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ΕΜΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ, 

ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ 
 

Με την κοινή ανακοίνωση των Συλλόγων ΣΥΤΕ και ΣΣΤΕ της 29/3/2019 

γνωστοποιήσαμε την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου για τη αναβολή του θέματος της 

παύσης των κρατήσεων των νόμων 4051/12 και 4093/12 στις συντάξεις των ασφαλισμένων 

της Τράπεζας της Ελλάδος καθώς και τους λόγους που οδήγησαν σ’ αυτήν.  

Ως αποτέλεσμα της ανακοίνωσης αυτής η Επίτροπος του κράτους στο ΓΣ απέστειλε 

επιστολή στις 1/4/2019 προς όλα τα μέλη του, στην οποία δηλώνει ότι επαναλαμβάνει την 

πρόταση που κατέθεσε στο Γενικό Συμβούλιο για το επίμαχο θέμα με την ακόλουθη 

διατύπωση: «Προτείνεται να κατατεθεί πλήρως τεκμηριωμένη εισήγηση για τα 

συνταξιοδοτικά θέματα των υπαλλήλων και των συνταξιούχων της Τράπεζας, 

λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, προκειμένου να ενημερωθεί 

σφαιρικά το Γενικό Συμβούλιο (ΓΣ) ώστε να αντιμετωπισθούν τα θέματα αυτά 

συνολικά και όχι αποσπασματικά». Η Επίτροπος μάλιστα αρνείται ότι έθεσε θέμα 

νομιμότητας, λέγοντας ότι: «Είναι προφανές ότι η πρόταση αυτή δεν θέτει θέματα 

νομιμότητας. Με βάση τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 47 του Καταστατικού της ΤτΕ εάν 

τεθεί θέμα νομιμότητας απόφασης του ΓΣ από τον Επίτροπο του Κράτους, απαιτείται 

να ακολουθηθεί η διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο αυτό.». 

Όπως διαπιστώνεται από τα παρακάτω, η Επίτροπος προσπαθεί να αποσείσει τις 

ευθύνες της για παρέμβαση σε θέματα που υπερβαίνουν τις αρμοδιότητές της. Φυσικά σε 

αυτό ευθύνη φέρουν και διοικητικοί παράγοντες που το επέτρεψαν. Συγκεκριμένα: 

1. Το άρθρο 47 του Καταστατικού (το οποίο αναφέρεται στη διαδικασία του βέτο) πράγματι 

δεν ενεργοποιήθηκε γιατί το Γ.Σ. έκανε δεκτή την πρόταση της Επιτρόπου για την 

αναβολή του θέματος. Η Επίτροπος σαφώς και έθεσε θέμα νομιμότητας στην περίπτωση 

που θα λαμβανόταν θετική απόφαση, λέγοντας ότι δεν θα ήθελε να βρεθεί στη δύσκολη 

θέση να κινηθεί η διαδικασία του βέτο. Ποιον εμπαίζουν; 

2. To άρθρο 47 του Καταστατικού ορίζει ότι: «Ο Επίτροπος δικαιούται να εναντιώται κατά 

πάσης αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως ή του Γενικού Συμβουλίου, ην θεωρεί 

ως αντιβαίνουσαν εις το παρόν Καταστατικόν ή άλλους νόμους του Κράτους». Η 

Επίτροπος οφείλει να συμμορφωθεί με το ως άνω άρθρο και όχι να υποδεικνύει 

υποτιμητικά στην Τράπεζα τον τρόπο επίλυσης των ασφαλιστικών της θεμάτων 

υπερβαίνοντας τις αρμοδιότητές της. Ζητάει να συμπεριληφθεί στα πρακτικά του Γενικού 

Συμβουλίου το κείμενο της επιστολής της τη στιγμή που το άρθρο 47 του Καταστατικού 

που επικαλείται δεν της παρέχει τη δυνατότητα να τοποθετείται επί θεσμικών και 

διαδικαστικών θεμάτων. Γι’ αυτό άλλωστε δεν αποτελεί μέλος του Γενικού Συμβουλίου. 

3. Η Επίτροπος όφειλε να γνωρίζει ότι η νομιμότητα για την παύση των κρατήσεων βασίζεται 

κατ’ αρχήν στις αποφάσεις του ΣτΕ του 2015, στη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου 
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της Τράπεζας στις 3/10/2017 και στην απόφαση του Συμβουλίου Ασφάλισης της 4/3/2019, 

όπου μάλιστα η αρμόδια Επίτροπος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που συμμετέχει σε αυτό δεν έθεσε καμία ένσταση 

νομιμότητας. Άλλωστε η επιστολή του Υφυπουργού κ. Πετρόπουλου ο οποίος ως 

αρμόδιος Υφυπουργός αλλά και ως νομικός γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα το 

ασφαλιστικό πλαίσιο που διέπει την Τράπεζα της Ελλάδος, τονίζει ότι: «Η ΤτΕ ενεργεί για 

τα ασφαλιστικά θέματα του προσωπικού της, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων 

προς τούτο οργάνων της. Τούτο έχω καταστήσει σαφές και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης.» 

Προφανώς η Επίτροπος του κράτους στο ΓΣ το αμφισβητεί !!! 

4. Επιπλέον, η Επίτροπος βρίσκεται σε σύγχυση, καθώς έχει ξεχάσει ότι κατά τη συνεδρίαση 

της 29/10/2018 «Το Γενικό Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι το όργανο που είναι αρμόδιο 

για να εισηγείται θέματα κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού είναι το 

Συμβούλιο Ασφάλισης…». Δηλαδή, το Γενικό Συμβούλιο ξεκαθάρισε ΟΜΟΦΩΝΑ, 

παρουσία της Επιτρόπου, ότι μοναδικό αρμόδιο όργανο για τα ασφαλιστικά θέματα της 

Τράπεζας είναι το Συμβούλιο Ασφάλισης. 

5. Με βάση και την παραπάνω απόφαση η πρόταση της Επιτρόπου, όπως διατυπώνεται 

στην επιστολή της, συνιστά απόπειρα θεσμικής εκτροπής, καθώς επιχειρεί παράτυπα να 

εισάγει στο Γ.Σ. ασφαλιστικό θέμα, για το οποίο το ίδιο το ΓΣ έχει ήδη εκφράσει τη θέση 

ότι είναι παντελώς αναρμόδιο. Παίζουν με τους θεσμούς ή δεν αντιλαμβάνονται 

βασικές διαδικασίες; 

6. Απορία προκαλεί ωστόσο η στάση της Επιτρόπου σε άλλα θέματα εφαρμογής της 

νομιμότητας, όπως για παράδειγμα με τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν από τις 

μνημονιακές περικοπές στις συντάξεις, αντί να παραμείνουν στα ασφαλιστικά ταμεία 

όπως προέβλεπε ο νόμος, μετατράπηκαν σε κέρδη της Τράπεζας και αποδόθηκαν στο 

Δημόσιο. Εκεί η νομιμότητα, φαίνεται, πήγε περίπατο. 

7. Αντί όμως να συμμορφωθεί με το πλαίσιο και τις διαδικασίες, η Επίτροπος προχώρησε 

ακόμα και σε συστάσεις προς τον Πρόεδρο του ΣΥΤΕ, να μην υπερτονίσουν οι Σύλλογοι 

το θέμα της παύσης των κρατήσεων, γιατί δεν είναι προς το συμφέρον των ασφαλισμένων 

της Τράπεζας. Τι είδους απειλή είναι αυτή; Εκφράζει τη βούληση του πολιτικού της 

προϊσταμένου;  

8. Τα πραγματικά αίτια για την αναβολή της απόφασης πρέπει να αναζητηθούν στην 

επισήμανση του κ. Διοικητή κατά τη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της 29/10/2018: 

«Ο κ. Διοικητής ανέφερε εντός του Γενικού Συμβουλίου ότι δύο κορυφαίοι οικονομικοί 

υπουργοί προέβαλαν ενστάσεις για την επίλυση του θέματος, θέση που και ο ίδιος 

ενστερνίστηκε...». Τη θέση αυτή επί της ουσίας επανέλαβε εντός της Γενικής Συνέλευσης 

των Μετόχων της 1/4/2019. 

Δυστυχώς, επειδή οι υπεύθυνοι (εντός και εκτός Τραπέζης) δεν έχουν την παρρησία 

να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν, καταφεύγουν σε παρελκυστικές 

τακτικές που εκθέτουν τους ίδιους και υπονομεύουν τους θεσμούς της Τράπεζας και 

την ανεξαρτησία της. 
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