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ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 

1/2/2022 ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗ 

ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ «ΠΑΛΑΙΩΝ» ΟΦΕΙΛΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

ΕΞΟΔΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤτΕ 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 Ο Σύλλογός μας πληροφορήθηκε ότι μετά από έλεγχο των ορκωτών 

ελεγκτών στις λογιστικές καταστάσεις της Τράπεζας ανευρέθηκαν εκκρεμείς 

οφειλές δικαστικών εξόδων συναδέλφων συνταξιούχων που προέκυψαν από την 

εκδίκαση των αγωγών τους. Εξ αυτών οι παλαιότερες αναφέρονται στην προηγούμενη 

15ετία και 20ετία!!! 

 Δεδομένου ότι η διαδικασία εκδίκασης πολλών αγωγών που αφορούν 

βαθμολογική προαγωγή έχει ολοκληρωθεί κατά το χρονικό διάστημα που οι 

εμπλεκόμενοι συνάδελφοι είναι στην ενεργό υπηρεσία, θεωρείται απαράδεκτο να 

υπάρχει έγκριση από τις Οικονομικές Υπηρεσίες για «πλήρη οικονομική 

τακτοποίηση» των συναδέλφων που πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν χωρίς να έχει 

προηγηθεί πλήρης έλεγχος σε συνεργασία  με τις Νομικές Υπηρεσίες της Τράπεζας, 

ώστε να καταλογιστούν οι όποιες οικονομικές οφειλές στους συναδέλφους. 

 Επίσης, αγωγές που η εκδίκασή τους δεν έχει ολοκληρωθεί και συνεχίζεται 

κατά το χρονικό διάστημα που ο συνάδελφος έχει ήδη συνταξιοδοτηθεί, μετά την 

έκδοση της τελικής δικαστικής απόφασης, οι συνάδελφοι των Νομικών Υπηρεσιών σε 

εύλογο χρονικό διάστημα θα πρέπει να έχουν κοινοποιήσει τις εκκρεμείς δικαστικές 

οφειλές στα αρμόδια τμήματα της Τράπεζας, ώστε να ζητηθούν και καταβληθούν 

εγκαίρως. 

 Όλες οι παραπάνω επισημάνσεις αποσκοπούν στην έγκαιρη τακτοποίηση 

των εκκρεμοτήτων όταν οι συνάδελφοι έχουν την οικονομική δυνατότητα λόγω της 

πρόσφατης συνταξιοδότησής τους να τις ρυθμίσουν και όχι να εμφανίζονται μετά από 

http://www.sste.gr/


15 και 20 χρόνια δημιουργώντας σοβαρό οικονομικό πρόβλημα  σε παλαιούς 

πλέον συνταξιούχους. Μια πρακτική που δυστυχώς δεν εφαρμόζεται για πρώτη 

φόρα!!! 

 Μετά όλα τα παραπάνω ο Σύλλογός μας αποφάσισε  να συμμετάσχει στη 

διευθέτηση των δικαστικών εξόδων των 50 περίπου συνταξιούχων συναδέλφων με 

500€ για κάθε ενδιαφερόμενο που η οφειλή του δικαιολογεί το παραπάνω ποσό.  

 Επισημαίνουμε πάντως ότι οι μισοί περίπου των εν λόγω συνταξιούχων 

καλύπτονται πλήρως από τη συμμετοχή του Συλλόγου. 

 Σας κάνουμε επίσης γνωστά τα εξής: 

• Συνάδελφοι που έχουν εξοφλήσει συνολικά τις οφειλές τους ή έχουν προχωρήσει σε 

διακανονισμό καταβολής τους με την Τράπεζα εντός των ετών 2021-2022 πρέπει 

να επικοινωνήσουν με το Σύλλογο στα τηλ 210 3628168 ή 210 3251432 

(υπεύθυνη κα Βαρβαρήγου Βάσω) ώστε να προσκομίσουν τις απαραίτητες αποδείξεις 

για την καταβολή του εγκριθέντος ποσού.  

• Το ίδιο ισχύει και για τους συναδέλφους που δεν ανήκουν στις παραπάνω 

κατηγορίες αλλά έχουν ήδη ενημερωθεί από την Τράπεζα. Θα μπορούν να 

επικοινωνούν στα τηλέφωνα που σας παραθέσαμε ώστε να ενημερώσουν το 

Σύλλογο σχετικά με κάθε θέμα που αφορά την εν λόγω οφειλή. 

 Θεωρούμε ότι ο Σύλλογος μας σταθμίζοντας υπεύθυνα όλα τα δεδομένα 

έλαβε ορθά την απόφαση που καλύπτει κατά ικανοποιητικό τρόπο τους 

συνταξιούχους μέλη του σε μια δύσκολη οικονομική περίοδο. 

 Οι παρατάξεις της μειοψηφίας πρότειναν να καταβάλλει η ΤτΕ το σύνολο 

των οφειλών (κάτι που δεν έχει ισχύσει τα τελευταία 40 χρόνια και ειδικότερα για 

αγωγές που στρέφονται ενάντια στην ίδια) και ως εκ τούτου καταψήφισαν την 

παραπάνω απόφαση.  

  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  
Το Διοικητικό Συμβούλιο  

 
 


