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« Ο έρωτας με τις ασφαλιστικές δεν κρύβεται….» 

     Συνάδελφοι,  

Η πλειοψηφία του ΣΣΤΕ κάνει τα αδύνατα δυνατά να μας πείσει, ότι θέλει την κατάργηση 

των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 και την επιστροφή των αναδρομικών, αλλά η 

μειοψηφία την υπονομεύει!! Με τον όγκο των ανακοινώσεων που ταχυδρομεί, 

σπαταλώντας τις εισφορές των συνταξιούχων, κατηγορεί συστηματικά τους τρείς 

συμβούλους της μειοψηφίας, θεωρώντας τους συνταξιούχους μας αμνήμονες… Και 

μάλιστα «κρύβει» ότι συμφώνησε να μειωθούν ακόμα και τα ποσά των δανείων που 

δικαιούμαστε, αφού το «Πρόγραμμα», τέθηκε εκτός των συντάξιμων αποδοχών,  επί των 

οποίων υπολογίζονται τα χορηγούμενα δάνεια!!  

Τα παραπάνω δεν γίνονται τυχαία. Παράγοντες της ΤτΕ και συνδικαλιστές, ελπίζουν πως 

ίσως βρεθεί κάποιος στη θέση του Υπουργού Οικονομίας μιας επόμενης κυβέρνησης, 

που θα τους ανοίξει την πόρτα για να μεταφέρουν το «Πρόγραμμα» όχι μόνο τυπικά 

εκτός Καταστατικού, όπως γίνεται σήμερα, αλλά και ουσιαστικά σε μια ιδιωτική 

ασφαλιστική εταιρεία!! Η αδικαιολόγητη άρνηση όλων αυτών, να υλοποιηθεί η  

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. της ΤτΕ, μεταφράζεται σε οικονομική αδυναμία των συνταξιούχων 

μας, την οποία θεωρούν πως μπορούν να αξιοποιήσουν, για να εξασφαλίσουν τη 

συναίνεσή τους στη μεταφορά του 12% στο «Πρόγραμμα» και την ανάθεσή του εν 

συνεχεία σε ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία!!  

Για αυτό, και σήμερα χωρίς κανένα ηθικό φραγμό, σε συνάδελφο και μάλιστα ειδικών 

αναγκών (κωφάλαλο), ασφαλισμένο πριν την 1.1.1993, με 34 χρόνια υπηρεσίας στην 

ΤτΕ, που συνταξιοδοτήθηκε πρόσφατα, οι υπηρεσίες της Τράπεζας υπολόγισαν 

επικουρική 20%, αντί του 36% (20% επικουρική +16% Πρόγραμμα), όπως είχαν 

υποχρέωση από τις ΣΣΕ 1948 και 1951, το Καταστατικό της ΤτΕ και τον νόμο 

3863/2010!! Αυτοί που με τον διαχωρισμό ήθελαν δήθεν να προστατέψουν το Μέρισμα 

του 36% από τις «κακές» κυβερνήσεις, αν είχαμε αποδεχθεί την πρότασή τους για 

μεταφορά του 12% της επικουρικής στο «Πρόγραμμα», θα έδιναν σήμερα στους 

συνταξιούχους επικουρική - Μέρισμα μόνο 8%, ως Καταστατική υποχρέωση της ΤτΕ!! 

ΤΟ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ  ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥΣ 

1. Στις 11.6.2015 εκδίδεται η απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της 

Επικρατείας (ΣτΕ), με την οποία οι περικοπές των νόμων 4051/2012 και 4093/2012, 

καθίστανται αμετάκλητα αντισυνταγματικές και ορίζεται πως μετά την παραπάνω 

ημερομηνία οι ασκούντες αγωγή, θα δικαιώνονται με αναδρομικότητα, τουλάχιστον το 

χρόνο έκδοσης της απόφασης του ΣτΕ, δηλαδή την 11.6.2015!!  

2. Στις 12.6.2015 ενημερώνουμε με ανακοίνωσή μας για τη σημαντική αυτή εξέλιξη 

και ζητάμε από την πλειοψηφία, σε συνεργασία με τους δικηγόρους του ΣΣΤΕ, να προβεί 

στις απαραίτητες νομικές ενέργειες, όπως έκαναν άλλοι Σύλλογοι Συνταξιούχων.  

Η πλειοψηφία όχι μόνο μας αγνοεί, αλλά στη συνέχεια μας καταγγέλλει και για την 

άσκηση εκατοντάδων αγωγών ¨κατά της μητέρας Τράπεζας¨(sic!!).  



3. Το 2015 κλείνει με το αποτυχημένο, για την πλειοψηφία, δημοψήφισμα στο 

Τιτάνια, για την ανάθεση του «Προγράμματος» σε ασφαλιστική εταιρεία!! Αυτή ήταν η 

συμβολή του Δ.Σ. στη διεκδίκηση της απόφασης του ΣτΕ για τους συνταξιούχους μας!! 

Καμιά ενέργεια, μόνο καταγγελίες και επιθέσεις στους “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ”!!  

4. Το 2016, ενώ προετοιμάζεται η έκδοση του νόμου Κατρούγκαλου και τους 

ενημερώνουμε πως είμαστε εκτός των Φορέων που συγκροτούν τον ΕΦΚΑ και το 

ΕΤΕΑΕΠ, η πλειοψηφία για να μας σώσει από πιθανή κυβερνητική παρέμβαση, ζητάει 

από τη Διοίκηση με υπόμνημά της (Απρίλιος 2016), λίγο πριν την έκδοση του 

νόμου, τη μεταφορά πρόσθετου ποσοστού επικουρικής 12% στο «Πρόγραμμα»!!  

5. Στις 12.5.2016 εκδίδεται ο νόμος Κατρούγκαλου και η πλειοψηφία κινδυνολογεί 

ασυστόλως!! Με αφορμή την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, που εκ λάθους 

συμπεριλαμβάνει την ΤτΕ, εκδίδονται ανακοινώσεις καταστροφολογίας!! Η έκδοση 

ειδικού ΦΕΚ την 1.7.2016, αποκαθιστά την πραγματικότητα του σεβασμού στο 

αυτοδιοίκητο της ΤτΕ!!  

6. Τον Δεκέμβριο του 2016 πραγματοποιείται η ένταξη χιλίων περίπου 

συναδέλφων, πρωτοασφαλιζόμενων μετά την 1.1.1993, στο «Πρόγραμμα», χωρίς την 

τήρηση των όρων των ΣΣΕ 1948 και 1951 και χωρίς να κατατεθεί ούτε ένα ευρώ στο 

αρχικό Κεφάλαιο του «Προγράμματος», που διασφάλιζε τα συμφέροντα των πριν την 

1.1.1993 πρωτοασφαλιζόμενων συνταξιούχων. Στη σχετική απόφαση του Γενικού 

Συμβουλίου της Τράπεζας αναφέρεται όμως ότι, αν στο μέλλον υπάρξει πρόβλημα 

χρηματοδότησης, τα αναγκαία κεφάλαια θα αντληθούν με μείωση της χρηματοδότησης 

του Ταμείου Υγείας!! Οι τηλεφωνικές παρεμβάσεις του συναδέλφου Μ. Μπαλαούρα 

στον Διοικητή για ολιγοήμερη αναβολή, προκειμένου να έχουν όλοι γνώση και άποψη, 

θεωρήθηκε «κυβερνητική παρέμβαση» και καταγγέλθηκε από τον ΣΣΤΕ σε όλους τους 

τόνους και τα Μ.Μ.Ε!! Σήμερα όμως, ο ανεξάρτητος, σε ότι δεν σχετίζεται με τους 

συνταξιούχους μας, Κεντρικός Τραπεζίτης, όπως οι ίδιοι μας ενημερώνουν με τις 

ανακοινώσεις τους, παίρνει ο ίδιος προσωπικά τους Υπουργούς τηλέφωνο, όταν 

πρόκειται για την επιστροφή των αναδρομικών μας!! Γιατί άραγε;; 

7. Τον Μάρτιο του 2017, στις εκλογές του ΣΣΤΕ, η πλειοψηφία αυξάνει τη δύναμή 

της, με αντίστοιχη μείωση της μειοψηφίας. Η πλειοψηφία εξακολουθεί να αγνοεί πλήρως 

την απόφαση του ΣτΕ του 2015 και να επιμένει στο γνωστό θέμα της μεταφοράς 

πρόσθετου ποσοστού 12% από την επικουρική στο «Πρόγραμμα»!!  

8. Στις 3.10.2017, μετά την άσκηση εκατοντάδων αγωγών, εξωδίκων και επιστολών 

όπως ομολογείται στην εισήγησή του, συγκαλείται το Νομικό Συμβούλιο της ΤτΕ, ενώ 

είχαν προηγηθεί και συναντήσεις του εκπροσώπου των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ”, με τον Διευθυντή 

της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών και τον Αναπληρωτή του, σχετικά με το 

περιεχόμενο της συνεδρίασης και τη δρομολόγηση της σύγκλησης του Ν.Σ..  

9. Από τις 4.10.2017, την επομένη της Γνωμοδότησης του Ν.Σ. της ΤτΕ, ξεκινάει μια 

αγωνιώδης προσπάθεια της πλειοψηφίας, να δικαιολογήσει την άρνηση της Διοίκησης 

και προσωπικά του κ. Διοικητή, να εφαρμόσει τη Γνωμοδότηση του Ν.Σ. της ΤτΕ, που ο 

ίδιος συγκάλεσε!! Αστείες δικαιολογίες και γεγονότα που δυσφημούν την ΤτΕ και τη 

θεσπισμένη ανεξαρτησία της!! Η πλειοψηφία του ΣΣΤΕ, αντί της διεκδίκησης, προσέφυγε 

στην άσκηση ομαδικών αγωγών, τις οποίες το 2015 η ίδια κατάγγελλε!! Με αυτή της 

την ενέργεια, έδωσε διέξοδο στη Διοίκηση να αγνοήσει τη Γνωμοδότηση του Ν.Σ. με 

«σχετική» νομική ασφάλεια για την ίδια, αφού η αγνόησή της, οδηγεί  αντικειμενικά την 



ΤτΕ σε οικονομική επιβάρυνση, από σίγουρους υψηλούς τόκους υπερημερίας, όπως 

επισημαίνει το Ν.Σ. της ΤτΕ!!   

10. Στις 12.2.2018 εκδίδεται η 202 απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών, η οποία 

δικαιώνει τους προσφεύγοντες επτά συνταξιούχους της ΤτΕ και τους επιδικάζει Δώρο 

Χριστουγέννων και επίδομα αδείας, από 11.6.2015, στην επικουρική (τμήμα 20% του 

Μερίσματος), θεωρώντας πως το «Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών» (υπόλοιπο 

τμήμα 16% του Μερίσματος) αποτελεί οικειοθελή παροχή της ΤτΕ και όχι τακτική 

συμβατική της υποχρέωση!! Αντί η πλειοψηφία να διεκδικήσει την επέκταση του 

υπολογισμού του Δώρου Χριστουγέννων και του επιδόματος αδείας και στο 

«Πρόγραμμα» και να ζητήσει την άμεση εφαρμογή της πρωτόδικης απόφασης, την 

αγνοεί πλήρως και η ΤτΕ την εφεσιβάλλει!! Σήμερα, η πλειοψηφία ζητά από τον 

ΕΦΚΑ να μην ασκήσει έφεση στην πρωτόδικη απόφαση της Θεσσαλονίκης, που 

επεκτείνει τα αναδρομικά σε χρόνο εκτός της απόφασης του ΣτΕ, ενώ έπραξε το 

ακριβώς αντίθετο, στην περίπτωση των δικών μας επτά συνταξιούχων!!   

11. Στις 20.3.2018 εκδίδεται δελτίο τύπου του Υπουργείου Εργασίας, ενδεικτικό της 

δικαίωσης των θέσεων που με επιμονή υποστηρίζουμε: «Η εξαίρεση των ασφαλισμένων 

και των συνταξιούχων της ΤτΕ από το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από σειρά 

κοινωνικοασφαλιστικών διατάξεων, ως μέλους του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών 

Τραπεζών, έχει νομοθετηθεί….. με απαίτηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας!!  Ως 

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

συνταξιούχους της ΤτΕ, από την στιγμή που ο Ν.4387/16 καταλαμβάνει μόνο 

συνταξιούχους των ταμείων που έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ»!!  

12. Στις 29.6.2018 αποστέλλεται, στην ΗΔΙΚΑ, επιστολή του αρμόδιου Υφυπουργού 

Εργασίας, σχετική με το θέμα της παροχής στοιχείων της ΤτΕ σε αυτήν. Στην επιστολή 

διευκρινίζεται: «Η υποχρέωση της ΤτΕ προς την ΗΔΙΚΑ Α.Ε. εξαντλείται στη 

γνωστοποίηση των ποσών συντάξεων που εξ ιδίων πόρων καταβάλλει, αποκλειστικά 

προς το σκοπό της εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας στις περιπτώσεις συρροής 

περισσότερων συντάξεων»!! Δυστυχώς η πλειοψηφία αγνοεί και αυτή τη σαφή δέσμευση 

του Υφυπουργού και όχι μόνο δεν πιέζει για την κατάργηση των περικοπών των νόμων, 

που επιβλήθηκαν μετά την 1.1.2013 στο όνομα της ΗΔΙΚΑ, αλλά μέχρι σήμερα, η 

σχέση μας με την ΗΔΙΚΑ παραμένει όπως επί Υπουργίας Βρούτση!! Γιατί άραγε;; 

13. Στις 14.9.2018 στο Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ, που συνεδρίασε στη Θεσσαλονίκη, 

ετέθη από μέλος του Γενικού Συμβουλίου, εκτός ημερήσιας διάταξης, το θέμα της 

υλοποίησης της Γνωμοδότησης του Ν.Σ.. Το Γ.Σ. εκφράζεται θετικά υπέρ της 

υλοποίησης, αλλά σε αρμονία με τις εξελίξεις στο Δημόσιο όπως σημείωσε ο κ. 

Διοικητής. Ανατίθεται στη Διευθύντρια Δ.Α.Δ.Ο. να μελετηθεί το κόστος υλοποίησης της 

Γνωμοδότησης. Η παραπάνω εξέλιξη που ρητά δρομολογεί λύσεις, αντί να αξιοποιηθεί 

από την πλειοψηφία του ΣΣΤΕ, προκάλεσε νέο γύρο επιθέσεων κατά της μειοψηφίας των 

τριών συμβούλων!!  

14. Στις 19.10.2018 ζητείται εγγράφως, από δύο μέλη του Γενικού Συμβουλίου, να 

περιληφθεί στην Ημερήσια Διάταξη της συνεδρίασής του της 29.10.2018, το θέμα της 

υλοποίησης της Γνωμοδότησης του Ν.Σ.  

15. Στις 24.10.2018, με την αποδοχή της εγγραφής του παραπάνω θέματος στην Η.Δ. 

του Γ.Σ. της 29.10.2018, κατατίθεται από τα δύο μέλη του Γενικού Συμβουλίου η 

παρακάτω πρόταση προς το Γ.Σ.: «Κατά τη συνεδρίαση της 14ης Σεπτεμβρίου 2018, …… 



το Γενικό Συμβούλιο εξέφρασε τη βούλησή του να δρομολογηθεί η επίλυση του ζητήματος 

σε αρμονία με τις εξελίξεις στο δημόσιο.  Επιπροσθέτως, είναι εύλογο να υπάρχει ανησυχία 

για τη συσσώρευση αγωγών συνταξιούχων κατά της Τράπεζας για τις εν θέματι κρατήσεις 

που ενδέχεται να επιφέρει πολύ σημαντική επιβάρυνση σ’ αυτήν με τόκους, καθώς κάτι 

τέτοιο δεν συμβαδίζει με τις αρχές χρηστής διοίκησης ενός τόσο σημαντικού Ιδρύματος 

όπως η Τράπεζα της Ελλάδος. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνεται στο Γενικό 

Συμβούλιο να ζητήσει τη σύγκλιση του Συμβουλίου Ασφάλισης ώστε εκείνο να: 

 Μελετήσει και να συντάξει την τελική εισήγηση προς το Γενικό Συμβούλιο για έγκριση 

σχετικά με την παύση των κρατήσεων των Νόμων 4051/2012 και 4093/2012. 

 Μελετήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις και να συντάξει εισήγηση  που θα υποβάλλει 

στο Γενικό Συμβούλιο για έγκριση σχετικά με την αναδρομική επιστροφή των 

αδικαιολόγητα παρακρατηθέντων ποσών που σχετίζονται με τις παραπάνω 

κρατήσεις.»!! 

 

16. Στις 29.10.2018, παρά τις εύλογες προσδοκίες των συνταξιούχων μας, για τη 

λύση του θέματος, ο κ. Διοικητής αρνείται τη λήψη απόφασης για σύγκληση του 

Συμβουλίου Ασφάλισης και ομόφωνα το Γ.Σ. αποφασίζει τη μετάθεση του θέματος σε 

μεταγενέστερο χρόνο, με πρόφαση τις εξελίξεις στο Δημόσιο!!  

 

17. Στις 6.11.018 πραγματοποιείται συνάντηση του κ. Διοικητή και των Προέδρων 

ΣΥΤΕ/ΣΣΤΕ και εκδίδεται ανακοίνωση με την οποία μας ενημερώνουν, πως η ΤτΕ θα 

προχωρήσει στην κατάργηση των περικοπών, μετά το Δημόσιο!!  

 

18. Στις 8.11.2018 η Βουλή, εγκρίνει σχετική πρόταση της κυβέρνησης, για την 

επιστροφή στους εν ενεργεία και συνταξιούχους των ειδικών μισθολογίων αναδρομικών 

ύψους 1.4.δις ευρώ!! Δικαστικοί, Στρατιωτικοί, Πανεπιστημιακοί, Γιατροί και άλλοι, θα 

εισπράξουν αναδρομικά εφάπαξ εντός του Δεκεμβρίου, αυτά που τους περιέκοψε ο 

Ν. 4093/2012!!  

 

 Η ΤτΕ, που το προσωπικό της δεν επιβαρύνει με μισθούς και συντάξεις το Δημόσιο, τι 

θα κάνει πλέον;;  

 Υπάρχουν ακόμα δικαιολογίες ώστε να μην επιστραφεί και στους συνταξιούχους της 

ΤτΕ, μέσα στον Δεκέμβριο, έστω ένα μέρος των δικαιούμενων αναδρομικών τους;;  

 Θα εξακολουθήσει, και μετά την 1.1.2019 και παρά τον νόμο, η παρακράτηση των 

περικοπών στους συνταξιούχους της ΤτΕ;;   

 

Είναι πλέον προφανές, πως οι εξελίξεις καθορίζονται από τη Διοίκηση της ΤτΕ και 

μόνο. Προφανείς είναι και οι ευθύνες της πλειοψηφίας, να εξακολουθεί να συναινεί και 

να συγκαλύπτει την αρνητική στάση της Διοίκησης και να μη διεκδικεί, όπως είναι 

χρέος της, τα οικονομικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των συνταξιούχων της ΤτΕ.   

 

Κάθε άλλη δικαιολογία πλέον εξέπεσε ….  
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ  


