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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 27 
 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Σ.Σ.Τ.Ε. ΜΕ ΤΟΝ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
  

Συνάδελφοι,  

 Τη Δευτέρα 24/10/2016 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου του Συλλόγου και της 

Γενικής Γραμματέως με τον κ. Διοικητή. Σκοπός της συνάντησης ήταν η προώθηση από πλευράς 

Συλλόγου Συνταξιούχων των αιτημάτων που είχαν συμπεριληφθεί στο υπόμνημα που είχε 

αποσταλεί στη Διοίκηση με απόφαση του Δ.Σ. Μετά από διεξοδική συζήτηση όλων των θεμάτων και 

την παράθεση εκ μέρους των εκπροσώπων του Συλλόγου των δύσκολων καταστάσεων που βιώνουν 

και οι συνταξιούχοι του χώρου μας, ο κ. Διοικητής είπε ότι «κατανοεί τα προβλήματα και θα 

προσπαθήσει να διευκολύνει από την πλευρά του στη διαμόρφωση ενός καλύτερου κλίματος 

για το σύνολο των συνταξιούχων μας, παρ’ όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε σήμερα σα 

χώρα.». Για τα αιτήματα του υπομνήματός μας είπε ότι «θα χρειαστεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα 

για να μπορέσει να έχει μια πλήρη εικόνα όσον αφορά στη νομική κάλυψη των θεμάτων και στο 

κόστος που θα προκύψει από την επίλυσή τους, ώστε να έχει τη δυνατότητα να δώσει 

συγκεκριμένες απαντήσεις και δεσμεύσεις». 

Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους τα αιτήματα του Συλλόγου που συμπεριλαμβάνονται στο 

υπόμνημα για το οποίο συμφώνησαν οι οκτώ (8) από τους έντεκα (11) συνολικά συμβούλους: 

1.Διεύρυνση του «Προγράμματος» με τη συμμετοχή των ασφαλισμένων μετά την 1/1/93, 
προκειμένου να υπάρξει ενιαία ασφαλιστική αντιμετώπιση του συνόλου των ασφαλισμένων της ΤτΕ. 
2.Μεταφορά ποσοστού 10% - 12% από την επικουρική σύνταξη στο «Πρόγραμμα» με ταυτόχρονη 
διόρθωση του συντελεστή 30% προσομοίωσης (Άρθρο 10 παρ. 3β του Κανονισμού του 
Προγράμματος). 
3.Επικαιροποίηση της Συμφωνίας μεταξύ της ΤτΕ και των δύο Συλλόγων του προσωπικού της, όπου 
θα καταγράφεται εκ νέου η υποχρέωση της Τράπεζας για το σύνολο του 36% (δηλ. του αθροίσματος του 
ποσοστού Επικούρησης και Προγράμματος). 
4.Διευθέτηση των αποφάσεων του ΣτΕ (2287-2290/15) για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών 
των νόμων 4051/12 και 4093/12. Ο Ν4093/2012 που έχει κριθεί παράνομος συμπεριλαμβάνει και τη 
ρύθμιση περικοπής του δώρου στο μέρισμα. 
5.Τέλος, προσβλέπουμε  στη συνδρομή της Διοίκησης της Τράπεζας για τη διευθέτηση της 
νομοθετικής ρύθμισης που επιδιώκουμε ώστε να επιτευχθεί η περαιτέρω διασφάλιση του 
«Προγράμματος» και απεμπλοκή της ΤτΕ από τις διαδικασίες της Β’ φάσης της ΗΔΙΚΑ, εφόσον 
συντρέξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. 



 Ο Σύλλογος μας θα προχωρήσει με σταθερά βήματα, ψύχραιμα και υπεύθυνα σε συνεργασία 

με την Τράπεζα για τη διασφάλιση και διεύρυνση τόσο των κατακτήσεων όσο και του συνολικού 

εισοδήματος των συνταξιούχων του χώρου μας, όπως αποδεδειγμένα έχει πράξει όλα τα τελευταία 

χρόνια. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ Σ.Σ.Τ.Ε. ΤΗΣ 18.10.2016  

 

 Στη συγκέντρωση της 18/10/2016 ο Πρόεδρος του Συλλόγου ενημέρωσε τους συναδέλφους για 

τις δυσκολίες και το αρνητικό κλίμα που δημιουργεί ο Ν4387/16 όσον αφορά στην επίλυση 

συγκεκριμένων θεμάτων των συνταξιούχων του χώρου μας. Ένας νόμος που έχει χαρακτηριστεί και 

από τις δύο ομοσπονδίες (ΟΤΟΕ, ΟΣΤΟΕ) ως «ΣΥΝΤΑΞΙΟΚΤΟΝΟΣ» τυγχάνει της πλήρους 

υποστήριξης της κυβέρνησης μέσω του αρμοδίου Υπουργού της κ. Κατρούγκαλου Γ. και δυστυχώς της 

συνδικαλιστικής παράταξης του χώρου μας «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ», μέσω του επικεφαλής της συναδέλφου 

Ευσταθίου Κ. Δεν έχουν κατανοήσει αμφότεροι ότι ο συγκεκριμένος νόμος έχει καταστεί η ταφόπλακα 

για τις συντάξεις των συνταξιούχων της χώρας μας και ειδικότερα για τους ασφαλισμένους 

Τραπεζοϋπάλληλους που δέχονται τεράστιες μειώσεις στις επικουρικές τους συντάξεις.  

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Συλλόγου  αναφέρθηκε στη συμβολή του Προγράμματος στη 

διασφάλιση της επικουρικής σύνταξης – μέρισμα και ειδικότερα στην κάλυψη των απωλειών των 

συνταξιούχων. Για να μπορέσουν οι συνάδελφοι να κατανοήσουν καλύτερα αυτές τις «καλύψεις» 

μετά τη μεταφορά του 16% της επικούρησης στο Πρόγραμμα, ο Πρόεδρος ανέφερε συγκεκριμένα 

παραδείγματα για τα ποσά που καταβάλλει το Πρόγραμμα από το 2013 σε ορισμένα από τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας. Ταυτόχρονα ανέφερε και τα ενδεχόμενα ποσά που θα 

καταβάλει το Πρόγραμμα σε περίπτωση αποδοχής του αιτήματος του Συλλόγου για τη μεταφορά ενός 

πρόσθετου ποσοστού 12% της επικουρικής.  

 Τα παραδείγματα παρόλο ότι αφορούσαν οκτώ (8) συμβούλους από όλες τις παρατάξεις του 

Συλλόγου και του ίδιου του Προέδρου του, οι μόνοι οι οποίοι αντέδρασαν έντονα ήταν δύο 

σύμβουλοι της παράταξης των «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ». Μάλιστα με έκτακτη ανακοίνωση της παράταξής τους 

(19.10.2016) επεσήμαναν την ειδικότερη ευαισθησία τους καθότι δεν ρωτήθηκαν ούτε ενημερώθηκαν 

για την κοινοποίηση των συγκεκριμένων ποσών. Αναφέρουν, επιπρόσθετα, ότι η συγκεκριμένη 

ενέργεια είναι πράξη ποινικώς κολάσιμη και κάνουν αναφορά και στην πρόβλεψη του σχετικού 

Ν2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα.  



 Μετά από όλα τα παραπάνω απευθύνουμε συγκεκριμένα ερωτήματα στους εύθικτους 

συναδέλφους των «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ». Όταν εμφάνιζαν τον Πρόεδρο του Συλλόγου Συνταξιούχων και την 

Γενική Γραμματέα του καθώς και τα μέλη της Επιτροπής Κοινωνικοασφαλιστικών Θεμάτων ως 

«dealers»  των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών σε ανακοινώσεις τους και συγχρόνως 

περιόδευαν στην περιφέρεια, αφήνοντας ξεκάθαρα αιχμές ότι «τα έχουν πάρει» από συγκεκριμένη 

ασφαλιστική εταιρεία, συκοφαντίες που μπορούν να επιβεβαιωθούν από δεκάδες συναδέλφους των 

παραρτημάτων, γιατί δεν επεδείκνυαν την ΑΝΑΛΟΓΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ;;; Μήπως η ευαισθησία τους είναι 

επιλεκτική;;; Επειδή δε, τυγχάνει να παρουσιάζονται και ως νομομαθείς, μήπως γνωρίζουν ποιος νόμος 

συγκεκριμένα προβλέπει τις ποινικές ευθύνες που απορρέουν για παράνομη συκοφαντική 

δυσφήμιση και μάλιστα κατά συρροή;;; 

 Τελικά ας αφήσουν τις δήθεν ευαισθησίες τους και ας αναφέρουν στους συναδέλφους τους 

πραγματικούς λόγους για τους οποίους αντέδρασαν. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι έχουν επενδύσει στην 

παραπληροφόρηση, στις συκοφαντίες και στις δήθεν απειλές, ώστε να δημιουργήσουν ένα κλίμα 

ευνοϊκό για την παράταξή τους, υπονομεύοντας όμως στην πράξη την ίδια τη λειτουργία του 

Συλλόγου. Διαφορετικά πώς εξηγούνται οι απειλές που ξεστομίζουν εναντίον του κου Διοικητή ότι 

«θα έχει ποινικές ευθύνες όταν προχωρήσει στη μεταφορά του επιπρόσθετου ποσοστού 12% της 

επικούρησης». Γνωρίζουν πολύ καλά ότι οι συμφωνίες μεταξύ Συλλόγου και Τράπεζας καλύπτουν ένα 

μέρος των απωλειών μας χωρίς να χρειαστούν αγωγές και δικαστήρια.  

 Αντί λοιπόν να ενημερώσουν τους συναδέλφους για τα πραγματικά δεδομένα, τους ωθούν σε 

δικηγόρους και τους στρέφουν εναντίον της Τράπεζας και του ίδιου του Προγράμματος, της 

μεγαλύτερης κατάκτησης για τους ασφαλισμένους της ΤτΕ τα τελευταία χρόνια.  

 Αυτός είναι ο ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ  που αντιδρούν στη δημοσιοποίηση κάποιων  

πραγματικών επιμέρους ποσών ως παραδείγματα και όχι όλα τα άλλα που ψευδώς αναφέρουν.  

 Οι συνάδελφοι θα πρέπει να συσπειρωθούν δίπλα στο Σύλλογό τους και να 

απομονώσουν όλους αυτούς που με τις ενέργειές τους υπονομεύουν ΑΝΟΙΚΤΑ την 

οποιαδήποτε θετική προσπάθεια του Συλλόγου Συνταξιούχων. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Ο Πρόεδρος      Η Γεν. Γραμματέας 

Ιωάννης Γοζαδίνος     Ελένη Κλητοράκη - Πούλια  



ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΑΝΕΙΟΥ ΤΡΙΩΝ (3) ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  
 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, συναδέλφισσες , 

Σας ενημερώνουμε ότι, σε συνέχεια της συμφωνίας που επετεύχθη το Σεπτέμβριο του 2014 μεταξύ της  

Διοίκησης της Τράπεζας και του Συλλόγου μας για τη χορήγηση χαμηλότοκου δανείου τριών (3) Κύριων 

Ακαθάριστων Συντάξεων σύμφωνα με την πρόβλεψη του νόμου Ν. 3586/2007 και το άρθρο 13Α του 

Κανονισμού του πρώην Ταμείου Συντάξεων, ξεκινάει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τους 

δικαιούχους που έχουν εξοφλήσει τα 2/3 του αρχικώς καταβαλλόμενου δανείου για χορήγηση δύο (2) 

κύριων συντάξεων, καθώς και για όσους δεν έχουν κάνει χρήση του δανείου τριών (3) κύριων 

συντάξεων, εφόσον το επιθυμούν, με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 

1. Η υποβολή της αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα ξεκινήσει εντός του μηνός Νοεμβρίου, 

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. Για όσους συναδέλφους αποστείλουν την αίτηση ταχυδρομικά ή την 

καταθέσουν μέσω τρίτου απαραίτητη προϋπόθεση η θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Για 

όσους την καταθέσουν αυτοπροσώπως απαραίτητη η επίδειξη του δελτίου της αστυνομικής σας 

ταυτότητας.  

2. Η εξόφληση του δανείου θα γίνει σε 36 μηνιαίες δόσεις με σταθερό επιτόκιο. Σημειώνεται ότι το 

ισχύον επιτόκιο μέχρι 31/12/2016 είναι 3,3% (μαζί με το ασφάλιστρο).  

3. Το δάνειο θα χορηγηθεί χωρίς πλαφόν σε κάθε ενδιαφερόμενο συνάδελφο, με συμψηφισμό του 

προηγούμενου δανείου με προϋπόθεση ότι το  σύνολο των καθαρών συντάξιμων αποδοχών δεν 

θα είναι λιγότερο των 600€.  

4. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την χορήγηση του δανείου έχουν όλοι οι δικαιούχοι σύνταξης από 

την Τ.τ.Ε. (άμεσα και έμμεσα μέλη) που έχουν εξοφλήσει τα 2/3 του αρχικώς καταβαλλόμενου 

δανείου (3 κύριων συντάξεων). Για δική σας διευκόλυνση μπορείτε να ελέγξετε την ημερομηνία λήξης 

του δανείου σας με κωδικό 4563 στο μηνιαίο εκκαθαριστικό της κύριας σύνταξης και να υπολογίσετε 

ένα χρόνο πίσω ώστε να δείτε πότε δικαιούστε να κάνετε τη νέα αίτηση για την  επαναχορήγηση των 

2/3 του δανείου που έχετε εξοφλήσει.  

5. Η χορήγηση του δανείου θα γίνεται με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών:  

Π.χ. Βεβαίωση φορολογικής οφειλής (φόρου εισοδήματος, ΕΝ.Φ.Ι.Α)  ή  προσφορά κατασκευής ή    

επισκευής κατοικίας (πατώματα, πλακάκια, είδη υγιεινής, αλουμίνια κ.α). Το σύνολο του ποσού που θα 

αναφέρεται στα δικαιολογητικά θα πρέπει να υπερκαλύπτει το αιτούμενο ποσό του δανείου. 
 

Θα καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια από τις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε  η υποβολή και η εξυπηρέτηση των 

αιτήσεων να γίνει το συντομότερο δυνατό. 

 
 

Σημειώνουμε ότι όσοι συνάδελφοι δεν έχουν κάνει χρήση του δανείου των 3 κύριων ακαθάριστων 

συντάξεων έχουν το δικαίωμα  να υποβάλουν αίτηση με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. 

 

Υ.Γ. Την αίτηση δανείου μπορείτε να βρείτε στο site του Συλλόγου μας www.sste.gr , στα γραφεία μας (Λέκκα 

23-25, β’ όροφος) και στα παραρτήματά μας καθώς και στο Κεντρικό Κατάστημα της ΤτΕ και στα κατά τόπους 

Υποκαταστήματα. 

http://www.sste.gr/

