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      Μηνύματα των καιρών 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  
Δεν έχουμε διανύσει παρά λίγες μόνο ημέρες από την ημερομηνία 

διεξαγωγής των εκλογών και ο απόηχος των λόγων της ηγεσίας όλων των 
κομμάτων ότι “έλαβαν το μήνυμα” ηχεί περίεργα στα αυτιά μας.  Ευχόμαστε πράγματι 
να έλαβαν το μήνυμα “νικητές” και “ηττημένοι” για το καλό όλων μας. 

Για τους εργαζόμενους και συνταξιούχους της Τράπεζας της Ελλάδος αποκτούν ακόμη 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον τα εκλογικά αποτελέσματα γιατί έρχονται να συμπέσουν 
χρονικά με την επιλογή του προσώπου του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας. 
Ευελπιστούμε να επικρατήσουν υπεύθυνες λογικές και η θέση του κεντρικού τραπεζίτη να 
μην συνδεθεί κατ’ ανάγκη με μετεκλογικές σκοπιμότητες και λύσεις.  

Στην εκκρεμότητα αυτή θα δοθεί τελική λύση εντός των επόμενων ημερών στο 
Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας (11.6.2014).  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα 
δοθεί η δυνατότητα και στους δύο Συλλόγους (ΣΥΤΕ και ΣΣΤΕ) ώστε να πιέσουν να 
προχωρήσει η υλοποίηση των υποσχέσεων του κ. Διοικητή που αφορούν: α). την 
διεύρυνση του Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών με την συμμετοχή των 
νέων συναδέλφων που ασφαλίστηκαν μετά την 1/1/1993, β). την περαιτέρω 
οικονομική ενίσχυσή του για την διασφάλιση της βιωσιμότητάς του, γ). την 
δυνατότητα χορήγησης στους συνταξιούχους μικρού χαμηλότοκου ή άτοκου 
δανείου για την κάλυψη των οικονομικών αναγκών που θα προκύψουν από την καταβολή 
του φόρου εισοδήματος.  

Η επίλυση αυτών των θεμάτων θα πρέπει να προχωρήσει ανεξάρτητα του προσώπου 
του νέου Διοικητή γιατί θεωρούμε ότι στη Διοίκηση της Τράπεζας υπάρχει μία συνέχεια και 
οι δεσμεύσεις της προηγούμενης δεσμεύουν και την επόμενη. 

 

    

Γενικότερα ασφαλιστικά θέματα 
 

Σε μια περίοδο σοβαρών πιέσεων και κινδύνων στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά 
μας δικαιώματα, θεωρούμε ότι πρέπει να σας ενημερώσουμε για τις προβλέψεις σε 
ορισμένες βασικές ρυθμίσεις ασφαλιστικών νόμων που έχουν ψηφιστεί σχετικά πρόσφατα 
και κατά πόσο αυτές αφορούν τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους της Τράπεζας της 
Ελλάδος. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπουμε μια εξαιρετικά επιζήμια αποπροσανατολιστική 
πρακτική που καλλιεργούν ορισμένοι δημιουργώντας ανησυχία και ανασφάλεια στο σύνολο 
των συναδέλφων μας “ότι κάθε αρνητική αλλαγή ασφαλιστικού νόμου αφορά κατ’ 
ανάγκη και τους συνταξιούχους της Τράπεζας Ελλάδος”. 

 

1. Καθιέρωση Βασικής και Αναλογικής Σύνταξης 
Η καθιέρωση βασικής και αναλογικής σύνταξης είναι γεγονός (ν.3863/2010). Η βασική 

σύνταξη καθορίζεται ενιαίως για όλους, είναι ανεξάρτητη της καταβολής εισφορών και 
ισχύει και για ανασφάλιστους υπό προϋποθέσεις. Η αναλογική είναι συνάρτηση των 
εισφορών. Το σύστημα αυτό αφορά όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 
1.1.2015 και εφεξής, θα εφαρμόζεται δε για τον υπολογισμό του τμήματος σύνταξης 
που αντιστοιχεί στον χρόνο ασφάλισης από 1.1.2011 και εφεξής, ενώ για το τμήμα 
σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2010 θα εφαρμόζονται οι 
καταστατικές διατάξεις των Ταμείων. Η αναλογική σύνταξη βαρύνει τους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης. Η βασική σύνταξη απονέμεται από τους φορείς αλλά χρηματοδοτείται από το 
Κράτος (πλην ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ – ΜΜΕ και ΤτΕ).  



Νομίζουμε ότι είναι ξεκάθαρο από τον νόμο ποιους συγκεκριμένους αφορά η βασική 
αναλογική σύνταξη και βεβαίως δεν επεκτείνεται και στους νυν συνταξιούχους όπως 
ορισμένοι αφήνουν μέσα από τις αυθαίρετες και ανεύθυνες αναλύσεις τους να 
διαφαίνεται. 
 

2. Καθιέρωση Ενιαίων Εισφορών 
Η καθιέρωση ενιαίων εισφορών έχει δρομολογηθεί από το 2008, αφού το άρθρο 2 του 

ν. 3655/2008 προβλέπει σταδιακή μείωση των εισφορών των ασφαλισμένων των τ. 
Ειδικών Ταμείων από 1.1.2013 με προοπτική να φθάσουν το επίπεδο των εισφορών ΙΚΑ 
εντός 10ετίας. Αυτό κατ’ αρχήν είναι θετικό για τους ασφαλισμένους της ΤτΕ που σήμερα 
καταβάλλουν υψηλές εισφορές, παρά την μείωση των συντάξεών μας. 
 

3. Μείωση στα ποσοστά αναπλήρωσης κύριων και επικουρικών 
συντάξεων από το 2015 

Η μείωση στα ποσοστά αναπλήρωσης τόσο για τις κύριες όσο και για τις επικουρικές 
συντάξεις φαίνεται πιθανή ως νομοθετική επιλογή, αφού μάλιστα η τάση αυτή επικρατεί σε 
ένα μεγάλο αριθμό χωρών της Ε.Ε. Υπό το πρίσμα αυτό έχει αξία ότι θα διασώζεται η 
μετεργασιακή παροχή, δεδομένου ότι έχει θωρακισθεί, στο μέτρο του δυνατού, ο 
χαρακτήρας της ως εργοδοτικής παροχής σε συλλογική ενοχική συμφωνία με το 
προσωπικό, ώστε να μένει εκτός του ποσοστού αναπλήρωσης που αφορά την κύρια και 
επικουρική σύνταξη (παροχές κοινωνικής ασφάλισης).  
 

4. Ενσωμάτωση επικουρικών ταμείων στο Ταμείο Μισθωτών 
Η κατ’ αρχήν για διοικητικούς λόγους (μείωση κόστους) ενσωμάτωση των 

επικουρικών ταμείων στο Ταμείο Μισθωτών κύριας σύνταξης και η δημιουργία διακριτού 
κλάδου επικουρικής ασφάλισης, στο πλαίσιο αυτού του Ταμείου, όπως ανέφερε και ο 
Διοικητής του ΙΚΑ κ. Ροβέρτος Σπυρόπουλος σε μια ημερίδα, δεν φαίνεται επίσης να 
καταλαμβάνει την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία άλλωστε ήδη λειτουργεί ως φορέας 
ασφάλισης με δύο κλάδους, κύριας και επικουρικής σύνταξης.  
 

5. Ενοποίηση Ταμείων κύριας σύνταξης σε τρεις (3) κλάδους 
Η ενοποίηση των ταμείων κύριας σύνταξης σε τρεις (3) κλάδους [Ταμείο Μισθωτών 

(ΙΚΑ), Ταμείο Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και Ταμείο Αγροτών (ΟΓΑ)], όπως έχει 
προαναγγελθεί, δεν φαίνεται να καταλαμβάνει την Τράπεζα της Ελλάδος. Η ΤτΕ με το νόμο 
3863/2010 έχει καταστεί η ίδια ασφαλιστικός φορέας του προσωπικού της και δεν 
εμφανίζεται πλέον ως Ταμείο. Δεν έχει κανένα απολύτως όφελος το κράτος μέσα από μια 
ενδεχόμενη ενοποίηση και της Τράπεζας Ελλάδος ως ασφαλιστικό φορέα να επιβαρυνθεί 
τις συντάξεις 5000 περίπου συνταξιούχων που σήμερα καταβάλλει η ΤτΕ. 
 

6. Αλλαγές στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 
Η πιθανολογούμενη περαιτέρω αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης θα ισχύσει και 

για τους ασφαλισμένους τη ΤτΕ, όπως για όλους τους ασφαλισμένους. Εξετάζεται δηλαδή 
να μπει φραγμός στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις και να μην συνταξιοδοτείται ουδείς πριν 
από τα 62 έτη πραγματικής νόμιμης ηλικίας.  

Γενικότερα είναι αποπροσανατολιστική η καλλιέργεια της εντύπωσης ότι η 
ανεξαρτησία της ΤτΕ (που, απλώς, σημαίνει ότι κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων της 
δεν δέχεται εντολές ή οδηγίες από την Κυβέρνηση) ή το Καταστατικό της μπορούν να την 
οδηγήσουν υπεράνω των νόμων. Το γεγονός ότι η ΤτΕ χορηγεί η ίδια και εγγυάται τις 
συνταξιοδοτικές παροχές, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού της και του νόμου, 
είναι εντελώς άσχετο με το ότι βεβαίως υπόκειται και αυτή όπως όλοι 
(περιλαμβανομένου του Δημοσίου) στις διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας. 
Για το λόγο αυτό έχει αξία το «μαξιλάρι» της μετεργασιακής παροχής στο μέτρο που αυτή 
δεν υπάγεται στην κοινωνική ασφάλισης.  



 
 

Προσπάθεια Τροποποίησης Καταστατικού 

Προσπάθεια υπονόμευσης του Συλλόγου  
 
Νομίζουμε ότι για το θέμα αυτό έχει υπάρξει αναλυτική ενημέρωση των συναδέλφων 

από ανακοινώσεις του Συλλόγου μας, θα θέλαμε όμως να επικεντρωθούμε σαν Νέα 
Συνδικαλιστική Ενότητα σε συγκεκριμένες ενέργειες 18 μελών των “Εν Δράσει” που με 
κάθε τρόπο προσπαθούν να υπονομεύσουν την όποια προσπάθεια βελτίωσης και 
αναβάθμισης της λειτουργίας του Συλλόγου.  

Όπως είναι γνωστό, το Διοικητικό Συμβούλιο στον προγραμματισμό δράσης του για τη 
διετία 2013-2015 είχε δεσμευτεί στους συναδέλφους ότι εκτός των άλλων θεμάτων, θα 
προχωρήσει και στην τροποποίηση του καταστατικού του Σ.Σ.Τ.Ε., καθότι η τελευταία 
προσπάθεια τροποποίησής του έγινε πριν 30 χρόνια με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 
πολλά προβλήματα στη λειτουργία του Συλλόγου μας.  

Τώρα πως έφθασε μία πρωτοβουλία με μοναδικό κριτήριο την αναβάθμιση της 
λειτουργίας του Συλλόγου, την εξοικονόμηση εξόδων και την δημοκρατικότερη συμμετοχή 
των συναδέλφων της περιφέρειας (με την δημιουργία θεσμού Γενικού Συμβουλίου) να 
καταλήξει σε μια ακραία συνδικαλιστική αντιπαράθεση και να εμπλέξει τον 
Σύλλογο στα δικαστήρια, είναι πράγματι άξιον απορίας !!! 

Χρησιμοποιώντας τα 18 μέλη των “Εν Δράσει” επιχειρήματα αστήρικτα και ψευδή, 
προσπαθούν να εμφανίσουν την μοναδική νόμιμη και εφικτή διαδικασία σαν 
αντιδημοκρατική και παράνομη, όταν το ίδιο το δικαστήριο που προσέφυγαν για την 
έκδοση προσωρινής διαταγής με τα παραπάνω σαθρά επιχειρήματα, είχε εντελώς 
διαφορετική άποψη και απέρριψε την προσπάθειά τους να σταματήσουν τη διαδικασία της 
ψηφοφορίας. Η προσπάθεια της εξωθεσμικής υπονόμευσης συνεχίζεται με 
τακτική δικάσιμο κατά του ΣΣΤΕ στις 25/6/2014. 

Μετά τις παραπάνω ενέργειες είχε το θράσος ο εκπρόσωπος της παράταξης Κ. 
Ευσταθίου να θέσει θέμα στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της 30/5/2014 κάλυψης των 
δικαστικών εξόδων τους από τον ίδιο τον Σύλλογο όταν στράφηκαν εναντίον του, με 
μοναδικό σκοπό την υπονόμευσή του για λόγους καθαρά κομματικής και συνδικαλιστικής 
σκοπιμότητας. 

 
 

Κομματικός χαμαιλεοντισμός 
 
 
Πάντα σεβόμαστε παρατάξεις που έχουν ένα ιδεολογικό – πολιτικό υπόβαθρο, άσχετα 

εάν δεν ταυτίζονται πάντα οι απόψεις μας με αυτές τις παρατάξεις. Αυτό όμως που δεν 
μπορούμε να ανεχθούμε είναι τον “κομματικό χαμαιλεοντισμό”, ειδικότερα από ορισμένα 
πρωτοκλασάτα στελέχη συγκεκριμένης παράταξης. Απειλούσαν πριν τις πολιτικές εκλογές, 
λυτούς και δεμένους, μέσω ανακοινώσεων ή σε ενημερωτικές συγκεντρώσεις του Σ.Σ.Τ.Ε., 
“τι θα γίνει μετά τις 25.5.2014” (ημερομηνία εκλογών)…. Βεβαίως η 25.5.2014 πέρασε και 
αγωνιούμε ακόμη να δούμε τι θα γίνει. 

Επειδή όμως νομίζουμε ότι το θέατρο παραλόγου θα πρέπει να σταματήσει με τον 
άκρατο κομματισμό ορισμένων νεόκοπων φανατικών που έχουν ενταχθεί σε ένα 
συγκεκριμένο κομματικό χώρο, που θεωρούν ότι από εκεί θα αποκομίσουν προσωπικά και 
συνδικαλιστικά οφέλη, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ποια ακριβώς ήταν η άποψή τους και 
τι έγραφαν πριν 1,5 – 2 χρόνια περίπου.  

 
 
 



 
 

Συντάκτης της παραπάνω ανακοίνωσης ο τότε Γραμματέας του ΣΥΤΕ 
Ευσταθίου Κώστας, έτσι για να φρεσκάρουν την μνήμη τους οι συνάδελφοι που 
συνταξιοδοτήθηκαν πρόσφατα και να αντιληφθούν οι παλαιότεροι συνταξιούχοι την 
συνέπεια που διακρίνει συγκεκριμένους εκπροσώπους του Συλλόγου μας.  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  
Νομίζουμε ότι η αποκατάσταση της ομαλότητας στον Σύλλογο και η προστασία των 

κεκτημένων του τελευταίου χρόνου είναι υποχρέωση που αφορά όλους μας και όχι μόνο 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.Σ.Τ.Ε.. Θα πρέπει να καυτηριάσουμε και να 
απομονώσουμε ακραίες και επικίνδυνες πρακτικές κομματικού και 
συνδικαλιστικού αριβισμού που μπορούν να οδηγήσουν σε ανεπιθύμητες εξελίξεις και 
αποτελέσματα.  

Τρόπος υπάρχει. Αρκεί να θέλουμε.  
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Για την Νέα Συνδικαλιστική ΕΝΟΤΗΤΑ 

Η Συντονιστική Επιτροπή 


