
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 34 

Αθήνα, 15 Μαΐου 2018 

                              ΤΙ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ;; 

ΠΟΙΟΙ ΠΡΟΤΑΣΣΟΥΝ ΤΟ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ 

                               ΕΝΑΝΤΙ ΑΥΤΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΤτΕ;; 

Συνάδελφοι,  

Με την πρόσφατη υπογραφή Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.), για 

τους εν ενεργεία υπαλλήλους της ΤτΕ, κατέρρευσαν πλήρως οι κατασκευασμένες δικαιολογίες και 

τα επιχειρήματα των Προεδρείων Σ.Σ.Τ.Ε. και Σ.Υ.Τ.Ε., σχετικά με τους υπεύθυνους της 

εγκατάλειψης των συνταξιούχων. Θα είναι πλέον πολύ δύσκολο να αποφύγουν τη μήνιν των 

συνταξιούχων της ΤτΕ, όταν σε λίγο κινδυνεύουμε να είμαστε οι μόνοι που θα έχουμε 

μνημονιακές περικοπές και  μάλιστα αυτές των Ν. 4051 και 4093/2012 που έχουν κριθεί και 

αντισυνταγματικές!! 

 
Η απεμπόληση, από την πλευρά των Προεδρείων, των δυνατοτήτων που μας πρόσφερε ο 

σεβασμός της αυτονομίας του ασφαλιστικού μας συστήματος από τον Ν. 4387/2016, στο όνομα  

των κομματικών τους στοχεύσεων και της αποδοχής λογικών Ασφαλιστικών Εταιρειών, θα 

καταστεί ορατή δια γυμνού οφθαλμού και από τον τελευταίο συνάδελφο συνταξιούχο. 

 
Αρκούν όμως μόνο αυτά για να εκδίδουν τέτοιες απύθμενου θράσους απαράδεκτες 

ανακοινώσεις, όπως η 19/8.5.2018 της πλειοψηφίας του Σ.Σ.Τ.Ε., ή να αποφασίζεται η 

ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης, όπως έκανε η αντίστοιχη πλειοψηφία στον Σ.Υ.Τ.Ε., 

παραπέμποντας συνδικαλιστές στον Εισαγγελέα(!), επειδή ανταποκρίθηκαν στο αίτημα της 

συναδέλφου τους και παραβρέθηκαν σε τριμερή συνάντηση στην Επιθεώρηση Εργασίας, χωρίς 

να λάβουν την άδεια του Προέδρου του Σ.Υ.Τ.Ε. (sic)!! ΄Επεσαν άραγε τόσο χαμηλά, 

ασεβώντας στην ιστορία  αγώνων και πολιτισμού που έχει ο χώρος μας, ή υποκρύπτονται και 

άλλα που θέλουν να καλύψουν με τη σκόνη που σηκώνουν;;  

 

«Δεν βγήκαμε από τον Κατρούγκαλο για να μπούμε στον Λοβέρδο!!» 

Συνάδελφοι,  

Φαίνεται πως αυτά που ακούγονταν τελικά, έχουν βάση: άλλα υπέγραψαν σαν Ε.Σ.Σ.Ε. και άλλα 

ανακοίνωσαν. Και επιπλέον, εισηγούνται στο Τμήμα Διαχείρισης Συντάξεων, με μια απλή 

γνωμοδότηση, να νεκραναστήσει τις καταργημένες ρητά διατάξεις του νόμου Λοβέρδου, για 

βασική και αναλογική σύνταξη και να διατηρήσει τον διαχωρισμό των συνταξιούχων μας σε 

πρωτοασφαλιζόμενους πριν και μετά την 1.1.1993, που καταργήθηκε από τις διατάξεις του 

τελευταίου Ν.4387/2016!!  

 
Με άλλα λόγια η ΤτΕ και συνεχίζει να υπεξαιρεί το εισόδημά μας με τις παράνομες κρατήσεις, και 

δεν εφαρμόζει τη Γνωμοδότηση του Νομικού της Συμβουλίου, και ψάχνει να βρει τρόπους να 

εξακολουθήσει να έχει συνταξιούχους πολλαπλών ταχυτήτων!! Αντί να αξιοποιήσουν την 

αναγνώριση της αυτονομίας του Συστήματος Ασφάλισης Προσωπικού ΤτΕ (Σ.Α.Π.ΤτΕ.) 

εφαρμόζοντας το Καταστατικό της και τις διατάξεις των πρώην Ταμείων του Προσωπικού της, 

επιλέγουν την παραμονή στο ¨κλουβί των ασφαλιστικών νόμων¨, αλλάζοντας απλά ονομασία. 

Αντί Κατρούγκαλου, νεκρανασταίνουν τους Σιούφα, Ρέππα και Λοβέρδο. Τυχαίο;;  



Προκειμένου να διευκολυνθούν στο ¨Πρόγραμμα¨, με τη νέα Ε.Σ.Σ.Ε.  καταργούν ουσιαστικά τον 

Ν.2084/1992 (Σιούφα – Διαχωρισμός των πρωτοασφαλιζόμενων σε πριν και μετά την 1.1.1993) 

μόνο για τους πρωτοασφαλιζόμενους μετά την 1.1.93 εν ενεργεία και συνταξιούχους, 

εφαρμόζοντας έτσι αυτό που προβλέπεται από τον Ν.4387/2016 (Κατρούγκαλου), αλλά 

παράλληλα εισηγούνται, με διάφορους νομικούς ακροβατισμούς, τη διατήρηση σε ισχύ των 

νόμων Σιούφα και Ρέππα, για τους πρωτοασφαλιζόμενους πριν την 1.1.1993 συνταξιούχους, 

δηλαδή τη σημερινή πλειοψηφία των συνταξιούχων!!  

 
Νομίζουν ότι όσοι υπέστησαν απώλειες στις συντάξεις τους με τον Ν. 2084/1992, δηλαδή όλοι οι 

πρωτοασφαλιζόμενοι πριν την 1.1.1993 συνταξιούχοι και οι της εθελουσίας, που άλλος 

περισσότερο και άλλος λιγότερο  είδαν συντάξεις τους να καθηλώνονται, δεν θα πληροφορηθούν 

και δεν θα καταλάβουν ότι, όπου τους εξυπηρετεί η κατάργηση του Ν.2084/1992 εφαρμόζουν τον 

νόμο Κατρούγκαλου, και όπου δεν τους συμφέρει τον ξεχνούν και νεκρανασταίνουν τους 

νόμους Σιούφα, Ρέππα και Λοβέρδου!! Άραγε το Νομικό Συμβούλιο της ΤτΕ συμφωνεί με τα 

μαγειρέματα που ήρθαν σε γνώση μας;;   

 

Να θωρακίσουμε το  Ασφαλιστικό μας Σύστημα  

αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας παρέχονται σήμερα!! 

Συνάδελφοι,  

Δεν θα απεμπολήσουμε την ανεξαρτησία του Σ.Α.Π.ΤτΕ., η οποία αναγνωρίσθηκε και έγινε 

σεβαστή από τον Ν.4387/2016, για να μην τρωθεί ο εγωισμός και η αλαζονεία των 

συνδικαλιστών, αλλά και για να συνεχίζουν οι Dealers των ασφαλιστικών  εταιρειών να 

τριγυρίζουν στην ΤτΕ…  

 
Το Σ.Α.Π.ΤτΕ. πρέπει το συντομότερο μέσα από την λειτουργία μιας επιτροπής,  να 

καταλήξει σε έναν Κανονισμό Συνταξιοδοτικών Παροχών που θα εγκριθεί από τα αρμόδια 

όργανα της ΤτΕ (Συμβούλιο Ασφάλισης και Γενικό Συμβούλιο). 

 

Πλαίσιο για τη δουλειά αυτής της επιτροπής είναι οι  καταστατικές διατάξεις των πρώην Ταμείων 

και οι γενικότερες ασφαλιστικές αρχές: κατάργηση του διαχωρισμού συνταξιούχων, συντάξιμες 

αποδοχές υπολογιζόμενες στο σύνολο επί των οποίων πληρώθηκαν εισφορές, 

συμπεριλαμβανομένων των δώρων και του επιδόματος αδείας δηλ. 14/12, κατάργηση των 

μνημονιακών περικοπών σε όλες τις χορηγούμενες συντάξεις έως και 31.12.2018, κατάργηση 

από την 1.1.2019 του πλαφόν κύριας σύνταξης κ.ά.  Μόνο έτσι θα αξιοποιήσουμε τις σημερινές 

δυνατότητες αυτονομίας, θωρακίζοντας την ανεξαρτησία του Σ.Α.Π.ΤτΕ. στο πλαίσιο της 

Ανεξαρτησίας των Κεντρικών Τραπεζών. Τα παραπάνω και τις ευθύνες που έχουν, ας τα λάβουν 

υπόψη τους ο κ. Διοικητής  και τα μέλη της Διοίκησης. 

 

 Υπερασπιζόμαστε την Ανεξαρτησία της ΤτΕ και το Προσωπικό της  

Συνάδελφοι,  

Παρά τις προσπάθειες που καταβάλλονται, η συλλογικότητα των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ Συνταξιούχων της 

ΤτΕ”, θα παραμείνει πιστή στην υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της ΤτΕ και του Προσωπικού της 

(εν ενεργεία και συνταξιούχων). Στην κορυφή του Προσωπικού βρίσκεται ο εκάστοτε Διοικητής 

της, ο οποίος δεν διαχωρίζεται από αυτό, με κάποια ειδική ρήτρα.  

 

 

 



Το Προσωπικό της ΤτΕ προστατεύεται από το Καταστατικό της, τις Γνώμες της ΕΚΤ και τα άρθρα 

της Ευρωπαϊκής Συνθήκης.  

 

Η προσπάθεια να εμφανίσουν ως κατευθυνόμενη την όποια, και αυστηρή ακόμα, κριτική μας, 

για πράξεις ή παραλείψεις του Διοικητή της ΤτΕ σήμερα και Υπουργού Οικονομικών χθες, και να 

μας ταυτίσουν de facto με επιλογές της σημερινής κυβέρνησης, πέφτουν στο κενό. 

Οδηγός μας είναι οι ανάγκες και τα δικαιώματα των συνταξιούχων και η υιοθέτηση της αλήθειας 

που τα στηρίζει και τα προωθεί, ανεξάρτητα από την προέλευσή της!!  

 
Δεν κρύψαμε ποτέ ότι στη συλλογικότητά μας μπορούν να συμμετέχουν ελεύθερα όλοι όσοι 

θέλουν να υπερασπισθούν την ανεξαρτησία της ΤτΕ και το Προσωπικό της, χωρίς να αναζητάμε 

ευρύτερες κομματικές συμπτώσεις και συγκλίσεις ή να επιδιώκουμε αποκλεισμούς.  Όταν όμως 

μας ζητούν να μην προβάλλουμε την αλήθεια, απεμπολώντας το σεβασμό της αυτονομίας μας 

από τον Ν.4387/2016, για να μην ταυτιστούμε με τη σημερινή κυβέρνηση, πρέπει να γνωρίζουν 

ότι δεν θα το κάνουμε, όπως δεν το κάναμε και σε άλλες περιόδους και καταστάσεις (ανάληψη 

των Ταμείων από την Τράπεζα). 

 
 Ως “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” είμαστε και θα παραμείνουμε στον δρόμο της χειραφέτησης και της αυτονομίας 

του συνδικαλιστικού κινήματος.  

 

Η απάντηση του συναδέλφου Υποδιοικητή κ. Βαγγέλη Κουράκου  
θα πρέπει να μας προβληματίσει όλους…. 

Συνάδελφοι, 

Σας είναι γνωστό πως ακόμα και στο τελευταίο Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Σ.Τ.Ε., προτείναμε 

κοινή δράση όλων των συμβούλων προς την Διοίκηση της ΤτΕ, για να δεχθούμε αήθη επίθεση. 

Δεν κρύψαμε ποτέ πως στηρίξαμε και στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία συναδέλφων, όπως αυτή 

του Υπομνήματος προς τη Διοίκηση και τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου.  

 
Παρά τις επιθέσεις και τις συκοφαντίες, η πρωτοβουλία αυτή τυγχάνει μεγάλης αποδοχής από 

τους συναδέλφους. Καλύτερη απάντηση στις ύβρεις και τις συκοφαντίες όλων εκείνων, που 

έχουν προ πολλού εγκαταλείψει τους συνταξιούχους, αποτελεί η παρακάτω απάντηση του 

συναδέλφου Υποδιοικητή κ. Βαγγέλη Κουράκου, σε εκπρόσωπο της Κίνησής μας. Παρά το 

γεγονός ότι δεν υπέγραψε το Υπόμνημα, όπως ήταν αναμενόμενο λόγω της προηγούμενης 

θέσης του στη Διοίκηση της ΤτΕ, εν τούτοις οι σκέψεις του και η δικαίωση του περιεχόμενου του 

Υπομνήματος, αποτελούν οδηγό για όλους μας, για την ενότητα και την κοινή μας δράση!!  

 
«Με προβληματίζει το γεγονός ότι το Υπόμνημα αυτό, του οποίου η θεμελίωση από πλευράς 

επιχειρημάτων είναι κατά τη γνώμη μου απολύτως ικανοποιητική και τα αιτήματά του δίκαια, 

περιλαμβάνει και την περίπτωση τη δική μου. Για το λόγο αυτό ακριβώς μου είναι δύσκολο να 

συνυπογράψω ένα τέτοιο Υπόμνημα, που οι διεκδικήσεις του, παρά το γεγονός ότι τις θεωρώ 

δίκαιες, αφορούν και εμένα. Κάτι τέτοιο δεν έχω κάνει μέχρι τώρα, και βέβαια ούτε προτίθεμαι να 

το κάνω τώρα, για   λόγους αρχών και χαρακτήρα, τους οποίους εσύ γνωρίζεις πάρα πολύ  καλά. 

Εύχομαι ικανοποίηση των δικαίων αιτημάτων σας. 

Με εκτίμηση και αγάπη 
Βαγγέλης Κουράκος 
Ο για πάντα συνάδελφος»  
 
 
 
 



Η αλήθεια δεν κρύβεται ότι και να κάνουν… 

Συνάδελφοι, 

Η αύξηση των εισοδημάτων των εν ενεργεία συναδέλφων, επιβεβαιώνει ότι είναι στην 

αποκλειστική αρμοδιότητα της ΤτΕ, ως Τράπεζας του Ευρωσυστήματος, να αποφασίζει η ίδια 

για τα θέματα του Προσωπικού της!!  

 

Μήπως όμως, η έννοια της ανεξαρτησίας της ΤτΕ είναι ανάθεμα για τους συνταξιούχους της;; Αν 

όχι, τότε ο κ. Διοικητής ας φέρει για επικύρωση στα αρμόδια όργανα της Τράπεζας τη 

Γνωμοδότηση του Νομικού της Συμβουλίου, όπως έφερε και επικύρωσε στο Γενικό Συμβούλιο, 

χωρίς εμπόδια και αντιρρήσεις, και την Ε.Σ.Σ.Ε. και δεν θα έχει μόνο τη στήριξή μας, αλλά και τη 

σαφή δήλωσή μας πως όποιοι αρνηθούν θα μας βρουν απέναντι, όποιοι και αν είναι αυτοί!!  

 
Και μια σημαντική υπενθύμιση: Το Συμβούλιο Ασφάλισης της ΤτΕ, σύμφωνα με τον νόμο και το 

άρθρο 37Α του Καταστατικού της,  αποτελείται από τον Διοικητή, κ. Γ. Στουρνάρα, ως Πρόεδρο 

και μέλη τους κ.κ. Παξινού Άννα, Κωτσοβίλη Βασίλη, Μιχαλόπουλο Μιχάλη, Γερανιωτάκη 

Βαγγέλη, Θεοτοκάτο Παύλο και Γοζαδίνο Γιάννη. Ποιός από αυτούς φέρνει εμπόδια και δεν 

επιτρέπει στον κ. Διοικητή να προχωρήσει τη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της 

ΤτΕ για τις συντάξεις;;  

 
Όμως δεν φαίνεται να ακολουθούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες λειτουργίας των 

συγκροτημένων, νομίμως και σύμφωνα με τα ισχύοντα στην Τράπεζα, οργάνων, όπως του 

Συμβουλίου Ασφάλισης, το οποίο κατά τη θητεία του κ. Διοικητή,  από τον Ιούνιο 2014,   

δεν έχει συνεδριάσει ούτε μια φορά!!   

 

Τέλος υπενθυμίζουμε ότι οι μνημονιακές περικοπές στις συντάξεις μας δεν επιβλήθηκαν με 

απόφαση κάποιου οργάνου της ΤτΕ, αφού όλα έγιναν με προφορικές εντολές του τότε Διευθυντή 

Διοικητικού και προφορικές γνώμες της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών. Γιατί επομένως σήμερα 

α) απαιτούν ξεχωριστή απόφαση του Συμβουλίου Ασφάλισης και του Γενικού Συμβουλίου, 

β) αγνοούν τη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου  της Τράπεζας και γ) επιδιώκουν να 

εφαρμοσθούν γνωμοδοτήσεις με ετοιμόρροπες νομικές κατασκευές, που συνυπογράφει και ο 

αρμόδιος Διευθυντής;;  

 

Συνάδελφοι, 

Δυστυχώς, όλα δείχνουν πως πρέπει να κάνουμε τα πάντα, προκειμένου το συντομότερο 

δυνατόν, όλοι όσοι έχουν οδηγήσει τους συνταξιούχους της ΤτΕ στα σημερινά τραγικά αδιέξοδα, 

να σταματήσουν τα ύποπτα παιχνίδια με τις συντάξεις.  

 

Η ευθύνη όλων μας, αλλά και του κάθε συνταξιούχου μεμονωμένα είναι μεγάλη 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ  

 
Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Βαξεβανάκη Ιουλία, Γκότσης Δημήτρης, Γρατσίας Ηλίας, 
Διαμαντής Ανδρέας, Δασκαλάκης Νίκος, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου Κώστας, Καραγιάννης Νίκος, 
Καραδήμα Ζωή, Καραφωτιά Φωφώ, Κεφάλας Παναγιώτης, 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   


