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Αθήνα, 12/12/2017

ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΤΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΣΤΕ
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 12/12/2017, κοινή συνεδρίαση των Δ.Σ. του ΣΥΤΕ και
του ΣΣΤΕ με θέμα την εξέταση της δυνατότητας παύσης των μνημονιακών
κρατήσεων που προβλέπονται από τους νόμους 4051 και 4093/2012, οι οποίες ως
γνωστόν κρίθηκαν αντισυνταγματικές από το ΣτΕ. Υπενθυμίζουμε ότι η Διοίκηση
υιοθέτησε τις έντονες επιφυλάξεις της κυβέρνησης και δεν προχώρησε
στην υλοποίηση της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας
για την αναδρομική επιστροφή των παραπάνω κρατήσεων. Η συνεδρίαση των δύο ΔΣ
έρχεται να υπογραμμίσει την κοινή θέση και να τονίσει την αποφασιστικότητα των
δύο Συλλόγων για τη διεκδίκηση του θέματος τόσο της παύσης όσο και της
αναδρομικής επιστροφής των παράνομων αυτών κρατήσεων.
Τα δύο Διοικητικά Συμβούλια με συντριπτική πλειοψηφία (17 επί παρόντων 23)
ενέκριναν την κοινή πρόταση των Προέδρων του ΣΥΤΕ και του ΣΣΤΕ, για να
πραγματοποιηθεί
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για

την

διεκδίκηση

των

ως

άνω

θεμάτων

αντιπροσωπείας των προεδρείων τους, αποτελούμενη από τους Προέδρους,
Γενικούς Γραμματείς και Αντιπροέδρους τους, με τον Διοικητή και τον
αρμόδιο Υποδιοικητή, ο οποίος τον αναπληρώνει στο Συμβούλιο Ασφάλισης.
Οι χειρισμοί για την επίλυση του παραπάνω θέματος προϋποθέτουν υπεύθυνη στάση,
αξιοπιστία και σοβαρότητα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ιδιαίτερα τώρα
που έχει διαμορφωθεί ένα αρνητικό περιβάλλον.
Δυστυχώς,
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άλλη

μια

φορά,

αυτοί
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πριν

από

μερικές

εβδομάδες

ζητωκραύγαζαν ότι με τα εξώδικα που έστειλαν στη Διοίκηση προκάλεσαν τη
συνεδρίαση και την λήψη της θετικής απόφασης του Νομικού Συμβουλίου και
προδίκαζαν ως αυτονόητη τη θετική έκβαση του θέματος στο Συμβούλιο
Ασφάλισης και στο Γενικό Συμβούλιο, αυτοί που μας κατηγορούσαν ότι δεν πιέζουμε

τη Διοίκηση να συγκληθεί το Συμβούλιο Ασφάλισης, ξαφνικά ανακαλύπτουν μια νέα
ευφάνταστη θεωρία, ότι δεν χρειάζεται τελικά σύγκληση του Συμβουλίου
Ασφάλισης, αλλά αρκεί μόνο μία απόφαση από τον Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού
και Οργάνωσης για να λυθεί το θέμα.
Μπροστά στον πανικό τους για την εμπλοκή στο θέμα λόγω της
κυβερνητικής στάσης που τους εξέθεσε στα μάτια των συναδέλφων,
ανερυθρίαστα ανακαλύπτουν καινοφανείς θεωρίες, πίσω από τις οποίες νομίζουν ότι
θα κρυφτούν, αλλά το μόνο που καταφέρνουν με αυτούς τους ακροβατισμούς του
γνωστού

συνταξιούχου

αυτόκλητου
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είναι

η

αυτογελοιοποίησή τους.
Όλη τους η έννοια είναι να αποπροσανατολίσουν τους ασφαλισμένους της
Τράπεζας με τη γνωστή “τακτική της σουπιάς”, που θολώνει τα νερά όταν έρχεται
αντιμέτωπη με μία δύσκολη πραγματικότητα. Απώτερος στόχος τους είναι να
συγκαλύψουν τις κυβερνητικές ευθύνες για τη συνέχιση της παρανομίας, να
αποποιηθούν τις δικές τους, που αφορούν στη δημιουργία ενός ιδιαίτερα
αρνητικού κλίματος για τα ασφαλιστικά μας ζητήματα στις ηγεσίες των αρμοδίων
υπουργείων, εξαιτίας των άτσαλων παρεμβάσεων που επιχείρησαν στο παρελθόν, και
να τις επιρρίψουν στη Διοίκηση και στα προεδρεία των δύο Συλλόγων.
Αυτόν τον στόχο επιχειρούν να τον επιτύχουν υπονομεύοντας τα συμφέροντα των
συναδέλφων, χωρίς να υπολογίζουν τις αρνητικές συνέπειες των πράξεων τους,
επιδιώκοντας μόνο την συνδικαλιστική τους επιβίωση.
Οι συνάδελφοι έχουν πλέον ξεκάθαρη εικόνα ενώ γνωρίζουν ότι μπορεί να ξεγελάσεις
τους πάντες για λίγο, κάποιους για πάντα αλλά όχι τους πάντες για πάντα.
Καλούμε όλους τους ασφαλισμένους με την ενεργή συμμετοχή τους να
στηρίξουν την επίλυση των θεμάτων και να καταδικάσουν εκείνους που με
ασύστολα ψεύδη επιδιώκουν τη συγκάλυψη των ευθυνών τους και την
απενοχοποίηση των κυβερνητικών μεθοδεύσεων.

Τα Διοικητικά Συμβούλια

