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Αθήνα, 1 Απριλίου 2019 

 

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΗΝ 86η ΕΤΗΣΙΑ 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤτΕ 

 

Κύριε Διοικητά,  

Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,  

Ως Πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων της Τραπέζης Ελλάδος θα μου επιτρέψετε να 

αναφερθώ σε ένα θέμα που αφορά το σύνολο των συνταξιούχων της χώρας μας σχετικά 

με τις αποφάσεις του ΣτΕ (10/6/2015) που έκριναν αντισυνταγματικές τις περικοπές που 

επεβλήθησαν στις συντάξεις με τους μνημονιακούς νόμους 4051/12 & 4093/12. 

Θεωρούμε ότι σε μια ευνομούμενη χώρα όπου η δημοκρατία και οι θεσμοί της 

λειτουργούν, οι αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων εξυπακούεται ότι γίνονται άμεσα 

σεβαστές από την πολιτεία. Δεν θα έπρεπε να αποτελούν αντικείμενο μικροπολιτικής 

τακτικής και διαπραγμάτευσης. Η Ελλάδα όμως δεν είναι δυστυχώς μια τέτοια χώρα.  

Οι δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης για ποιους λόγους δεν υπάρχει δυνατότητα να 

προχωρήσει η υλοποίηση των συγκεκριμένων αποφάσεων, συνοψίζονται στη σχετικά 

πρόσφατη δήλωση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη ο οποίος 

ανέφερε συγκεκριμένα: «Αποτελεί δημοσιονομική «βόμβα» η υλοποίηση των 

αποφάσεων του ΣτΕ. Το κόστος ενδέχεται να εκτιναχθεί στα 24 δις Ευρώ για την 

ικανοποίηση των δικαστικών αποφάσεων για τα αναδρομικά των παράνομων περικοπών 

συντάξεων και δώρων. Θα χρειαστεί άλλο ένα μνημόνιο».  

Εάν όμως υπήρχε η πολιτική βούληση για την επίλυση του θέματος θα είχαν επιλεγεί 

εναλλακτικές λύσεις που θα έδιναν διέξοδο στο πρόβλημα. Οφείλουμε να επισημάνουμε 

ότι η απόφαση του ΣτΕ ελήφθη το 2015, δηλαδή έχουν παρέλθει (4) χρόνια όπου θα 

μπορούσε τμηματικά να έχει καλυφθεί ένα μέρος των οφειλών προς τους συνταξιούχους 

που είναι κοινά αποδεκτό ότι αποτελούν τον πιο αδύναμο κρίκο της κοινωνικής αλυσίδας 

και τα κύρια υποζύγια του κόστους των μνημονίων.  

Ταυτόχρονα, ένα μέρος των πολυσυζητημένων υπερπλεονασμάτων θα μπορούσε να 

κατευθυνθεί προς την επίλυση αυτού του θέματος και όχι υπό τη μορφή επιδομάτων στην 

ενίσχυση των εν δυνάμει ψηφοφόρων της κυβέρνησης.  

Κυρίες και κύριοι Μέτοχοι,  

Με αφορμή όλα τα παραπάνω, θα ήθελα να σχολιάσω πρόσφατη απόφαση του Γενικού 

Συμβουλίου της Τράπεζας, της Παρασκευής 29/3/2019 που αφορούσε στην παύση των 
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κρατήσεων των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 από τις συντάξεις των συνταξιούχων του 

χώρου μας.  

Σε προηγούμενες συνεδριάσεις το Γ.Σ. είχε αποφασίσει ότι θα προχωρήσει στην άρση των 

κρατήσεων στις συντάξεις των συνταξιούχων της Τραπέζης, εάν υπάρξει και αντίστοιχη 

εφαρμογή στο Δημόσιο. Μια δέσμευση που υιοθετήθηκε για λόγους καθαρά 

επικοινωνιακούς, χωρίς να υπάρχει καμία υποχρέωση της Τράπεζας. Εξ’ όσων γνωρίζουμε, 

το Δημόσιο ήδη εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία και δεν απεικονίζονται πλέον οι 

κρατήσεις στις συντάξεις που καταβάλλει από 1/1/2019. 

Μετά την παραπάνω εξέλιξη ο κ. Διοικητής έφερε προς έγκριση στο Γ.Σ. απόφαση που είχε 

ληφθεί από το Συμβούλιο Ασφάλισης (αρμόδιο όργανο για λήψη αποφάσεων σε 

ασφαλιστικά θέματα). Απόφαση που βασίστηκε αποκλειστικά στις αποφάσεις του ΣτΕ και 

στην εκ παραλλήλου θετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας, ως 

προς το σκέλος που αφορούσε μόνο την παύση των δύο κρατήσεων που επέβαλαν οι νόμοι 

4051 και 4093 του 2012.  

Η κυβερνητική επίτροπος, ανώτατη υπάλληλος του Υπουργείου Οικονομικών που 

συμμετέχει στο Γ.Σ. της Τράπεζας, μεταφέροντας την άποψη του αρμόδιου Υπουργού 

Οικονομικών κ. Γ. Χουλιαράκη, θεώρησε απόλυτα λογικό να θέσει θέμα νομιμότητας για 

το συγκεκριμένο θέμα και να ζητήσει αναβολή στη λήψη απόφασης.  

Μας εκπλήσσει η συγκεκριμένη θέση της Επιτρόπου, διότι εάν ήθελε πραγματικά να θέτει 

θέματα νομιμότητας θα έπρεπε να το είχε πράξει πολύ νωρίτερα, καθότι συμμετέχει στο 

Γ.Σ. της Τράπεζας από το 2014, όταν καθ’ υπέρβαση των νόμων, τα ποσά που 

παρακρατούσε η Τράπεζα από τους συνταξιούχους της, ως μνημονιακές κρατήσεις, αντί να 

παραμένουν στον ασφαλιστικό φορέα, όπως προέβλεπαν οι σχετικοί νόμοι που τις 

επέβαλαν, μετατράπηκαν σε κέρδη και αποδόθηκαν στο Δημόσιο. Δεν ετέθη τότε 

πρόβλημα νομιμότητας όταν παραβιάστηκαν οι σχετικοί νόμοι, και τίθεται τώρα με την 

υλοποίηση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας και των αντίστοιχων 

αποφάσεων του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας, όπου συμμετείχαν 5 καθηγητές της 

Νομικής και είχαν εκφράσει μάλιστα άποψη για τη νομιμότητα της απόφασης;  

Κύριε Διοικητά, 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι δεν θα υιοθετήσετε παρεμβάσεις σκοπιμότητας που ουδεμία 

σχέση έχουν με την ουσία του θέματος που προτείνατε προς λήψη απόφασης στο 

συγκεκριμένο Γενικό Συμβούλιο, και προσβάλλουν τόσο το κύρος του οργάνου όσο και της 

Κεντρικής Τράπεζας γενικότερα. Θα σας παρακαλέσουμε να επαναφέρετε άμεσα το 

επίμαχο θέμα ώστε να δοθεί μία οριστική λύση, σύμφωνα με την απόφαση του 

Συμβουλίου Ασφάλισης και του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας.  


