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ΠΛΗΡΗΣ Η ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΜΙΚΗΣ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤτΕ!! 

Συνάδελφοι,  
Από τις 22.3.2018, γινόμαστε μάρτυρες μιας άθλια κατασκευασμένης επίθεσης 

στην ΤτΕ και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα του προσωπικού  της. Αφορμή 

για αυτό, η έκδοση εγκυκλίου του Υφυπουργού Α. Πετρόπουλου, σχετική με τη 

μείωση της σύνταξης των συνταξιούχων, που συνεχίζουν να εργάζονται. Ο 

αρμόδιος Υφυπουργός, με τις παρακάτω τοποθετήσεις του, δίνει αποστομωτική 

απάντηση σε όλους  εκείνους, που με αφορμή τον νόμο 4093/2012 και την ΗΔΙΚΑ, 

επέβαλαν το 2013 στους συνταξιούχους της ΤτΕ τις μνημονιακές περικοπές, 

ακόμα και εκείνων των νόμων που έως τότε  δεν εφαρμόζονταν (ν.4024/2011 και 

ν.4051/2012)!!, και αποκαλύπτει την στημένη προβοκάτσια … 

1. Απάντηση – Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας, της 22.3.2018  

“Το σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας “Τα Νέα”, περί φωτογραφικής 

τροπολογίας για τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μάκη Μπαλαούρα, αποτελεί την 

επιτομή της παραπληροφόρησης και διαστρέβλωσης της πραγματικότητας.  

Προς αποκατάσταση της αλήθειας:  

- Ο συντάκτης των Νέων ανακαλύπτει «τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στις 

19 Μαρτίου». Τον ενημερώνουμε ότι στις 19 Μαρτίου 2018 εκδόθηκε εγκύκλιος 

από τον υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιο Πετρόπουλο, «για την 

απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος», σε εφαρμογή του Ν.4387/16.  

- Η εξαίρεση των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων της Τράπεζας της Ελλάδος 

από το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από σειρά κοινωνικοασφαλιστικών διατάξεων, ως 

μέλους του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών, έχει νομοθετηθεί το 

2010 (άρθρο 64 του Ν.3863/10, επί υπουργίας Α. Λοβέρδου) και ακολούθως το 

2011 (άρθρο 44 του Ν.4021/11, επί υπουργίας Γ. Κουτρουμάνη), με απαίτηση της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (γνώμη της ΕΚΤ της 19ης Μαρτίου 2008- CON 

2008/13 και γνώμη της ΕΚΤ της 14ης Απριλίου 2011- CON 2011/36).  

- Ως εκ τούτου, δεν θα ήταν δυνατόν η εγκύκλιος της 19ης Μαρτίου 2018 να αφορά 

τους συνταξιούχους της Τράπεζας της Ελλάδος, από την στιγμή που ο Ν.4387/16 

καταλαμβάνει μόνο συνταξιούχους των ταμείων που έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ.”  



2. Στις 22.3.2018, ο αρμόδιος Υφυπουργός στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha 

989 είπε:  

“…. Σύμφωνα με αποφάσεις της Κεντρικής Τράπεζας και την συνθήκη που ισχύει 

στις σχέσεις μεταξύ των κεντρικών τραπεζών των χωρών και της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας, για οποιαδήποτε  υπόθεση αφορά τους εργαζόμενους στις 

σχετικές τράπεζες, μαζί και το ασφαλιστικό, πρέπει να υπάρχει έκθεση του 

κεντρικού τραπεζίτη της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Υπάγεται σε εκείνες τις 

διατάξεις, χωρίς  έκθεση δεν μπορεί να μεταβληθεί τίποτα στο καθεστώς το 

εργασιακό και το θεσμικό, μαζί και της κοινωνικής ασφάλισης, για τους 

εργαζόμενους της Κεντρικής Τράπεζας κάθε χώρας του ευρώ-συστήματος . 

Υπάρχει από την Κεντρική Τράπεζα η υποχρέωσή μας να δεχόμαστε τις δικές της 

συστάσεις. Ως προς το θέμα, έχω την εντύπωση πως έχουμε στείλει σχετικό 

ερώτημα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η οποία δεν μας έχει επιτρέψει 

παρεμβάσεις. Χωρίς έγκριση της Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας δεν μπορεί να 

υπάρχει οποιαδήποτε μεταβολή. Δεν εντάχθηκαν ποτέ στον νόμο 4387 και γι’ αυτό 

τον λόγο δεν εξαιρούνται τώρα.” 

 3. Την επομένη 23.3.2018, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Πρώτο 

Πρόγραμμα της ΕΡΤ, ο αρμόδιος Υφυπουργός  εξήγησε ότι:  

“Σύμφωνα με διεθνή συνθήκη το Ευρωσύστημα απαγορεύει οποιαδήποτε 

κυβερνητική παρέμβαση στις συντάξεις της Τράπεζας της Ελλάδας. Αυτό έχει 

κατοχυρωθεί με νόμο από το 2010, ενώ από το 2011, ο εκάστοτε Υπουργός δεν 

μπορεί να κυρώσει ούτε το ΔΣ του ασφαλιστικού φορέα της Τράπεζας της 

Ελλάδας, το οποίο πρέπει να λειτουργεί ανεξάρτητα και αυτόνομα έναντι κάθε 

Κυβέρνησης. Μάλιστα στην περίπτωση του κ. Μπαλαούρα, από ό,τι είδα και από 

την ανακοίνωσή του, εκείνος έχει μεγαλύτερη μείωση στην σύνταξή του δηλαδή 

70% αντί για το 60% της δικής του εγκυκλίου.”  

Συνάδελφοι,  
Οι ισχυρισμοί για δήθεν κυβερνητικές παρεμβάσεις κατέρρευσαν!! Η Διοίκηση 

της ΤτΕ είναι αποκλειστικά αρμόδια για αποφάσεις που αφορούν το 

Σύστημα Ασφάλισης του Προσωπικού της και φυσικά για την εφαρμογή της 

Γνωμοδότησης του Νομικού της Συμβουλίου. Ας αξιοποιήσουμε λοιπόν όλοι 

μαζί αυτή τη δυνατότητα, απομονώνοντας λογικές διαχωρισμού και κομματικού 

συνδικαλισμού. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ  


