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2016: Νέος χρόνος, ίδιοι αγώνες 
 

Συνάδελφοι, 

Το σχέδιο που δημοσιοποιήθηκε για το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής 

Ασφάλισης, όπως ήταν αναμενόμενο, δεν εμπλέκει το Σύστημα Ασφάλισης Προσωπικού της 

ΤτΕ, δια μέσου του οποίου η ΤτΕ ανέλαβε και ενεργεί, από 1.1.2011, την κοινωνική ασφάλιση 

του προσωπικού της με όλες τις δαπάνες του Συστήματος να βαρύνουν αποκλειστικά την 

ίδια!!!  

 

Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει την υποχρέωση και την ευθύνη για τις εν γένει μισθολογικές 

δαπάνες του προσωπικού της και τις εγγυάται στο πλαίσιο λειτουργίας της ως 

αναπόσπαστου μέρους του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). 

Το Σύστημα Ασφάλισης Προσωπικού της ΤτΕ, από την αρχή της συγκρότησης και 

λειτουργίας του το 2011, δεν έχει την εγγύηση και τη χρηματοδότηση του κράτους, σε 

αντίθεση με τους φορείς της κοινωνικής ασφάλισης. Είναι επομένως απολύτως λογικό 

και αναμενόμενο, ένα νομοσχέδιο το οποίο αφορά τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης τις 

δαπάνες των οποίων εγγυάται η πολιτεία μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού, να μην 

αναφέρεται στο Σύστημα Ασφάλισης Προσωπικού της ΤτΕ.  

 

Για όλα τα παραπάνω η «Γνωμοδοτική Επιτροπή Ασφαλιστικών Θεμάτων» δεν μπόρεσε να 

αιτιολογήσει πλήρως την προειλημμένη της επιλογή περί ασφαλιστικών εταιρειών στο χώρο 

της ΤτΕ. ΄Οσον αφορά το Προεδρείο του Σ.Σ.Τ.Ε., πιστεύουμε ότι είναι η τελευταία του 

ευκαιρία μέχρι την ολοκλήρωση της επεξεργασίας και την ψήφιση του ασφαλιστικού 

νομοσχεδίου, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να παίξει το ρόλο που του 

αρμόζει, ως εκπρόσωπος των συνταξιούχων της ΤτΕ, υπερασπιζόμενο και τονίζοντας την 

ανεξαρτησία και το ειδικό καθεστώς της ΤτΕ, που τελικά δεν αμφισβητείται από κανέναν 

άλλον. Διαφορετικά, η επιμονή του για ασφαλιστικές εταιρείες μόνο σκέψεις και 

προβληματισμό θα προκαλέσει ακόμα και στους πιο καλόπιστους. 

 

Το 2016 θα πρέπει να είναι η χρονιά που θα θωρακιστεί απόλυτα το Σύστημα Ασφάλισης 

Προσωπικού της ΤτΕ στο εσωτερικό της και μόνο, αλλά και η χρονιά που η Διοίκηση θα 

άρει τις παράλογες κρατήσεις που έχει επιβάλει στους συνταξιούχους και οι οποίες 

παραμένουν στην Τράπεζα.  

Η Κίνησή μας, τεκμηριωμένα, όπως πάντα, θα συνεχίσει να δρά για την επίτευξη των 

παραπάνω στόχων και αυτή τη χρονιά. 

 

Ευχόμαστε σε όλους ευτυχία και υγεία για το 2016 

 

Με συναδελφικούς Χαιρετισμούς 

Η Ομάδα Συντονισμού  

Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Βαξεβανάκη Ιουλία, Γκότσης Δημήτρης, Γρατσίας 
Ηλίας, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου Κώστας, Καραδήμα Ζωή, Καραφωτιά Φωφώ, Κουλούρης 
Γιώργος, Κουρκουτσάκη Τίνα, Κωνστανταράκη Εύα, Λεμπέσης Παναγιώτης, Μαγκλάρας Κώστας, 
Μανώλης Παύλος, Μελισσείδου Ελένη, Μοσχονησίου Βάσω, Μουτσάκη Μάρθα, Μπουλαλά Αγγελική, 
Νικολόπουλος Σωτήρης, Νικολοπούλου Βίκυ, Παπαγεωργάκης Μάρκος, Παπαμάργαρης Χάρης, 
Ραγιάς Νικόλαος, Ραϊμόνδος Νικόλαος, Ρούσσος Γιώργος, Στρίμπερης Θόδωρος, Χατούπη Μαρία, 
Χάρακα Παναγιώτα, Χρηστίδης Απόστολος. 


