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Η ΤτΕ και ο ΣΥΤΕ εγγυητές του Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών  
 

 

Την Παρασκευή 14/7/2017 λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο 
Πρόγραμμα Πρόσθετων Μετεργασιακών Παροχών των συναδέλφων που έχουν 
ασφαλιστεί για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993. Επειδή οι συνάδελφοι έχουν εκφράσει 
απορίες και ερωτήματα σχετικά με το Πρόγραμμα, καλό είναι να λάβουν υπ’ όψη τους τα 
παρακάτω πραγματικά γεγονότα και όχι τις ευφάνταστες εικασίες και μυθεύματα που 
κυκλοφορούν: 

1. Αρνητικές προδιαγράφονται οι εξελίξεις στο Ασφαλιστικό και τα επόμενα έτη. 
Τα δεδομένα για την κοινωνική ασφάλιση βαίνουν προς το χειρότερο τα τελευταία έτη 
παρά τις διάφορες υποσχέσεις περί του αντιθέτου... Είναι ενδεικτικό ότι σήμερα η μέση 
μεικτή κύρια σύνταξη είναι περίπου 722 € (850 € στα λεγόμενα “ευγενή” ταμεία), η 
επικουρική 150 € και το μέρισμα του δημοσίου 90 €. Σύμφωνα με προβλέψεις ειδικών στα 
ασφαλιστικά ζητήματα, όπως ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής κ. Α. Μητρόπουλος και ο 
πρώην Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας κ. Γ. Ρωμανιάς, τα επόμενα χρόνια οι 
συντάξεις θα διαμορφωθούν σε ακόμα χαμηλότερα επίπεδα, ενώ ο ομότιμος καθηγητής 
του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Σ. Ρομπόλης εκτιμά ότι η μέση κύρια σύνταξη θα 
διαμορφωθεί στα 620 € το 2021 και οι επικουρικές συντάξεις θα εξανεμιστούν.  

2. Ισχυρή στήριξη της Διοίκησης για τη διεύρυνση του Προγράμματος στους 
νέους συναδέλφους. 
Η συμμετοχή των νέων αποφασίστηκε με ομόφωνη απόφαση του Γενικού Συμβουλίου 
της 19/12/2016. Ο κύριος Διοικητής στο μήνυμά του προς το προσωπικό την 
Πρωτοχρονιά του 2017 τόνισε «Ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει και στην εγκριθείσα, 
με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, επέκταση της δυνατότητας συμμετοχής, με τους 
ίδιους όρους, στον Ειδικό Λογαριασμό με την επωνυμία «Πρόγραμμα Πρόσθετων 
Μετεργασιακών Παροχών» που τηρείται στην Τράπεζα, και των ασφαλισμένων με χρόνο 
πρώτης ασφάλισης μετά την 1.1.1993. Με την απόφαση αυτή επιτυγχάνεται η ίση 
μεταχείριση του συνόλου του προσωπικού στο πεδίο αυτό.». Το Πρόγραμμα 
προσβλέπει στην κάλυψη των απωλειών από τη συρρίκνωση των παροχών της 
κοινωνικής ασφάλισης και στη διασφάλιση αξιοπρεπούς επιπέδου μετεργασιακών 
απολαβών για ΟΛΟΥΣ τους συναδέλφους.  

3.  Η νομική και χρηματοοικονομική διασφάλιση του Προγράμματος έχει την 
ΕΓΓΥΗΣΗ της Τράπεζας της Ελλάδος. 
Το Πρόγραμμα έχει δημιουργηθεί μετά από αποφάσεις του Γ.Σ. της Τράπεζας και του 
Συμβουλίου Ασφάλισης που προεδρεύει ο ίδιος ο κ. Διοικητής και έχει την εγγύηση 
του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας (όπου Πρόεδρος είναι ο καθηγητής 
συνταγματικού δικαίου κ. Αλιβιζάτος) και της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, όπου 
προΐσταται ο Διευθυντής κ. Κωτσοβίλης. Η βιωσιμότητά του έχει κατοχυρωθεί από 
εμπεριστατωμένες μελέτες χρηματοροών της AON HEWITT, οι οποίες έχουν ελεγχθεί 
από το Γ.Σ. της Τράπεζας και τους αρμόδιους Διευθυντές. 
4. Στο Πρόγραμμα μετέχουν ήδη όλα τα μέλη της Διοίκησης που πληρούν τις 
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από την ΤτΕ μεταξύ των οποίων ο Διοικητής κ. Γ. 
Στουρνάρας, οι πρώην Διοικητές κ.κ. Γ. Προβόπουλος, Ν. Γκαργκάνας, Λ. 
Παπαδήμος και Δ. Χαλικιάς και ο Υποδιοικητής κ. Θ. Μητράκος και οι πρώην 
Υποδιοικητές κ.κ. Π. Θωμόπουλος, Ι. Παπαδάκης, Ε. Κουράκος και Ε. 



Παπαγεωργίου. Επίσης μετέχει το 99,9% των συνταξιούχων και το 99,5% των εν 
ενεργεία συναδέλφων που είναι ασφαλισμένοι πριν το 1993 (περίπου 6.000 άτομα), 
συμπεριλαμβανομένων και όλων των παλαιών συνδικαλιστών. 

5. Το Πρόγραμμα είναι και νόμιμο και συμφέρον.  
Θα συμμετείχαν σε αυτό όλοι οι προαναφερθέντες, συμπεριλαμβανομένων και των μελών 
της Διοίκησης, αν το Πρόγραμμα ήταν παράνομο ή ασύμφορο, όπως κάποιοι διατείνονται; 
Προφανώς οι συμμετέχοντες εμπιστεύονται τη νομική σκέψη και επιστημονική 
επάρκεια του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας και της Διεύθυνσης Νομικών 
Υπηρεσιών περισσότερο από τους συνδικαλιστές – αυτοναγορευθέντες “γκουρού” 
της ασφαλιστικής νομοθεσίας! 

6. ΟΛΟΙ οι συνάδελφοι και η Διοίκηση καταβάλουν για τη συμμετοχή τους την 
εισφορά ύψους 2,2% επί των αποδοχών τους που  καλούνται να καταβάλλουν και οι νέοι 
ασφαλισμένοι. Είναι γεγονός ότι στις σημερινές συνθήκες της υψηλής φορολογίας που 
πλήττει όλους, έστω και ένα ποσό 40-70 € αποτελεί πρόβλημα για αρκετούς από εμάς. 
Ωστόσο, οι συνάδελφοι πρέπει να σταθμίσουν τα σημαντικά μακροχρόνια οφέλη 
από τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα και το γεγονός ότι οι βραχυχρόνιες δυσκολίες 
θα αμβλυνθούν στο άμεσο μέλλον λόγω των προαγωγών, τοποθετήσεων, 
διαβαθμίσεων και ΕΣΣΕ. Υπενθυμίζουμε ότι το ύψος της παροχής του Προγράμματος 
λαμβάνεται θετικά υπ’ όψη και στον υπολογισμό της δυναμικότητας των δανείων.  

7. Σε κάθε περίπτωση οι συνάδελφοι που δεν επιθυμούν να συνεχίσουν στο 
Πρόγραμμα μετά από αίτησή τους, τους επιστρέφεται το σύνολο των εισφορών τους 
άτοκα.  

8. Μετά την απόφαση του Συμβουλίου Ασφάλισης του Ιουνίου του 2013, το 
Πρόγραμμα αποτελεί το μοναδικό νόμιμο όχημα μέσω του οποίου οι νέοι συνάδελφοι 
και πλέον και οι παλαιότεροι διασφαλίζουν στο διηνεκές το μέρισμα που συμφωνήθηκε 
με τις ΣΣΕ 1948 και 1951 ύψους 36% των συντάξιμων αποδοχών. Με τον τρόπο αυτό 
επιτεύχθηκε η ίση ασφαλιστική μεταχείριση όλου του προσωπικού που αναφέρει και στο 
μήνυμά του ο κ. Διοικητής.  

9. Το Πρόγραμμα αποτελεί επιστέγασμα της συνεργασίας της Διοίκησης με τον 
ΣΥΤΕ και τον ΣΣΤΕ, ώστε όλη η οικογένεια της ΤτΕ, Διοίκηση, εργαζόμενοι, συνταξιούχοι 
να βρίσκονται κάτω από την ίδια ομπρέλα ασφαλιστικής κάλυψης και προστασίας.  
 
 

Γιατί βάλλεται το Πρόγραμμα; 
 

Ο κύριος λόγος που ορισμένοι υπονομεύουν το Πρόγραμμα, προκαλώντας σύγχυση μέσω 
διασποράς παραπληροφόρησης στους συναδέλφους, έχει να κάνει αποκλειστικά με τις 
συνδικαλιστικές τους επιδιώξεις και συγκεκριμένα για να προωθήσουν για τον εαυτό τους 
το ρόλο του “προστάτη” των συναδέλφων απέναντι στους υποτιθέμενους “εχθρούς” που 
είναι η ΤτΕ και ο “διαπλεκόμενος” ΣΥΤΕ.  
Είναι οι ίδιοι που έχουν αναγάγει σε συνδικαλιστική πρακτική τις άσφαιρες αγωγές 
εναντίον της Τράπεζας ως μέσο προώθησης προσωπικών τους συμφερόντων και 
που “στενοχωριούνται” από τη συνεργασία Διοίκησης και ΣΥΤΕ, η οποία μόνο θετικά 
οφέλη έχει αποφέρει στους συναδέλφους. Όπως όλα δείχνουν, επιθυμούν τη μετατροπή 
της Τράπεζας σε κομματικά ελεγχόμενη ΔΕΚΟ, εμπνευσμένοι από τις ιδέες και τις 
επιδιώξεις του Γιάνη Βαρουφάκη, τον οποίο είχαν παρουσιάσει ως σωτήρα της οικονομίας 
το 2015 στη ΔΟΑΜ.  
Το μόνο σίγουρο είναι ότι όλοι αυτοί δεν πρόκειται να αποζημιώσουν κανέναν 
συνάδελφο για τις απώλειες που θα υποστεί, αν τους πιστέψει και δεν συμμετάσχει 
εγκαίρως στο Πρόγραμμα. 
Ωστόσο, είμαστε βέβαιοι ότι οι συνάδελφοι κατανοούν το συμφέρον τους, δηλώνοντας 
συμμετοχή στο Πρόγραμμα μέχρι την Παρασκευή 14/7/2017. 
 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  


