
                    ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

 Αθήνα,  4 Μαρτίου   2019 

 

Η αμφισημία των αποφάσεων και ο εμπαιγμός 

των συνταξιούχων συνεχίζεται… 
Συνάδελφοι,  
 

Οι Πρόεδροι ΣΣΤΕ και ΣΥΤΕ, με κοινή ανακοίνωσή τους στις 6.2.2019,  μας ενημέρωσαν 

πως συναντήθηκαν με τον κ. Διοικητή,  ο οποίος δεσμεύθηκε για  άμεση σύγκληση του 

Συμβουλίου Ασφάλισης της ΤτΕ. Το γεγονός αυτό, από μόνο του, σήμαινε ότι τα όποια 

ερωτηματικά, μετά την από 5.2.2019 επιστολή του Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Α. Πετρόπουλου είχαν απαντηθεί, αφού για 

ακόμα μια φορά δήλωνε ότι η ΤτΕ αποφασίζει μόνη της  για τα ασφαλιστικά θέματα του  

προσωπικού της, χωρίς καμία αναφορά και σύνδεση με τα ισχύοντα  στο Δημόσιο. 

 

Τελικά σήμερα 4.3.2019, συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφάλισης της ΤτΕ και αποφάσισε, με 

αποχή από την ψηφοφορία του κ. Διοικητή,  να εισηγηθεί στο Γενικό Συμβούλιο της 

Τράπεζας, που θα συγκληθεί στις 29.3.2019, δηλαδή την επομένη των εκλογών του ΣΣΤΕ(!!), 

τη διακοπή από 1.1.2019 των περικοπών των δυο μνημονιακών νόμων 4051/2012 και 

4093/2012, χωρίς μάλιστα να διευκρινίσουν αν στις περικοπές αυτές συμπεριλαμβάνονται 

τα δώρα και το επίδομα αδείας που ολοσχερώς καταργήθηκαν από το ν.4093/2012!! Είναι 

πρωτοφανές γεγονός στην ιστορία της Τράπεζας, ο Διοικητής και Πρόεδρος του 

Συμβουλίου Ασφάλισης, ο οποίος και δεν χάνει ευκαιρία να αναφέρεται στην ανεξαρτησία 

της Κεντρικής Τράπεζας, να απέχει της ψηφοφορίας «καθότι δεν υπήρξε ρητή απάντηση 

από την κυβερνητική επίτροπο για το τι ισχύει στο Δημόσιο λόγω της απουσίας 

της» (ανακοίνωση ΣΥΤΕ και ΣΣΤΕ στις 4.3.2019)!! 

 

Ενδιαφέρον θα είχε να ενημερωθούμε και για την επιχειρηματολογία των μελών του 

Συμβουλίου Ασφάλισης σχετικά με την τοποθέτηση αυτή του κ. Διοικητή! 

 

Είναι απορίας άξιο, πώς ο κ. Διοικητής θα εισηγηθεί στις 29.3.2019 στο Γενικό Συμβούλιο, 

θέμα το οποίο δεν έχει ψηφίσει,  όταν  ο ίδιος καθορίζει την ατζέντα των θεμάτων που θα 

συζητηθούν στο Γενικό συμβούλιο !!!! 

Πάμε λοιπόν στις εκλογές του ΣΣΤΕ με μια απόφαση του Σ.Α., της οποίας η τύχη στο Γενικό 

Συμβούλιο της 29.3.2019 είναι τουλάχιστον αβέβαιη, δεδομένης της σημερινής αποχής του κ. 

Διοικητή από την ψηφοφορία!!! 

Θεωρούμε ότι είναι καθήκον των αρμοδίων να σεβαστούν τους συνταξιούχους  και 

να ξεκαθαρίσουν το τοπίο πριν τις εκλογές της 28.3.2019!! 

Οι συνάδελφοι φυσικά,  έχουν το τελευταίο λόγο… 

 

 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ 


