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Αθήνα, 15  Ιουνίου 2015 

 

Ανακοίνωση Νο 6 

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Σ.Σ.Τ.Ε. ΜΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

 

Συνάδελφοι, 

 Την Παρασκευή 12/06/2015 συναντήθηκε ο Πρόεδρος και η Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου  μας 

με την Δ/ντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης (Δ.Α.Δ.Ο.) κα Παξινού. Μέσα σ’ αυτή τη δύσκολη 

συγκυρία που βιώνουν οι συνταξιούχοι της χώρας μας αλλά και οι συνταξιούχοι της Τράπεζας Ελλάδος, 

θεωρούμε ότι πρέπει να ξεκινήσει η προσπάθεια για την επίλυση θεμάτων που συμπεριλαμβάνονται 

στον Προγραμματισμό Δράσης του Συλλόγου μας για τη διετία 2015-2017 (Ανακ. Νο 2/30.4.2015) 

 Μ’ αυτή τη λογική θέσαμε σε πρώτη φάση συγκεκριμένα αιτήματα στην αρμόδια Διευθύντρια, που 

θα βοηθήσουν στην οικονομική ανακούφιση των μελών μας.  

 Διασφαλίσαμε ότι η Π.Δ. που θα υπογραφεί και θα αναφέρεται στη μείωση του επιτοκίου κατά 

0,75% στα δάνεια Γ’ κατηγορίας, θα καλύπτει και το σύνολο των συνταξιούχων συναδέλφων που 

έχουν κάνει χρήση του συγκεκριμένου δανείου. 

 Ζητήσαμε τη μείωση του επιτοκίου του δανείου (4) τεσσάρων κύριων και επικουρικών συντάξεων 

με πλαφόν τις 5.000 κατά 50% (από το 3% στο 1,5%) 

 Ζητήσαμε την επέκταση της μείωσης της καταβολής δόσεων στο 30% για δάνεια μισθών και 

συμβολαιογραφικών  για ένα αριθμό συναδέλφων που δεν είχαν συμπεριληφθεί στη ρύθμιση. 

 Ζητήσαμε την περαιτέρω ενίσχυση του λογ/σμου «Αλληλεγγύης» με το ποσόν των 20.000€ για το 

έτος 2015. 

Για όλα τα παραπάνω αιτήματα (εκτός της μείωσης κατά 0,75% του επιτοκίου στα δάνεια Γ’ 

κατηγορίας που έγινε άμεσα αποδεκτό) η κα Παξινού μας είπε ότι θα ζητήσει στοιχεία από το αρμόδιο τμήμα 

ώστε να έχει μια πλήρη εικόνα για όλα τα θέματα και θα βοηθήσει στην επίλυσή τους!!! 

http://www.sste.gr/


 
 

Τα υπόλοιπα θέματα που συμπεριλαμβάνονται στον Προγραμματισμό δράσης του Συλλόγου μας και 

ειδικότερα το «Πρόγραμμα», είτε αφορά τη διασφάλισή του ή την οικονομική ενίσχυσή του ή τη διεύρυνσή  

του  είναι πολύ σοβαρά ζητήματα, οπότε πρέπει να επιλεγεί ο κατάλληλος χρόνος διεκδίκησής τους και 

βεβαίως για αυτά τα θέματα θα επιδιωχθεί συνάντηση με τον κο Διοικητή. 

Συνάδελφοι, 

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

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

και καλή γνώση των θεμάτων». 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Ο Πρόεδρος     Η Γεν. Γραμματέας  

Ιωάννης Γοζαδίνος     Ελένη Κλητοράκη – Πούλια 

 

Υ.Γ. Όσον αφορά την Απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία κρίθηκαν οριστικά 

αντισυνταγματικές οι περικοπές που έγιναν κατά το 2012 σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, 

υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι πρώτος ο Σύλλογός μας με την ανακοίνωσή του Νο4/30.4.2015 

δημοσιοποίησε τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής κος Α. Μητρόπουλος για αυτό 

το θέμα και δυστυχώς στο αμέσως επόμενο Δ.Σ. δεχθήκαμε τα πυρά όλων των παρατάξεων για την 

πρωτοβουλία που αναλάβαμε να γνωστοποιήσουμε στα μέλη μας αυτή τη Διοικητική απόφαση. Ο Σύλλογός 

μας παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από αυτό το θέμα και θα υπάρξουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις 

εφόσον έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες προϋποθέσεις. 


