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Μέσα στον κύκλο των μνημονιακών πολιτικών που άρχισε το 2010, ο χώρος μας 

δέχθηκε αδικαιολόγητα και παράνομα, σοβαρά πλήγματα στο σκέλος της θεσμικής 

ανεξαρτησίας του ως Κεντρική Τράπεζα. Οι επικοινωνιακές ανάγκες των κυβερνήσεων 

που διαδέχθηκαν αυτή του 1ου Μνημονίου, προκειμένου να  κατευνάσουν το κύμα 

οργής για την επιβολή οριζόντιων μέτρων εκ νέου, συμπεριέλαβαν σε αυτά και την ΤτΕ 

κατά τη λογική ¨της κατσίκας του γείτονα¨. Υπενθυμίζουμε πως η πρώτη μνημονιακή  

κυβέρνηση, όχι μόνο ανεγνώρισε νομοθετικά την καταστατική υποχρέωση της ΤτΕ, 

αναθέτοντας σε αυτή από 1.1.2011 την ασφάλιση του προσωπικού της, αλλά επέδειξε 

και σεβασμό στη θεσμική της ανεξαρτησία, μη επιτρέποντας εμπλοκή της σε επόμενες 

συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις (Ν. 4024/2011). Οι πιέσεις για εμπλοκή της ΤτΕ,  άρχισαν 

αρχές του 2012 με τον Ν.4051/2012 και ολοκληρώθηκαν με τον Ν.4093/2012. 

Δυστυχώς τα στελέχη της ΤτΕ, την περίοδο αυτή, ρευστή σε εσωτερικές εξελίξεις 

(ανανέωση της θητείας του Διοικητή), δεν είχαν κατά νου το πώς θα υπερασπίσουν 

το καθεστώς ανεξαρτησίας της, όπως έκαναν Διοικήσεις άλλων Κεντρικών Τραπεζών με 

αντίστοιχα δημοσιονομικά προγράμματα (Κύπρος - Πορτογαλία - Ιρλανδία), αλλά το 

πώς θα υλοποιήσουν προσωπικές φιλοδοξίες, σιωπώντας στην παράνομη εμπλοκή 

της ΤτΕ.  

 

Μάλιστα ορισμένοι εκ των Διευθυντών, που συνέβαλλαν στη μείωση του στελεχιακού 

δυναμικού της Τράπεζας στο τέλος του 2012 ωθώντας σε συνταξιοδότηση  ¨άρον-άρον¨ 

εκατοντάδες συναδέλφους εξαιρετικής υπηρεσιακής γνώσης, με ηλικιακό ορίζοντα 

παραμονής και προσφοράς, αντί να εισηγηθούν την απόρριψη κάθε παράνομης 

εμπλοκής της ΤτΕ, επέτρεψαν σταδιακά να εφαρμόζονται ρυθμίσεις που δεν 

αφορούσαν την ΤτΕ και δεν εδράζονταν νομικά (ΑΚΑΓΕ, Πέναλτι, Πολυετία, Πλαφόν 

κ.ά). Μέσα στο ασφυκτικό πλαίσιο των μνημονίων, αντικατέστησαν τη λογική με την 

κινδυνολογία και συνέβαλαν ¨στη συντριβή των προσδοκιών των συνταξιούχων 

μας¨, προσπαθώντας να παντρέψουν  ¨το τερπνόν μετά του ωφελίμου¨… Υποσχέθηκαν 

σταδιακή επιστροφή των περικοπών δια μέσου του Προγράμματος διαχωρίζοντας το 

Μέρισμα, αλλά τρία χρόνια μετά, από τα 50 εκατ. ευρώ και πλέον που αφαιρούνται 

ετησίως από τους συνταξιούχους μας, μόνο ένα 12%, γυρίζει πίσω σε αυτούς. 

Παράλληλα φαίνεται πως είχαν κλείσει το μάτι σε ασφαλιστικές εταιρείες για αυτό που 

προετοίμαζαν (Πρόγραμμα), ευελπιστώντας ίσως σε εκπλήρωση διάφορων 

προσωπικών τους φιλοδοξιών. Όμως η νέα κυβέρνηση το 2015  και η τοποθέτηση νέου 

Υποδιοικητή από το στελεχιακό δυναμικό της Τράπεζας, την  οποία δεν μπορούν να 

χωνέψουν ακόμα, τους αποσυντόνισε. Αρνούμενοι να αποδεχθούν άλλο ρόλο από 

αυτόν που για δεκαετίες έχουν κατοχυρώσει  για τους εαυτούς τους, στο χώρο της ΤτΕ, 

όχι μόνο κάνουν άστοχα βήματα σαν αυτό της ψηφοφορίας της 8.12.2015, αλλά 

προσπαθούν να υπονομεύσουν κάθε ενέργεια της Διοίκησης και του νέου 



Υποδιοικητή, για σεβασμό της θεσμικής ανεξαρτησίας της ΤτΕ κατά την επικείμενη 

ασφαλιστική παρέμβαση.  

Είναι ελάχιστα γνωστό, πως το καλοκαίρι του 2015,  ο χώρος μας δεν ενεπλάκη στις 

σχετικές συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, που προβλέπονται από το 3ο Μνημόνιο και 

αφορούν μόνο λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης για την κοινωνική ασφάλιση. 

Υπενθυμίζω, πως οι συνταξιοδοτικές δαπάνες του προσωπικού της ΤτΕ βαρύνουν εξ 

ολοκλήρου την ΤτΕ, ακόμα και για τα ποσά της Βασικής-Εθνικής Σύνταξης τα 

οποία χορηγούνται στους συνταξιούχους από τα φορολογικά έσοδα και όχι από τις 

εισφορές τους στα Ασφαλιστικά Ταμεία. Με τον τρόπο αυτό, οι χιλιάδες συνταξιούχοι 

της ΤτΕ που καταβάλλουμε ετησίως σημαντικά φορολογικά ποσά, συμβάλλουμε στη 

διεξαγόμενη κοινωνική πολιτική, χωρίς να έχουμε την ελάχιστη ανταποδοτική 

απαίτηση, απαλλάσσοντας ταυτόχρονα τη Γενική Κυβέρνηση από κάθε υποχρέωση 

προς τους συνταξιούχους της ΤτΕ, τις δαπάνες συνταξιοδότησης των οποίων έχει 

αναλάβει εξ ολοκλήρου η ίδια η ΤτΕ.  

 

Δυστυχώς, αυτή η απόλυτα δικαιολογημένη θεσμικά απεμπλοκή της ΤτΕ από το 

3ο Μνημόνιο στηλιτεύθηκε προσφάτως από την τέως Πρόεδρο της Βουλής, προφανώς 

λόγω ελλιπούς ενημέρωσής της, και δημοσιοποιήθηκε από τα  Μ.Μ.Ε. Οι ηγεσίες των 

Σ.Υ.Τ.Ε. και Σ.Σ.Τ.Ε., αντί να έχουν ενημερώσει  έγκαιρα τα μέλη τους αλλά και την 

κοινή γνώμη, για αυτή την πλήρως δικαιολογημένη θεσμικά πρακτική της κυβέρνησης, 

αποσιώπησαν παντελώς το θέμα. Το στενό παραταξιακό συμφέρον, ετέθη για άλλη 

μια φορά πάνω από τα συμφέροντα των χιλιάδων συνταξιούχων μας. Αντί να 

αξιοποιήσουν το γεγονός του σεβασμού της θεσμικής ανεξαρτησίας της ΤτΕ, που 

επεδείχθη από την κυβέρνηση κατά τη συζήτηση του 3ου Μνημονίου, επικαλούμενοι  τα 

όρια ηλικίας και την πίεση που ασκήθηκε και ασκείτε από μερίδα Διευθυντών που θέλει 

την παραμονή της και πέραν της ηλικίας των 63 χρόνων, πασχίζουν με κάθε τρόπο 

να μας εμπλέξουν στην επικείμενη ασφαλιστική παρέμβαση, εκδίδοντας ανακοινώσεις 

με τις οποίες θεωρούν ήδη την εμπλοκή μας δεδομένη. 

  

Ελπίζω πως, το δίκιο του χώρου μας τελικά θα επικρατήσει των προσδοκιών και 

των σκοπιμοτήτων των εκλεκτών των δανειστών. Μπορεί κάποιος να διαφωνεί, αλλά 

να εξηγεί τις υποχωρήσεις της σημερινής κυβέρνησης, αλλά δεν μπορεί να δεχθεί και 

να εξηγήσει τυχόν υποχωρήσεις, εκεί που δεν επιβάλλονται και μάλιστα, κόντρα 

στη λογική, το νόμο και το δίκαιο. Τουλάχιστον ο υπογράφων το άρθρο, δεν 

πρόκειται να πειθαρχήσει σε επανάληψη παρανομιών. Για αυτό, καλώ τους 

συναδέλφους να τρομοκρατήσουν τους τρομοκράτες. Με τη  υπογραφή του 

υπομνήματος που κυκλοφορεί, όχι μόνο θέτουμε το πλαίσιο ανάκτησης των 

δικαιωμάτων μας κόντρα σε λογικές ασφαλιστικών εταιριών, αλλά δίνουμε ηχηρό 

μήνυμα σε όσους επιχειρήσουν, να εμπλέξουν εκ νέου την ΤτΕ στην επικείμενη 

ασφαλιστική παρέμβαση.  
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