
 

 

 

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Αθήνα 9.6.2016 
Συνάδελφοι, 
 
Στην υπουργική απόφαση της 7 Ιουνίου 2016 με αριθ. οικ. 26083/887, που 

δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1605/7.6.2016 (Τεύχος Δεύτερο), με θέμα: 

“Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων - Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων”, γίνεται 

αδικαιολόγητη αναφορά της ΤτΕ. Ταυτόχρονα στο ίδιο ΦΕΚ και στην υπουργική απόφαση 

με αριθ. οικ. 25909/470 της 7.6.2016 με θέμα: “Αναπροσαρμογή καταβαλλόμενων συντάξεων 

του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης”, απολύτως καμιά αναφορά δεν γίνεται στην 

ΤτΕ. Ξεκαθαρίζονται έτσι οι διάφοροι κίνδυνοι που κατά καιρούς επισείονταν προς 

εκφοβισμό του προσωπικού, σχετικά με το μέλλον της επικουρικής μας σύνταξης και του 

Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών. Όμως η αδικαιολόγητη αυτή αναφορά στην ΤτΕ 

σχετικά με την κύρια σύνταξη μας βάζει σε σκέψεις, αν τελικά αυτό ήταν που περίμεναν όλοι 

εκείνοι που μέχρι σήμερα αρνούνταν να δεχθούν τα αυτονόητα, δηλαδή τη μη εμπλοκή της 

ΤτΕ με τον Ε.Φ.Κ.Α. και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.. Αναρωτιόμαστε «ποιος τάχα έβαλε το χεράκι του» 

και προστέθηκαν, ίσως και λόγω βιασύνης, λαθεμένα οι λέξεις «την Τράπεζας της Ελλάδος» 

στην υπουργική απόφαση; 

Φυσικά οι επί μέρους υπουργικές παρεμβάσεις, δεν μπορούν να αλλάξουν το περιεχόμενο 

του νόμου 4387/12.5.2016 και τη θέληση του νομοθέτη, δηλαδή του ίδιου του κοινοβουλίου. 

Επομένως και στο θέμα της κύριας σύνταξης του προσωπικού της ΤτΕ, πρέπει να ισχύσουν 

όσα προκύπτουν νομίμως από την προσαρμογή της ΤτΕ στις γενικές διατάξεις νόμων, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα από το Καταστατικό της, τους νόμους δημιουργίας του 

Συστήματος Ασφάλισης Προσωπικού ΤτΕ και του Συμβουλίου Ασφάλισης ΤτΕ.  

 
Με υπευθυνότητα θα επιμείνουμε στο παρακάτω πλαίσιο:  

1. Ο νόμος 4387/2016, σωστά και δικαιολογημένα, δεν μας εμπλέκει τόσο με τον Ε.Φ.Κ.Α. 

για τις κύριες συντάξεις, όσο και με το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. για το Μέρισμα – Επικουρική και το 

Εφάπαξ. 

2. Η προσπάθεια δημιουργίας πλαισίου εμπλοκής της ΤτΕ με υπουργικές αποφάσεις, 

 καταλύει την ανεξαρτησία της και δεν προκύπτει ως ρητή εξουσιοδότηση του νόμου.  

3. Η προσαρμογή της ΤτΕ στις γενικές διατάξεις του νόμου 4387/2016, ως προς την κύρια 

σύνταξη, αποτελεί ευθύνη των οργάνων της ΤτΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα από  τις 

Καταστατικές της διατάξεις και τους νόμους 3863/2010 και 4021/2011. 

Τα παραπάνω πρέπει να αποτελούν το ελάχιστο πλαίσιο συμφωνίας ΟΛΩΝ των παραγόντων 

της ΤτΕ και των Συλλόγων του προσωπικού της. 

 

Προκειμένου λοιπόν να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο τρόπο τα θέματα που προκύπτουν, 

επιβεβαιώνεται η ανάγκη λειτουργίας αντιπροσωπευτικής επιτροπής, για να εξετασθεί 

συνολικά η λειτουργία του Συστήματος Ασφάλισης Προσωπικού ΤτΕ και η 

προσαρμογή του οίκοθεν, στις γενικές διατάξεις.   

 

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. 


