ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΡΓΑΡΗΣ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΤΟΥ….
Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2019
Μετά και τη σημερινή απάντηση του αρμόδιου Υφυπουργού κάθε
δικαιολογία για πάρα πέρα εμπαιγμό των συνταξιούχων εξέλειπε!!!
Συνάδελφοι,
Δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με τη σημερινή απαράδεκτη ανακοίνωση, με την
οποία η πλειοψηφία του ΣΣΤΕ, προσπαθεί να δικαιολογήσει την έλλειψη διεκδίκησης
και τη διαχείριση των θεμάτων μας με γνώμονα τους μικροπαραταξιακούς και
κομματικούς υπολογισμούς της. Συνειδητοποιούν πλέον, πως με τη νέα επιστολή που
εστάλη σήμερα στον ΣΥΤΕ και στον ΣΣΤΕ από τον αρμόδιο Υφυπουργό, τα ψέματα και
οι δικαιολογίες τελείωσαν. Αντί λοιπόν να ξαναζεσταίνουν κρύα πιάτα (Υποδιοικητής,
μέλη Γ.Σ, Βουλευτές, Υπουργοί, Ευσταθίου, Πετρόπουλος) και να εκτοξεύουν ύβρεις και
συκοφαντίες, ας συγκαλέσουν εδώ και τώρα το Συμβούλιο Ασφάλισης. Ας
αποφασίσουν την υλοποίηση της απόφασης του Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ όπως
είναι υποχρεωμένοι ως αρμόδιο όργανό της (όπως τους υπογραμμίζει και ο αρμόδιος
Υφυπουργός), και μετά ας ζητήσουν από τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου που
ανοήτως σήμερα υβρίζουν, να συνεδριάσει για να εγκρίνει την απόφαση του Σ.Α.!!

Η επιστολή του κ. Υφυπουργού έχει ως εξής:
«Το ενδιαφέρον της κυβέρνησής μας και εμού προσωπικά για τα θέματα των
συνταξιούχων της Τράπεζας της Ελλάδος στο κέλυφος της θεσμικής
ανεξαρτησίας της, επεδείχθη συγκεκριμένα με το σύνολο των νομοθετικών
και άλλων παρεμβάσεων.
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.
Η συμμετοχή της κυβερνητικής επιτρόπου δεν μπορεί να υπερβεί τους όρους
αυτούς. Η συμμετοχή της είναι τυπική.
Ο Υφυπουργός Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Αναστάσιος Πετρόπουλος»
Μετά τα παραπάνω, οι συνταξιούχοι της ΤτΕ, ως προσωπικό μιας Τράπεζας του
Ευρωσυστήματος, δεν μπορεί άλλο να αποδεχόμαστε να μας εμπαίζουν και να μας
μιλούν για εξελίξεις του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου που δεν μας αφορούν. Εκτός αν οι
μισθοί και οι συντάξεις του προσωπικού της ΤτΕ ακολουθούν αντίστοιχα αυτούς του
δημοσίου και του ΕΦΚΑ και δεν το έχουμε αντιληφθεί!!!
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ

