
 

 

Ανακοίνωση Νο 7 Νοέμβριος 2017 

ΠΡΙΝ ΓΙΝΟΥΜΕ ΒΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ 

                                   Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ! 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Σαν συνταξιούχοι της Τράπεζας της Ελλάδος επιμένουμε να μας διαφεύγει αυτό που έπρεπε να αποτελεί 

τη βάση των ενεργειών μας: Όλες οι θετικές αποφάσεις που διαχρονικά έχει λάβει η  Τράπεζα υπέρ των 

ασφαλιστικών μας Ταμείων (Συντάξεων και Μετοχικού ) αλλά και του Ταμείου Υγείας, έχουν ληφθεί 

κάτω από καθεστώς εσωτερικής ηρεμίας. Αυτές οι αποφάσεις, έχουν ληφθεί στην βάση της 

``ιδιαιτερότητας`` της κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή του καταστατικού της που έχει ισχύ Νόμου, αυξημένης 

μάλιστα τυπικής ισχύος. Καμία όμως από αυτές τις αποφάσεις δεν κινήθηκε υπεράνω της νομιμότητας 

(των νόμων του Ελληνικού κράτους), ούτε καθυβρίζοντας τη νόμιμη κυβέρνηση, όπως σήμερα πράττουν 

αλόγιστα οι συνδικαλιστικές παρατάξεις που διοικούν τον Σύλλογο. Η ένταση και το κλίμα που 

δημιουργούν, αλλά και οι αναπόφευκτες αντιδράσεις που προκαλεί η κομματική και σαφώς 

αντιδημοκρατική τακτική τους, συνιστά ευθεία υπονόμευση του ασφαλιστικού καθεστώτος που μας 

διέπει. 

Η Αναγεννητική Πρωτοβουλία δεν είναι απολογητής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Κάθε άλλο. Όμως αν 

αυτή η Κυβέρνηση είναι ``η πιο ανίκανη , η πλέον ανεπαρκής και πιο επικίνδυνη που είχαμε ποτέ``,  τούτο 

αφορά τον Ελληνικό λαό και όχι τις ανοιχτά κομματικές παρατάξεις της πλειοψηφίας, που κανένα τέτοιο 

δικαίωμα δεν έχουν από το καταστατικό του Συλλόγου μας.  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι ,  

Είναι πλέον γνωστό ότι το Νομικό Συμβούλιο της Τράπεζας γνωμοδότησε την παύση των περικοπών που 

υφιστάμεθα από τους Ν.4051/12 και 4093/12 και μάλιστα με αναδρομική ισχύ. Όμως ενώ κατά τους 

προτρέχοντες συνδικαλιστές του χώρου, τα πράγματα όδευαν προς ``διευθέτηση`` του θέματος ``η 

κυβέρνηση εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για την εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων του ΣτΕ, θέση με 

την οποία συμφώνησε και ο ίδιος ο Διοικητής (Ανακοίνωση της πλειοψηφίας Νο 8/24.10.17). Η κίνησή 

μας, η Αναγεννητική Πρωτοβουλία , σε προηγούμενη ανακοίνωσή της (Νο 6/ Οκτ. Νοε.) είχε εντοπίσει τις 

δυσκολίες που θα προέκυπταν, δεδομένου του σημαντικού ποσού των αναδρομικών (περικοπών) που 

προφανώς επηρεάζουν τα κέρδη της Τράπεζας. Και ως γνωστό, τα αδιάθετα κέρδη της ΤτΕ μεταφέρονται 

στον κρατικό προϋπολογισμό και προφανώς συμβάλλουν στην δημιουργία ``περισσευμάτων`` που τόσος 

θόρυβος γίνεται στην κεντρική πολιτική σκηνή.  

Η ακατάσχετη φλυαρία, ο λαϊκισμός, το δήθεν ενδιαφέρον, το κουτσομπολιό (ήπιαν καφέ Ευσταθίου – 

Μπαλαούρας, επί 45 χρόνια συνάδελφοι !!!) και η αδυναμία πρόβλεψης, που χαρακτηρίζουν τις 



ανακοινώσεις κυρίως της πλειοψηφίας του Δ.Σ. όσο και των κομματικών  παρατάξεών τους, προδίδει 

ασίγαστο κομματικό πάθος – εξάρτηση. Λειτουργούν άκριτα και επικίνδυνα και αδιαφορούν για τα 

γεράκια του κοινωνικού αυτοματισμού που φωλιάζουν στις τάξεις των κομμάτων τους και μας 

περιμένουν. Και αυτή ακόμη, η μονίμως αλληθωρίζουσα προς την μεγάλη κίνηση των Γοζαδίνου-

Κλητοράκη, ΔΕΚΣ, με πρόσφατη ανακοίνωση, πουλάει ανέξοδη σωφροσύνη, ξεχνώντας ότι η κυβέρνηση 

της Ν.Δ μας πήγε το 2008 στο ΙΚΑ (νόμος Πετραλιά),αγνοώντας τη γνώμη του Διοικητή της Ε.Κ.Τ. Τρισέ !! 

Τόσο αμνήμονες φαντάζονται τους συνταξιούχους της ΤτΕ; Δίνουν εγγυήσεις ότι τυχόν αυριανή 

κυβέρνησή του ιδίου κόμματος, στο οποίο ομνύουν, δεν θα επιχειρήσει το ίδιο; Θα μας σώσουν αυτοί 

όπως το 2008; Οι αντικυβερνητικές κορώνες τους, μόνο αφελείς θα έπειθαν ότι για μία τέτοια απόφαση 

(περικοπές), η Διοίκηση της ΤτΕ δεν θα ``ενημέρωνε`` την όποια κυβέρνηση.  

                                                Η πρότασή μας  

Στις δοσμένες συνθήκες η Διοίκηση της ΤτΕ είναι υποχρεωμένη να δώσει λύση που να συνδυάζει την 

εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ, την εφαρμογή του Ν.4387/16 ( Κατρούγκαλου ) και τη  χορήγηση 

κανονικών συντάξεων. Για το σκοπό αυτό η κίνησή μας προτείνει:  

Άμεση σύγκλιση του Δ.Σ. και ομόφωνη απόφαση που θα επιδοθεί στον Διοικητή από αντιπροσωπεία 

όλων των παρατάξεων.  

Άρση (παύση) των περικοπών που έχουν επιβάλλει οι νόμοι 4051/12 και 4093/12, από τον μήνα 

Δεκέμβριο, έστω μετά την έγκριση του ισολογισμού της ΤτΕ από τη Γ.Σ. των μετόχων της (Μάρτη – 

Απρίλη), οπότε η ΤτΕ θα έχει αποδόσει στο Δημόσιο τα αδιάθετα κέρδη χρήσεως 2017.   

Όσον αφορά τα αναδρομικά, να γίνει αναφορά διεκδίκησής τους και η επιστροφή τους να κλιμακωθεί σε 

βάθος 2 -3 χρόνων, προκειμένου να μετριαστεί η ετήσια επιβάρυνση των κερδών της Τράπεζας.  Έτσι θα 

αποτραπούν και  οι μαζικές αγωγές.  

Σημειώνουμε ότι η κίνησή μας για μια ακόμη φορά ανέλαβε πρωτοβουλία και μαζί με τους δύο 

συμβούλους των ``εν δράσει`` ζήτησε σύγκληση του Δ.Σ. πριν τις 13.11.17, όπως προβλέπει το 

καταστατικό, για να υπάρξει ``θέση Συλλόγου`` με ευρύτατη σύνθεση, μαζί με τους 75 συναδέλφους των 

παραρτημάτων που θα έλθουν στην Αθήνα για το συνέδριο της ΟΣΤΟΕ. Δυστυχώς η πρότασή μας αυτή 

δεν βρήκε ανταπόκριση.  

Τέλος, καλό θα είναι να αναλογιζόμαστε το ΙΚΑ του 2008, στη περίπτωση που συνεχιστούν οι ανεύθυνοι 

χειρισμοί και οι καταγγελίες περί εσωτερικών υπονομευτών (της αντιπολίτευσης!!). Οι θριαμβολογίες της 

κομματικής πλειοψηφίας του ΣΣΤΕ, μόνον σαν ύστερη δικαιολογία αποτελούν από την ούτως ή άλλως 

αναμενόμενη υποχρεωτική αντιμετώπιση των περικοπών από την Διοίκηση της Τράπεζας. 

 Ο κοινωνικός αυτοματισμός ζητάει πτώματα. Δεν αναγνωρίζει δικαιώματα. 

Η Συντονιστική Γραμματεία 


