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                             Ανακοίνωση 25/ 13.10.20   

              Εμπαιγμός των συνταξιούχων της ΤτΕ! 

Η Διοίκηση της ΤτΕ επιστρέφει αναδρομικά ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ 

ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ, ενώ συνεχίζει τις ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ (!!) 

  Αποφάσεις κατά το δοκούν. Προκαλείται η κοινή  λογική!. 

        Να αποδοκιμαστεί η πολιτική της πλειοψηφίας 

                   Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,  

Να θυμηθούμε τα γεγονότα των τελευταίων έξι χρόνων, όχι για να ξύσουμε πληγές, 

αλλά για να  βρούμε τον  αναγκαίο σήμερα, συλλογικό βηματισμό μας. 

2015 : Το Συμβούλιο της Επικρατείας με μνημειώδεις  αποφάσεις (2287-2288 ) 

αποφάσισε ότι οι περικοπές των νόμων 4051/12 και 4093/12 είναι παράνομες και 

επέβαλε την επιστροφή των αναδρομικών από την 11/6/15 μέχρι την ημέρα της  

καταβολής τους. 

2016:   Με τον ν.4387 ( Κατρούγκαλου ),όλοι ανεξαίρετα οι συνταξιούχοι της χώρας, 

ακόμη κι εκείνοι που έχουν ισχυρή φωνή (Δημοσιογράφοι, μηχανικοί, γιατροί, 

δικαστικοί, Δημόσιοι υπάλληλοι…) τσουβαλιάστηκαν στο νέο ΙΚΑ ( ΕΦΚΑ ).                                       

Μοναδική εξαίρεση υπήρξε για τους συνταξιούχους της ΤτΕ ,για τους γνωστούς 

λόγους ( ανεξαρτησία κ.λ.π.).                                                                                                                         

Ήταν  η ώρα για την   Διοίκηση και τον ΣΣΤΕ (πλειοψηφία ) να συμμορφωθούν με τις 

αποφάσεις του ΣτΕ και να απαλλάξουν την ΤτΕ, από αδιέξοδα, στρεβλώσεις και 

ηθικά διλήμματα που την φόρτωσαν (!).                                                                                       

Δυστυχώς , ο κομματισμός και η ιδιοτέλεια και  των δύο πλευρών, τους ώθησε σε 

μία λυσσώδη πολεμική κατά του νόμου και της τότε κυβέρνησης , πετώντας στα 

σκουπίδια την ευνοϊκή συγκυρία. 

2017 : Το απαρτιζόμενο από πέντε καθηγητές πανεπιστημίου,  Νομικό Συμβούλιο 

της ΤτΕ εισηγήθηκε στον Διοικητή να σταματήσει τις περικοπές  και να επιστρέψει η 

Τράπεζα τα αναδρομικά. Τότε τα ποσά ήταν μικρότερα και η λύση ευκολότερη. 

2019: Ο μόνος κυβερνητικός  αρμόδιος για το ασφαλιστικό ( Υφ.Τ.Πετρόπουλος) 

δημοσιεύει ανοιχτά την θέση του : << Έχετε ανεξαρτησία ,αποφασίστε μόνοι σας>>  



2020 : Για δεύτερη φορά ,το ΣτΕ, με απόφαση της ολομέλειάς του  ( 1439 ) 

αποφάσισε το ίδιο  που είχε αποφασίσει το 2015, σχετικά με την 

αντισυνταγματικότητα των ν. 4051/12 και 4093/12 .Το μόνο διαφορετικό ήταν ο 

περιορισμός των αναδρομικών, λόγω του ν. 4387/16 ( Κατρούγκαλου ),  μόνον για 

τους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ, στους ένδεκα μήνες. 

---Τα τελευταία  χρόνια, ο κ .Διοικητής,     μετά  από συναντήσεις με τον Πρόεδρο 

του Συλλόγου ,διαμηνύει τις << καλές προθέσεις  του>> που αποκαλύφθηκαν ότι 

συνιστούσαν μία παρελκυστική πολιτική, γεμάτη αντιφάσεις  και αντιθέσεις  και 

τελικά εμπαιγμό των συνταξιούχων μας. Ο Διοικητής της ΤτΕ   κ .Γιάννης 

Στουρνάρας,  που ως Υπουργός Εθνικής Οικονομίας το έτος 2012 , έχει εισηγηθεί 

την ψήφιση  των ν. 4051και 4093 , με εισήγησή του  – απόφαση του Γ.Σ. της ΤτΕ ,  

στις 5/10/20 ,επιστρέφει στους συνταξιούχους της ΤτΕ  , τις παράνομες  περικοπές, 

11 μόνον  μηνών , των νόμων που έχει εισηγηθεί   και, ταυτόχρονα, συνεχίζει τις 

παράνομες περικοπές των ίδιων νόμων!!!.                                                                                                                                                    

Οποία διοικητική αντίληψη (!).Ο παραλογισμός στο ..απόγειό του!.                                                                                                                                

Αυτή η απόφαση θέτει σε αμφισβήτηση  βασικές αξίες για τις οποίες επαίρεται το 

αστικό κράτος ,όπως << κράτος δικαίου >> ,  << συντεταγμένη πολιτεία >>,                                                    

<< υποχρεωτική η εφαρμογή των αποφάσεων της δικαιοσύνης  κ.λ.π.>>.                                                                                            

 Στα …ενδότερα της παλαι ποτέ αψεγάδιαστης ΤτΕ, κυριαρχεί η ιδιοτέλεια των 

κρατούντων που, ενώ  φροντίζουν    την περαιτέρω ενίσχυση του ήδη 

παραφουσκωμένου  πορτοφολιού τους ( π.χ. απόφαση  Σ.Α. της  22/11/19), δεν  

διστάζουν να  καταπατούν τα νόμιμα δικαιώματα των συνταξιούχων, προκαλώντας 

ακόμη και την κοινή λογική.  

Ταυτόχρονα, τόσο με την χρόνια   παρελκυστική πολιτική τους, όσο και  με τις 

τελευταίες αποφάσεις τους ,  περιφρονούν ανοιχτά και εμπαίζουν τους 

συνταξιούχους της ΤτΕ που την υπηρέτησαν έντιμα και συνειδητά σε δύσκολα 

χρόνια.                                                                                                                                                                

Το κρύψιμο του << ανεξάρτητου τραπεζίτη >> κ. Γιάννη Στουρνάρα   πίσω από την… 

άρνηση των Τσακαλώτου – Χουλιαράκη και τώρα, ΣταΪκούρα – Βρούτση, 

εντάσσεται στα τόσο γνώριμα πολιτικά  παιχνίδια  που ,τουλάχιστον   μέχρι πριν 

χρόνια, ήταν  ασύμβατα για διοικητή της ανεξάρτητης  ΤτΕ( !).                                                                 

Απροκάλυπτη, πλέον,  η επιδίωξή του να εντάξει στον ΕΦΚΑ τους συνταξιούχους της 

Τράπεζας που διοικεί!!.                                                                                                                                     

Στα χρονικά της ΤτΕ ,δεν  αναφέρεται ανάλογη συμπεριφορά  Διοικητή ΤτΕ προς 

τους συνταξιούχους της . Μπορεί ορισμένοι διοικητές να έδειξαν αδιαφορία, 

κανένας όμως, δεν τους ενέπαιξε! . 

   Συναδέλφισσες  , συνάδελφοι,                             ,                                                                                     

Κάτω από το βάρος της ακατανόητης απόφασης ,το πρόβλημα του συνταξιούχου 

της Τράπεζας , δεν είναι πλέον,  μόνον η υπεράσπιση των νόμιμων   διεκδικήσεών 

του.  Μπαίνει και θέμα υπεράσπισης της  αξιοπρέπειάς του  ,γιατί  κανένας ,ούτε ο 

κ, Στουρνάρας,  δικαιούται να εμπαίζει τον συνταξιούχο της ΤτΕ !.                                                                                                      

Η υπεράσπιση της αξιοπρέπειας του Τραπεζοελλαδίτη συνταξιούχου αποτελεί 



πλέον, χρέος του ιδίου  ,τόσο προς τον εαυτό του, όσο και στην ιστορία του χώρου. 

Ταυτόχρονα ,άμεση προβάλλει η αποδοκιμασία, όχι μόνον της απόφασης του κ. 

Γιάννη Στουρνάρα,  αλλά   και της πολιτικής του Συλλόγου Συνταξιούχων.  

                      Έκτακτο  Διοικητικό Συμβούλιο                                                      
Επειδή  μόνον μύωπες δεν αντιλαμβάνονται ότι  οι εξελίξεις  προδιαγράφουν  ένα  

γκρίζο  μέχρι σκοτεινό  αύριο για τους συνταξιούχους της ΤτΕ,,  και τι θα συμβεί αν η 

επιδίωξη του κ. Στουρνάρα συνεχίζει να βρίσκει πρόσφορο έδαφος στην 

πλειοψηφία των συνταξιούχων,  ευθύς με την λήψη της ανακοίνωσης του ΣΣΤΕ                           

( προέδρου) Νο 37/28.9.20, με την οποία προανήγγειλε την συμφωνία του (!)  στην 

επικείμενη απόφαση των 11 μηνών  του κ. Στουρνάρα,  η Α.Π. με επιστολή του  

Συμβούλου Ίκαρου Πετρόπουλου, στις 1/10/20 , ζήτησε  την άμεση σύγκλιση του 

Δ.Σ. του Συλλόγου:                                                                                                                                                            
<<… οι συνέπειες ( άμεσες και μεσο-μακροπρόθεσμες ) για τα συμφέροντα και την 

αξιοπρέπεια των τραπεζοελλαδιτών συνταξιούχων, επιβάλλουν την άμεση σύγκλιση του 

Δ.Σ. του Συλλόγου. Συστήνω να ενεργήσετε ανάλογα με την κρισιμότητα των προς λήψη  

αποφάσεων και των στιγμών>>.                                                                                                                                           

Δεν υπήρξε αντίδραση. Επειδή, αυτά που συμβαίνουν στην ΤτΕ  είναι πρωτοφανή, 

και επειδή με την  όλη μεθόδευση, μας οδηγούν  σε de facto  ένταξή μας στον 

ΕΦΚΑ, η Αναγεννητική Πρωτοβουλία επανέρχεται   στην παραπάνω πρόταση  της 

1/10/20,για έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. με μοναδικό θέμα << Παύση περικοπών>>    

 Το νομικό(  και ηθικό) παράδοξο. Ο δρόμος άρσης του! 

Αποτελεί νομικό  και ηθικό παράδοξο το γεγονός ότι, οι συνταξιούχοι της ΤτΕ  θα 

λάβουν αναδρομικά 11 μόνον μηνών για τις παράνομες περικοπές των ν. 4051/12 

και 4093/12 (   8 -9 χρόνων) και ταυτόχρονα θα βλέπουν, κάθε μήνα, στο 

εκκαθαριστικό  της σύνταξής τους , τις παράνομες περικοπές !. Τούτο, ασφαλώς, 

κανένας προηγούμενος Διοικητής θα ανεχόταν (!).                                                                                   

Δεν γνωρίζουμε, αν υπάρχουν συνταξιούχοι  που πιστεύουν το παραμύθι ότι τάχα                                                                           

<< συνεχίζεται η προσπάθεια…>> ή, ότι την λύση θα την δώσουν οι αγωγές.                        

Μόνο ένας δυναμικός και λελογισμένα καταγγελτικός  Σύλλογος, με ενιαία θέση και 

συσπειρωμένες ΟΛΕΣ  τις δυνάμεις του   γύρω από το θέμα  << παύση περικοπών>>, 

μπορεί να αναγκάσει έναν αρνητικό κ. Στουρνάρα, προκειμένου ,αυτός  να 

προστατεύσει το όνομά του ,  να  αποδεχθεί λογική λύση του νομικού παράδοξου.  

Τούτο σημαίνει ότι,  είτε η  σημερινή  πλειοψηφία θα αλλάξει πολιτική ,είτε οι                         

συνάδελφοι – ψηφοφόροι θα  πάρουν την ευθύνη που έχουν, το αργότερο στις 

εκλογές,  τον Μάρτη του 2021 

Η πρόταση της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας:                                          
Διόρθωση της ανισότητας σε βάρος των παλαιο-χαμηλοσυνταξιούχων.                        
Είναι σαφές ότι η κουρασμένη και ετεροκαθοριζόμενη πλειοψηφία έχει χάσει τον 

προσανατολισμό της. Απόδειξη η τελευταία ανακοίνωση του προέδρου όπου 

επαίρεται για τις σημαντικές πράγματι αυξήσεις 550 συναδέλφων  ( αύξηση   

πλαφόν- αναδρομικά πλαφόν 4 -5 μηνών…)  αγνοώντας ότι ο Σύλλογος αριθμεί  



4.200 περίπου συνταξιούχους, οι οποίοι, στα χρόνια της κρίσης δεν είδαν κάποιο 

μέτρο αρωγής. Αντίθετα είδαν περικοπές ισχυόντων( ! ).                                                                                        

Η Α.Π. αντιλαμβάνεται ότι  το θέμα << παύση περικοπών >> φέρει μεγάλο 

οικονομικό   φορτίο που με το πέρασμα του χρόνου γίνεται  μεγαλύτερο.                                                                     

Τούτο καθιστά την λύση του  δυσκολότερη. Ταυτόχρονα, η ανισότητα μεταξύ 

συνταξιούχων με τα ίδια συνταξιοδοτικά δεδομένα έχει γίνει σκανδαλώδης 

,ιδιαίτερα μετά την ,επίσης, απαράδεκτη απόφαση του Ν.Σ. της 22/11/19.                          

Βάσει αυτών, έχουμε προτείνει ( ανακοινώσεις Α.Π. 19/23.6.20 και 21/17.7.20:                                                                                                               
<<Για την αντιμετώπιση της κραυγαλέας ανισότητας που θα  θεριεύσει με την απόφαση του 

Σ.Α. της 22/11/19 ( πλαφόν και νέου τύπου συντάξεις ),ένα μέρος των παλιών αναδρομικών, 

σύμφωνα με πρόβλεψη στον ισολογισμό της ΤτΕ, να διατεθεί για την σμίκρυνση της 

ανισότητας με μία νέα ενοχικού χαρακτήρα συμφωνία -σύμβαση μεταξύ ΤτΕ – ΣΥΤΕ - ΣΣΤΕ 

,όπως αυτή της 25/6/13.                                                                                                                         

<<Ανισότητα : Το φάντασμα που πλανιέται πάνω από την ΤτΕ!. Nαι, σε μία ενοχικού 

χαρακτήρα συμφωνία με την Τράπεζα! (παύση περικοπών των νόμων-διευθέτηση 

αναδρομικών-Διόρθωση της ανισότητας με πρόνοια για τους μη έχοντες>>                                   

  Η μάχη για την παύση των περικοπών -υποβολή δήλωσης                         

Η << παύση των περικοπών>> αποκτά προτεραιότητα, όχι μόνον για οικονομικούς 

λόγους . Παρά τις διαβεβαιώσεις του προέδρου του Δ.Σ.  του Συλλόγου ότι                                 
<<  η απόφαση  για καταβολή αναδρομικών  των κύριων συντάξεων  του 11μήνου  λήφθηκε  

χωρίς όρους και προϋποθέσεις >>,  πραγματικότητα είναι ότι σε τροπολογία  στο νόμο 

4174, στο άρθρο 114, η κυβέρνηση νομοθέτησε: <<..Με την καταβολή  των ποσών  της  

παρ.1  οι αξιώσεις των συνταξιούχων  των οργανισμών  κοινωνικής ασφάλισης  για ποσά 

που αντιστοιχούν  σε περικοπές ,μειώσεις  και καταργήσεις  κύριων επικουρικών συντάξεων 

,επιδομάτων αδείας  και εορτών  Χριστουγέννων  και Πάσχα..  αποσβέννυνται >>.                                                                                                                                          

Κατόπιν τούτου, ως   πράξη πρόνοιας ,οι συνταξιούχοι  μπορούν να κάνουν δήλωση 

επιφύλαξης  προς την ΤτΕ, πριν την πίστωση  του ποσού στους λογαριασμούς μας 

(τέλος Οκτώβρη ).Συνιστούμε  την παρακάτω δήλωση:                                                                                                                                                                       

Προς Τράπεζα της Ελλάδος  Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης, 

Τμήμα Συντάξεων:                                                                                                                                                                         
«Αποδέχομαι  τα αναδρομικά των 11  μηνών που αποφάσισε το Γ.Σ. της ΤτΕ  στις  

5/10/20,με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μου  που απορρέει  από τις 

αποφάσεις του ΣτΕ 2287-2288/15 και 1439/20>>.                                                                                                                            

Η δήλωση μπορεί να κατατεθεί, εκτός από το Κ.Κ.  , σε υποκ/μα της Τράπεζας .  

Σημειώνουμε ,ότι μετά την καταβολή των αναδρομικών  11 μηνών,  η διεκδίκηση 

αναδρομικών άρχεται από Μ άϊο 16 και ότι περιθώριο παραγραφής είναι 5/ετία.  

Τέλος, οι συνταξιούχοι  που γνωρίζουν οικονομικά ας εννοήσουν ότι η  <<περικοπή 

των αναδρομικών >> αποτελεί το << συγκριτικό μας πλεονέκτημα >>,συνεπώς, 

στην φάση αυτή,  επικεντρώνουμε  μόνο σε αυτό το θέμα.   

                                                                   Η Συντονιστική Γραμματεία                 


