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ΤΟ «ΑΛΑΛΟΥΜ» ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ… 
 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Άλλη μια φορά αποδεικνύονται ξεκάθαρα οι προθέσεις της κυβέρνησης και 

ειδικότερα του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών  κ. Γιώργου Χουλιαράκη, ο 

οποίος μέσω της Κυβερνητικής Επιτρόπου που συμμετέχει στο Γενικό Συμβούλιο 

της Τράπεζας έθεσε θέμα νομιμότητας και ζήτησε την αναβολή της απόφασης 

που αφορά στην παύση των κρατήσεων επί των συντάξεων των Ν 4051 & 4093/12 

παρά τη θετική απόφαση του Συμβουλίου Ασφάλισης της ΤτΕ (της 4/3/2019). 

Τελικά, υπέρ της θέσης της Κυβερνητικής Επιτρόπου για την αναβολή της 

απόφασης τάχθηκαν όλα τα μέλη του Γ.Σ. εκτός από τον εκπρόσωπο των 

εργαζομένων, Πρόεδρο του ΣΥΤΕ  Ε. Γερανιωτάκη. 

Στην τοποθέτησή του ο Πρόεδρος του ΣΥΤΕ επεσήμανε ότι δεν μπορεί να τεθεί 

κανένα ζήτημα νομιμότητας καθότι: 

α) Το θέμα της παύσης των κρατήσεων εισάγεται στο Γ.Σ. με απόφαση του 

Συμβουλίου Ασφάλισης προκειμένου να εγκριθεί το κόστος της εφαρμογής της και 

μόνο. 

β) Το Γ.Σ. έχει ήδη εγκρίνει στις 25/2/2019 τη σχετική αναλογιστική πρόβλεψη 

που συμπεριλαμβάνει και το συγκεκριμένο θέμα. 

γ) Με την επιστολή με Α.Π. 129/5.2.2019 του αρμόδιου για ασφαλιστικά 

θέματα Υφυπουργού κ. Α. Πετρόπουλου προς τον ΣΥΤΕ και τον ΣΣΤΕ καθίσταται 

ξεκάθαρο ότι «…Η ΤτΕ ενεργεί για τα ασφαλιστικά θέματα του προσωπικού της, 

σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων προς τούτο οργάνων της. Τούτο έχω 

καταστήσει σαφές και δεν επιδέχεται αμφισβήτησης…» 

δ) Επιπλέον ο αρμόδιος Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω της Κυβερνητικής Επιτρόπου στο Συμβούλιο 

Ασφάλισης δεν έθεσε κανένα ζήτημα νομιμότητας ούτε άσκησε το δικαίωμα που 

του παρέχει ο νόμος για την ακύρωση της απόφασης εντός 15 ημερών. Ως εκ 
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τούτου, είναι τουλάχιστον παράδοξο το Υπουργείο Οικονομικών να εγείρει τέτοιο 

θέμα.  

ε)  Σε προηγούμενες συνεδριάσεις του Γ.Σ. είχε τεθεί θέμα συσχέτισης της 

άρσης των κρατήσεων με την αντίστοιχη εφαρμογή στο Δημόσιο. Εξ’ όσων 

γνωρίζουμε το Δημόσιο ήδη εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία και δεν απεικονίζονται 

πλέον οι κρατήσεις στις συντάξεις που καταβάλλει. 

Κατόπιν των παραπάνω δεδομένων, δεν υφίσταται κανένας λόγος για την 

αναβολή της απόφασης για την άρση των κρατήσεων.  

Παρά την τεκμηριωμένη παρέμβαση του εκπροσώπου των εργαζομένων, το 

Γ.Σ. έκρινε, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ότι έπρεπε να προχωρήσει στην 

αναβολή της απόφασης. 

Είναι πλέον πασιφανές το κυβερνητικό «αλαλούμ»! Από τη μία πλευρά 

εμφανίζεται το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης μέσω του αρμόδιου Υφυπουργού να δηλώνει ότι η ΤτΕ κανονίζει μόνη 

της τα ασφαλιστικά θέματα «του οίκου» της και από την άλλη πλευρά το 

Υπουργείο Οικονομικών μέσω της Κυβερνητικής Επιτρόπου να λέει τα ακριβώς 

αντίθετα και να υπονομεύει την επίλυση του θέματος. 

Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που κάτι τέτοιο συμβαίνει. Είναι νωπές οι 

μνήμες από την υπόσχεση του αρμόδιου Υφυπουργού Εργασίας πριν από λίγες 

ημέρες για τη χορήγηση του Δώρου Πάσχα στους συνταξιούχους που λίγες ώρες 

αργότερα διέψευσε κατηγορηματικά ο αρμόδιος Υπουργός Οικονομικών. 

Οι δύο Σύλλογοι έχουν τονίσει επανειλημμένως ότι τα θέματα αυτά 

απαιτούν πολύ λεπτούς και προσεκτικούς χειρισμούς και δεν προσφέρονται 

για συνδικαλιστικά παιχνίδια εντυπώσεων και λαϊκίστικες κορώνες. 
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