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ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Με αφορμή την επιστολή του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μάκη Μπαλαούρα που απέστειλε
προς το Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων ΤΕ εχθές (2/7/2018) οφείλουμε να επισημάνουμε ότι:
Από το σύνολο των αναφορών στη συγκεκριμένη επιστολή σχετικά με τις ενέργειες που έχουν
γίνει από την κυβέρνηση και τον ίδιο υπογραμμίζουμε την ειδικότερη θετική προσπάθεια της
αποκατάστασης και διευθέτησης στη σχέση της ΤτΕ (ως ασφαλιστικός φορέας) με την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
Μια προσπάθεια στην οποία ο Σύλλογός μας έχει πολλές φορές προτρέψει μέσω ανακοινώσεών του
των εν λόγω βουλευτή, αν θέλει να προσφέρει «το ελάχιστο» για τους ασφαλισμένους της ΤτΕ. Μάλιστα
στην τελευταία ανακοίνωση του Συλλόγου μας Νο22/21.6.2018, εκτός των άλλων, αναφέραμε
συγκεκριμένα:

«….Εάν πράγματι θεωρούν ότι μπορούν να προσφέρουν το «ελάχιστο» για τους συνταξιούχους της ΤτΕ
ας επιστρατεύσουν το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μάκη Μπαλαούρα, όσο ακόμα υπάρχει περιθώριο
χρόνου, ώστε με τη σειρά του να πιέσει τον αρμόδιο υφυπουργό Τάσο Πετρόπουλο για να
επιτευχθεί η εξαίρεση της ΤτΕ από την ΗΔΙΚΑ και ας σταματήσουν μόνο να εκθειάζουν τις
δηλώσεις και το «θεάρεστο» έργο του παραπάνω υφυπουργού. Μια απλή υπουργική απόφαση του
υπουργού Βρούτση, ισχύει από το 2012 μέχρι σήμερα!!! Νομίζουμε ότι οι υπηρεσιακοί παράγοντες
που κάθε τόσο λοιδορούνται και υβρίζονται από τον επικεφαλής των «Εν Δράσει» έχουν δείξει το
«δρόμο» για τη σωστή επίλυση του θέματος.
Έχουμε αναφέρει επανειλημμένα ότι η απαλλαγή μας από την ΗΔΙΚΑ θα δημιουργήσει την
ανάλογη υποδομή για την επίλυση θεμάτων χωρίς ειδικότερα ενδεχόμενα προβλήματα.»
Μετά από όλα τα παραπάνω, η επιστολή που απεστάλη από τον υφυπουργό Τάσο
Πετρόπουλο προς το διευθύνοντα σύμβουλο της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. κ. Τάγαρη με σκοπό τη διευθέτηση
του τρόπου παροχής στοιχείων της ΤτΕ προς την ΗΔΙΚΑ μόνο θετική ανταπόκριση μπορεί να έχει
από το Σύλλογό μας, με τη βασική προϋπόθεση ότι τα αιτήματά μας θα αντιμετωπίζονται με τη
δέουσα υπευθυνότητα και σοβαρότητα καθότι ο απεγκλωβισμός μας από την ΗΔΙΚΑ, όπως
προαναφέραμε, δεν επιλύει κανένα θέμα απλά δημιουργεί τις προϋποθέσεις επίλυσής τους χωρίς
ειδικότερες τριβές…

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Ιωάννης Γοζαδίνος
Νικόλαος Αντωνόπουλος
Συνημμένα σας κοινοποιούμε την επιστολή του βουλευτή Μάκη Μπαλαούρα καθώς και την
επιστολή του υφυπουργού Τάσου Πετρόπουλου.

Προς το
Δ.Σ του Συλλόγου Συνταξιούχων της Τράπεζας Ελλάδος
Αθήνα 2 Ιουλίου 2018
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Θα ήθελα να σας ενημερώσω, πως οι ενέργειες με τις οποίες προσπαθήσαμε ως κυβέρνηση και
προσωπικά, να επαναφέρουμε την ΤτΕ στο δρόμο της σεβαστής ανεξαρτησίας της,
ολοκληρώθηκαν.
Είναι γνωστό ότι η σημερινή κυβέρνηση σεβάστηκε πλήρως την υπαγωγή της ΤτΕ στο
Σύστημα Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών εξαίροντας την, σύμφωνα με τον τελευταίο
ασφαλιστικό νόμο 4387/2016, από την ένταξη της στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που
μετέχουν στον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΠ.
Επιπλέον, με την από 29.6.2018 επιστολή του αρμόδιου υφυπουργού προς τον Διοικητή της
ΗΔΙΚΑ Α.Ε. την οποία και σας κοινοποιώ, αποκαταστάθηκε οριστικά και η σωστή σχέση μας με
την ΗΔΙΚΑ Α.Ε.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η ανεξαρτησία της ΤτΕ κατοχυρώθηκε πλέον πλήρως από την παρούσα κυβέρνηση.
Έχοντας την πεποίθηση πως για την επιστολή μου αυτή θα ενημερωθούν οι συνάδελφοι, θέλω
να μεταφέρω σε όλους τους εν ενεργεία υπαλλήλους της ΤτΕ, καθώς και στους συνταξιούχους
συναδέλφους θερμούς χαιρετισμούς και την δέσμευση, πως θα συνεχίσω να υπηρετώ το καλό
του χώρου μας, τον οποίο με συνέπεια υπηρέτησα επί τρεις και πλέον δεκαετίες.
Με εκτίμηση
Μάκης Μπαλαούρας
Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Βουλής
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