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Αθήνα, 11 Απριλίου 2018
ΕΥΛΟΓΗΣΑΝ ΤΑ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥΣ … ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΓΙΑ ΕΚΤΗ ΧΡΟΝΙΑ ΧΩΡΙΣ ΔΩΡΟ …
Συνάδελφοι,
Όλοι εκείνοι, που είτε απαιτούν ουσιαστικά ένα ακόμα τέταρτο μνημόνιο για την καμπούρα των
δεινοπαθούντων συνταξιούχων και εργαζομένων, είτε μας υπόσχονται λαγούς με πετραχήλια
μέσα από το Πρόγραμμα, ΞΕΧΑΣΑΝ και πάλι τους συνταξιούχους. Φυσικά για τους εαυτούς
τους, ΔΕΝ ΞΕΧΑΣΑΝ να ενθυλακώσουν ένα ακόμα παχυλότατο Δώρο Πάσχα…
Μέχρι χθες, δικαιολογούσαν τις αντισυναδελφικές αποφάσεις τους, με τις δήθεν
κυβερνητικές παρεμβάσεις. Σήμερα όμως, έχει γίνει πλέον αντιληπτό, πως αυτή τους η
πράξη, αποτελεί αμιγώς δική τους απόφαση!! Δεν είναι μόνο τα όσα πολύ σωστά
αποκάλυψε πρόσφατα ο αρμόδιος Υφυπουργός Εργασίας, ότι η Διοίκηση της ΤτΕ και μόνο
είναι αρμόδια να αποφασίζει, αλλά και το γεγονός πως η δικαιολογία την οποία επικαλούντο
κατέρρευσε!! Από τις 10.6.2015, ο νόμος 4093/2012 που κατάργησε τα δώρα, έχει καταστεί
αντισυνταγματικός, όπως γνωμοδότησε και το Νομικό Συμβούλιο της ΤτΕ στις 3.10.2017!!
Άραγε η θεσμικά ανεξάρτητη ΤτΕ, μέλος του Ευρωσυστήματος, ως πότε θα αποκλείει τους
συνταξιούχους από την κοινή αντιμετώπιση του προσωπικού της, αγνοώντας μάλιστα και
την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, δηλαδή της Ολομελείας του ΣτΕ;;
Ως πότε ο Διοικητής της ΤτΕ, που με την υπογραφή του σαν Υπουργός Οικονομίας της
προηγούμενης κυβέρνησης μας έκοψε τα δώρα, θα εξακολουθεί να κρύβεται πίσω από τις
δήθεν ευθύνες της κυβέρνησης και θα καθιστά συνένοχους στην παρανομία και τα υπόλοιπα
μέλη της Διοίκησης της ΤτΕ;;
Ποιό είναι το ηθικό ανάστημα της σημερινής Διοίκησης και των Διευθυντικών στελεχών της
ΤτΕ, απέναντι στην καταπάτηση κάθε έννοιας ισοτιμίας και ισονομίας του προσωπικού της
Κεντρικής Τράπεζας;; Ποιες ηθικές αρχές ακολουθούν;; Είναι τόσο αποξενωμένοι από την
ενενηντάχρονη ιστορία της ΤτΕ, που δεν σκέφτηκαν, εφαρμόζοντας τον νόμο για την
επιστροφή των εισφορών υγείας στους συνταξιούχους, να δώσουν έστω μια μικρή ανάσα
στους συναδέλφους τους!!
Αν και οι συνταξιούχοι της ΤτΕ, έχουμε καταβάλει διπλάσιες σχεδόν εισφορές του μέσου
όρου για την ασφάλισή μας, την οποία η ΤτΕ ανέλαβε πλέον από 1.1.2011, αυτοί
εξακολουθούν να κρατούν σε ομηρία τα δικαιώματα μας, για τις επικοινωνιακές ανάγκες
των προσωπικών τους φιλοδοξιών και για τα συμφέροντα των ασφαλιστικών εταιρειών…
Δυστυχώς, συνοδοιπόρο στην πολιτική τους, έχουν και το Προεδρείο του Σ.Σ.Τ.Ε.!!
Τους προειδοποιούμε όμως, ότι, σπέρνουν ανέμους και θα θερίσουν θύελλες…

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ

