
 

 

 

                            Ανακοίνωση Νο 23                        Σεπτέμβρης 2018    

                            Τώρα,όχι αύριο,είναι η ώρα!  

            Προς μεγάλη συγκέντρωση όλων των συναδέλφων           

                          Συναδέλφισσες και συνάδελφοι ,συνταξιούχοι της Τράπεζας της Ελλάδος,   

                          Παραθέτουμε την διδακτική ιστορία των τελευταίων δέκα χρόνων : 

                       2008 :     H κυβέρνηση, διά της Υπουργού Εργασίας κ.Φ.Π.Πετραλιά, αδιαφορώντας για την 

ανεξαρτησία της ΤτΕ,καταργεί τα ασφαλιστικά ταμεία μας και με τον νόμο 3655μας πήγε στο ΙΚΑ). 

Προχώρησε σε αυτή την πράξη , αντίθετα με την γνωστή στην κυβέρνηση  `` γνώμη Τρισέ``.                                           

Ήταν νομοθέτημα που η ΤτΕ δεν μπορούσε να εφαρμόσει και τα τρία μέρη (κυβέρνηση – Τράπεζα της 

Ελλάδος –ΙΚΑ ), αναγκάστηκαν να  περιγράψουν τον νόμο (δημιούργησαν λ/σμό-ΚΟΠΤΕ),εν αναμονή 

τροπολογίας που θα αποκαθιστούσε την θεσμική νομιμότητα και την ανεξαρτησία της ΤτΕ.                                                                                                                                  

Όμως,η τότε κυβέρνηση Καραμανλή, δεν πρόλαβε να ψηφίσει την σχετική τροπολογία..       

                          2010:    Η τακτοποίηση της `` εκκρεμότητας ``πέρασε στην επόμενη  κυβέρνηση 

Παπανδρέου, που  με τον νόμο 3863 ( Λοβέρδου ) ανέθεσε στην ΤτΕ την ασφαλιστική κάλυψη του 

προσωπικού της,όπως προβλέπει το καταστατικό της.  

                             2012 :   Παρά τον νόμο Λοβέρδου,η  κυβέρνηση Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ  επανέρχεται, όχι με νόμο 

τώρα,αλλά με μία παράτυπη  Υ.Α. ( Βρούτση ) και ``τσουβαλιάζει`` την ΤτΕ ,μαζί με όλα τα ασφαλιστικά 

ταμεία της χώρας  στην ΗΔΙΚΑ ( β΄φάση). Δόθηκε,έτσι, η δυνατότητα στους φιλελεύθερους κύκλους της 

ΤτΕ,χωρίς αποφάσεις αρμόδιων οργάνων, να εφαρμόσουν και στους ασφαλισμένους  της ( ΤτΕ), τις 

αρνητικές προβλέψεις των μνημονιακών νόμων   ( περικοπές νομων σε σύνταξη -μέρισμα και υπέρ ΕΑΣ) 

.                                 2016 :    Σε αναμονή του ασφαλιστικού νόμου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ,το κομματικό 

συνδικαλιστικό κατεστημένο της ΤτΕ  προεξοφλεί δεινά για το χώρο.Προς μεγάλη τους λύπη (έκδηλη από 

τις ανακοινώσεις τους) ο νόμος 4387  ( Κατρούγκαλου ), ενώ συνέχισε τις επώδυνες περικοπές στους 

συνταξιούχους όλης της χώρας , τήρησε την ανεξαρτησία της ΤτΕ και έδωσε πρόσθετη ισχύ στον 

ν.3986/10,  ανοίγοντας διάπλατα τον δρόμο επίλυσης των κρίσιμων εκκρεμών θεμάτων του χώρου .  



 

                                2016 – 2018 :   Παρά ταύτα, το συνολικό κατεστημένο του χώρου, αρνειται να 

συμμορφωθεί με την νομιμότητα και,για δύο χρόνια, διατηρεί σε εκκρεμότητα την εφαρμογή του νόμου 

(χορηγεί  προσωρινές συντάξεις,αντί κανονικών ). Πέρασαν δύο χρόνια και  ξαφνικά,οι νομικές υπηρεσίες 

της ΤτΕ, αμφισβητούν την καθολική εφαρμογή του Ν.Κατρούγκαλου και αναζητούν πεδίο εφαρμογής της 

νεοφιλελεύθερης αντίληψης ( τρεις πυλώνες κ.λ.π. ).Αυτή την γνωμοδότηση το προεδρείο του ΣΣΤΕ την 

χαρακτήρισε …θετική!!!! ,στο δε  πλαίσιο  της πολιτικής διχασμού που ακολουθεί, επικαλείται την 

Υ.Α.Βρούτση  και ζητησε από την… αντιπολίτευση να … φροντίσει για την ακύρωσή της ! 

                                    2018 :    Η  κυβέρνηση με απόφαση του αρμόδιου Υφυπουργού Εργασίας 

κ.Τ.Πετρόπουλου  ακυρώνει την Υ.Α.Βρούτση,απαγκιστρώνει την ΤτΕ από την ΗΔΙΚΑ  και έτσι, 

αφαιρούνται και τα τελευταία ελάχιστα προσχήματα από την πλειοψηφία του Δ.Σ. του Συλλόγου.                                                    

Παρά ταύτα ,όπως με την ψήφιση του Ν.Κατρούγκαλου ,έτσι και τώρα, ψελλίζουν αστεία επιχειρήματα 

και υπεκφεύγουν. 

                                   Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,   

                                   Οι εξελίξεις είναι αποκαλυπτικές. Η πλειοψηφία,κατά παράβαση του καταστατικού, με 

την πολιτική της, αντιστρατεύεται τα συμφέροντα των ασφαλισμένων.                                                                                                    

Ο λόγος περνάει,πλέον στους ίδιους τους συνταξιούχους –μέλη του Συλλόγου.  

                                    Θα αξιοποιήσουμε την συγκυρία ή Θα αναμένουμε παθητικά την όποια αυριανή 

κυβέρνηση γιά να ακυρώσει τον Ν.Κατρούγκαλου  ( Δέσμευση κ.Κ.Μητσοτάκη ) και κατά τις επιταγές του 

νεοφιλελευθερισμού  να `` ξανατσουβαλιάσει``  την ΤτΕ στην  ΗΔΙΚΑ και στον ΕΦΚΑ;                                                                                   

Πόσο, ακόμη, θα ανεχόμαστε  μία ανοιχτά αντισυναδελφική πολιτική από τους ταγμενους στην 

προώθηση των συμφερόντων μας;    

                                     Η Αναγεννητική Πρωτοβουλία,με παρεμβάσεις στις κινήσεις του χώρου,έχει αρκετές 

φορές,  επιχειρήσει στην δημιουργία ενός ήπιου κλίματος συνεννόησης,απαραίτητου για την επίλυση των 

ώριμων θεμάτων μας.Δεν ευδοκίμησαν οι προσπάθειές μας. Παρά τα όποια λάθη-υπερβολές του 

παρελθόντος από την αντιπολίτευση,κύρια ατία,ιδιαίτερα την τρέχουσα διετία, είναι η αυταρχική και 

καθαρά κομματική πολιτική των δυνάμεων του προεδρείου. 

Η κίνησή μας,τούτη τη φορά,εκτιμώντας ότι μόνον οι ίδιοι οι συνάδελφοι μπορούν με την στάση τους 

να πετύχουν ένα ελάχιστο επίπεδο συνεννόησης ,καλεί τόσο τις κινήσεις του χώρου,όσο και 

μεμονωμένους συναδέλφους, σε ενημερωτική  συγκέντρωση, στη λέσχη του Συλλόγου μας,  σε ημέρα 

και ώρα που αμοιβαία θα συμφωνηθεί .                                                                                                                                          

.                 Καλούνται κινήσεις και συνάδελφοι να πάρουν θέση για τα περαιτέρω, αγνοώντας τις γνωστές 

αντιδράσεις και συκοφαντίες του προεδρείου.    

                                                                                                              H Συντονιστική επιτροπή                                                                      

Υ.Γ. Επισημαίνουμε ότι,στην  χώρα των μνημονίων και της επιτήρησης,γιά την  μετάταξη ενός 

ασφαλισμένου από την κατηγορία του μικροαστού, (ο μέσος συνταξιούχος ) στην κατηγορία του 

νεόπτωχου, αρκεί μία Υ.Α.ενός υφυπουργού,  ή μία τροπολογία 2-3 σειρών  σε άσχετο νόμo. 


