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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 21 
 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΤτΕ ΣΤΙΣ 21/4/2016 

 
 

Συνάδελφοι, 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας σε ειδική συνεδρίασή του εξέτασε  τη σημερινή 

κατάσταση του ασφαλιστικού της ΤτΕ με δεδομένη την πολύ δύσκολη συγκυρία και το δυσμενές 

περιβάλλον της διαπραγμάτευσης κυβέρνησης και εταίρων, ειδικότερα στην εξεύρεση λύσης για τα 

ασφαλιστικά δεδομένα της χώρας μας με την κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου. Αυτή η 

συγκυρία οδήγησε τη συντριπτική πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, παρά 

τις θεμιτές παραταξιακές ή ιδεολογικές διαφορές, να συμφωνήσει σε ένα κοινό πλαίσιο 

προτάσεων χωρίς μαξιμαλιστικές απόψεις και διεκδικήσεις και να το αποστείλει υπό τη 

μορφή επιστολής στη Διοίκηση της ΤτΕ. 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο μας μετά την προσεκτική εξέταση των εξελίξεων που έχουν 

σημειωθεί, ειδικότερα μετά την ημερομηνία (25/6/2013) της δημιουργίας του Προγράμματος 

Μετεργασιακών Παροχών και μετά την υποβολή του πορίσματος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής των 

Κοινωνικοασφαλιστικών Θεμάτων που κατετέθη  την 30/11/2015, εκτίμησε ότι για την εύρυθμη 

λειτουργία του προγράμματος, τη διασφάλιση και τη διατήρηση κλίματος ομαλότητας στο χώρο των 

συνταξιούχων της ΤτΕ θα πρέπει η Διοίκηση και ειδικότερα ο κ. Διοικητής με δική του 

πρωτοβουλία να συμβάλλει στην επίλυση των παρακάτω θεμάτων. 

 

1. Διεύρυνση του «Προγράμματος» με τη συμμετοχή των ασφαλισμένων μετά την 1/1/93, 

προκειμένου να υπάρξει ενιαία ασφαλιστική αντιμετώπιση του συνόλου των 

ασφαλισμένων της ΤτΕ. 

2. Μεταφορά ποσοστού 10% - 12% από την επικουρική σύνταξη στο «Πρόγραμμα» με 

ταυτόχρονη διόρθωση του συντελεστή 30% προσομοίωσης (Άρθρο 10 παρ. 3β του 

Κανονισμού του Προγράμματος). 

3. Επικαιροποίηση της Συμφωνίας μεταξύ της ΤτΕ και των δύο Συλλόγων του προσωπικού 

της, όπου θα καταγράφεται εκ νέου η υποχρέωση της Τράπεζας για το σύνολο του 36% 

(δηλ. του αθροίσματος του ποσοστού Επικούρησης και Προγράμματος). 

4. Διευθέτηση των αποφάσεων του ΣτΕ (2287-2290/15) για την αντισυνταγματικότητα των 

περικοπών των νόμων 4051/12 και 4093/12. 

5. Τέλος, προσβλέπουμε  στη συνδρομή της Διοίκησης της Τράπεζας για τη διευθέτηση της 

νομοθετικής ρύθμισης που επιδιώκουμε ώστε να επιτευχθεί η περαιτέρω διασφάλιση του 

«Προγράμματος» και απεμπλοκή της ΤτΕ από τις διαδικασίες της Β’ φάσης της ΗΔΙΚΑ, 

εφόσον συντρέξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.  



Ενημερώσαμε τον κ. Διοικητή, ως είχαμε υποχρέωση, ότι στο χώρο των συνταξιούχων της 

Τράπεζας έχει δημιουργηθεί και σταδιακά δυστυχώς αυξάνεται, ένας αριθμός νεόπτωχων 

που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα επιβίωσης. Μια πραγματικότητα για την οποία 

πιστεύουμε ότι δε θα μείνει αδιάφορη η Τράπεζα ως ασφαλιστικός φορέας  αυτών των 

συνταξιούχων. 

Ταυτόχρονα επισημάναμε ότι προβάλλει αναγκαία η αποκατάσταση αισθήματος 
δικαιοσύνης και ισότητας μεταξύ των μελών μας, που έχει κλονισθεί μετά τη ραγδαία μείωση 
των συντάξεων από το σύνολο των κρατήσεων και των περικοπών επιδομάτων και δώρων, 
ειδικότερα στους  χαμηλοσυνταξιούχους.     

 Τέλος, αναφέραμε ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, κατά περιόδους,  δεν δίστασε να 
προβεί σε διορθώσεις ανεπιθύμητων καταστάσεων που αναπόφευκτα δημιουργούνται, είτε 
κατά την υλοποίηση αποφάσεών της, είτε κατά την εφαρμογή νόμων και πράξεων της Δημόσιας 
Διοίκησης. 

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει την απόφαση αυτή ψήφισε η συντριπτική πλειοψηφία των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, οκτώ (8) από τους έντεκα (11) συνολικά Συμβούλους. 
Δυστυχώς για μια ακόμη φορά εξαίρεση από αυτή την ενωτική πρωτοβουλία του Συλλόγου μας 
απετέλεσε η αρνητική στάση των τριών Συμβούλων της παράταξης των «Εν Δράσει».   

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Οι οκτώ (8) Σύμβουλοι του Δ.Σ. που υπέγραψαν την επιστολή προς τη Διοίκηση. 

Γοζαδίνος Ιωάννης 
Κλητοράκη Ελένη 
Βρέττα Ευαγγελία 

Αβαγιανός Αθανάσιος 
Χαϊδούτης Στυλιανός 

Ζέρβας Άγγελος 
Πετρόπουλος Ίκαρος 

Αναστασόπουλος Ιωάννης 
 
 
 

ΚΟΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ (Σ.Σ.Τ.Ε. & ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ) 
 

Ομόφωνα τα δύο Συμβούλια αποφάσισαν σε κοινή συνεδρία, για την αξιοποίηση του 
οικοπέδου Χαλανδρίου του Α.Τ.Π.Σ.Υ.Τ.Ε., ώστε να ξεκινήσει η ανέγερση του κτηρίου «Κέντρου 
Υγείας» στο συγκεκριμένο οικόπεδο πριν τη λήξη της οικοδομικής αδείας. 
Σε πρώτη φάση τα έξοδα της οικοδόμησης θα καλυφθούν από χρήματα του Ταμείου και στο 
άμεσο μέλλον θα εξεταστούν όλες οι δυνατές λύσεις για την καλύτερη αξιοποίησή του και 
μεγαλύτερη διασφάλισή του και με την συμμετοχή των δύο (2) Συλλόγων (Σ.Υ.Τ.Ε. & 
Σ.Σ.Τ.Ε.).   


