
                              ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   
Αθήνα, 30 Οκτωβρίου  2018 

“Οι μάσκες έπεσαν.  

Οι συνταξιούχοι δεν τρώμε κουτόχορτο…”!! 

Συνάδελφοι,  

Οι συνταξιούχοι της ΤτΕ δεν είμαστε ακόλουθοι κανενός Διοικητή, κανενός Υπουργού, καμιάς 

κυβέρνησης. Αγωνιζόμαστε για τα νόμιμα και καταστατικά κατοχυρωμένα δικαιώματά μας, ως 

προσωπικό της ΤτΕ, τα οποία παραβιάσθηκαν από προηγούμενες κυβερνήσεις. Παρά την 

αναγνώριση του αυτοδιοίκητου της ΤτΕ, με τη μη συμπερίληψή μας στους Φορείς Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΕΦΚΑ/ΕΤΕΑΕΠ) και την ΗΔΙΚΑ, κάποιοι επιμένουν, να μας αντιμετωπίζουν ως 

παρίες, που δεν εργαστήκαμε και δεν εισφέραμε στην ΤτΕ υψηλότατες εισφορές επί των 

πάσης φύσεως αποδοχών μας, για τις καταστατικά και με νόμο (3863/2010, άρθρο 64), 

υποχρεώσεις της ΤτΕ, τις οποίες αρνείται σήμερα στους συνταξιούχους, ο Διοικητής της!! 

 

Στη χθεσινή συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΤτΕ συζητήθηκε το αίτημα, που έθεσαν 

και εγγράφως στις 19.10.2018 δύο μέλη του Γενικού Συμβουλίου, για την κατάργηση των 

περικοπών των νόμων και την επιστροφή των αναδρομικών, προτείνοντας να αποφασίσει 

το Γενικό Συμβούλιο τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφάλισης για την εξέταση αυτών των 

θεμάτων και την υποβολή, σχετικής εισήγησης προς έγκριση στο Γ.Σ., όπως προβλέπεται 

από το πρακτικό της από 3.10.2017 γνωμοδότησης του Ν.Σ.: « Δ. Τούτων δοθέντων, το 

Συμβούλιο καλείται να αποφανθεί…….., η δε σχετική του κρίση αναμένεται να τεθεί υπ’ όψιν του 

Συμβουλίου Ασφάλισης της Τράπεζας προκειμένου να συνεκτιμηθεί κατά τη διαμόρφωση της τελικής 

εισήγησης του τελευταίου προς το Γενικό Συμβούλιο που κυριαρχικά θα αποφασίσει»!!! 

 

Πληροφορούμαστε, πως αυτή η καθόλα νόμιμη, θεσμικά πρόταση, συνάντησε την άρνηση 

του Διοικητή κ. Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος είπε ευθέως στα μέλη του Γ.Σ., πως ουδείς 

μπορεί να τον υποχρεώσει να συγκαλέσει το Σ.Α για τα παραπάνω θέματα. Στη συνέχεια 

ο κ. Διοικητής, συνεπικουρούμενος και από την Επίτροπο του Κράτους, που ό ίδιος διόρισε 

ως Υπουργός Οικονομικών, χαρακτήρισε ανεύθυνη τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης, 

καθώς θα οδηγούσε το δημόσιο στην καταβολή αναδρομικών 8-9 δισεκατομμυρίων ευρώ!! 

Σημείωσε πως μαζί του συμφωνούν και δύο αρμόδιοι υπουργοί της κυβέρνησης (χωρίς όμως 

και να τους κατονομάσει) και ο ίδιος δεν πρόκειται να συγκαλέσει το Συμβούλιο Ασφάλισης!!  

Κανένας φυσικά δεν είναι ανόητος για να μην καταλαβαίνει, πως τα επιχειρήματα που 

προβλήθηκαν σήμερα, ίσχυαν και τον Οκτώβριο του 2017, όταν ο ίδιος συγκάλεσε το Ν.Σ της 

ΤτΕ και εμφανιζόταν οπαδός της εδώ και τώρα εφαρμογής της Γνωμοδότησης, που 

όμως εμποδιζόταν από τον κακό Υποδιοικητή και την κυβέρνηση!! Τι άλλαξε λοιπόν και 

σήμερα, που είχε και εγγράφως τη συναίνεση εκείνων που χθες λοιδορούσε, και δεν 

συμφώνησε στη σύγκληση του Σ.Α, αλλά προσέφυγε σε μια πρωτοφανή για Διοικητή της ΤτΕ, 

αντιθεσμική πρακτική;; Δυστυχώς, η παραπάνω θέση του κ. Διοικητή, αποτελεί κυνική 

ομολογία, πως τελικά χρησιμοποιεί την Τράπεζα και την ανεξαρτησία της για τα δικά του 

πολιτικά σχέδια και την ξεχνά όταν πρόκειται να επιστραφεί στους συνταξιούχους μέρος από 

τα αδικαιολογήτως παρακρατηθέντα. Θλιβεροί εκ νέου παραστάτες-συνεργάτες του κ. Διοικητή 

οι εκπρόσωποι του ΣΥΤΕ, που για να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, έφτασαν στο σημείο 

να θεωρούν υπερκείμενο όργανο του Γενικού Συμβουλίου το Συμβούλιο Ασφάλισης, το οποίο 

μάλιστα ουδέποτε συγκάλεσαν όλα αυτά τα χρόνια, όταν μας επιβάλλονταν οι μνημονιακές 



κρατήσεις!! Τους υπενθυμίζουμε ότι το άρθρο 37Α του Καταστατικού, ρητά ορίζει: «Το 

Συμβούλιο Ασφάλισης χαράσσει εξ ονόματος του Γενικού Συμβουλίου τις γενικές 

κατευθύνσεις της πολιτικής της Τράπεζας ως φορέα ασφάλισης του προσωπικού της»!!! 

Συνάδελφοι,  

Δεν υποτιμάμε την κατάθεση της πρότασης εκ μέρους των δύο μελών του Γενικού 

Συμβουλίου στα πρακτικά και τη μετάθεση της συζήτησής της για επόμενη συνεδρίαση, αλλά 

αυτά δεν αποτελούν απάντηση στα εμφανή πλέον πολιτικά σχέδια του κ. Γιάννη Στουρνάρα, 

ο οποίος κάνει τα πάντα για την επίσπευση των πολιτικών εκλογών, ελπίζοντας πως με 

πιθανή  ανατροπή της κυβέρνησης θα διασωθεί και ο ίδιος στη θέση του… Κατανοούμε το 

κλίμα που διαμόρφωσε μια τέτοια τοποθέτηση εκ μέρους του κ. Διοικητή, όμως ανακύπτουν 

εύλογα ερωτηματικά, τόσο για αυτούς που  κατέθεσαν την πρόταση, όσο και για τα υπόλοιπα 

μέλη του Γ.Σ. και της Διοίκησης και ειδικά του Υποδιοικητή που αναπληροί τον Διοικητή στο 

Σ.Α.. Πως είναι δυνατό να αφήνουν αναπάντητη μια τέτοια συμπεριφορά ενός κορυφαίου 

θεσμικού παράγοντα και να επιτρέπουν την εκμετάλλευσή της από τον εκπρόσωπο του ΣΥΤΕ, 

που ξεπερνώντας κάθε όριο, τους θεωρεί  άβουλους και καθοδηγούμενους, από τον 

εκπρόσωπο των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” και καθοδηγητή της ΕΝΩΤΙΚΗΣ!!! Αλήθεια, σήμερα που 

καταλύθηκε κάθε έννοια  καταστατικής λειτουργίας μιας Κεντρικής Τράπεζας του 

Ευρωσυστήματος, θα ενημερώσει κάποιος τον κ. Ντράγκι;;   

 

Οι συνταξιούχοι είμαστε φρουροί των δικαιωμάτων μας και μόνο… 

Συνάδελφοι,  

Ο κ. Διοικητής και τα στελέχη της Τράπεζας, δεν πρέπει να ξεχνούν, πως κανένας δεν 

απαλλάσσεται των ευθυνών του, όταν μάλιστα δεν θυσίασαν ούτε ένα ευρώ από τον 

μισθό τους, για τη δημοσιονομική προσαρμογή, στην οποία αδικαιολογήτως ενέταξαν τους 

συνταξιούχους της ΤτΕ!! Θεωρούμε πως οι χθεσινές εξελίξεις, αφαιρούν από όλους κάθε 

επιχείρημα ταύτισης με τον καλό Διοικητή, ενάντια στην κακή κυβέρνηση!! 

Καλούμαστε ΟΛΟΙ (εν ενεργεία και συνταξιούχοι) να στοιχηθούμε, ως ένας άνθρωπος για τα 

δικαιώματά μας, ενάντια σε οποιονδήποτε εμπαίζει το προσωπικό της ΤτΕ, Διοικητή ή 

Υπουργό, εγγράφοντας νέες σελίδες στην αγωνιστική μας παράδοση ΤΩΡΑ και όχι μετά τις 

πολιτικές εκλογές, όπως επιθυμεί ο κ. Διοικητής. 

Η πρότασή μας απευθύνεται σε όλους τους συναδέλφους, χωρίς καμιά εξαίρεση, και 

τους καλούμε στην νέα κοινή συγκέντρωση των Κινήσεων “Εν Δράσει” και 

«Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας» την Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2018, στις 11.00 το πρωί 

στη Λέκκα 23-25, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.  

  

Τίποτα δεν χάθηκε, ο αγώνας συνεχίζεται και θα δικαιωθεί… και σύντομα.   

 

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, Στρίμπερης Θόδωρος, Φιωτάκη Έβη, Φλεμετάκης Γιώργος, 

Χατούπη Μαρία, Χάρακα Παναγιώτα, Χρηστίδης Απόστολος. 


