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Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2020 

 

Ανακοίνωση Νο 27 
 

 

Ο κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ Σ.Σ.Τ.Ε.  

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 
 

 Ο κ. Διοικητής μετά την ενημέρωση των μελών της Διοίκησης, του Συμβουλίου 

Νομισματικής και του Προέδρου του ΣΥΤΕ, τη Δευτέρα 10/2/2020, κάλεσε τον Πρόεδρο 

του Συλλόγου Συνταξιούχων την Τρίτη 11/2/2020 για να τον ενημερώσει για τις 

τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την παύση των δύο αντισυνταγματικών κρατήσεων. Ο κ. 

Διοικητής ανέφερε ότι δεν πρόκειται να εισάγει το θέμα στο επόμενο Γενικό Συμβούλιο 

(17/2/2020) μετά τις αντιδράσεις που υπάρχουν από το Υπουργείο Οικονομικών και το 

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,  θέση με την οποία ταυτίστηκαν όλα τα 

παραπάνω μέλη του Γ.Σ. της Τράπεζας.  

Στη συνέχεια επεσήμανε τους κινδύνους από μια τέτοια προσπάθεια επίλυσης του 

θέματος αυτή τη χρονική συγκυρία θεωρώντας ότι θα «κάψουμε» και το θέμα της παύσης 

των κρατήσεων, αλλά πολύ περισσότερο υπογράμμισε τους κινδύνους που ελλοχεύουν για 

εμπλοκή μας στον ΕΦΚΑ με την κατάθεση του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου… 

Θεωρεί όπως είπε ότι «η καλύτερη επιλογή για την επίλυση του θέματος είναι η 

ταύτισή του με την απόφαση της πιλοτικής δίκης, παρόλο ότι δεν την επηρεάζει, όπως 

λανθασμένα ισχυρίζονται στελέχη των δύο Υπουργείων. Ταυτόχρονα, υπηρεσιακά στελέχη 

της Τράπεζας ενημερώνουν αντίστοιχα τα δύο Υπουργεία για τη νομιμότητα της απόφασης 

σχετικά με την παύση των κρατήσεων.»   

 Ο Πρόεδρος του ΣΣΤΕ επεσήμανε στον κ. Διοικητή τις καθυστερήσεις που είχαν 

υπάρξει όλο το προηγούμενο διάστημα για την επίλυση του θέματος και ότι η προσπάθεια 

ενημέρωσης των Υπουργείων από στελέχη της Τράπεζας θα πρέπει να συνεχιστεί και το 

επόμενο χρονικό διάστημα, μέχρι να κατανοήσουν πλήρως τη νομιμότητα και την 

ορθότητα των απόψεών μας!!!  

  

Παραθέτουμε μέρος της ανακοίνωσης Νο 36/11.2.2020 του ΣΥΤΕ για την πλήρη 

ενημέρωσή σας: 

 

…Ο κ. Διοικητής ενημέρωσε τα συγκεκριμένα μέλη του ΓΣ για τη θέση του 

Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων. Κατόπιν  των αντιδράσεων που υπάρχουν από τα παραπάνω 

υπουργεία, ο ίδιος δήλωσε ότι δεν πρόκειται να εισάγει το θέμα στην επόμενη 

συνεδρίαση του ΓΣ, παρά τη δέσμευσή του να το πράξει, θέση με την οποία 
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συντάχθηκαν όλα τα παρευρισκόμενα μέλη της Διοίκησης και του Συμβουλίου 

Νομισματικής Πολιτικής.  

Μετά τις παραπάνω αρνητικές εξελίξεις ο Πρόεδρος συγκάλεσε εσπευσμένα σήμερα 

το ΔΣ του ΣΥΤΕ, όπου προέβη σε αναλυτική παρουσίαση της κατάστασης που έχει 

διαμορφωθεί και η οποία οφείλεται: 

1). Στη διαχρονική αντίθεση του Υπουργείου Οικονομικών τόσο επί κυβέρνησης 

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ όσο και επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας για την επίλυση του 

θέματος, η οποία στη σημερινή συγκυρία εκδηλώνεται απροκάλυπτα και από 

το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων της κυβέρνησης της ΝΔ. 

2). Στην αβελτηρία της ίδιας της Τράπεζας αλλά και όλων των μελών του ΓΣ, 

πλην του εκπροσώπου του ΣΥΤΕ, που δεν αξιοποίησαν την επιστολή του πρώην 

υπουργού κ. Α. Πετρόπουλου αλλά ακολούθησαν την προτροπή της κυβερνητικής 

Επιτρόπου που απείλησε με βέτο κατά τη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου 

του Μαρτίου 2019.  

3). Στην αδράνεια των ανωτέρω μελών του ΓΣ, πλην του εκπροσώπου του 

ΣΥΤΕ, που ενώ η Τράπεζα είχε την πρωτοβουλία για την επίλυση του θέματος, 

αποφάσισαν και πάλι την αναβολή του θέματος στο Γενικό Συμβούλιο του 

Ιανουαρίου 2020 υπό την απειλή βέτο του Επιτρόπου, ο οποίος προέβαλε την 

παιδαριώδη δικαιολογία ότι δεν είχε ενημερωθεί!  

Το ΔΣ του ΣΥΤΕ αποφάσισε (ομόφωνα πλην ΕΣΑΚ) να εντείνει τις ενέργειές 

του για την οριστική επίλυση του θέματος όταν κρίνει ότι έχουν διαμορφωθεί 

ευνοϊκές συνθήκες, ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους για τα συμφέροντα και 

τις κατακτήσεις των συναδέλφων. Ο ΣΥΤΕ πάντα λειτουργεί υπεύθυνα και με 

στρατηγική αποφεύγοντας λαϊκίστικες κορώνες και συνδικαλιστικούς 

αριβισμούς…» 

 

Η τελευταία παράγραφος της ανακοίνωσης του ΣΥΤΕ που αναφέρεται στην ομόφωνη 

απόφαση από το σύνολο σχεδόν των εκπροσώπων των εργαζομένων και η υπεύθυνη θέση 

και στάση που τήρησαν όλοι προκειμένου να διασφαλίσουν τα συμφέροντα και τις 

κατακτήσεις των μελών τους, θεωρούμε ότι θα πρέπει να αποτελέσει παράδειγμα  και για 

τους εκπροσώπους των συνταξιούχων που λογικά διακυβεύουν πολλά περισσότερα από 

μια ενδεχόμενη εμπλοκή… 

 

 Καιρός είναι λοιπόν να σταματήσουν συγκεκριμένοι συνδικαλιστές αυτήν τη 

στείρα αντιπαράθεση και την δήθεν εύκολη λύση και προώθηση όλων των 

θεμάτων των συνταξιούχων μέσα από την αναφορά τους στην «υπερτιμημένη» 

ανεξαρτησία της Τράπεζας της Ελλάδος.   
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας 

Ιωάννης Γοζαδίνος    Νικόλαος Αντωνόπουλος 


