
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ	

Αθήνα,		28		Σεπτεμβρίου		2017	

Συνάδελφοι,	
Συνεδρίασε χθες, μετά από τρείς (3) μήνες και χωρίς να έχει μεσολαβήσει 
καμία μηνιαία ενημερωτική συγκέντρωση μετά τις εκλογές (22.3.2017), το Δ.Σ. 

του Σ.Σ.Τ.Ε. με θέματα: “1. Αρνητικές εξελίξεις για το Λογαριασμό Επικούρησης Ε.Τ.Ε.. 2. 
Οικονομικά Σ.Σ.Τ.Ε. (κίνηση μηνών Ιουνίου, Ιουλίου & Αυγούστου 2017). 3. Αιτήσεις μελών 
μας οικονομικού περιεχομένου. 4. Λογαριασμός Αλληλεγγύης.” 
Εν όψει της συνεδρίασης του Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ στις 3.10.2017, οι προσδοκίες 
μας, πως θα επικρατούσε η κοινή λογική, δηλαδή της συζήτησης των συνταξιοδοτικών μας 
θεμάτων, διαψεύσθηκαν. Το Προεδρείο, όχι μόνο αρνήθηκε να συζητηθούν τα 
συνταξιοδοτικά μας θέματα, αλλά η προσπάθεια του εκπροσώπου μας να τονίσει την ανάγκη 
συζήτησής τους, διεκόπη με απαράδεκτους χαρακτηρισμούς εκ μέρους του Προέδρου. Ήταν 
περισσότερο από εμφανής η αδυναμία της πλειοψηφίας να αρθρώσει έναν πειστικό λόγο και 
να αιτιολογήσει, γιατί αντί να συζητάμε σαν Συμβούλιο τα δικά μας θέματα, μια βδομάδα 
πριν τη σύγκληση του Ν.Σ. της ΤτΕ, κληθήκαμε να συζητήσουμε τις ¨Αρνητικές εξελίξεις 
στον Λ.ΕΠ.Ε.Τ.Ε.¨, λες και είμαστε εκλεγμένοι των συνταξιούχων της Ε.Τ.Ε. και όχι της 
ΤτΕ. 
Είναι πλέον εμφανές ότι, μέσα σε τεχνητό κλίμα έντασης, ενεργούν κατά της αξιοποίησης των 
δυνατοτήτων που μας έδωσε ο ν. 4387/2016. Ο Σύμβουλος της Αναγεννητικής 
Πρωτοβουλίας αντί να στηρίξει τις προσπάθειες συζήτησης των συνταξιοδοτικών μας 
θεμάτων, κάλυψε ουσιαστικά τις ενέργειες του Προεδρείου. Όσον αφορά τα αιτήματα 
συναδέλφων για οικονομική ενίσχυση, από τον Σύλλογο και τον Λογαριασμό Αλληλεγγύης, 
δεδομένου ότι μας γνωστοποιήθηκαν ουσιαστικά την ημέρα σύγκλισης του Συμβουλίου, όσα 
δεν  συνοδεύονταν από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν τα εγκρίναμε.  
 
Συνάδελφοι,	
Οι ευθύνες όσων εμποδίζουν τη θεσμική αποκατάσταση των συνταξιοδοτικών μας παροχών, 
όπως συμβαίνει σε όλες τις Κεντρικές Τράπεζες του Ευρωσυστήματος, είναι και ατομικές, 
όταν μάλιστα αυτοί που φέρνουν εμπόδια, ασκούν κάθε λογής εξουσία στον χώρο.  
Η σημερινή Διοίκηση στο σύνολό της, τα στελέχη των Νομικών Υπηρεσιών, ΟΛΟΙ ΜΑΣ, θα 
κριθούμε στο αμέσως προσεχές διάστημα, από το αν θα συμπεριφερθούμε σαν μέλη μιας 
ανεξάρτητης ΤτΕ, που εγγυάται η ίδια Καταστατικά το μισθό και τη σύνταξη του προσωπικού 
της, ή θα επιτρέψουμε να συνεχίζονται οι πολιτικές και κομματικές δολιχοδρομίες, που 
έφτασαν στο σημείο να αμφισβητούν τον ν. 4387/2016 και το Φ.Ε.Κ. με τη διόρθωση της 
απόφασης του Υπουργού. Τέλος, προς γνώση όλων όσων κινδυνολογούν, παραμένοντας 
εραστές των περικοπών του χθες, τους ενημερώνουμε για τα όσα είπε σε πρωινή εκπομπή 
του ΣΚΑΪ το Σάββατο 23.9.2017, ο πρώην Γ. Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και 
σφοδρός επικριτής της κυβέρνησης, κ. Γ. Ρωμανιάς, με αφορμή τις μειώσεις των επικουρικών 
συντάξεων, της προσωπικής διαφοράς κατά 18% και την αναφορά στην ΤτΕ σχετικά με 
αυτές: «Οι μειώσεις δεν αφορούν την ΤτΕ, διότι αυτή ως Κεντρική Τράπεζα του 
Ευρωσυστήματος, καλύπτει η ίδια τις συντάξεις του προσωπικού της, χωρίς καμιά 
παρέμβαση του Κράτους» !! Να λοιπόν ένας ακόμα μαξιμαλιστής, που αξίζει τουλάχιστον 
αυτοί που προσεχώς θα αποφασίσουν, να σκεφτούν…   
 
Με	συναδελφικούς	χαιρετισμούς,	
Η	ΟΜΑΔΑ	ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ	της	Κίνησης		¨ΕΝ	ΔΡΑΣΕΙ¨	Συνταξιούχοι	ΤτΕ	
 


