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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 24 
 

 
 

 
 

  

Συνάδελφοι,  
 Το ΦΕΚ 1988/Β’/1.7.2016 με τον τίτλο «ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ» αναφέρει συγκεκριμένα:  

 

Στην αριθ. οικ. 26083/887/7-6-2016 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του 
Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Αναπροσαρμογή κύριων 
συντάξεων-Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων» που δημοσιεύθηκε στο αριθ. 1605/7-6-2016 
Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως τ. Β΄ επιφέρονται οι ακόλουθες διορθώσεις: 
α. Στη σελίδα 18661, στη δεξιά στήλη στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 στο δεύτερο στίχο από το τέλος 
απαλείφονται οι λέξεις «και την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ)». 
β. Στη σελίδα 18662 στην αριστερή στήλη, στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 πέμπτος στίχος 
απαλείφονται οι λέξεις «και την Τράπεζα της Ελλάδος», και στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 τελευταίος 
στίχος από το τέλος απαλείφονται οι λέξεις «ή η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). 
γ. Στη σελίδα 18662 δεξιά στήλη στην παράγραφο 5 του άρθρου 2, στίχοι έκτος και έβδομος 
απαλείφονται οι λέξεις «και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ)». 

(Από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) 

  

Οι παραπάνω διορθώσεις έρχονται να αλλάξουν εκ νέου τα δεδομένα της εμπλοκής της ΤτΕ και 

των ασφαλισμένων της. Ανατρέπουν την πρόσφατη Υπουργική απόφαση, που είχε υπογραφεί από 

δύο υπουργικά στελέχη της κυβέρνησης και έρχονται με το συγκεκριμένο ΦΕΚ, το οποίο δεν 

υπογράφεται από κανένα υπουργό, να διορθώσουν όλες τις προηγούμενες, τέσσερις (4) στον 

αριθμό, αναφορές εμπλοκής της ΤτΕ στο συγκεκριμένο Ν. 4387/12.5.2016.  

 Σε συνέχεια των παραπάνω εξελίξεων θα προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε τους συναδέλφους 

και να δώσουμε την πραγματική διάσταση του θέματος. Οφείλουμε  να επισημάνουμε στην 

συνδικαλιστική παράταξη των «Εν Δράσει» τα εξής: ότι  κανένα προεδρείο του Συλλόγου δεν νομοθετεί 

και ειδικότερα δεν προσπαθεί να κρατήσει το προσωπικό σε ομηρία, όπως αναφέρουν στην ΕΚΤΑΚΤΗ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ τους της 1.7.2016. 

 Ο Ν. 4387/12.5.2016 ήταν νομοθετική πρωτοβουλία της σημερινής κυβέρνησης, όπως και η 

Υπουργική απόφαση 1605/Β’/7.6.2016, το ίδιο και το τελευταίο ΦΕΚ, που έρχεται να διορθώσει τα 

«σφάλματα» των υπουργών της. Για το συγκεκριμένο κυβερνητικό αλαλούμ δεν έχει απολύτως καμία 

ευθύνη κανένας Σύλλογος Συνταξιούχων. Γνωρίζουν πολύ καλά ότι μετά την Υπουργική απόφαση 

που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ της 7.6.2016, ακολούθησε ερμηνευτική εγκύκλιος με ημερομηνία 

30.6.2016, που υπογράφεται από τον Υφυπουργό εργασίας κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής 

αλληλεγγύης κ. Αν. Πετρόπουλο και εμπλέκει εκ νέου την Τράπεζα της Ελλάδος στην πρόβλεψη 



του νέου τρόπου υπολογισμού της σύνταξης που δεν θα λαμβάνονται υπόψη πλέον τα 

επιδόματα συζύγου και τέκνων. Αυτή η ερμηνευτική εγκύκλιος κυκλοφόρησε όπως αναφέραμε 

παραπάνω στις 30.6.2016, μια ημέρα πριν  από την αναγνώριση των σφαλμάτων και της διόρθωσής 

τους από την κυβέρνηση την 1.7.2016, άρα υπήρξε άλλο ένα σφάλμα που θα πρέπει να διορθωθεί 

και πάει λέγοντας……. 

 Από όλα τα παραπάνω συμπεραίνει ο κάθε καλοπροαίρετος συνάδελφος ότι η προβολή του 

επιχειρήματος και μάλιστα έντονα από ορισμένους, ότι η Τράπεζα της Ελλάδος σαν Ανεξάρτητη 

Κεντρική Τράπεζα, εξαιρείται από όλους τους ασφαλιστικούς νόμους και δεν μπορεί να εμπλακεί σε 

τέτοιου τύπου περιπέτειες, έρχεται να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος. Έχουμε υπογραμμίσει 

αρκετές φορές και θα το αναφέρουμε εκ νέου ότι ακόμη και ο Ν. 3863/2010 που αφορούσε την ανάληψη 

των ταμείων από την Τράπεζα και καθιστούσε από 1/1/2011 την ΤτΕ ως ασφαλιστικό φορέα του 

προσωπικού της, προέβλεπε ότι η ΤτΕ δεν εξαιρείται σε θέματα γενικότερης ασφαλιστικής 

νομοθεσίας. Αυτό το «παραμύθι» πρέπει να σταματήσει γιατί έχει καταστεί πλέον επικίνδυνο. 

 Ο ΣΣΤΕ με πρωτοβουλία του Προέδρου του και ειδικότερα της Γενικής Γραμματέας του, που 

είναι ταυτόχρονα και Πρόεδρος της Ομοσπονδίας (ΟΣΤΟΕ), με υπευθυνότητα και χωρίς 

τυμπανοκρουσίες, ανέθεσε στον νομικό σύμβουλο της Ομοσπονδίας κ. Ν. Φιλιππόπουλο να εξετάσει 

όλες τις νομικές εκδοχές - ενέργειες που μπορεί να προβεί ο κάθε σύλλογος μετά την ψήφιση 

του Ν4387/2016 και την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων. Πράγματι ο κ. Φιλιππόπουλος 

συγκέντρωσε όλες τις περιπτώσεις και η ΟΣΤΟΕ απέστειλε εμπιστευτικό ενημερωτικό σημείωμα σε όλα 

τα σωματεία με ημερομηνία 29/6/2016 για να ενημερωθούν και να αναλάβουν τις σχετικές 

πρωτοβουλίες. Για την Τράπεζα της Ελλαδος και τη σχετική Υπουργική απόφαση εμπλοκής της 

ανέφερε συγκεκριμένα: 

Α. Άσκηση ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας Αιτήσεων Ακύρωσης κατά  

α) της Αριθ.οικ.26083/887 κοινής υπουργικής απόφασης - "Αναπροσαρμογή κύριων συντάξεων - 

Προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων " (ΦΕΚ Β΄1605/7.6.2016) και 

β)  ……………………………………………………………………………………………………………………..   

…. 

Γ. Αν οι εγκύκλιοι που θα εκδοθούν έχουν και κανονιστικό περιεχόμενο (περιέχουν δηλαδή νομική 

ρύθμιση) τότε  χωρεί αίτηση ακύρωσης από την ΟΣΤΟΕ ενώπιον του ΣτΕ  
 

Από την παραπάνω πρωτοβουλία διαφαίνεται το ενδιαφέρον του Συλλόγου μας να χρησιμοποιήσει 

όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες για να μπορέσει να διασφαλίσει τα συμφέροντα των 

ασφαλισμένων μας. Όλα τα παραπάνω όμως έγιναν με υπευθυνότητα, εμπιστευτικότητα και χωρίς 

σκοπιμότητες συνδικαλιστικές και πολιτικές.  

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ ΤΟ ΣΣΤΕ ΚΑΙ 

ΔΥΝΑΜΙΤΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ 

ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ 

 

Συνάδελφοι, 

 Σας υπενθυμίζουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, σε ειδική συνεδρίασή του, 

εξέτασε την πολύ δύσκολη συγκυρία και το δυσμενές ασφαλιστικό περιβάλλον και αποφάσισε με 



συντριπτική πλειοψηφία των μελών του οκτώ (8) έναντι έντεκα (11) να αποστείλει στις 21/4/2016 

υπόμνημα στον κ. Διοικητή και να ζητάει τη δική του πρωτοβουλία και συμβολή για την επίλυση των 

παρακάτω θεμάτων: 

 

1. Διεύρυνση του «Προγράμματος» με τη συμμετοχή των ασφαλισμένων μετά την 1/1/93, 

προκειμένου να υπάρξει ενιαία ασφαλιστική αντιμετώπιση του συνόλου των ασφαλισμένων της ΤτΕ. 

2. Μεταφορά ποσοστού 10% - 12% από την επικουρική σύνταξη στο «Πρόγραμμα» με ταυτόχρονη 

διόρθωση του συντελεστή 30% προσομοίωσης (Άρθρο 10 παρ. 3β του Κανονισμού του 

Προγράμματος). 

3. Επικαιροποίηση της Συμφωνίας μεταξύ της ΤτΕ και των δύο Συλλόγων του προσωπικού της, 

όπου θα καταγράφεται εκ νέου η υποχρέωση της Τράπεζας για το σύνολο του 36% (δηλ. του 

αθροίσματος του ποσοστού Επικούρησης και Προγράμματος). 

4. Διευθέτηση των αποφάσεων του ΣτΕ (2287-2290/15) για την αντισυνταγματικότητα των 

περικοπών των νόμων 4051/12 και 4093/12. 

5. Τέλος, προσβλέπουμε  στη συνδρομή της Διοίκησης της Τράπεζας για τη διευθέτηση της 

νομοθετικής ρύθμισης που επιδιώκουμε ώστε να επιτευχθεί η περαιτέρω διασφάλιση του 

«Προγράμματος» και απεμπλοκή της ΤτΕ από τις διαδικασίες της Β’ φάσης της ΗΔΙΚΑ, εφόσον 

συντρέξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. 

  

 Η παράταξη των «Εν Δράσει», παρόλο ότι κατέθεσε τις προτάσεις της στο Διοικητικό Συμβούλιο 

του Συλλόγου μας και παρόλο ότι δεν έγιναν αποδεκτές, διότι η πλειοψηφία του Δ.Σ. θεώρησε ότι 

και κινδύνους υπέκρυπταν και εξωπραγματικές ήταν, όσον αφορά το οικονομικό τους κόστος σε 

μια συγκυρία δύσκολη, οι Διοικητικοί της Σύμβουλοι επέμειναν στις απόψεις τους και με τρόπο 

αντιδεοντολογικό, αντικαταστατικό και αντιδημοκρατικό, κατέθεσαν το σχετικό υπόμνημά τους την 

προηγούμενη εβδομάδα στη Διοίκηση της Τράπεζας ζητώντας την επίλυση των δικών τους αιτημάτων, 

δηλαδή των αιτημάτων της μειοψηφίας του Συλλόγου μας. Εάν αυτή η αντιδημοκρατική 

συμπεριφορά δεν αποσκοπεί στην ανοικτή υπονόμευση του Συλλόγου μας και του Διοικητικού 

του Συμβουλίου τότε πού αποσκοπεί;   

 Παραβλέποντας όμως όλα τα παραπάνω και επειδή θεωρούμε υποχρέωσή μας να 

παραθέσουμε τις διεκδικήσεις των «Εν Δράσει» και να αναφέρουμε με επιχειρήματα για ποιο λόγο 

θεωρούνται επικίνδυνες και οικονομικά εξωπραγματικές, αναφέρουμε συγκεκριμένα: 

1. «Να εξετασθεί συνολικά η λειτουργία του Συστήματος Ασφάλισης Προσωπικού της ΤτΕ, 

σύμφωνα με το Καταστατικό της, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι διατάξεις των 

Καταστατικών των πρώην Ταμείων, με τους όρους οι οποίοι διαχρονικά έχουν προκύψει με 

αποφάσεις του Γενικού της Συμβουλίου, Π.Δ., Σ.Σ.Ε. και Συμφωνίες και με τις γενικές διατάξεις 

νόμων.»  

 Σε μια δύσκολη ασφαλιστική συγκυρία καταθέτουν την προηγούμενη εβδομάδα το υπόμνημά 

τους,  όταν ακόμα δεν είχε ξεκαθαρίσει το τοπίο, σχετικά με την εμπλοκή μας στην 

Υπουργική απόφαση και ζητούν επανεξέταση του ασφαλιστικού καθεστώτος της ΤτΕ από 

μηδενική βάση, γνωρίζοντας πολύ καλά τι επικρατεί ασφαλιστικά στην ελληνική κοινωνία και 

ειδικότερα στους συναδέλφους τραπεζοϋπαλλήλους των άλλων τραπεζών, που έχουν υποστεί 

τεράστιες μειώσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. Η πρόταση αυτή υποκρύπτει και 

κινδύνους και αποτελεί πρόκληση για τους ασφαλισμένους του κλάδου. Καλό λοιπόν θα ήταν να 



μην αντιμετωπίζονται αυτά τα θέματα ανεύθυνα και με συνδικαλιστική σκοπιμότητα και 

τυχοδιωκτισμό.  

2. «Να θωρακιστεί πλήρως η λειτουργία του Προγράμματος Πρόσθετων Μετεργασιακών 

Παροχών με Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ώστε να αρθούν αμετάκλητα τα όποια κενά 

επιτρέπουν σε οποιονδήποτε διανοείται να παραδώσει εκτός ΤτΕ, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, τις 

αποδοχές και τα δικαιώματα του προσωπικού της.»  

 Γνωρίζουν πολύ καλά ότι για το Πρόγραμμα Πρόσθετων Μετεργασιακών Παροχών, με τη 

δημιουργία του τον Ιούνιο του 2013, για μεγαλύτερη διασφάλιση των εμπλεκομένων πλευρών, 

υπεγράφη σύμβαση Ενοχικού Δικαίου μεταξύ της Τράπεζας και των δύο Συλλόγων (ΣΥΤΕ & 

ΣΣΤΕ) και μάλιστα ο νομικός σύμβουλος των Συλλόγων είχε επικαλεσθεί τη μεγαλύτερη 

διασφάλιση των δεδομένων με τη σύμβαση Ενοχικού Δικαίου, παρά με Επιχειρησιακή 

Συλλογική Σύμβαση. Τότε για πρώτη φορά στην ιστορία του συμμετείχε ισότιμα και υπέγραψε ο 

Σύλλογος Συνταξιούχων. Τώρα με την Ειδική Συλλογική Σύμβαση που προτείνουν, μήπως θέλουν 

να αποκλείσουν το ΣΣΤΕ, καθότι αυτή η μορφή συμβάσεων υπογράφεται μόνο από εργαζόμενους 

και εργοδότες;  

3. «Να αποκατασταθούν οι  συντάξιμες αποδοχές με την επιστροφή των πάσης φύσεως άδικων και 

παράνομων περικοπών (Ν.4024/11, 4051/12, 4093/12, ΑΚΑΓΕ, ποινών ορίων ηλικίας,  δώρων, 

επιδομάτων κ.α.)» 

 Ακόμη και το ΣτΕ έκρινε παράνομους και αντισυνταγματικούς τους δύο από τους τρεις νόμους, το 

Ν4051/2012 και το Ν4093/12, σε αντίθεση με το Ν4024/2011 που δεν έχει κριθεί παράνομος. Ο 

4093/2012 που έχει κριθεί παράνομος συμπεριλαμβάνει και τη ρύθμιση περικοπής των δώρων 

στην επικουρική σύνταξη, άρα τα δώρα αυτά μπορούν να διεκδικηθούν. Γι’ αυτό άλλωστε έχουν 

συμπεριληφθεί μόνον οι δύο συγκεκριμένοι νόμοι στο  υπόμνημα του Συλλόγου, ώστε να 

αντιμετωπίζονται τα θέματα με τη σχετική σοβαρότητα που τους αναλογεί.  

4. «Να επανασυνδεθούν σταδιακά οι συντάξιμες αποδοχές με αυτές του εν ενεργεία προσωπικού, 

σύμφωνα με τα χρόνια ασφάλισης και το βαθμό, και να καταργηθούν οι διάφοροι διαχωρισμοί 

του.»  

 Το παραπάνω αίτημα αποτελεί την κορωνίδα του λαϊκισμού, της ανευθυνότητας και του 

αριβισμού της συγκεκριμένης παράταξης. Το κόστος του παραπάνω αιτήματος είναι 

τεράστιο και οι συνταξιούχοι της ΤτΕ, σε ενδεχόμενη επίλυσή του, θα έπαιρναν διπλάσιες και 

τριπλάσιες συντάξεις, όταν οι συνταξιούχοι όλης της χώρας πασχίζουν να επιζήσουν με 400 και 

500€. Υπάρχει Διοικητής Κεντρικής Τράπεζας που θα αποδεχόταν ένα τέτοιο αίτημα; 

   

Επειδή τα δικά τους επιχειρήματα βασίζονται δήθεν στην έλλειψη διεκδικήσεων της σημερινής 

πλειοψηφίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας όπως αναφέρουν, μπορεί ο κάθε 

συνάδελφος να συγκρίνει το υπόμνημα που απέστειλε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου με φειδώ, 

υπευθυνότητα και με γνώμονα τις πραγματικές δύσκολες συγκυρίες που βιώνουμε, με το υπόμνημα των 

(3) τριών συμβούλων των «Εν Δράσει» και να σχηματίσει μόνος του τη δική του άποψη. 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 


