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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 25 
 
 

 
 

  

Συνάδελφοι,  

 Ύστερα από μία κατά το δυνατόν ψύχραιμη και νηφάλια αποτίμηση του ασφαλιστικού σε 

σχέση με την ΤτΕ προκύπτουν τα εξής: 

 Από νομική άποψη ο Ν4387/16 εξαρχής φάνηκε ότι δεν έχει εφαρμογή στην ΤτΕ. Η Υπουργική 

απόφαση που ακολούθησε περιέλαβε σε πολλά σημεία την ΤτΕ, έτσι υπερέβη το Νόμο, πράγμα που 

έδινε βάση για την προσβολή της στα δικαστήρια, όπως σαφώς τονίσαμε ήδη στην προηγούμενη 

ανακοίνωσή μας (Νο 24/5.7.16). Η διόρθωση που επακολούθησε δεν έκανε τίποτα άλλο από το να 

συμμορφώσει την Υπουργική Απόφαση προς το Νόμο. Με τη «σιωπή» (όχι πάντως ρητή εξαίρεση) του 

Νόμου ως προς την ΤτΕ θέλουμε να πιστεύουμε ότι αποφύγαμε τα χειρότερα, παραμένοντας στο 

προηγούμενο καθεστώς. 

 Θα ήταν οπωσδήποτε αφελές να αρκεσθεί κανείς, για την ερμηνεία όλης αυτής της εξέλιξης, 

στην εκδοχή του «τυπογραφικού σφάλματος», ξεχνώντας ότι, διαχρονικά και ανεξαρτήτως 

Κυβερνήσεων, τόσο το αρμόδιο Υπουργείο όσο και διάφοροι υπηρεσιακοί του παράγοντες έχουν 

εκφράσει απόψεις επιζήμιες για το ειδικότερο ασφαλιστικό καθεστώς που απολαμβάνουν οι 

ασφαλισμένοι της ΤτΕ. Η αντίθεση αυτή εξηγεί πολύ πειστικότερα τις παλινωδίες του Υπουργείου 

και το αλαλούμ που επικράτησε όλο το προηγούμενο διάστημα. Είναι όντως ευχάριστο ότι επί του 

παρόντος επικράτησε η νομικά ορθή άποψη που σέβεται την ασφαλιστική ιδιαιτερότητα του χώρου 

μας, όμως δεν χωρεί εφησυχασμός καθότι και η από 30/6/2016 Εγκύκλιος του Υπουργείου που 

εκδόθηκε μια μόλις ημέρα πριν από τη διόρθωση της απόφασης (1/7/2016) και κρίθηκε σκόπιμο να 

κοινοποιηθεί μόνο αυτή μεταξύ άλλων επτά (7) στην ΤτΕ (γιατί άραγε;) μαρτυρεί του λόγου το 

αληθές.  

 Επομένως προέχει, και για λόγους παγίωσης του προηγούμενου ασφαλιστικού καθεστώτος της 

ΤτΕ που επιβεβαίωσε και ο πρόσφατος Νόμος, να οδηγηθούν σύντομα τα αρμόδια όργανα της 

Τράπεζας (Γεν. Συμβούλιο, Επιτροπές κ.α.) σε μια συγκροτημένη άποψη για το πλαίσιο που θα 



εφαρμόσουν επί του θέματος. Το πλαίσιο αυτό, καταρχήν και κατά βάση, δεν μπορεί παρά να 

λαμβάνει σοβαρά υπόψη το Καταστατικό του πρώην Ταμείου Συντάξεων όπως είχε νόμιμα 

τροποποιηθεί, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της ισχύουσας γενικής νομοθεσίας, καθώς δεν 

πρέπει να ξεχνάμε, σε πείσμα των διάφορων θερμοκέφαλων, ότι η αυτονομία της ΤτΕ στην οργάνωση 

και διαχείριση του ασφαλιστικού της συστήματος, δεν την καθιστά οργανισμό υπεράνω των 

Νόμων. Το έργο δεν είναι από τα απλούστερα, καθώς περιλαμβάνει πεδία που απαιτούν συνδυαστική 

προσέγγιση ώστε να επιτευχθεί το άριστο αποτέλεσμα (τρόπος υπολογισμού εφεξής των νέων 

συντάξεων, τρόπος διεκδίκησης όποιων κρατήσεων επιβάλλεται να αποδοθούν κ.α.). Απαιτείται 

λοιπόν να γίνει με υπεύθυνο και λογικό τρόπο χρήση των παρεχομένων δυνατοτήτων, χωρίς 

υπερβολές που θα έριχναν νερό στο μύλο όσων υποβλέπουν την ΤτΕ. Ας προσέξουν επιτέλους οι 

μαξιμαλιστές τουλάχιστον την προφανή σκοπιμότητα, αφού η νοοτροπία τους δεν τους αφήνει να 

δεχθούν ότι διεκδικητικό πλαίσιο που περιλαμβάνει επανασύνδεση της σύνταξης με τον εν ενεργεία 

μισθό δεν μπορεί να σταθεί ούτε νομικά (Ν 2084/92), ούτε ηθικά και ας δεχθούν επιτέλους ότι 

διεκδικήσεις που δεν στηρίζονται στη λογική και την ηθική παραμένουν φρούδες ελπίδες.       

 Οι συνάδελφοι αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι ηττοπαθείς αυτοί που προσπαθούν να 

συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ρεαλιστικής άποψης για τα πράγματα, όπως άλλωστε γνωρίζουν 

καλά ότι δεν είναι αρνητές της αυτονομίας της ΤτΕ αυτοί που πρωτοστάτησαν για την ανάληψη από 

αυτήν την ίδια της κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού της. 

 Ας σταματήσουν λοιπόν αυτή την επιζήμια τακτική να εμφανίζονται ως σωτήρες για την επίλυση 

κάθε προβλήματος που απασχολεί τους συνταξιούχους της Τράπεζας και κάθε διεκδίκησης, όσο 

ακραία και να ‘ναι, και να καταλάβουν ότι το μόνο που επιτυγχάνουν είναι η υπονόμευση της 

κάθε σοβαρής και φιλότιμης προσπάθειας του Συλλόγου μας για τη διασφάλιση και περαιτέρω 

ενίσχυση των κατακτήσεων των μελών του. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας 

Ιωάννης Γοζαδίνος Ελένη Κλητοράκη - Πούλια 

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΟΥ (3) ΤΡΙΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

Η υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση των 2/3 συμψηφιστικά του παραπάνω δανείου θα ξεκινήσει το 

μήνα Νοέμβριο του 2016. Θα ακολουθήσει αναλυτική ανακοίνωση για πλήρη ενημέρωση των 

συναδέλφων.  
 

Υ.Γ. Η ενημερωτική συγκέντρωση των μελών μας θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Οκτώβρη και 

ώρα 10:30π.μ. στη Λέσχη του Συλλόγου, Λέκκα 23-25 Β’ όροφος. 


