράκη - Πούλια 

 


