
                        
                       ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Τ.Ε. 

      Αθήνα, 4.9.2015 
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 2 

 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  Με σχετική καθυστέρηση επικοινωνούμε μαζί σας και θα προσπαθήσουμε μέσα απ’ αυτή την ανακοίνωσή μας να δώσουμε απαντήσεις σε θέματα που όλο αυτό το χρονικό διάστημα σας απασχόλησαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.    ΤΟ 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ - ΤΗΣ “ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ” - ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΓΕΓΟΝΟΣ 
 
Είναι παρήγορο για τον ελληνικό λαό ότι ο πρωθυπουργός της χώρας, μετά από έξι (6) μήνες παλινδρομήσεων μεταξύ Κίνας, Ρωσίας, Τσάβες και Ποδέμος, ανέφικτων υποσχέσεων για παροχές στη ΔΕΘ αλλά και ενός ακατανόητου και αψυχολόγητου δημοψηφίσματος, τήρησε τελικά μια υπεύθυνη στάση και επέλεξε τη μοναδική επιλογή που δημιουργεί προοπτική για τη χώρα. Τη ΣΥΜΦΩΝΙΑ με τους εταίρους. Ο κ. Τσίπρας μετέτρεψε σε λίγα 24ωρα το αντιευρωπαϊκό – αντιμνημονιακό ΟΧΙ του 62% του ελληνικού λαού σε ευρωπαϊκό ΝΑΙ. Αυτός ήταν και ο λόγος που ο κ. Τσίπρας έχασε την εμπιστοσύνη των ακραίων συνιστωσών του κόμματός του. Οι μαζικές διαρροές βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, βάζουν σε νέες περιπέτειες τη χώρα, με την προκήρυξη πρόωρων εκλογών από την κυβέρνηση, σε μια περίοδο κρίσιμη για την πορεία της Ελλάδας.  Στην οριακή σημερινή συγκυρία και ενώ είχε τη στήριξη όλων των κομμάτων του δημοκρατικού τόξου, ο κ. Τσίπρας θα έπρεπε να πάρει την πρωτοβουλία για τη συγκρότηση κυβέρνησης ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ που θα του έδινε τη δυνατότητα να εφαρμόσει και να βελτιώσει το τρίτο μνημόνιο και να τηρήσει τις δεσμεύσεις της χώρας μας απέναντι στη Ε.Ε. Αυτό πέτυχαν με μεγάλη επιτυχία χώρες όπως η Ιρλανδία, η Πορτογαλία και η Κύπρος. Θα μπορούσε να εγκαταλείψει τις στείρες αριστερές ιδεοληψίες του και με τις ανάλογες μεταρρυθμίσεις να μεταμορφώσει τη χώρα με τη βοήθεια των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Επέλεξε όμως τη “λύση” των εκλογών που θα συντελέσει στη μεγαλύτερη αύξηση του ήδη διογκωμένου ελλείμματος της χώρας. Η “σκληρή” 6μηνη διαπραγμάτευση και η στροφή του πρωθυπουργού στο ρεαλισμό, αποδείχθηκε πολύ ακριβή για το λαό και τη χώρα. Η κυβέρνηση ξεκίνησε με τη λογική να διαπραγματευτεί για τον τερματισμό των μνημονίων και κατέληξε να διαπραγματεύεται την παραμονή της χώρας στην Ε.Ε. Υπό το βάρος αυτής της επαπειλούμενης εθνικής τραγωδίας, ο τ. Πρωθυπουργός ζήτησε την συμπαράσταση των υπόλοιπων κομμάτων προκειμένου να αποτρέψει το μοιραίο. Συμπαράσταση την οποία επίμονα αρνούνταν στις προηγούμενες κυβερνήσεις. Το αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών ήταν αναμενόμενο ώστε να επιβληθεί το επαχθέστερο 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ με μπαράζ φορολογικών επιβαρύνσεων και δυσμενών ασφαλιστικών αλλαγών για το σύνολο των εργαζομένων και συνταξιούχων της χώρας μας. Ο λογαριασμός υπερέβη τα 12 δις μέτρα για τη “σκληρή” διαπραγμάτευση των κ.κ. Τσίπρα – Βαρουφάκη !!! Σε ανακοίνωση του Σ.Σ.Τ.Ε. Νο10/16.7.2015 αναφέρεται ποια απ’ αυτά τα μέτρα αφορούν εργαζόμενους και συνταξιούχους της Τ.Ε.  
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Η ΣΙΩΠΗ ΤΩΝ ΑΜΝΩΝ 
 
Τόσο ο Σύλλογός μας όσο και η παράταξή μας στο σύνολο των ανακοινώσεών τους είχαν ταχθεί καθ΄ όλη τη διάρκεια των δύο μνημονίων της προηγούμενης κυβέρνησης ενάντια στις πολιτικές ισοπεδωτικής μείωσης μισθών και συντάξεων που έπληξε το σύνολο των εργαζομένων και συνταξιούχων της χώρας μας. Η κριτική μας ήταν ακραία και είχαμε πολλές φορές αναφερθεί στην φτωχοποίηση της ελληνικής κοινωνίας κάτω από το βάρος των μνημονίων και των μέτρων της προηγούμενης κυβέρνησης. Ουδέποτε ισχυριστήκαμε ότι η κατάσταση ήταν εύκολη και τα μέτρα σωστά και δίκαια.  Ωστόσο παρά τα σκληρά και άδικα μέτρα, ποτέ δεν είχε αμφισβητηθεί ή κινδυνεύσει η υπόσταση της ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας με σχέδια επιστροφής στη δραχμή μέσω κατάληψης της Τράπεζας της Ελλάδος (Βαρουφάκης), η εισβολή στο Νομισματοκοπείο και υφαρπαγή του χρηματικού αποθέματος της ΕΚΤ (Λαφαζάνης). Οι κατά τα άλλα πολυγραφότατοι και ειδικότερα “ακομμάτιστοι” αριστεροί συνάδελφοι των “Εν Δράσει” δεν είχαν τίποτα να γράψουν; Έστω για να κρατήσουν τα προσχήματα της αναγόρευσής τους σαν τους μόνους ακομμάτιστους και μπροστάρηδες στην κριτική των μνημονίων αλλά βέβαια μόνο της προηγούμενης κυβέρνησης. Έχουν κομματικό χρωματισμό, συνάδελφοι, τα μνημόνια και οι επιπτώσεις τους όπως φαίνεται να πιστεύουν οι “Εν Δράσει”; Δεν είναι δυνατόν να διακυβεύονται τα κεκτημένα μας, με την αποπομπή μας από την Ε.Ε. να αποκαλύπτονται σχέδια για την κατάργηση της Ανεξαρτησίας της ΤτΕ με έκδοση παράλληλου νομίσματος, να υπάρχουν σχέδια για επιστροφή στη δραχμή, να υπογράφεται το 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ, επαχθέστερο των δύο προηγούμενων και να τηρούν “σιγή ιχθύος” αυτοί που πριν από λίγους μήνες παρίσταναν τους υπέρμαχους του αντιμνημονιακού αγώνα και της ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας.   ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Τ.Ε.  ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΤΟ  ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΤΕΑ) 

 Συγκεκριμένα, στο νόμο 4334/2015, Άρθρο 1, παράγραφος 28, αναφέρεται ότι : “Από 1.1.2015 εντάσσονται υποχρεωτικά το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλα τα ταμεία και οι τομείς επικουρικής ασφάλισης που δεν έχουν ενταχθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος. Κάθε αντίθετη με το περιεχόμενο της ρύθμισης αυτής διάταξη καταργείται”. Η αόριστη αναφορά που γίνεται στην παραπάνω παράγραφο του νόμου έδωσε αφορμή σε δημοσιογράφο της ιστοσελίδας Capital.gr να αναφερθεί σε επερχόμενη υπουργική απόφαση σε σχέση με την υπαγωγή οκτώ (8) ταμείων επικουρικής ασφάλισης στο ΕΤΕΑ, όπου ανάμεσα σ’ αυτά εμπλέκει και την ΤτΕ. Το εν λόγω δημοσίευμα είναι εντελώς αβάσιμο και ανυπόστατο καθώς ο νόμος 4336/2015 είναι αρκετά σαφής σε σχέση με ταμεία και τομείς που εντάσσει. Το πρώην Μ.Τ.Υ.Τ.Ε. έχει πλέον καταργηθεί και έχει ενσωματωθεί στις υπηρεσίες της Τράπεζας με το Νόμο 3863/2010 (άρθρο 64) οπότε δεν υφίσταται ούτε ως Ταμείο ούτε ως τομέας, όπως ο νόμος αναφέρει και έχουμε επισημάνει.  
 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
 Σας είχαμε ενημερώσει με ανακοινώσεις του Συλλόγου μας για τη σχετική απόφαση η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 2015. Η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ υπ’ αριθμ. 2287/2015 έκρινε αντισυνταγματικές τις μειώσεις κύριων και επικουρικών συντάξεων που 
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επιβλήθηκαν με τους Ν. 4051/2012 και 4093/2012. Οι συνέπειες της αντισυνταγματικότητας θα επέλθουν μετά τη δημοσίευση της απόφασης (10.6.2015) και για χρονικά διαστήματα προγενέστερα του χρονικού σημείου δημοσιεύσεως της απόφασης. Η διαγνωσθείσα αντισυνταγματικότητα δεν θα έχει αναδρομικό χαρακτήρα παρά μόνο για τους διάδικους και για όσους έχουν ασκήσει ένδικα μέσα μέχρι το χρόνο δημοσιεύσεως της απόφασης (10.6.2015). Υπενθυμίζουμε ότι πριν τη δημοσίευση της σχετικής απόφασης αλλά και μετά, τόσο  ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Γ. Ρωμανιάς, όσο και ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής κ. Α. Μητρόπουλος είχαν επανειλημμένα αναφερθεί στο ότι πρέπει να ανευρεθεί τρόπος κατάργησης των σχετικών νόμων (4051 & 4093) ώστε να υπάρξει συνέπεια της πολιτείας με τη σχετική απόφαση του ΣτΕ. Έκτοτε ούτε φωνή ούτε ακρόαση για το θέμα !!! Η εξήγηση είναι πολύ απλή. Υποχρεώθηκε η κυβέρνηση από την τρόικα να συμπεριλάβει σαν ρήτρα στο 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ αντίστοιχα ισοδύναμα, ώστε εάν αποφασιστεί να εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ να λειτουργήσουν αποτρεπτικά, δηλαδή, κατά τα κοινώς λεγόμενα από την μία τσέπη θα τα δώσει και απ’ την άλλη θα τα πάρει.  Την παραπάνω εξέλιξη δεν την γνωρίζουν οι καλοθελητές που έτρεξαν να επισημάνουν με σχετική ανακοίνωσή τους, όταν δημοσιεύτηκε η απόφαση, γιατί δεν ισχύει η μη αναδρομικότητα στο χώρο μας, καθώς η Τράπεζα της Ελλάδος έχει λεφτά και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό; Όταν εξηγήσαμε αναλυτικά παραπάνω ότι η μη αναδρομικότητα είναι μέρος της ίδιας της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας και τη δεσμεύει. Το 3ο Μνημόνιο δεσμεύει την κυβέρνηση και συγκεκριμένα προβλέπει: 
 « Ν. 4336/2015, ΦΕΚ 94 Α’ (Μνημόνιο 3), Σελίδες 1020-1021 
2.5 Βιώσιμο σύστημα κοινωνικής πρόνοιας  /  2.5.1. Συντάξεις  
Ιβ) Η ελληνική κυβέρνηση θα προσδιορίσει και θα θεσπίσει νομοθετικά έως τον Οκτώβριο 

του 2015 ισοδύναμα μέτρα για την πλήρη αντιστάθμιση των επιπτώσεων της εφαρμογής της 
δικαστικής απόφασης σχετικά με τα συνταξιοδοτικά μέτρα του 2012.» 

 Έχουμε ενημερωθεί από συναδέλφους συνταξιούχους ότι μετά από προτροπή συγκεκριμένου δικηγόρου έχουν ξεκινήσει διαδικασία αγωγών για την επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού (Δώρων). Δεν πρόκειται κανείς να αποτρέψει τον οποιονδήποτε συνάδελφο έχει αποφασίσει να ακολουθήσει τη δικαστική οδό για το παραπάνω θέμα, είναι δική του επιλογή. Αυτό που μας απασχολεί είναι κατά πόσο θα υπάρξει ικανοποίηση των οικονομικών δεδομένων για τον κάθε συνάδελφο έστω ότι υπάρξει θετική δικαστική έκβαση όταν προβλέπεται ρήτρα ισοδύναμων. Δική μας άποψη είναι ότι θα πρέπει να έλθουμε σε συμφωνία με την Τράπεζα για την κάλυψη της απόφασης του ΣτΕ με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επηρεάζεται από τη σχετική ρήτρα, μέσω του Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών. Αυτή θα είναι η επιδίωξή μας στο επόμενο χρονικό διάστημα.   
ΕΞΩΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥΣ… 

 
Σε μία περίοδο πιέσεων και κινδύνων στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα επέλεξαν ορισμένοι να καλλιεργήσουν μια εξαιρετικά επιζήμια και αποπροσανατολιστική πρακτική, δημιουργώντας αναστάτωση και ανασφάλεια στους συναδέλφους μας (εν ενεργεία και συνταξιούχους), με δήθεν παρεμβάσεις σε Υπουργούς και στελέχη της κυβέρνησης αλλά και της Τράπεζας, μέσω του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μ. Μπαλαούρα για να εξαιρεθεί η ΤτΕ  απ’ όλα τα ασφαλιστικά νομοσχέδια που περιλαμβάνει το 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ. Η τραγική ειρωνεία σ’ αυτή την περίπτωση είναι ότι επέλεξαν τον εισηγητή του 3ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ για να μας σώσει.  Στα μέσα Αυγούστου που ψηφίστηκε απ’ τη Βουλή ο νόμος 4336/14.8.2015 στήθηκε απ’ την παράταξη των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” και την αντίστοιχη παράταξη στους εν ενεργεία “ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ”, ένα παραμάγαζο που πουλούσε φρούδες ελπίδες για εξαίρεση 
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της ΤτΕ από βασικές διατάξεις του Ν. 4336/2015. Το μεγάλο “ΦΙΑΣΚΟ” ήταν ότι δημοσιοποίησαν μάλιστα την εξαίρεση της ΤτΕ από την αλλαγή των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης που προέβλεπε ο νόμος και “πριν αλέκτωρ λαλήσει”, στο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε ο νόμος, υπήρχε ρητή αναφορά σε 4 σημεία ότι συμπεριλαμβάνεται και η Τράπεζα της Ελλάδος σε όλες τις αλλαγές που  προέβλεπε ο Ν. 4336/2015 !!! Οι αντιμνημονιακοί σωτήρες το μόνο που είχαν να πουν ήταν : “ότι μας εξαίρεσαν από το Ασφαλιστικό αλλά υπήρξε τυπογραφικό λάθος από τους υπαλλήλους της Βουλής και αναμένουμε να διορθωθεί”. Σας μεταφέρουμε αυτούσιο το σχετικό κείμενο που αποτελεί μέρος της ανακοίνωσης του ΣΥΤΕ (Ανακοίνωση Νο 10/31.8.2015) για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας.  
 
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΤΕ Νο 10/31.8.2015 Ο σεβασμός στο καταστατικό του ΣΥΤΕ θεμελιώδης προϋπόθεση ενότητας και αποτελεσματικότητας 

  Εδώ και αρκετές εβδομάδες το Διοικητικό Συμβούλιο και οι συνάδελφοι παρακολουθούμε 
μία συγκεκριμένη παράταξη του ΣΥΤΕ, την Ενωτική Συνδικαλιστική Συνεργασία, να προβαίνει σε 
ενέργειες για θέματα κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού της Τράπεζας, τις οποίες 
διατυμπανίζει μέσω παραταξιακών ανακοινώσεων, χωρίς να έχει υπάρξει η παραμικρή 
ενημέρωση, πόσο μάλλον σχετική εξουσιοδότηση, των υπολοίπων παρατάξεων που 
συμμετέχουν στο ΔΣ, χωρίς να έχει ζητηθεί έστω μία διαπαραταξιακή συνάντηση για συζήτηση. 

Ακόμη μεγαλύτερη έκπληξη αποτελεί το γεγονός αυτό, καθώς η συγκεκριμένη παράταξη συμμετέχει στη Διοίκηση του Συλλόγου από τις θέσεις του Αντιπροέδρου και του 
Αναπληρωτή Ταμία, ωστόσο οι ενέργειες και οι ανακοινώσεις της περισσότερο παραπέμπουν 
σε ενέργειες και ανακοινώσεις άλλου, ανταγωνιστικού σωματείου, που ενεργεί με δική του ατζέντα, δική του τακτική και εκτός πλαισίου στρατηγικής του ΣΥΤΕ. 

Η δημοσιοποίηση μάλιστα αυτών των ενεργειών, προτού καν διασφαλιστεί κάποιο 
θετικό αποτέλεσμα, που αυτή τη στιγμή σαφέστατα δεν υφίσταται, δημιουργεί μεγάλο 
κίνδυνο στοχοποίησης της Τράπεζας και των προσωπικού, καθώς αυτό που δημόσια έχει 
ζητηθεί είναι μία διαφορετική μεταχείριση σε ασφαλιστικά θέματα του προσωπικού της 
Τράπεζας, που όσο κι αν μπορεί ενδεχομένως να δικαιολογηθεί από το ρόλο της ως κεντρική 
Τράπεζα, δεν παύει να είναι προκλητική απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία που δοκιμάζεται καθημερινά. 

Η στοχοποίηση αυτή ευτυχώς έχει περιοριστεί για την ώρα σε κάποιες μικρές αναφορές σε 
δελτία ειδήσεων και σε αναφορά της προέδρου της βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου 4336/2015. 

Επιπλέον, διατυπώνεται στις ανακοινώσεις της συγκεκριμένης παράταξης ότι οι όποιες 
ενέργειές της γίνονται σε συντονισμό με «στελέχη της Τράπεζας», χωρίς να γίνεται πιο 
συγκεκριμένη αναφορά. Σε επικοινωνία που είχε ο Σύλλογος με τα αρμόδια για 
ασφαλιστικά θέματα στελέχη της Τράπεζας, όπως αυτά έχουν καθοριστεί με σχετική Π.Δ. 
για τη σύσταση του Συμβουλίου Ασφάλισης, ήτοι την κα. Παξινού, τον κ. Μιχαλόπουλο 
και τον κ. Κωτσοβίλη, όλοι δήλωσαν ότι δεν έχουν καμία σχετική ενημέρωση από τη 
συγκεκριμένη παράταξη για τις ενέργειές της και κατά συνέπεια ούτε έχουν λάβει μέρος σε 
αυτές. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η συγκεκριμένη παράταξη, ασχέτως από τις όποιες 
ενδεχόμενες καλές προθέσεις, ανέλαβε αρμοδιότητες και προέβη σε ενέργειες αυθαίρετα και 
πέραν κάθε θεσμικής και καταστατικής τάξης, τόσο απέναντι στο Σύλλογο όσο και απέναντι στην Τράπεζα, βάζοντας σε κίνδυνο δικαιώματα και κατακτήσεις του συνόλου του 
προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος και εκθέτοντας το σύνολο της Διοίκησης μέσω 
των γενικόλογων αναφορών σε «στελέχη της Τράπεζας». Η υπεύθυνη και αποτελεσματική στάση του ΣΥΤΕ ειδικότερα σε θέματα ασφαλιστικά 
αποτελεί τη μόνη σίγουρη διέξοδο σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, ώστε να 
μπορέσουμε να διαφυλάξουμε τις ασφαλιστικές κατακτήσεις μας που με τόσο κόπο και αγώνες 
πετύχαμε στο πρόσφατο παρελθόν. Δεν υπάρχουν αυτές τις εποχές “εύκολες λύσεις”.  
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Θα μπορούσε κανείς να αντιμετωπίσει όλα τα παραπάνω με μία διάθεση σκωπτική, εάν οι ενέργειες αυτές δεν εγκυμονούσαν κινδύνους για το σύνολο των ασφαλισμένων του χώρου μας. Δεν είναι τυχαίο ότι το 2010 εν μέσω μνημονίων, ασχοληθήκαμε επί 6 μήνες σε καθημερινή βάση μέσα στα Υπουργεία για να μπορέσουμε να έχουμε το Ν. 3863/2010 (Άρθρο 64, παρ. 1) που προέβλεπε την ανάληψη των Ταμείων μας από την Τράπεζα. Και δεν είναι τυχαία η αναφορά μέσα στον ίδιο νόμο ότι πρέπει η ΤτΕ να ακολουθεί τις γενικές διατάξεις των ασφαλιστικών νόμων ώστε να μην θεωρείται προκλητική μεταχείριση και η ΤτΕ να στοχοποιείται έναντι της υπόλοιπης κοινωνίας. Ενέργειες που έγιναν με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, εχεμύθεια, διάρκεια χρόνου (6 μήνες) και όχι “ΕΝ ΜΙΑ ΝΥΚΤΙ”, για λόγους καθαρά εντυπωσιασμού.   ΤΟ 3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΓΚΥΜΟΝΕΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  ΓΙΑ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 
 

Είναι γνωστό σε όλους ότι η κυβέρνηση μέχρι το τέλος του χρόνου που διανύουμε είναι υποχρεωμένη από τις προβλέψεις του Μνημονίου να πάρει μέτρα σε πολλά θέματα ασφαλιστικά. Θα προσπαθήσει να ρυθμίσει εκκρεμότητες με κύριες και ειδικότερα με επικουρικές συντάξεις. Ο ίδιος ο Υπουργός κ. Κατρούγκαλος σε συνάντηση που είχε με εκπροσώπους του ΠΑΜΕ (6.8.2015) αναφέρθηκε σε ενοποίηση κύριων και επικουρικών συντάξεων. Επιπρόσθετα συζητείται μείωση του πλαφόν στις 2.000 € στις συντάξεις. Ακόμη και ο γραφικός υποψήφιος Βασίλης Λεβέντης, σε προεκλογική του συνέντευξη, μίλησε για πλαφόν 1.500 €. Έχει γίνει αντιληπτό απ’ όλους ότι οι μεγάλες περικοπές στις συντάξεις καθιέρωσαν ένα σημαντικό ποσοστό συνταξιούχων με σύνταξη 500 και 600 €. Σειρά έχουν πλέον και οι υψηλότερες συντάξεις. Μια τέτοια αρνητική προοπτική θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα και με σοβαρότητα από τους δύο Συλλόγους ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα. Δυστυχώς, οι εναλλακτικές δυνατότητες δεν είναι απεριόριστες. Θα πρέπει πρωτίστως να επικεντρωθούμε στη διασφάλιση του Προγράμματος και μάλιστα κατά ένα ποσοστό πέρα του 16% καθότι τα όσα έρχονται ως αποτέλεσμα του 3ου Μνημονίου είναι ορατά απ’ όλους.  Η γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στις άλλες Τράπεζες όσον αφορά τα επικουρικά ταμεία τους ή τις επικουρικές συντάξεις των συναδέλφων συνταξιούχων είναι πράγματι τραγική. Ακόμη και το επικουρικό ταμείο της Εθνικής Τράπεζας, που κάθε τόσο επικαλούνται ορισμένοι για τη χορήγηση των δώρων στην επικούρηση, είναι σε οριακό σημείο.   Τον Ιούνιο του 2015 υπήρξε ημερίδα από την ΟΤΟΕ με θέμα το “Ασφαλιστικό των Τραπεζών”. Σας μεταφέρουμε αυτούσια την 13η σελίδα του εντύπου που μοιράστηκε και αναφέρεται στα επικουρικά ταμεία: 
 “Σήμερα η επικουρική ασφάλιση στον κλάδο βιώνει όλες τις διεξοδικές πολιτικές που ασκήθηκαν τις 
προηγούμενες δεκαετίες. Εκτός της βίαιης αλλαγής του ασφαλιστικού χάρτη στον κλάδο, έχουν παραχθεί 
σειρά από ανισότητες μεταξύ των εργαζομένων και θίχθηκαν θεμελιωμένα ασφαλιστικά δικαιώματα των 
τραπεζοϋπαλλήλων. Ο Λογαριασμός Επικούρησης της Εθνικής Τράπεζας, το Επικουρικό Ταμείο της ΕΘΝΑΚ, το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα, όσον αφορά στη βιωσιμότητά τους, αφού είναι “κλειστά ταμεία” χωρίς νέους ασφαλισμένους (οι εργαζόμενοι προ προσλήφθηκαν στις Τράπεζες μετά το 1993 ασφαλίζονται απευθείας στο ΕΤΕΑ).  

Στο ΕΤΑΤ τα προβλήματα επιδεινώθηκαν ακόμη περισσότερο λόγω της στέρησης πόρων, μετά και 
την καταβολή των τελευταίων δόσεων από τις Τράπεζες, που προέβλεπαν οι οικονομικές μελέτες, οι 
οποίες συνόδευσαν την ένταξη των ασφαλισμένων στο ΕΤΑΤ, αλλά και της μεταφοράς των εισφορών των εν ενεργεία εργαζομένων από το ΕΤΑΤ στο ΕΤΕΑ.  

Έτσι, είναι ορατός πλέον ο κίνδυνος στα επόμενα 2-3 χρόνια το ΕΤΑΤ να μην μπορεί να ανταπεξέλθει 
στις υποχρεώσεις του (καταβολή συντάξεων) έναντι των χιλιάδων συνταξιούχων του ταμείου.”  
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Αυτή είναι η πραγματική κατάσταση που επικρατεί στο σύνολο των Τραπεζών και όχι 
αυτή που θέλουν να εμφανίζουν ορισμένοι ωραιοποιημένη. Στην Τράπεζα της Ελλάδος 
υπάρχουν ακόμη τα περιθώρια μέσα από τη μεγαλύτερη κατάκτηση του χώρου μας, το 
“Πρόγραμμα”, να προχωρήσουμε σε αρκετές ρυθμίσεις ώστε να αποφύγουμε το 
χειρότερο. Θα πρέπει όμως να απομονώσουμε ακραίες και επικίνδυνες πρακτικές 
κομματικού και συνδικαλιστικού αριβισμού που μπορούν να αποβούν επιζήμιες για 
όλους τους εργαζόμενους και συνταξιούχους της ΤτΕ. 

 
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,  
Σε μας εναπόκειται εν όψει των εκλογών της 20.9.2015, να δώσουμε τέλος 

στα άστοχα και επικίνδυνα πειράματα, διαχωρίζοντας τη σκληρή αλήθεια από 
τα εύκολα και απατηλά ψέματα, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις αναμενόμενες 
ζημιές γιατί σήμερα κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι δεν γνώριζε ! Όλοι μας 
ξέρουμε πολύ καλά πως  διασφαλίζεται κατά τον καλύτερο τρόπο το μέλλον το 
δικό μας και των παιδιών μας.  
    Για τη “Δημοκρατική Συνεργασία” 

 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Η συντονιστική επιτροπή  

 
Γοζαδίνος Γιάννης, Κλητοράκη Ελένη, Αβαγιανός Θανάσης, Ακριώτης Γιάννης, Αλατάς Γρηγόρης, Ανδρουλάκης Γιώργος, Αργυρόπουλος Κώστας, Αρμάος Ρόκκος, Βασιλαδιώτης Χαράλαμπος, Ζέρβας Άγγελος, Καπαρός Μιχάλης, Καρανάσης Διονύσης, Καραθανάσης Τρύφωνας, Κοκκινόπουλος Δημοσθένης, Κονδύλης Νίκος, Κοσμάς Δημήτρης, Κούρτης Γιώργος, Κυριακαντωνάκης Ηλίας, Λαδά Ελευθερία, Μακρής – Γυαλιάς Θεόδωρος, Μιχαηλίδης Ανδρέας, Μπούρδαλος Κώστας, Ντηνιακός Γιώργος, Παπαδάκης Δημήτρης, Παπαϊωάννου Στέφανος, Παπανδρέου Χρήστος, Πέτρου Παναγιώτης, Ποριώτης Γιώργος, Σαράτσογλου Αντώνης, Στρίκου Κώστας, Τσικογιαννοπούλου Νίκα, Τσιλίκα Αγγέλα, Χαϊδούτης Στέλιος 

 


