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ΣΕ ΔΙΝΗ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΛΛΑΞΕ 

ΤΟ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟ ΣΤΟ Δ.Σ. 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΚΑΙ ΚΑΤΕΣΤΗΣΕ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

ΤΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ

Ο ΣΥΕΤΕ ΚΑΤΕΦΥΓΕ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΥΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ



Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου Σύνταξης των εργαζομένων της ΕΤΕ, από τη σύστασή του 
αποτελείτο από πέντε μέλη. Δύο από τους εργαζόμενους, τους οποίους ορίζει ο ΣΥΕΤΕ, έναν από 
το Σύλλογο Συνταξιούχων, τον Πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας ή τον αναπληρωτή του και έναν 
εκπρόσωπος του Υπουργείου Απασχόλησης, ο οποίος έχει και το δικαίωμα veto σε κάθε απόφα-
ση του Δ.Σ.

Η κυβέρνηση με τον νόμο 3556/07 αύξησε τον αριθμό των μελών διορίζοντας στο Δ.Σ. του 
Ταμείου Σύνταξης έναν εκπρόσωπο από το Υπουργείο Οικονομικών με αποτέλεσμα τα μέλη 
του Δ.Σ. να γίνουν έξι, δηλαδή ζυγός αριθμός. 

Σύμφωνα δε με άρθρο του ιδίου νόμου έπρεπε να διορισθεί ένα επί πλέον μέλος για να είναι ο 
αριθμός των μελών μονός.

Ο κ. Μαγγίνας διόρισε ως έβδομο μέλος έναν εκπρόσωπο της Τράπεζας με αποτέλεσμα να 
αλλάξει ο συσχετισμός στο Δ.Σ. υπέρ της κυβέρνησης και των εργοδοτών. 

Η αλλαγή του συσχετισμού  στο Δ.Σ. Ταμείου ανοίγει το δρόμο να λαμβάνονται αποφάσεις που 
εξυπηρετούν τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης της Ν.Δ. και τις επιλογές της Διοίκησης της 
ΕΤΕ.

Ο ΣΥΕΤΕ με επιστολή ζήτησε από τον Υπουργό Απασχόλησης κ. Μαγγίνα να αλλάξει την απόφασή 
του και να ορίσει ως έβδομο μέλος στο Δ.Σ. του Ταμείου Σύνταξης εκπρόσωπο από την πλευρά 
των εργαζομένων, για να παραμείνει ο συσχετισμός υπέρ των εργαζομένων και των συνταξιού-
χων, όπως ίσχυε μέχρι την έκδοση της απόφασης του Υπουργού.

Ο κ. Μαγγίνας αρνήθηκε να μας δεχθεί παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες που κάναμε.

Ο ΣΥΕΤΕ μπροστά σ’ αυτή την αδιάλλακτη στάση του Υπουργού κατέθεσε προσφυγή στο Συμβού-
λιο Επικρατείας, προκειμένου να ανατρέψει δικαστικά την απόφαση αυτή.

Kαλούμε τη Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας να μην εκμεταλλευτεί τη συγκεκριμένη απόφαση 
του Υπουργού Απασχόλησης και να μην προβεί σε μονομερείς αποφάσεις για τα θέματα που 
αφορούν στο μέλλον του Ταμείου μας και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων 
και των Συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Γιώργος Γιαννακόπουλος

Ο Γεν. Γραμματέας

Γιώργος Μότσιος


