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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  Νο 8 
Αθήνα,  8  Αυγούστου  2017 

 
ΤΙ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ 

ΑΝΤΙ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Σ.Τ.Ε. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Τ.Ε.;; 
 
Το Προεδρείο του Σ.Σ.Τ.Ε., χωρίς να συγκαλέσει το μηνιαίο Διοικητικό Συμβούλιο ή έστω 
διαπαραταξιακή επιτροπή, προχώρησε στην ανάρτηση στο Ιστολόγιο του Συλλόγου 
«ενημερωτικού κειμένου», με αναφορά σε δημοσιεύματα σχετικά με τον Λογαριασμό 
Επικούρησης της Εθνικής Τράπεζας (Λ.ΕΠ.Ε.Τ.Ε.). Αναρωτιόμαστε, ποια η σκοπιμότητα 
αυτής της ενέργειας, χωρίς μάλιστα το Προεδρείο να λαμβάνει θέση στο θέμα;; Οι 
συνάδελφοι του Προεδρείου με ποια πλευρά είναι;; Με τον κ. Λ. Φραγκιαδάκη και τις απειλές 
που απευθύνει στους συνταξιούχους της Ε.Τ.Ε., ότι θα σταματήσει τη χρηματοδότηση του 
Λογαριασμού Επικούρησης, ή με τους συνταξιούχους και το δίκιο τους, όπως μάλιστα αυτό 
έχει τεκμηριωθεί από το νυν Υφυπουργό Εργασίας κ. Α. Πετρόπουλο και τον 
επιστημονικό συνεργάτη των ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ κ. Γ. Ρωμανιά;; Μήπως, με αφορμή την 
επιστολή του κ. Φραγκιαδάκη προς τους συνταξιούχους της Ε.Τ.Ε., θεωρούν πως βρήκαν 
την ευκαιρία να επιχειρήσουν «μια τελευταία ζαριά», στη λοταρία της μεταφοράς πρόσθετου 
εγγυημένου μερίσματος-επικουρικής στο Πρόγραμμα και από εκεί στις Ασφαλιστικές;;  Ας 
μην αυταπατώνται, τέτοιες ενέργειες, δεν έχουν καμιά, μα καμιά τύχη. Αντιθέτως, οι εξελίξεις 
στην Ε.Τ.Ε. αποκαλύπτουν το μέγεθος της δικής τους ανεπάρκειας και την ανάγκη να 
επιστρέψουμε στο δρόμο της θεσμικής νομιμότητας που προκύπτει από το 
Καταστατικό και τους νόμους.   
 

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ Ε.Τ.Ε.  ΔΙΚΑΙΩΝΟΥΝ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤτΕ 
 
Το πρόβλημα της Ε.Τ.Ε., σχετικά με τη χρηματοδότηση του Λ.ΕΠ.Ε.Τ.Ε. δεν είναι καινούργιο, 
ούτε προέκυψε σήμερα!! Αντιθέτως, αυτό απασχόλησε κατά καιρούς την Ε.Τ.Ε. και ειδικά 
κατά την περίοδο της πλήρους απελευθέρωσης του Τραπεζικού Συστήματος και της ανάγκης 
προσαρμογής των μεγάλων εμπορικών τραπεζών στα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Για αυτό 
και έγιναν μάλιστα ειδικές ημερίδες, με τελευταία αυτή, της οποίας τα αποτελέσματα 
δημοσιεύθηκαν αναλυτικά στην ¨Τραπεζιτική¨ (έκδοση του ΣΥΕΤΕ), τον Ιανουάριο του 2008!!  
Στην ημερίδα αυτή, οι πλέον έγκριτοι νομικοί, μεταξύ των οποίων ο σημερινός Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας κ. Π. Παυλόπουλος και ο σημερινός Υφυπουργός Εργασίας κ. Α. Πετρόπουλος, 
τάσσονται αναφανδόν υπέρ του εγγυημένου χαρακτήρα των παροχών και του 
γεγονότος πως ο λογαριασμός αυτός δεν αποτελεί επικουρικό ταμείο ως υποχρέωση 
της εκ του νόμου 997/1979 επικουρικής ασφάλισης!! Κατέστη σαφές από τότε, πως η 
αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων στο εσωτερικό της Ε.Τ.Ε., είναι θέμα συμφωνίας 
των ίδιων των εμπλεκομένων στο πρόβλημα και δεν μπορεί κανένα μέρος, και ειδικά ο 
ισχυρός, να τροποποιήσει μονομερώς τους κανόνες της σχετικής Σ.Σ.Ε.!! Γι αυτό και από 
τότε και μέχρι σήμερα που αποστέλλεται η επιστολή του κ. Φραγκιαδάκη, ο χώρος της 
Ε.Τ.Ε. (σε αντίθεση με ότι αποδέχθηκε η πλειοψηφία του δικού μας Συλλόγου στην ΤτΕ), 
συνέχισε να χορηγεί κανονικά τις επικουρικές συντάξεις στο προσωπικό της, χωρίς 
μνημονιακές περικοπές στη χορηγούμενη επικουρική σύνταξη, με καταβολή των δώρων και 
του επιδόματος αδείας και χωρίς φυσικά την κράτηση της Ε.Α.Σ. στην επικούρηση!!  
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Αλλά και σήμερα που, με την επιστολή του κ. Φραγκιαδάκη, η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. 
επαναφέρει το θέμα της χρηματοδότησης, αναγνωρίζοντας τις νομικές δεσμεύσεις της, 
καλεί τους εργαζόμενους και συνταξιούχους, να βρουν από κοινού λύση στο πρόβλημα. 
Μάλιστα, η Διοίκηση της Ε.Τ.Ε. δεν επικαλείται το ύψος των παροχών και δεν ζητά τη μείωσή 
τους, αλλά προτάσσει την δική της αδυναμία να εξακολουθεί να εκπληρώνει τις δεσμεύσεις 
της, ως συστημική εμπορική τράπεζα, ενώ οι ανταγωνιστές της έτυχαν πρόσφατα, μέσω του 
ΕΤΑΤ, απαλλαγής από αντίστοιχα κόστη και επομένως έχουν καλύτερες δυνατότητες 
κερδοφορίας!!    
 

Η ΤτΕ, ΩΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ,  
ΕΧΕΙ Η ΙΔΙΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΕΝΑΡΜΟΝΙΖΟΜΕΝΗ 

ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ  ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 
 
Τα παραπάνω γεγονότα και εξελίξεις, δικαιώνουν πλήρως τις θέσεις μας. Είτε θέλουν 
κάποιοι, είτε όχι, η θέση και ο ρόλος της ΤτΕ στο σύγχρονο τραπεζικό χάρτη και οι 
Καταστατικές της προβλέψεις (άρθρα 38 και 71) καθιστούν πιο αναγκαία από ποτέ, την 
έκφραση της αλληλεγγύης μας με κάθε τρόπο σε όλους τους συναδέλφους των εμπορικών 
τραπεζών και στην προκειμένη περίπτωση  στους συναδέλφους της Ε.Τ.Ε., αλλά και τη 
διαχείριση των εργασιακών και συνταξιοδοτικών μας θεμάτων, στη βάση της αυξημένης 
ανεξαρτησίας της ΤτΕ, από τη συμμετοχή της στο σύστημα Ευρωπαϊκών Κεντρικών 
Τραπεζών και την Ευρωπαϊκή Συνθήκη (άρθρο 130).  Για αυτό, σε μια περίοδο περιδίνησης 
των εμπορικών τραπεζών, θεωρήσαμε τουλάχιστον ατυχές το γεγονός της ανάληψης της 
Προεδρίας της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. από πρόσωπο του χώρου μας, αλλά και στηλιτεύσαμε σχέδια 
άλωσης των δικαιωμάτων μας, με πρακτικές περικοπών των Μερισμάτων μας, όταν ακόμα 
και σε αυτή την Ε.Τ.Ε. των τόσων προβλημάτων, κανείς δεν σκέφτηκε να κόψει τα δώρα και 
το επίδομα αδείας από τους συνταξιούχους!!! Σημειώνουμε ότι τον Ιούλιο κατεβλήθη εκ νέου 
κανονικά, το επίδομα αδείας στους συνταξιούχους της ΕΤΕ. 

Συνάδελφοι, 
 
Η πρότασή μας για την αξιοποίηση των διατάξεων του νόμου 3863/2010 (ανάληψη των 
ταμείων από την Τράπεζα) και των δυνατοτήτων, που μας χορηγήθηκαν από τον 
πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο 4387/2016 (απεμπλοκή του Συστήματος Ασφάλισης 
Προσωπικού της ΤτΕ από τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ),  αποτελεί μονόδρομο.  Αισιοδοξούμε 
ότι όλοι θα κατανοήσουν επιτέλους, πως στη σημερινή συγκυρία η επιστροφή της 
ανεξάρτητης ΤτΕ στην κανονικότητα, περνά μέσα από τη γνώση και την εφαρμογή του 
Καταστατικού της και των νόμων και όχι μέσα από λογικές διαχείρισης των δικαιωμάτων 
του προσωπικού της, με το ένστικτο του μάγου ή του τζογαδόρου…. 
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Βαξεβανάκη Ιουλία, Γκότσης Δημήτρης, Γρατσίας 
Ηλίας, Δασκαλάκης Νίκος, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου Κώστας, Καραγιάννης Νίκος, 
Καραδήμα Ζωή, Καραφωτιά Φωφώ, Κουλούρης Γιώργος, Κουρκουτσάκη Τίνα, Κωνστανταράκη 
Εύα, Λεμπέσης Παναγιώτης, Μαλαπάσχας Παναγιώτης, Μανώλης Παύλος, Μασσαλάς Δημήτρης, 
Μελισσείδου Ελένη, Μοσχονησίου Βάσω, Μουτσάκη Μάρθα, Μπελίτσος Γρηγόρης,  Μπουλαλά 
Αγγελική, Νικολόπουλος Σωτήρης, Νικολοπούλου Βίκυ, Παπαγεωργάκης Μάρκος, Παπαμάργαρης 
Χάρης, Ραγιάς Νικόλαος, Ρούσσος Γιώργος, Στρίμπερης Θόδωρος, Φιωτάκη Έβη, Φλεμετάκης 
Γιώργος, Χατούπη Μαρία, Χάρακα Παναγιώτα, Χρηστίδης Απόστολος.  


