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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 3 
 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Σ.Σ.Τ.Ε. ΜΕ ΤΟΝ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ 
(Παρασκευή 26/11/2021) 

 

Την Παρασκευή 26/11/2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου, του 

Γενικού Γραμματέα και της Αντιπροέδρου του Συλλόγου με τον κ. Διοικητή. 

Η συγκεκριμένη συνάντηση παρ΄ όλο ότι πραγματοποιήθηκε μετά τις αρχαιρεσίες του 

Συλλόγου μας και θεωρείται ως είθισται «εθιμοτυπική», δεν απετέλεσε εμπόδιο για τους 

εκπροσώπους του Σωματείου ώστε να θέσουν εκ νέου στον κ. Διοικητή δύο σημαντικά 

θέματα που έχουν συμπεριληφθεί με απόφαση του Δ.Σ. (16/11/2021) στο Προγραμματισμό του 

Συλλόγου και αφορούν: 

α) την παύση των κρατήσεων των δύο μνημονιακών νόμων 4051 & 4093/2012. Όπου 

ζητήσαμε από τον κ. Διοικητή να αναλάβει ο ίδιος την πρωτοβουλία της ενημέρωσης της νέας 

ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας ώστε να αρθούν οι όποιες αντιρρήσεις υπάρχουν από την 

πλευρά τους για το παραπάνω θέμα.  

β) την ενίσχυση του εισοδήματος των χαμηλοσυνταξιούχων συναδέλφων.  Ειδικότερα 

όπως αναφέραμε, μετά την αυξητική πορεία των τιμών όλων των καταναλωτικών αγαθών λόγω 

της αύξησης της τιμής των καυσίμων και της πρόσθετης φορολογικής επιβάρυνσης που εξανεμίζει 

τον ήδη περιορισμένο εισόδημα των συγκεκριμένων συναδέλφων, αποτελεί πλέον επιτακτική 

ανάγκη, η οικονομική ενίσχυση τους.  

 Ο κ. Διοικητής είπε «ότι κατανοεί τα προβλήματα και θα προσπαθήσει από την 

πλευρά του να διαμορφώσει ένα καλύτερο κλίμα για το σύνολο των συνταξιούχων της 

ΤτΕ». Για το αίτημα της παύσης των κρατήσεων ανέφερε συγκεκριμένα «ότι γνωρίζουμε 

όλοι την προσπάθεια που έχει καταβάλει η Τράπεζα για την επίλυση αυτού του θέματος, αλλά 

γνωρίζουμε επίσης στο θέμα αυτό θα πρέπει να υπάρξει συναντίληψη και του  αρμόδιου 

Υπουργείου στην υιοθέτηση αυτής της λύσης. Θα πρέπει κατά την άποψη μου να επιλεγεί η 

κατάλληλη χρονική συγκυρία που θα γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε να υπάρξει και 

το ανάλογο θετικό αποτέλεσμα».  

 Για το θέμα της ενίσχυσης του εισοδήματος των χαμηλοσυνταξιούχων ανέφερε 

«ότι θα πρέπει η όποια ενίσχυση αποφασισθεί να μην υλοποιηθεί σε συνδυασμό με γενικότερα 

μέτρα που έχουν ανακοινωθεί ώστε να αποφευχθούν τυχόν αρνητικές αντιδράσεις».  Κλείνοντας 

ανέφερε ότι «μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων που έχω σαν Διοικητής της  

Κεντρικής Τράπεζας θα κάνω ότι καλύτερο μπορώ».  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς και ευχές για χαρούμενες γιορτές 
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