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 Αθήνα, 11 Μαρτίου 2020  

ΜΙΑ ΚΑΚΟΣΤΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ 

Συνάδελφοι, 
Τη Δευτέρα το πρωί, πριν την συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΣΤΕ, ενημερωθήκαμε ότι είχε 

συμφωνηθεί, από την Παρασκευή 6.3.2020(!!), συνάντηση διαπαραταξιακής 

αντιπροσωπείας του Δ.Σ. του ΣΣΤΕ με τον  Διοικητή, για τις 15.30μ.μ. της ίδιας 

μέρας, προκειμένου να ενημερωθούμε για το θέμα της άρσης των κρατήσεων και 

μόνο. 

 
Ο ενημερωτικός χαρακτήρας της συνάντησης και ο περιορισμός της μόνο στο θέμα της 

άρσης των κρατήσεων, μας έβαζε σε σκέψεις, αλλά θεωρήσαμε ότι θα υπήρχαν 

περιθώρια να γίνει ένα πρώτο βήμα συνεννόησης και κοινών εκτιμήσεων του συνόλου 

του Δ.Σ. για την αποτελεσματική διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας.  Το 

αποτέλεσμα όχι μόνο διέψευσε τις προσδοκίες μας, αλλά η συνάντηση δεν άφηνε 

ελάχιστα περιθώρια για ένα έστω μικρό θετικό βήμα από την πλευρά της 

Διοίκησης της ΤτΕ, όπως ζήτησε στην τοποθέτησή του για το θέμα των κρατήσεων, ο 

εκπρόσωπος της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας. Η σύνθεση και μόνο της 

αντιπροσωπείας της Διοίκησης ήταν ενδεικτική.  Απουσίαζε η αρμόδια Διευθυντής 

και συμμετείχαν τα μέλη του Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής!!, γεγονός 

πρωτοφανές στα 40 και πλέον χρόνια της συνδικαλιστικής εμπειρίας μας.  

 
Φυσικά, τα όσα ακολούθησαν: η επανάληψη εκ μέρους του κ. Στουρνάρα των 

δημοσιευμένων ήδη  γεγονότων αμέσως μετά το Γ.Σ της ΤτΕ στις  17/1/2020 (συνάντηση  

στο Υπουργείο Οικονομικών, επιστολές της επιτρόπου στο Σ.Α), και ειδικά η 

τοποθέτηση της κας  Χαρίτου, έλυσαν τον γρίφο της παρουσίας των μελών του 

Σ.Ν.Π.. στη συνάντηση!!   

 
Η δήλωσή της ότι είναι «αριστερή του  ΣΥΡΙΖΑ», ότι η θέση της είναι ταυτόσημη με 

του Διοικητή και ότι ανεξάρτητα με το ποιός βρίσκεται στο Υπουργείο Οικονομικών 

(Τσακαλώτος, Σταϊκούρας ή κάποιος άλλος), συμφωνεί με τη θέση του Βασικού 

Μετόχου, δηλαδή του Δημοσίου, ήταν ενδεικτική. Η  αρνητική τοποθέτησή της και η 

αχρείαστη δήλωση της κομματικής της επιλογής ειδικά σε μια τέτοια συνάντηση, είχαν 

προφανή στόχο  να καλύψει τις νεοσυντηρητικές επιλογές και πρακτικές Στουρνάρα, 

αλλά και να χρησιμοποιηθεί από το Προεδρείο του ΣΣΤΕ (ανακ. 29/10.3.2020), 

προκειμένου να καμφθούν «οι ανυπότακτοι συνταξιούχοι του 32% της πρόσφατης 

έκτακτης Γ.Σ.», που επιμένουν να υπερασπίζονται την ανεξαρτησία της ΤτΕ,  να 

διεκδικούν την άρση των κρατήσεων και να μην αποδέχονται το διαχωρισμό τους σε 

συνταξιοδοτηθέντες πριν ή μετά την 1.1.2015!!  Ας σημειωθεί ότι με την τοποθέτηση της 

κας Χαρίτου, συμφώνησε, όπως δήλωσε, και ο Γραμματέας του ΣΣΤΕ Ν.Αντωνόπουλος. 

 

 



Συνάδελφοι,  

Με αφορμή τα παραπάνω, ο εκπρόσωπός μας στη συνάντηση,  επισήμανε πως σε 

τέτοιες συναντήσεις δεν έχουν θέση τέτοιου είδους δηλώσεις εκ μέρους 

οποιουδήποτε. Σε όλους εκείνους που για να άρουν τις κρατήσεις από την ΤτΕ,  χθες 

ζητούσαν τα εξτρέ των συνταξιούχων του Δημοσίου ή του ΕΦΚΑ  και  σήμερα ξαφνικά 

θυμήθηκαν το Βασικό Μέτοχο,  υπενθύμισε συνοπτικά τα παρακάτω: 

 
1. Η ΤτΕ, με διεθνή σύμβαση ως Α.Ε. ειδικού σκοπού,  έχει Καταστατικά ανεξαρτησία 

στην διαχείριση των θεμάτων του προσωπικού της (μισθών και συντάαξεων), 

ενισχυμένη με την Ευρωπαϊκή Συνθήκη για την λειτουργία των Κεντρικών 

Τραπεζών του Ευρωσυστήματος. 

2. Κατά την ανάληψη των Ταμείων από την Τράπεζα, η διάταξη που προέβλεπε τη 

συμμετοχή στο Συμβούλιο Ασφάλισης εκπροσώπων της κυβέρνησης δεν εγκρίθηκε 

από την Ε.Κ.Τ., η οποία, στη σχετική Γνώμη α/Απρίλιο 2011, επισήμανε ότι δεν είναι 

αποδεκτή η παρουσία και παρέμβαση κυβερνητικών εκπροσώπων στα όργανα 

διοίκησης της ΤτΕ. Αποτέλεσμα: συγκρότηση νέου Σ.Α. χωρίς παρουσία 

κυβερνητικών εκπροσώπων.  

3. Αφού στην έννοια του προσωπικού των Κ.Τ. σύμφωνα με τις εκθέσεις σύγκλισης της 

ΕΚΤ, συμπεριλαμβάνεται το εν ενεργεία αλλά και το συνταξιοδοτηθέν 

προσωπικό, πώς ξαφνικά εφευρίσκεται η αντίθεση του Βασικού Μετόχου σε σχέση 

με τις συντάξεις μας, ενώ αυτή απουσιάζει για τις παχυλές αμοιβές και τις αυξήσεις 

που λαμβάνουν εν μέσω μνημονίων με Συλλογικές Συμβάσεις,  ο Διοικητής και τα 

στελέχη;; Επιτρέπεται  δηλαδή σε όλους εσάς να λαμβάνετε τις αμοιβές σας χωρίς 

κανένα έλεγχο λόγω Ευρωσυστήματος, και σε εμάς τους συνταξιούχους που 

αποτελούμε προσωπικό του Ευρωσυστήματος να καταβάλλονται κύριες 

συντάξεις κατώτερες και αυτών του ΕΦΚΑ;;  

 
Οι συνταξιούχοι δεν αγνοούν τις γενικές ασφαλιστικές αρχές της ισχύουσας νομοθεσίας 

ούτε αρνούνται την εφαρμογή τους, όπως τονίσθηκε από ορισμένους στη συνάντηση.  Η 

Τράπεζα όμως, χωρίς επανυπολογισμό και χωρίς απτά παραδείγματα, ξέθαψε τις 

καταργημένες διατάξεις Λοβέρδου για να μειώσει το κόστος εφαρμογής της 

ισχύουσας νομοθεσίας,  τριχοτομώντας τους συνταξιούχους της, διατηρώντας για τους 

παλαιότερους τις μνημονιακές κρατήσεις και επιφυλάσσοντας στους 

συνταξιοδοτούμενους μετά τις 12.5.2016 πλήρη σύνταξη χωρις μνημονιακές κρατήσεις! 

 
Στο σημείο αυτό παρενέβη ο Πρόεδρος του ΣΣΤΕ για να δηλώσει πως ΟΛΟΙ οι 

συνταξιούχοι θα έχουν μνημονιακές κρατήσεις (λες και ζητούμενο είναι η ισότητα στο 

κατήφορο των συντάξεών μας), ενώ αμέσως μετά ο Διοικητής επιβεβαίωσε ότι ο λόγος 

που οδήγησε στις επιλογές του είναι καθαρά οικονομικός!!  Σε απλά Ελληνικά η 

καταβαράθρωση των συντάξεων είναι εργαλείο μείωσης του κόστους 

λειτουργίας της ΤτΕ!! 

 

Ο Αγώνας για την αποκατάσταση της νομιμότητας στην ΤτΕ συνεχίζεται… 

   

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,  

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ 


