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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

  

Οι κρίσιμες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα μας τα 

τελευταία χρόνια, το ευμετάβλητο περιβάλλον όπου κατεκτημένα στοιχειώδη εργασιακά και 

συνταξιοδοτικά δικαιώματα καταργούνται χωρίς σεβασμό στη νομιμότητα, η ιδιαιτερότητα και η 

στοχοποίηση της ΤτΕ με τις απίθανες «πληροφορίες» που κυκλοφορούν έξι μήνες νωρίτερα από 

την επικείμενη λήξη της θητείας του Διοικητή κ. Προβόπουλου (Ιούνιος 2014), όπως και οι 

ενδεχόμενες υποψηφιότητες που προβάλλονται για την κρίσιμη θέση του Διοικητή της Κεντρικής                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Τράπεζας, επιβάλλουν, ιδιαίτερα σήμερα,  μέτωπο αρραγές και συμπαγές και κοινή δράση 

εν ενεργεία και συνταξιούχων της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Οι πρωτόγνωρες απειλές κατά του Διοικητή κ. Προβόπουλου με την πρόσφατη 

αποστολή δέματος με σφαίρες συνιστά καταδικαστέα αποκρουστική πράξη που δεν 

πρόκειται βεβαίως να φέρει τα αποτελέσματα που αναμένουν οι εμπνευστές της. Αντίθετα οι 

εργαζόμενοι στην ΤτΕ και η Διοίκησή της θα συνεχίσουν απερίσπαστα το έργο τους για να 

διασφαλίσουν τα δεδομένα που απαιτούνται για την εξυγίανση όλου του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος της χώρας μας. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που δεχόμαστε τέτοιου είδους 

απειλές με σκοπό να υπονομεύσουν το κύρος  και την ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας, να 

δημιουργήσουν σύγχυση και αστάθεια και να αναβάλλουν ενέργειες και αποφάσεις που 

προωθούνται μέσα από τη διαδικασία των ελέγχων και της εποπτείας. Δεν είναι καθόλου 

τυχαίο ότι τα μεγαλύτερα σκάνδαλα των τελευταίων χρόνων (Aspis Πρόνοια, Proton Bank 

και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο) έχουν έρθει στο φως με πρωτοβουλία των ελεγκτικών 

μηχανισμών της Τράπεζας της Ελλάδος τους οποίους στελέχωνε μεγάλος αριθμός 

σημερινών συνταξιούχων. Είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε από κοινού την 

προσπάθεια για τη διατήρηση της ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας και της εξυγίανσης του 

Τραπεζικού Συστήματος. 

 

1. Συνεδρίαση του διοικητικού Συμβουλίου του Σ.Σ.Τ.Ε της 15.1.2014 

Απάντηση της Τράπεζας σε αίτημα καταβολής Δώρου Χριστουγέννων στο μέρισμα: 

Από το Διοικητικό Σύμβουλο, συν. Κ. Ευσταθίου, χωρίς καμιά προσυνεννόηση με το Δ.Σ. 

υπεβλήθη στο Σύλλογο υπόμνημα 154 συναδέλφων με το οποίο ζητούσαν τη καταβολή 

του δώρου Χριστουγέννων στο μέρισμα. Το υπόμνημα, απεστάλη στην αρμόδια για τη 

Η εκ νέου στοχοποίηση της Τ.Ε. και του Διοικητού της!!! 
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σύγκλιση του Συμβουλίου ασφάλισης, Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας η 

οποία, χωρίς καθυστέρηση, μας γνώρισε την απορριπτική της θέση. 

Γνωρίζαμε την αρνητική θέση της Τράπεζας από τον Απρίλιο του 2013 όταν ομόφωνα το 

νεοεκλεγέν τότε Δ.Σ. του Συλλόγου είχε εξουσιοδοτήσει τον τότε προεδρεύοντα και 

μετέπειτα πρόεδρο του Δ.Σ. συν. Ι. Γοζαδίνο να παρέμβει για το θέμα αυτό στον κ. 

Διοικητή που υπήρξε αρνητικός, επικαλούμενος γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας της 

Τράπεζας κατά  ρητή διάταξη του Ν.4093/12.Τότε,βέβαια,από το Διοικητή δόθηκε  η 

διαβεβαίωση ότι για τη ενίσχυση του εισοδήματος των συνταξιούχων  θα δημιουργηθεί το 

πρόγραμμα μετεργασιακών παροχών που πράγματι έγινε στις 25.6.13 και αποτελεί 

μεγάλη κατάκτηση εργαζομένων και συνταξιούχων του χώρου μας. 

Τα παραπάνω ήταν γνωστά στο συντάκτη του υπομνήματος .Γνωστή, επίσης, πρέπει να 

του  ήταν και πρόσθετη , ανάλογη απάντηση της Τράπεζας ,για το ίδιο θέμα ,σε αίτημα 

άλλου συναδέλφου που ειδικεύεται σε αγωγές ,σε υπομνήματα και σε δημιουργία αντί-

Συλλόγων!. Παρ αυτά έκρινε σκόπιμο να υπάρξει μια ακόμη αρνητική απόφαση της 

Τράπεζας την ώρα που το Δ.Σ. καταβάλλει ειδικότερες προσπάθειες, μέσω της Διοίκησης 

της Τράπεζας, για περαιτέρω ενίσχυση του ‘’προγράμματος’’!. 

Τέλος, για την  αξιοπιστία στο χώρο, κάνουμε σύσταση στο συλλέκτη ονομάτων 

συναδέλφων σε υπομνήματα ,να εξασφαλίζει πρώτα τη συναίνεση τους και όχι να 

την …εικάζει (!), γιατί στο Σύλλογο έφθασαν επιστολές διαμαρτυρίας συναδέλφων 

που, χωρίς ποτέ να  έχουν υπογράψει, ούτε να  έχουν συμφωνήσει είδαν το όνομά 

τους  στο υπόμνημα! 

2. Εκδήλωση στο «ΔΙΟΓΕΝΗΣ» 

Έχει ανακοινωθεί ότι το Δ.Σ. επιχειρεί να εφαρμόσει πολιτική εξορθολογισμού των 

δαπανών ψυχαγωγίας – πολιτισμού,  με βάση την δίκαιη και ισόρροπη κατανομή τους 

που να αγγίζουν ,κατά το δυνατόν, το σύνολο των συναδέλφων. 

Για την Αθήνα οι εγκεκριμένες δαπάνες ανέρχονται στο 12% των είσφορών των 

διαμενόντων στην Αττική συναδέλφων, σε αντίθεση με αυτές των παραρτημάτων που 

ανέρχονται σε 40% και στα παραρτήματα με ιδιόκτητη λέσχη 50%. 

Στο πλαίσιο αυτό, μετά από απόφαση διαπαραταξιακής επιτροπής, αποφασίσθηκε 

επιδοτούμενη κατά 50% από το Σύλλογο   εκδήλωση στο κέντρο ‘’ ΔΙΟΓΕΝΗΣ’’ για την 

24.1.14 που μετατέθηκε για την 15.2.14 λόγω ασθένειας των καλλιτεχνών του κέντρου. Οι 

εξασφαλισμένες θέσεις (350) καλύφθηκαν ευθύς με την κυκλοφορία της ανακοίνωσης. 

Ταυτόχρονα αποφασίσθηκε η πραγματοποίηση λιτής  γιορτής κοπής της πίτας στη Λέσχη 

μας στις 30.1.14 όπου προσκλήθηκαν όλοι οι συνάδελφοι του λεκανοπεδίου χωρίς καμιά 

επιβάρυνση. Το πρόγραμμα της γιορτής θα στηριχθεί στα δικά μας τμήματα ( Χορευτική 

ομάδα Συλλόγου, μουσικές συντροφιές, χορωδία κλπ) χωρίς κόστος. 

Δεν αντιλαμβανόμαστε, συνεπώς, τη παραπληροφόρηση γύρω από το θέμα, αφού 

άλλωστε  οι επόμενες εκδηλώσεις θα αποφασίζονται από το Δ.Σ. μετά όμως εισήγηση της 

υπό συγκρότηση   ‘’πολιτιστικής επιτροπής’ που θα εισηγείται υπεύθυνα στο Διοικητικό 

Συμβούλιο τις εκδηλώσεις, τον τρόπο πραγματοποίησής τους, όπως και τον 

προϋπολογισμό των εξόδων. Η  πολιτιστική επιτροπή θα συγκροτηθεί σε 



διαπαραταξιακή βάση, στο επόμενο Δ.Σ., από απλούς ενδιαφερόμενους συναδέλφους 

και από Διοικητικούς συμβούλους. 

3. Αίτημα του Διοικητικού Συμβούλου σ. Κ. Ευσταθίου για την παροχή συλλογικών 

διευκολύνσεων 

Παρά τη πάγια πρακτική του ΣΥΤΕ και του Συλλόγου Συνταξιούχων, σύμφωνα με την 

οποία όταν ένας Δ/κός Σύμβουλος αποχωρεί από τη κίνηση – παράταξή του, κατά τη 

διάρκεια της διετίας, δεν αντιμετωπίζεται ως παράταξη και δεν δικαιούται του 

συνόλου των διευκολύνσεων που έχουν οι παρατάξεις, παρ’ όλα αυτά το Δ.Σ. 

παραχώρησε στο σ. Ευσταθίου τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο του 

Συλλόγου για να αναρτά τις απόψεις – θέσεις του, όπως και τη χρήση της αίθουσας 

εκδηλώσεων – λέσχη – για την διευκόλυνση των μελών της κίνησής του. Την προεκλογική 

περίοδο θα του δοθούν δυνατότητες ανάλογες με αυτές των κινήσεων  κατά πάγια  

εφαρμοζόμενη πρακτική. Σημειώνεται ότι την πρακτική των Συλλόγων του χώρου την 

έχει υιοθετήσει και ψηφίσει στο παρελθόν και ο ίδιος ο συνάδελφος για συμβούλους 

άλλων παρατάξεων στο ΣΥΤΕ. 

 

 

 

Θεωρήσαμε σωστό μετά το ενδιαφέρον και την ανησυχία που εκδηλώθηκε για αυτό το 

θέμα από μεγάλο αριθμό συναδέλφων να ζητήσουμε την έγκυρη άποψη του Νομικού 

Συμβούλου του Συλλόγου μας (κ. Ν. Φιλιππόπουλου) για την αναλυτική και υπεύθυνη 

ενημέρωσή σας. 

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβλήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 3986/11  

σε όλα τα καθαρά εισοδήματα των φυσικών προσώπων για τα οικονομικά έτη 2011-

2015 (διαχειριστικές χρήσεις 2010-2014) ως κάτωθι: 

 1% για συνολικό καθαρό εισόδημα 12.001-20.000€ 

 2% για συνολικό καθαρό εισόδημα 20.001-50.000€ 

 3% για συνολικό καθαρό εισόδημα 50.001-100.000€ 

 4% για συνολικό καθαρό εισόδημα 100.001 και άνω 

Το 2011 αποδόθηκε με το εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος και από το 2012 

υπολογίζεται στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι αμειβόμενοι με 

μηνιαίο μισθό και  οι συνταξιούχοι από τους φορείς κύριας ασφάλισης. Η ειδική 

εισφορά αλληλεγγύης  παρακρατείται από τους εργοδότες και από τους φορείς που 

καταβάλλουν κύριες συντάξεις. 

 

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΗ. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΣτΕ ΣΤΙΣ 15/2/2013 

Η κρίση για τη συνταγματικότητα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 

παρ. 2 του Ν. 3986/11 εισήχθη στην Ολομέλεια του ΣτΕ με την από 12/12/2011 

πράξη της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010 του Συμβουλίου της 

Επικρατείας. Λόγω του γενικού ενδιαφέροντος του θέματος συζητήθηκε στις 

15/2/2013 ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με εισηγητή 

4. ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  



τον κ. Τσιμέκα. Αναμένεται η έκδοση απόφασης.  Για το λόγο αυτό αναστέλλεται η 

εκδίκαση των εκκρεμών υποθέσεων. 

Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι το τέλος επιτηδεύματος που επιβλήθηκε στους ελεύθερους 

επαγγελματίες και τους επιτηδευματίες με τις διατάξεις του Ν. 3986/11, το ΣτΕ έκρινε με 

τις υπ αριθμ. 2757/13, 2528/13, 2529/13 και 2530/13 αποφάσεις του ότι η επιβολή 

εισφοράς συμπορεύεται με το Σύνταγμα. 

 

Κατάθεση αιτήσεων στις Δ.Ο.Υ. 

«Στη Δ.Ο.Υ. έχουν κατατεθεί  χιλιάδες αιτήσεις υπαλλήλων και συνταξιούχων του 

Δημοσίου μετά από μήνυμα που στάλθηκε σε πολλούς από αυτούς ότι έχει κριθεί 

αντισυνταγματικός ο σχετικός νόμος. Για το σχετικό μήνυμα έχει επιληφθεί η Υπηρεσία 

Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Με την αίτηση ζητείται η επιστροφή της εισφοράς 

αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 με σκοπό να διασφαλισθούν οι  αξιώσεις 

τους  για επιστροφή των παρακρατηθέντων εισφορών κατά το 2011, δηλαδή για να μη 

υποκύψουν στην διετή παραγραφή που προβλέπει ο Κώδικας περί Δικών Δημοσίου. 

Σημειώνεται ότι κατά τη γνώμη μας δεν έχει ξεκαθαρισθεί εάν ισχύει η 2ετής ή 3ετής η 

5ετής παραγραφή για οφειλές του Δημοσίου, το οποίο τελεί σε συνάρτηση τόσο με την 

ιδιότητά μας ως συνταξιούχων της Τράπεζας της Ελλάδος και όχι του Δημοσίου, όσο και 

με τον χαρακτηρισμό που θα δοθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας για την παραπάνω 

εισφορά. 

Σε κάθε περίπτωση οι νομικοί  σύμβουλοι  ΑΔΕΔΥ, Δ.Ο.Υ, άλλων Ομοσπονδιών και 

εμείς  δεν θεωρούμε αναγκαίο να υποβληθεί αίτηση μέχρι να εκδοθεί η πιλοτική 

απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας . 

Βέβαια η κατάθεση η μη αίτησης είναι ζήτημα προσωπικής επιλογής κάθε 

συνταξιούχου. Αν όμως από τη Δ.Ο.Υ κοινοποιηθεί αρνητική απάντηση έχομε τη 

γνώμη ότι θα πρέπει να προσφύγει  ατομικά στο αρμόδιο  Δικαστήριο εντός προθεσμίας 

δύο μηνών . 

Σε οποιαδήποτε εξέλιξη επί του σημαντικού αυτού θέματος θα σας ενημερώσουμε 

άμεσα.» 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Ο Πρόεδρος     Ο Γεν Γραμματέας 

Ιωάννης Γοζαδίνος    Ίκαρος Πετρόπουλος 

 Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας έκρινε σκόπιμο ότι στα Παραρτήματα Αλεξανδρούπολης, 

Καβάλας, Σερρών, Ηρακλείου, Χανίων  και Καλαμάτας που δεν έχουν μεταβεί ακόμη 

κλιμάκια του Συλλόγου μας για ενημερωτικές συγκεντρώσεις, δεν θα υπάρξει συμμετοχή 

Συμβούλων του Δ.Σ. για την κοπή της πίτας των παραπάνω Παραρτημάτων. Θα 

ακολουθήσουν ενημερωτικές περιοδείες στο επόμενο χρονικό διάστημα για την ημερομηνία 

των οποίων θα ενημερωθείτε από τους υπευθύνους του κάθε Παραρτήματος. 


