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Αθήνα, 6.12.2016 

ΓΥΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Μπήκαμε στο Δεκέμβριο και, είναι πολύ πιθανό, οι συνταξιούχοι της ανεξάρτητης 

Κεντρικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), σε αντίθεση με τους συναδέλφους μας των άλλων 

Κεντρικών Τραπεζών, ακόμα και εκείνων των οποίων οι χώρες βρέθηκαν σε προγράμματα 

δημοσιονομικής προσαρμογής και δεν υπέστησαν καμία περικοπή, να στερηθούμε για 

τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, κάθε ίχνους δικαιούμενου Δώρου Χριστουγέννων. Ακόμα, 

ούτε και αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), που για εμάς είναι 

αχρείαστη, αφού οι συντάξεις μας είναι αυτοχρηματοδοτούμενες, δεν στάθηκε ικανή να 

πείσει τη σημερινή πλειοψηφία του Σ.Σ.Τ.Ε., να επιμείνει στην επαναχορήγηση του Δώρου 

από τα ερχόμενα Χριστούγεννα.  Ούτε καν τους συγκίνησε η επιστροφή σύμφωνα με την 

απόφαση του ΣτΕ, μέρους των αναδρομικών μνημονιακών περικοπών σε δικαστικούς, 

στρατιωτικούς και άλλους συνταξιούχους ή η είδηση περί κατάργησης της εισφοράς 

αλληλεγγύης σε συγκεκριμένους κλάδους!! Εξακολουθούν μάλιστα, να αγνοούν τις 

δυνατότητες που δημιούργησε η απεμπλοκή μας από τα μνημόνια (καμιά αναφορά στο 

τρίτο) και τον ασφαλιστικό νόμο 4387/2016. 

 

Επιμένουν και σήμερα στα γνωστά φληναφήματα περί δήθεν ανυπόγραφης διόρθωσης 

της γνωστής υπουργικής εγκυκλίου ή άλλων όπως αυτό περί κοινοποίησης στην ΤτΕ 

εγκυκλίου της 30.6.2016 και πως το γεγονός αυτό τους δημιουργεί ανησυχίες για την ισχύ 

της διόρθωσης της 1.7.2016!! Την ίδια ώρα, όμως, δεν λένε λέξη για την εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εργασίας Α.Π. Φ.80000/οικ.48653/1865/30.11.2016, η οποία διευκρινίζει 

σημαντικά ζητήματα όπως: α. Οι διατάξεις του ανωτάτου ορίου καταβολής σύνταξης   

(2.000 ευρώ), που αντικαθιστά το πλαφόν, εφαρμόζονται μόνο για όλες τις συντάξεις οι 

οποίες από 1.1.2017 θα χορηγούνται από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ!!  β. Για χορηγούμενες 

συντάξεις από τον ΕΦΚΑ, οι οποίες υπερβαίνουν το ποσό των 2.000 ευρώ, αναστέλλεται η 

καταβολή του επί πλέον ποσού μέχρι 31.12.2018 και δεν καταργείται το επί πλέον 

δικαιούμενο ποσό!! γ. Από 1.1.2019, επαναχορηγείται το ποσό κάθε σύνταξης, η καταβολή 

του οποίου είχε ανασταλεί!!  

 

Δυστυχώς όλα τα παραπάνω, που δημιουργούν δυνατότητες για το Σύστημα Ασφάλισης 

Προσωπικού ΤτΕ (ΣΑΠΤΕ), που δεν έχει καμιά απολύτως σχέση με τις υπό κρατική 

εγγύηση συντάξεις του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, επιμελώς αποσιωπούνται από το 

Προεδρείο του Συλλόγου μας. Όπως το 1992, η ίδια σχεδόν πλειοψηφία, στο όνομα της 

κομματικής - παραταξιακής ωφελιμότητας, κατέλυσε τη θέληση του 99% των 

συναδέλφων για την ανάληψη των Ταμείων από την Τράπεζα, έτσι και σήμερα πετάνε στο 

καλάθι των αχρήστων τις δυνατότητες και τα δικαιώματα των συναδέλφων, ειδικά μετά την 

απόφαση του ΣτΕ και τον πρόσφατο νόμο 4387/2016. Ο στόχος της ¨εξουσίας τους¨ και η 

διατήρηση αδιατάρακτης της καθημερινότητάς τους τίθενται υπεράνω των δικαιωμάτων 

των συναδέλφων μας. Μοναδικός τους στόχος και σκοπός, το πώς θα διατηρηθούν ¨στις 

καρέκλες της εξουσίας τους¨... Γι’ αυτό και αποσιωπώντας την αλήθεια, που δεν τους 

βολεύει, επιλέγουν το ψέμα και την αναξιοπρεπή πρακτική του γυρολόγου της 

περιφέρειας, που υπόσχεται στους εκεί συναδέλφους χρήματα που θα προέκυπταν από 

μια επί πλέον μεταφορά ποσοστού επικουρικής στο Πρόγραμμα!! Αδυνατώντας φυσικά να 

εξηγήσουν γιατί χρειάζεται να μεταφέρουμε και άλλο ποσοστό επικουρικής στο 

Πρόγραμμα, εφ’ όσον εάν συμφωνούν Διοίκηση και Σύλλογος, μπορεί να επιστραφούν στο 



υπάρχον Πρόγραμμα και άλλα (π.χ. 500.000 ευρώ) από τα 4.200.000 ευρώ  που μηνιαίως 

μας υπεξαιρούνται από τις πάσης φύσεως μνημονιακές κρατήσεις!! Το ποσό αυτό 

προκύπτει από την τοποθέτηση του σημερινού Προέδρου του Σ.Σ.Τ.Ε., στην 83η  Γενική 

Συνέλευση των Μετόχων της ΤτΕ, στις 25.2.2016: «Η ετήσια απώλεια λόγω περικοπών 

στις συντάξεις μας από δώρα, επιδόματα και την επιβολή των μνημονιακών νόμων 

υπερβαίνει τα 50.000.000€ (πενήντα εκατομμύρια ευρώ).» (΄Εκθεση πεπραγμένων του 

Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. του έτους 2015).  

 

Αναρωτιόμαστε όμως, ποιος παραδιοικητικός μηχανισμός επεξεργάστηκε και εφοδίασε την 

πλειοψηφία του Σ.Σ.Τ.Ε. με στοιχεία που προκύπτουν από τυχόν νέα μεταφορά 

επικουρικής στο Πρόγραμμα, όταν καμιά συμφωνία για κάτι τέτοιο δεν υπάρχει με τη 

Διοίκηση της ΤτΕ;; Ποιος άλλος στόχος, εκτός από αυτόν της πίεσης των συναδέλφων για 

υφαρπαγή της συναίνεσής τους για ανάθεση του Προγράμματος σε ασφαλιστική 

εταιρεία, τους υποχρεώνει σε μια τόσο προδήλως αναξιοπρεπή πρακτική;; Μήπως για 

αυτό δεν συμφωνούν στην πρόταση των συμβούλων των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” για ΟΜΟΦΩΝΗ 

απόφαση του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε., πως: «το Πρόγραμμα, σε κάθε περίπτωση θα 

παραμείνει και θα λειτουργεί εντός της ΤτΕ»;; Πως, επίσης, να εξηγηθεί το όψιμο 

ενδιαφέρον της πλειοψηφίας για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα και των 

πρωτοασφαλιζόμενων μετά την 1.1.1993 συναδέλφων, όταν τον διαχωρισμό των 

συναδέλφων, σε προ και μετά την 1.1.1993, ουσιαστικά επέβαλαν οι ίδιοι, χωρίς κανένα 

δισταγμό, με την εφαρμογή του Ν. 2084/1992!! Και έκτοτε η δική τους αδράνεια ή ανοχή 

επέτρεψαν, παρά την ανεξαρτησία της ΤτΕ, να επιβάλλονται στο προσωπικό της νόμοι που 

δεν την αφορούν. Αλήθεια, από πότε ο Σ.Σ.Τ.Ε., ενδιαφέρεται για τα μέλη του Σ.Υ.Τ.Ε. και 

λοιδορεί την Κίνησή μας και όσους ενδιαφέρονται για την αποκατάσταση των παλιών 

συνταξιούχων που αποτελούν τα πραγματικά θύματα του Ν. 2084/1992 (αποσύνδεση 

της κύριας σύνταξης από τις αυξήσεις στο μισθό των εν ενεργεία) και των δικών τους 

διαχρονικά ψηφοθηρικών επιλογών;; 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Βαδίζοντας σε προεκλογική περίοδο, θα διατηρήσουμε την αξιοπρέπεια που απαιτούν οι 

ανάγκες και τα δικαιώματα των συναδέλφων μας. Θα επιμείνουμε στη δημιουργία ενωτικού 

κλίματος, ήρεμης και ψύχραιμης συζήτησης, για την προώθηση και αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων που μας παρέχει η συγκυρία, ειδικά μετά την απόφαση του ΣτΕ και την 

απεμπλοκή μας από το τρίτο μνημόνιο, τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ. Θα επιμείνουμε να 

απευθυνόμαστε στη γνώση και την υπηρεσιακή εμπειρία των συναδέλφων μας, μακριά από 

τυχοδιωκτισμούς ανάθεσης δικαιωμάτων μας εκτός της ΤτΕ, που ενέχει κινδύνους 

περιπέτειας, ενός ¨δικού μας ΕΤΑΤ¨…  

Μετά τις περιοδείες και τη συζήτησή μας με τους συναδέλφους της περιφέρειας, αυξήθηκε η 

εμπιστοσύνη μας στην ικανότητα των συναδέλφων μας, να υπερασπίσουν την ιστορία του 

χώρου ώστε να αποφύγουμε ένα σύγχρονο 1992. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η Ομάδα Συντονισμού  

 

Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Βαξεβανάκη Ιουλία, Γκότσης Δημήτρης, Γρατσίας 

Ηλίας, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου Κώστας, Καραδήμα Ζωή, Καραγιάννης Νίκος, 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.  


