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Αθήνα, 15  Μαΐου  2015 

 

Ανακοίνωση Νο 5 
 

Συνάδελφοι, 

 Όπως είχε δεσμευθεί στο Προγραμματισμό Δράσης (Ανακ. Νο 2), το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο, στη 

συνεδρίασή του στις 12/5/2015 αποφάσισε περαιτέρω διαρθρωτικές παρεμβάσεις στα οικονομικά του 

Συλλόγου μας, οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες: 

 Λόγω του PSI μειώθηκε κατά 50% περίπου η αξία των ομολόγων μας και δεν υπάρχει πλέον απόδοση 

τόκων από τα ομόλογα. 

 Λόγω της μείωσης της εισφοράς των μελών μας προς το Σύλλογο από τις περικοπές των Δώρων, 

επιδομάτων αδείας και ισολογισμού, από τους μνημονιακούς νόμους. 

 Λόγω της περικοπής, με δική μας απόφαση, των εισφορών των μελών μας προς το Σύλλογο στο ποσό 

του «Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών». 

 Λόγω της μη απόδοσης μερίσματος από τις τραπεζικές μετοχές που έχει στην κατοχή του ο Σύλλογος. 

 Λόγω της περικοπής των Δώρων, δεν καταβάλλεται πλέον η εισφορά των μελών μας προς την 

ΟΣΤΟΕ, την υποχρέωση αυτή έχει αναλάβει εξ’ ολοκλήρου ο Σύλλογός μας. 

 Λόγω της καταβολής όλων των εξόδων από το Σύλλογό μας των αντιπροσώπων μας στα συνέδρια 

της ΟΣΤΟΕ.  

Ο τελευταίος ισολογισμός του Συλλόγου (31.12.2014) έκλεισε με έλλειμμα 122.798,40€ για το λόγο 

αυτό το Δ.Σ. κατέθεσε συγκεκριμένες – κοστολογημένες προτάσεις για μείωση διάφορων κονδυλίων του 

προϋπολογισμού όπως αναλυτικά αναφέρονται: 

 Μείωση κατά 20% της εκτός έδρας αποζημίωσης (ημερήσια διατροφή) για μέλη του ΔΣ, των 

αντιπροσώπων της ΟΣΤΟΕ και των τριμελών εκπροσώπων των παραρτημάτων. 

 Μείωση κατά 30%της αποζημίωσης στα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και όσων εμπλέκονται στην 

εκλογική διαδικασία.  

 Μείωση κατά 30% του κονδυλίου για εφημερίδες – περιοδικά. 

 Μείωση κατά 55% του ποσού των εξόδων κηδείας που δικαιούνται οι κληρονόμοι των θανόντων μελών 

μας. Η μείωση αυτή θα καλυφθεί με την αύξηση του ποσού που μέχρι σήμερα καταβάλλει και το Ταμείο 

Υγείας, μετά από σχετικό αίτημα του Συλλόγου μας. 
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 Μείωση κατά 55% των Γαμήλιων Δώρων που δίδονται στα τέκνα των μελών μας που έρχονται σε 

πρώτο γάμο. Ο Σύλλογός μας παρά τις δύσκολες συγκυρίες θα συνεχίσει να καταβάλλει 200€ ως 

συμβολικό δώρο. 

 Μείωση του ποσού που χορηγεί ο Σύλλογός μας στα αριστούχα τέκνα των μελών μας (ανάλογα με την 

κατηγορία το ποσοστό της μείωσης διαφοροποιείται). Με τις μειώσεις αυτές χορηγούμε πλέον τα ποσά 

επιχορήγησης που καταβάλλει ο ΣΥΤΕ εδώ και πολλά χρόνια. 

 Παύει η δυνατότητα μεταφοράς αδιάθετων κονδυλίων για το επόμενο έτος από τα παραρτήματα του 

Συλλόγου. Οι επιχορηγήσεις που καταβάλλει ο ΣΣΤΕ (40% & 50%) θα δαπανώνται εντός της διάρκειας 

του έτους. 

 Μείωση του κονδυλίου για τα αναξιοπαθούντα μέλη μας, καθότι έχει εγκριθεί από την τελευταία Γενική 

Συνέλευση η λειτουργία του λογ/σμου  «Αλληλεγγύης», ο οποίος δίνει τη δυνατότητα στα  μέλη μας να 

κάνουν χρήση στη βάση του κανονισμού λειτουργίας του. 

 Μείωση κατά 75% του κονδυλίου των έκτακτων εξόδων. 

Επιπλέον το ΔΣ πήρε και τις ακόλουθες αποφάσεις:  

 Όλα τα κλιμάκια του ΔΣ που θα κάνουν ενημερωτικές συγκεντρώσεις στα παραρτήματα καθώς και η 

παρουσία των μελών του ΔΣ στο κόψιμο της πίτας τους θα είναι ολιγομελή. 

 Θα καταβληθεί επιπλέον προσπάθεια όπως μεγαλύτερος αριθμός ανακοινώσεων του Συλλόγου να 

αποστέλλονται μέσω του πρώην Ταμείου Συντάξεων για εξοικονόμηση ταχυδρομικών εξόδων. 

 Όλες αυτές οι αποφάσεις θα ισχύσουν από 1/6/2015. Τα μέλη μας θα πρέπει να κάνουν αίτηση για τη 

χορήγηση των παραπάνω κοινωνικών παροχών (γάμου, χρηματικά έπαθλα) εντός της διετίας. Για τα 

έξοδα κηδείας θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά εντός του έτους. 

Θεωρούμε ότι αντιλαμβάνεται κάθε καλοπροαίρετος συνάδελφος πόσο αναγκαίες και 

επιβεβλημένες ήταν αυτές οι παρεμβάσεις, προκειμένου να συνεχισθεί η ομαλή και απρόσκοπτη 

λειτουργία του Συλλόγου μας. 

 Βασική μας επιδίωξη όμως ήταν και παραμένει:  

Η διατήρηση των κοινωνικών παροχών στα μέλη μας, η διατήρηση της επικοινωνίας μεταξύ 

κέντρου και περιφέρειας, η διατήρηση των ποσών επιχορήγησης για  τους συναδέλφους της περιφέρειας 

και του κέντρου για πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις και η διατήρηση της μηνιαίας εισφοράς των 

μελών μας προς το Σύλλογο στα επίπεδα που έχουμε διαμορφώσει σήμερα!!! 

Είμαστε σίγουροι ότι με τις αποφάσεις αυτές διατηρούμε όλα τα παραπάνω και δίνουμε άμεση 

λύση στο οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο Σύλλογός μας στα δύσκολα αυτά χρόνια της 

κρίσης. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 


