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ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” 
 

ΡΗΤΗ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΛΕΟΝ  
Η ΜΗ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΤτΕ ΜΕ ΤΟΝ Ν.4387/2016  

 

Συνάδελφοι, 

Στις 23.12.2016, εκδόθηκαν οι ερμηνευτικές υπουργικές αποφάσεις του Ν.4387/2016 

σχετικά με: α. την αναπροσαρμογή των συντάξεων και την προστασία των 

καταβαλλόμενων συντάξεων (Α.Π. Φ80000/οικ.60258/1471) και β. την εφαρμογή των 

νέων ποσοστών υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης (Α.Π. Φ.80000/                                               

οικ.60271/2195). Όπως είχαμε επισημάνει σε ανακοίνωσή μας αμέσως μετά την 

ψήφιση του Ν.4387 της 12.5.2016, και ήταν αναμενόμενο, και οι δύο αυτές υπουργικές 

αποφάσεις εξαιρούν ρητά την ΤτΕ!! Οι Κασσάνδρες του Προεδρείου, που οκτώ μήνες 

από την έκδοση του νόμου, αναμασούν τα ίδια καταστροφολογικά επιχειρήματα, 

είναι έκθετοι πλέον έναντι του εαυτού τους και των συναδέλφων τους. Ας φροντίσουν να 

εγκαταλείψουν την κομματική αμετροέπεια και αλαζονεία που τους διακρίνει και που 

αποβαίνει σε βάρος των δικαιωμάτων των συναδέλφων μας. 

 

Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά, καθίσταται αναγκαία  η ενότητα όλων μας, 

προκειμένου να προχωρήσει η προσαρμογή του Συστήματος Ασφάλισης 

Προσωπικού ΤτΕ (Σ.Α.Π.Τ.Ε.) στα ασφαλιστικά δεδομένα, που και ο νόμος 4387/2016 

προδιαγράφει και οι δικαστικές αποφάσεις, με κορυφαία αυτή του ΣτΕ, έχουν οριστικά 

αποφανθεί σχετικά με την κατάργηση των μνημονιακών νόμων. Ταυτόχρονα, η 

διεύρυνση του Προγράμματος, με τη συμμετοχή σε αυτό των συναδέλφων 

ασφαλισμένων μετά την 1.1.1993 (εν ενεργεία και συνταξιούχων), καθιστά νομικά και 

ηθικά πλέον αναγκαία τη συζήτηση ΟΛΩΝ των θεμάτων στο εσωτερικό της Τράπεζας, 

χωρίς αποκλεισμούς, με υπευθυνότητα και σύνεση για το κοινό καλό. Βασικό πλαίσιο 

της προσαρμογής είναι η σταδιακή αποκατάσταση της ισονομίας όλων των 

συνταξιούχων ίδιων ασφαλιστικών χρόνων και βαθμού, η κατάργηση των 

μνημονιακών νόμων, η τήρηση των ΣΣΕ 1948,1951 όσον αφορά το Μέρισμα και η 

μετατροπή του σε Μέρισμα της εποχής μας μέσω του λογαριασμού μετεργασιακών 

παροχών (Πρόγραμμα), αποκλείοντας την ανάθεσή του σε άλλο φορέα εκτός Τράπεζας, 

η επαναφορά των δώρων και του επιδόματος αδείας, ο υπολογισμός των απωλειών 

και ο διακανονισμός της επιστροφής των αναδρομικών στους συναδέλφους. 

Οι “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” έχουμε προτάσεις και πάντα υπεραμυνόμαστε του διαλόγου και της 

κοινής δράσης. Η προώθηση των θέσεών μας, αποτελεί ευθύνη των συναδέλφων.  

  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

Η Ομάδα Συντονισμού  

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

Γρατσίας Ηλίας, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου Κώστας, Καραγιάννης Νίκος, Καραδήμα 

Ζωή, Καραφωτιά Φωφώ, Κουλούρης Γιώργος, Κουρκουτσάκη Τίνα, Κωνστανταράκη 
Εύα, Λεμπέσης Παναγιώτης, Μαγκλάρας Κώστας, Μαλαπάσχας Παναγιώτης, Μανώλης 

Παύλος, Μελισσείδου Ελένη, Μοσχονησίου Βάσω, Μουτσάκη Μάρθα, Μπουλαλά Αγγελική, 
Νικολόπουλος Σωτήρης, Νικολοπούλου Βίκυ, Παπαγεωργάκης Μάρκος, Παπαμάργαρης 

Χάρης, Ραγιάς Νικόλαος, Ρούσσος Γιώργος, Στρίμπερης Θόδωρος, Χατούπη Μαρία, 

Χάρακα Παναγιώτα, Χρηστίδης Απόστολος. 


