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Αθήνα, 17 Απριλίου 2019 

Ανακοίνωση Νο 3 

 

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ  

ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  

ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Μετά την αναβολή του θέματος στο Γ.Σ. της 29/3/2019 ο Σύλλογός μας καταβάλλει κάθε 

προσπάθεια για να επαναφέρει το θέμα στο αμέσως επόμενο Γενικό Συμβούλιο της 22/4/2019 ώστε να 

υπάρξει δυνατότητα επίλυσής του. Ο ΣΣΤΕ προέβη στις παρακάτω ενέργειες: 

α) Στο κλείσιμο της ομιλίας του στην 86η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΤτΕ (1/4/19) ο 

Πρόεδρος του Συλλόγου μας ανέφερε συγκεκριμένα: «….Κύριε Διοικητά, Θέλουμε να πιστεύουμε ότι 

δεν θα υιοθετήσετε παρεμβάσεις σκοπιμότητας που ουδεμία σχέση έχουν με την ουσία του 

θέματος που προτείνατε προς λήψη απόφασης στο συγκεκριμένο Γενικό Συμβούλιο, και 

προσβάλλουν τόσο το κύρος του οργάνου όσο και της Κεντρικής Τράπεζας γενικότερα. Θα σας 

παρακαλέσουμε να επαναφέρετε άμεσα το επίμαχο θέμα ώστε να δοθεί μία οριστική λύση, 

σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφάλισης και του Νομικού Συμβουλίου της 

Τράπεζας.» 

β) Επιστολή των δύο Συλλόγων (ΣΥΤΕ – ΣΣΤΕ)  προς τον κ. Διοικητή με την υπογραφή των (3) 

εκπροσώπων  Ε. Γερανιωτάκη, Π. Θεοτοκάτου και Ι. Γοζαδίνου στο Συμβούλιο Ασφάλισης. 

 

Αρ. Πρωτ. Σ.Υ.Τ.Ε. : 72       Αθήνα, 5/4/2019  
Αρ. Πρωτ. Σ.Σ.Τ.Ε. : 141 

   

Κύριε Διοικητά, 

Παρακαλούμε να εισάγετε στη συνεδρίαση του επόμενου Γενικού Συμβουλίου το θέμα «Άρση από 1.1.2019 των 

περικοπών που επιβλήθηκαν στις συντάξιμες αποδοχές των συνταξιούχων της Τράπεζας της Ελλάδος με τους 

νόμους 4051 και 4093/2012», καθότι στην προηγούμενη συνεδρίασή του της 29.3.2019 αναβλήθηκε η λήψη της 

σχετικής απόφασης. 

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι για το παραπάνω θέμα υπήρξε θετική απόφαση του Συμβουλίου Ασφάλισης 

(4.3.2019), η οποία βασίστηκε στις αποφάσεις του ΣτΕ και τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας. 

Με τιμή 
Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφάλισης 
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γ) Αποστολή επιστολής προς τους Γενικούς Συμβούλους κ.κ. Ν. Σκορίνη και Δ. Σιδέρη 

 
Αρ. Πρωτ.: 155          Αθήνα, 16/4/2019 
         
Προς τους  
Γενικούς Συμβούλους της Τραπέζης της Ελλάδος 
κ.κ. Νικόλαο Σκορίνη και Δημήτριο Σιδέρη 
 

ΘΕΜΑ: «Επαναφορά του θέματος της παύσης των παράνομων περικοπών των συντάξεων στην 
επόμενη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου της ΤτΕ» 
 

Αξιότιμοι κύριοι Σύμβουλοι,  

Στις 19/10/2018 υποβάλλατε αίτημα προς τον Πρόεδρο του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας της 

Ελλάδος κ. Γιάννη Στουρνάρα με το οποίο ζητούσατε στην επόμενη συνεδρίαση του Γενικού 

Συμβουλίου της 29/10/2018 όπως εντάξει στην ημερήσια διάταξη προς συζήτηση και λήψη 

απόφασης το ζήτημα της κατάργησης των κρατήσεων των ν. 4051 και 4093/2012 επί των οποίων 

υφίσταται η από 3/10/2017 θετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας. 

Όπως γνωρίζετε το συγκεκριμένο αίτημα, ενδεχόμενα και λόγω δικής σας εσφαλμένης πληροφόρησης, 

δεν ακολούθησε τη θεσμική διαδικασία που προβλέπεται από τις καταστατικές διατάξεις, με 

αποτέλεσμα να μην ευοδώσει η συγκεκριμένη προσπάθειά σας.  

Έχοντας υπ’ όψη τα παραπάνω, θα σας παρακαλέσουμε να θέσετε εκ νέου το συγκεκριμένο αίτημα, 

με την ίδια προβλεπόμενη από το καταστατικό διαδικασία, στην επόμενη συνεδρίαση του Γενικού 

Συμβουλίου της 22/4/2019, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα λήψης απόφασης.  

Θεωρούμε ότι έχουν προηγηθεί όλες οι προαπαιτούμενες διαδικασίες και έχουν ωριμάσει οι συνθήκες 

(ανάλογη ρύθμιση στο Δημόσιο) για την οριστική επίλυση του θέματος.  

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.  

Με εκτίμηση 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συνταξιούχων Τραπέζης της Ελλάδος 

 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου έφερε στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της 16/4/19 την 

παραπάνω επιστολή ώστε να ληφθεί μια ομόφωνη απόφαση από το σύνολο των συμβούλων 

και να αποσταλεί στα δύο αναφερόμενα μέλη του Γενικού Συμβουλίου. Δυστυχώς δεν 

απεδέχθησαν τη συγκεκριμένη επιστολή τόσο οι δύο σύμβουλοι των Εν Δράσει (Κ. Ευσταθίου 

– Ι. Βαξεβανάκη) όσο και ο σύμβουλος της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας (Ι. Πετρόπουλος), 

προβάλλοντας αστείες δικαιολογίες και προσχήματα. Σας υπενθυμίζουμε ότι οι επικεφαλής 

των δύο συγκεκριμένων παρατάξεων ήταν αυτοί που πριν από λίγους μήνες  προέτρεπαν με 

δική τους επιστολή τους συγκεκριμένους συμβούλους να θέσουν το θέμα στο Γ.Σ. προς 

επίλυση και μάλιστα με τρόπο αντιθεσμικό και αντικαταστατικό. Τώρα βέβαια άλλαξαν 

άποψη καθότι οι εκλογές του Συλλόγου μας ολοκληρώθηκαν και δεν υπάρχει το ανάλογο 

κίνητρο και κατά τα άλλα κόπτονται δήθεν εάν οι συνταξιούχοι μας θα πάρουν κάποια 

οικονομική ενίσχυση το Πάσχα που έρχεται… Διερωτώμεθα υπάρχει πλέον κανείς που τους 

πιστεύει;;; 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

Το Διοικητικό Συμβούλιο  


