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Αθήνα, 22 Μαΐου 2019 

 

Η καταβολή της «13ης σύνταξης» δεν αναιρεί τον στόχο 

για πλήρη επαναφορά των δώρων και των επιδομάτων 

και την εφαρμογή της Γνωμοδότησης του Ν.Σ. της ΤτΕ 

στις συντάξεις μας 

 
Συνάδελφοι, 

Η καταβολή «13ης σύνταξης» και από την ΤτΕ, δεν αναιρεί τη νόμιμη 

διεκδίκησή μας για επαναφορά και στους συνταξιούχους μας των δώρων 

και των επιδομάτων, όπως ακριβώς ισχύουν και για το εν ενεργεία 

προσωπικό, αλλά και για την πλήρη εφαρμογή της Γνωμοδότησης του 

Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ.   Δυστυχώς ο Κεντρικός Τραπεζίτης, όχι μόνο 

δεν έδωσε εντολή καταβολής ενός πλήρους δώρου, όπως ο ίδιος και τα 

στελέχη του λαμβάνουν από το κοινό μας ταμείο,  αυτό της ΤτΕ,  αλλά, δεν 

θα μας έδινε ούτε και τη «13η σύνταξη», αν δεν το επέβαλε ο πρόσφατος 

νόμος.   

Η καταβολή της μάλιστα χωρίς μνημονιακές κρατήσεις και από την ΤτΕ, 

δημιουργεί ρωγμή στον τοίχο της αδιαλλαξίας και του παραλογισμού που 

έχει επιβάλει ο κ. Διοικητής επί σειρά ετών. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος 

πλέον παρά μόνο η  κατάργηση των περικοπών και η εφαρμογή, στο 

σύνολό της, της Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας 

αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προέκυψαν για εμάς, μετά τον 

λεγόμενο νόμο «Κατρούγκαλου». 

Η αποτύπωση του παραπάνω θετικού περιβάλλοντος στον προβληματισμό 

του Δ.Σ. του ΣΣΤΕ της 9.5.2019 και η επιστολή προς όλα τα μέλη του Γενικού 

Συμβουλίου, για την επαναφορά του θέματος στη συνεδρίαση του Μαίου 

και την λήψη απόφασης,  υπήρξε ο λόγος για τον οποίο στηρίξαμε την 

πρόταση του Προεδρείου. Η συνάντηση μάλιστα εκπροσώπων του Δ.Σ. 

του ΣΣΤΕ με τον συνάδελφο Βουλευτή Μ. Μπαλαούρα, πρόταση που 

συνεχώς και από κοινού με τους συναδέλφους της Αναγεννητικής 

Πρωτοβουλίας επαναφέρουμε από το 2016, θεωρούμε πως συνέβαλε 

σημαντικά στη δημιουργία θετικότερου κλίματος, για την προώθηση των 

δίκαιων αιτημάτων μας.  

Τελικά, αν και το θέμα δεν εντάχθηκε στην ημερήσια διάταξη του Γενικού 

Συμβουλίου της 20.5.2019, μετά από στοχευμένες παρεμβάσεις μελών του, 

έγινε δεκτή από όλους χωρίς αντιρρήσεις, η επαναφορά για τελική 

έγκριση της από 4.3.2019 απόφασης του Συμβουλίου Ασφάλισης για την 



άρση των κρατήσεων των 2 νόμων από 1.1.2019, στο επόμενο Γενικό 

Συμβούλιο που θα συνεδριάσει στις 14 Ιουνίου!!    

Συνάδελφοι,  

Έχει ιδιαίτερη σημασία να σημειώσουμε, πως στον πρόσφατο 

αντικυβερνητικό παροξυσμό του Κεντρικού Τραπεζίτη για τα μέτρα που 

εξαγγέλθηκαν, διαφώνησαν δημόσια και οι δύο αρμόδιοι Υπουργοί, τους 

οποίους συχνά αυτός επικαλείται για να δικαιολογήσει την αρνητική στάση 

του απέναντί μας!! Επιβεβαιώνεται έτσι, πως οι μέχρι σήμερα αποφάσεις 

του καθορίζονται αποκλειστικά από τον ίδιο και δεν ισχύουν τα όσα αυτός 

και η παρέα του διέδιδαν!!  Ειδικά όσα υποστήριζε το Προεδρείο του ΣΥΤΕ, 

που είχε το θράσος να καταγγέλλει στον Μ. Ντράγκι τις δήθεν κυβερνητικές 

παρεμβάσεις στην ΤτΕ, ενώ δεν βρήκε ποτέ το θάρρος να ζητήσει 

επίσημη Γνώμη της ΕΚΤ, για την παράνομη υπαγωγή των συνταξιούχων 

της ΤτΕ στις μνημονιακές περικοπές, γεγονός μοναδικό για Κεντρική 

Τράπεζα του Ευρωσυστήματος!!!  

Οι πρόσφατες εξελίξεις, επιβεβαιώνουν πως είναι στο χέρι όλων μας, να 

αποκαταστήσουμε πλήρως και άμεσα τα συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα 

στο θεσμικό πλαίσιο της αυτονομίας της ΤτΕ, του Καταστατικού της και 

των γενικών ασφαλιστικών αρχών. Η Κίνησή μας, στην κατεύθυνση της 

μεγαλύτερης δυνατής αποτελεσματικότητας, θεωρεί επιβεβλημένη την 

πραγματοποίηση συνάντησης με την Διοίκηση, με εκπροσώπηση όλων των 

Κινήσεων του Δ.Σ. του ΣΣΤΕ.  

Συνάδελφοι, 

Στις 12 Ιουνίου η Κίνησή μας θα προχωρήσει σε Πανελλαδική 

Ολομέλεια στην αίθουσα συνελεύσεων του ΣΣΤΕ στις 11.00 το πρωί.  

Καλούμε τους συναδέλφους μας να συμμετάσχουν σε αυτή τη δημοκρατική 

συλλογική διαδικασία  με  την παρουσία, τη γνώμη και τον προβληματισμό 

τους για την αποκατάσταση των συντάξεών μας μέσα στην ΤτΕ, μακριά 

από λογικές ανάθεσης δικαιωμάτων μας σε ασφαλιστικές εταιρείες.  

Γιατί όπως πιστεύουμε και το κάνουμε πράξη, μόνο  με ένα γόνιμο και 

ισότιμο διάλογο με όλες τις δυνάμεις  του χώρου μας θα υπερασπίσουμε 

αποτελεσματικά το δίκιο και τα δικαιώματά μας.  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ  

 


