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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ Σ.Υ.Τ.Ε. ΚΑΙ Σ.Σ.Τ.Ε.
Σε απάντηση της επιστολής με Α.Π. 20/31.1.2019 του ΣΥΤΕ και Α.Π. 24/31.1.2019 του
ΣΣΤΕ ο Υφυπουργός κ. Πετρόπουλος απέστειλε την ακόλουθη επιστολή στις 5/2/2019.

ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΤΕ ΚΑΙ ΣΣΤΕ
Σε απάντηση στην ως άνω επιστολή του κ. Υφυπουργού οι δύο Σύλλογοι απέστειλαν στις
7/2/2019 την ακόλουθη επιστολή:

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΣΥΤΕ ΚΑΙ ΣΣΤΕ
Στις 6/2/2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του κ. Διοικητή με τον Πρόεδρο του ΣΥΤΕ και
τον Πρόεδρο του ΣΣΤΕ. Οι δύο Πρόεδροι επέδωσαν στον κ. Διοικητή επιστολή, όπου
υπογράφουν τα 3 μέλη του Συμβουλίου Ασφάλισης με την οποία ζήτησαν την εκ νέου
σύγκλησή του, μετά την αποσαφήνιση της θέσης του κ. Υφυπουργού, σχετικά με το
ασφαλιστικό καθεστώς της ΤτΕ και τον ρόλο της κυβερνητικής επιτρόπου. Ο κ. Διοικητής
δεσμεύτηκε για την άμεση σύγκληση του Συμβουλίου Ασφάλισης.

ΑΥΤΟΚΛΗΤΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΙ «ΣΩΤΗΡΕΣ»
Ο ΣΥΤΕ και ο ΣΣΤΕ με ανακοινώσεις τους, αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου
Ασφάλισης της 28/1/2019, στιγμάτισαν τη θέση της κυβερνητικής επιτρόπου, η οποία
παρουσιάστηκε ανέτοιμη και απροετοίμαστη να παρουσιάσει την κυβερνητική θέση επί
ασφαλιστικών θεμάτων, φέροντας απόλυτα την ευθύνη για την αναβολή της λύσης του
θέματος. Η Επίτροπος μάλιστα λίγες ώρες μετά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου
Ασφάλισης δήλωσε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την Τράπεζα
αναρμόδια να απαντήσει στο ερώτημα που της έθεσε ο κ. Διοικητής, αξιώνοντας
από τις υπηρεσίες την Τράπεζας να το θέσουν εκείνες στο Υπουργείο !!! Στη
συνέχεια, στην απαντητική επιστολή των δύο Συλλόγων προς τον Υφυπουργό κ. Α.
Πετρόπουλο τέθηκε απ’ ευθείας στον ίδιο το επίμαχο ερώτημα που αδυνατούσε να
απαντήσει η Επίτροπος.
Η ανωτέρω θέση των δύο Συλλόγων, αντί να υποστηριχθεί από όλες τις παρατάξεις
και να στιγματίσουν τη θέση της Επιτρόπου, ουσιαστικά υπονομεύθηκε. Εκείνοι που
μετ΄ επιτάσεως κατηγορούσαν τον ΣΥΤΕ και ΣΣΤΕ ότι δεν ζητάνε επί μήνες τη σύγκληση
του Συμβουλίου Ασφάλισης, τώρα που συνεδρίασε αρνήθηκαν να στιγματίσουν τη στάση
της κυβερνητικής επιτρόπου εξ αιτίας της οποίας αναβλήθηκε η λήψη απόφασης για την
επίλυση του θέματος. Επιχείρησαν για άλλη μια φορά να εμφανίσουν ως υπεύθυνους του
ναυαγίου τον ΣΥΤΕ και τον ΣΣΤΕ και να θεωρήσουν την πρώτη επιστολή του κ.
Υφυπουργού, η οποία προφανώς προήλθε από παραπληροφόρησή του, ως πλήρως
ικανοποιητική!
Προφανώς την άποψή τους δεν συμμερίστηκε ο βουλευτής κ. Μ. Μπαλαούρας ο οποίος
δήλωσε ότι: α) «Η στάση της Επιτρόπου στο Συμβούλιο ήταν απαράδεκτη, δημιούργησε
πρόβλημα που δεν έδωσε απαντήσεις σε απλά ερωτήματα, θα έπρεπε να ήταν
ενημερωμένη. Θα ζητήσω από τον Υπουργό την αντικατάστασή της.» β) «Θα ζητήσω από
τον Υπουργό κ. Πετρόπουλο να αποστείλει εκ νέου επιστολή πιο διευκρινιστική και
κατανοητή επί του συγκεκριμένου θέματος καθότι η προηγούμενη δεν με κάλυψε».
Επιπλέον, την άποψή τους αυτή δεν συμμερίστηκε ούτε ο ίδιος ο Υπουργός ο οποίος
αναγκάστηκε να στείλει δεύτερη απαντητική επιστολή ώστε να ξεκαθαρίσει το θέμα,
«αδειάζοντας» πλήρως την κυβερνητική επίτροπο αλλά και τους κομματικούς κομισάριους.
Για άλλη μια φορά καταδεικνύεται ο ρόλος των γνωστών επικίνδυνων, οι οποίοι έχουν
αυτόκλητα αναγάγει ως συνδικαλιστικό τους έργο την «προστασία» της κυβέρνησης, αντί
να συμβάλλουν με κριτικό τρόπο στην προάσπιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων.
Αντίθετα, η κριτική και εποικοδομητική θέση που κράτησαν οι δύο Σύλλογοι οδήγησε
τον κ. Υφυπουργό στην αποδοχή εν μέρει των λαθών της Επιτρόπου και την ξεκάθαρη
τοποθέτησή του για το ρόλο της στο Συμβούλιο Ασφάλισης της ΤτΕ.
Για άλλη μια φορά γίνεται φανερό ότι η θεσμική οδός επίλυσης των θεμάτων και οι
υπεύθυνοι χειρισμοί των δύο Συλλόγων αποτελούν εγγύηση για την πραγματική
επίλυση των προβλημάτων των ασφαλισμένων. Θα πρέπει να κατανοήσουν οι κομματικοί
«σωτήρες» ότι τα θέματα δεν λύνονται με λιβελώδεις αναρτήσεις στα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης αλλά στα θεσμικά όργανα της Τράπεζας, εάν πραγματικά
στηρίζουν και σέβονται τη θεσμική ανεξαρτησία της, όπως αναφέρει και ο κ.
Υφυπουργός στην επιστολή του.

Τα Διοικητικά Συμβούλια

