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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No24
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝ/ΧΩΝ
ΜΕ ΤΟΝ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ
Την Παρασκευή 13/07/2018 συναντήθηκε ο Πρόεδρος του Σ.Σ.Τ.Ε. με το κ.
Διοικητή στον οποίο παρέδωσε εκ νέου επιστολή η οποία αναφερόταν στην παύση των
μνημονιακών κρατήσεων σε συνδυασμό με την τελευταία θετική εξέλιξη σχετικά
με την ΗΔΙΚΑ. Σας παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή:
Αρ. Πρωτ.: 240

Αθήνα, 13.07.2018

Προς τον
Διοικητή της
Τράπεζας της Ελλάδος
κ. Γιάννη Στουρνάρα

Κύριε Διοικητά,
Με αφορμή την πρόσφατη επιστολή του αρμόδιου Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Αν. Πετρόπουλου προς το διευθύνοντα σύμβουλο της
ΗΔΙΚΑ Α.Ε. κ. Τάγαρη με σκοπό τη διευθέτηση του τρόπου παροχής στοιχείων της ΤτΕ προς
την ΗΔΙΚΑ, επανερχόμαστε στην επιστολή που σας είχαμε αποστείλει στις 18/5/2018 για την
επίλυση του ζητήματος της περικοπής των μνημονιακών κρατήσεων και ειδικότερα αυτών
που έχουν κριθεί αντισυνταγματικές, τόσο από το ΣτΕ όσο και από το Νομικό Συμβούλιο της ΤτΕ.
Με βάση την τελευταία εξέλιξη σχετικά με την ΗΔΙΚΑ θεωρούμε ότι διευκολύνεται
περαιτέρω η διευθέτηση του θέματος της περικοπής των μνημονιακών κρατήσεων χωρίς
ειδικότερες τριβές καθότι αποδεικνύεται έμπρακτα η αλλαγή πλεύσης της κυβέρνησης μετά τη
σχετική πρωτοβουλία του αρμόδιου Υφυπουργού. Θεωρούμε αναγκαίο όπως είχαμε αναφέρει να
επαναφέρετε το εκκρεμές αυτό ζήτημα της περικοπής των κρατήσεων ανάμεσα στις πρώτες
προτεραιότητές σας, με στόχο να επιλυθεί το ταχύτερο δυνατόν.
Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος
Ι. Γοζαδίνος

Ο Γεν. Γραμματέας
Ν. Αντωνόπουλος

Ο Σύλλογός μας ανταποκρίθηκε άμεσα, όπως είχαμε δεσμευτεί στην προηγούμενη
ανακοίνωσή μας Νο23/12.07.2018 ,με τη σοβαρότητα και υπευθυνότητα που αρμόζει.
Ο κ. Διοικητής δεσμεύτηκε να εξετάσει με τις αρμόδιες υπηρεσίες τα νέα δεδομένα
που αναφέρονται στην επιστολή του Συλλόγου και θα υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις
σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
Ι. Γοζαδίνος

Ο Γεν. Γραμματέας
Ν. Αντωνόπουλος

