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                        Αθήνα, Νοέμβριος 2016 
                                       

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 4 
 

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες 

Η παράταξή  μας όπως όλες οι παρατάξεις, εκτός από το γεγονός ότι δεν 

δικαιούται  να εκδίδει πάνω από τέσσερις ανακοινώσεις τη διετία με έξοδα του συλλόγου,  

έχει επιλέξει συνειδητά να μην σας «βομβαρδίζει» με μακροσκελή «πονήματα» τα οποία 

από ένα σημείο και πέρα με τις συνεχείς αναφορές τους σε Νόμους και  Υπουργικές 

Αποφάσεις περισσότερο  μπερδεύουν και αποπροσανατολίζουν παρά αποσαφηνίζουν 

και ενημερώνουν για την πορεία  διεκδίκησης  του   βασικού αιτήματος των συναδέλφων, 

το οποίο είναι Η  ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΜΑΣ.    

Έχοντας λοιπόν ως «μπούσουλα» το παραπάνω απλό, αλλά και,  ως φαίνεται, 

δυσνόητο για ορισμένους συναδέλφους του Δ.Σ,  αίτημα, ερχόμαστε σε επαφή μαζί σας, 

θέλοντας να σας παρουσιάσουμε τις θέσεις μας σε μια σειρά από τρέχοντα ζητήματα 

τόσο σε γενικό όσο και σε «ενδοοικογενειακό επίπεδο» τα οποία  θεωρούμε ότι θα 

καθορίσουν το μέλλον μας ως συνταξιούχων της ΤτΕ.  

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ & ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 

ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ 

Η  χώρα μας βρίσκεται στο 7ο έτος της βαθύτερης κρίσης που έχει περάσει από το 

τέλος του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου.  Συνεχή διαχρονικά λάθη, παραλείψεις και αδυναμίες 

όλων των κυβερνήσεων από το 1974 μας έχουν οδηγήσει σε αδιέξοδα έχοντας ως 

αρνητικό αποτέλεσμα,  ανάμεσα σε πολλά άλλα, την ουσιαστική αποδόμηση του 

επίπεδου των παροχών πάνω στο οποίο είχαμε στηρίξει τον σχεδιασμό της ζωής μας 

ως συνταξιούχοι. Επιπρόσθετα η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποδεικνύεται μέρα με τη 

μέρα όλο και πιο ανίκανη να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στις προκλήσεις των καιρών. 

Ιδεολογικά «κολλημένη» σε αριστερές θέσεις και πρακτικές του 1980, αδυνατεί να 

ανταπεξέλθει στις σημερινές διαφορετικές και πολύ  πιο σύνθετες απαιτήσεις. Αυτό σε 

συνδυασμό με μια σειρά άλλους αρνητικούς παράγοντες όπως π.χ.   την προφανή 

απειρία, τον επικρατούντα λαϊκισμό, την αδυναμία εκτίμησης των Ευρωπαϊκών 

δεδομένων και το άγχος της διασφάλισης της παρουσίας της στη πολιτική ζωή του 

τόπου, την καθιστά την πλέον ανεπαρκή και ίσως επικίνδυνη κυβέρνηση που είχαμε 

ποτέ. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, είναι επιεικώς απαράδεκτο και ιδιαίτερα επικίνδυνο να μην 

υπάρχει σύμπνοια και ομοφωνία μεταξύ των διαφόρων παρατάξεων του συλλόγου μας. 
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Λες και εάν  υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις αυτές, δεν θα πέσουν «στα κεφάλια όλων μας»  

Η κοινή λογική απαιτεί: 

 την επίτευξη  συναίνεσης όλων των παρατάξεων (και των διαφωνούντων)  

ως προς την από κοινού ιεράρχηση και διεκδίκηση των σημαντικότερων 

άμεσων  αιτημάτων   

 τον ανάπτυξη  μακροπρόθεσμης στρατηγικής προκειμένου να 

διασφαλίσουμε σε βάθος χρόνου το επίπεδο των παροχών μας 

λαμβάνοντας υπόψη το δυσμενές περιβάλλον ιδιαίτερα στο ασφαλιστικό 

και τις κοινωνικές παροχές 

 τη διαφύλαξη της ενότητας και των κοινών αγώνων του Συλλόγου καθώς 

αποτελούν μονόδρομο για την επιτυχή έκβαση των διεκδικήσεών μας         

        

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ- ΑΙΤΗΜΑΤΑ 

Η Παράταξή μας αξιολογώντας με περίσκεψη τα θέματα που απασχολούν τους 

συνταξιούχους και λαμβάνοντας υπόψη το δυσμενές ασφαλιστικό περιβάλλον σε 

συνδυασμό με τις αρνητικές μακροοικονομικές εξελίξεις, θεωρεί ότι τα παρακάτω θέματα 

πρέπει να αποτελέσουν, σε αυτή τη φάση,  την «αιχμή του δόρατος» των διεκδικήσεων.  

 Διεύρυνση του «Προγράμματος μετεργασιακών παροχών» με τη συμμετοχή 

των ασφαλισμένων μετά την 1/1/1993 ώστε να επιτευχθεί η ενιαία 

ασφαλιστική αντιμετώπιση των εργαζομένων στη ΤτΕ.  Η άμεση θετική 

ανταπόκριση  της Διοίκησης της ΤτΕ  διασφαλίζει τη μακροχρόνια 

βιωσιμότητα του «Προγράμματος» απαραίτητη για τους ήδη συνταξιούχους. 

 

 Επαναφορά  της καταβολής των δώρων (Χριστουγέννων, Πάσχα, 

Επιδόματος αδείας  στο Μέρισμα (Επικουρική-Πρόγραμμα) με ιδιαίτερη 

αναφορά στην αντισυνταγματικότητα των περικοπών του  Ν.4093/12 όπως 

έχει κριθεί σχετικά από το Συμβούλιο της Επικρατείας (περιλαμβάνει τη 

ρύθμιση περικοπής των δώρων στο μέρισμα). Επίσης αντισυνταγματικές 

έχουν κριθεί οι περικοπές του Ν.4051/12. 

 Πρόσθετη  μεταφορά ποσοστού 10%-12% από την επικουρική σύνταξη στο 

«Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών» με παράλληλη διόρθωση του 

συντελεστή προσομοίωσης  (30%) και ταυτόχρονη επικαιροποίηση της 

συμφωνίας μεταξύ ΤτΕ και  όλων των μερών των εργαζομένων (Σύλλογοι εν 

Ενεργεία και Συνταξιούχων) για το σύνολο του αθροίσματος των ποσοστών 

Επικούρησης και  Προγράμματος δηλαδή για το 36%   

Η παράθεση των παραπάνω θεμάτων άμεσης προτεραιότητας, κατά την εκτίμηση 

μας, δεν μειώνει, σε καμία περίπτωση  τα λοιπά θέματα που απασχολούν τους 

συνταξιούχους και  για τα οποία πρέπει να συνεχισθούν οι προσπάθειες θετικής 

επίλυσης τους. Επιπρόσθετα θεωρούμε ότι πρέπει να εξετασθεί από τη Διοίκηση της 

ΤτΕ, η επιμήκυνση του αριθμού των δόσεων των δανείων των τριών (3) κυρίων 

συντάξεων ώστε, μέσα από μείωση του ποσού,   να ελαφρυνθεί το βάρος των 

συνταξιούχων. 
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ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 18ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η ενημερωτική συγκέντρωση των μελών του 

Συλλόγου μας με σχετικά ικανοποιητική προσέλευση. Εκτιμούμε ως σκόπιμη την 

καθιέρωση αυτών των συναντήσεων  ανά  τετράμηνο ώστε αφ’ ενός μεν να μην 

εκφυλίζονται σε «κοκορομαχίες» μεταξύ των δύο «πρώην κολλητών» και νυν άσπονδων 

εχθρών (Γοζαδίνος- Ευσταθίου) και αφ’ ετέρου να έχουν ουσιαστικό  θετικό αποτέλεσμα 

για την δυνατότητα ενημέρωσης των συναδέλφων για τα πεπραγμένα του Δ.Σ.  

Παρακολουθώντας όμως  τις τοποθετήσεις των επικεφαλής των παρατάξεων που 

συγκροτούν το Δ.Σ. αποκομίζει κάποιος την εντύπωση ότι ενώ απειλείται με φωτιά το 

σπίτι μας εμείς φιλοσοφούμε για ποιος είναι περισσότερο αγωνιστής από τον άλλο. 

Απουσίαζε παντελώς η Συλλογική μαζικότητα και η τόσο απαραίτητη  ενότητα και 

ομοψυχία.  Ορισμένοι αδυνατούν να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων βάζοντας για 

άλλη μια φορά το εγώ πάνω από το εμείς. Είναι τόσο δύσκολο να υπάρξει σύγκλιση 

απόψεων και να βρεθεί κοινός τόπος δράσης;;;;;;;   

Αναφορικά με τον κ. Πετρόπουλο, αναρωτιόμαστε πόσα  χρόνια έχει παρουσία στο 

Σύλλογο και μάλιστα σε θέσεις ευθύνης;;;;; λίγο ακόμη και θα συμπληρώσει και δεύτερα 

συντάξιμα χρόνια….. Δεν υπάρχει καμία ανανέωση…. Ο εν λόγω ασκεί για πάρα πολλά 

χρόνια το αγαπημένο του άθλημα της ακροβασίας με μοναδικό στόχο την συνδικαλιστική 

του επιβίωση…. Νομίζει ότι μόνο αυτός διαθέτει την κοινή λογική;;;;;;; ότι αυτός μόνος του 

έχει σώσει τον σύλλογο από την κατάρρευση…….. και όχι μόνο μια φορά…, ότι μόνο 

αυτός υπερασπίζεται τα συμφέροντα των εθελουσίως αποχωρησάντων;;;;;;  Αυτούς τους 

τελευταίους και τώρα πρόσφατα τους χαμηλοσυνταξιούχους τους θυμάται «κατά 

σύμπτωση» λίγο πριν από τις εκλογές για το Δ.Σ του συλλόγου υποσχόμενος λύσεις στα 

θέματα που τους απασχολούν……. Αυτή η παραπληροφόρηση και ο εμπαιγμός κρατά 

περίπου 20 χρόνια έχοντας ως μοναδικό στόχο τον εκλογικό εγκλωβισμό των 

συγκεκριμένων συναδέλφων προκειμένου να διαιωνισθεί  η παρουσία του στο Δ.Σ. του 

συλλόγου.  «Αιδώς Αργείοι» έχει και η υπερβολή τα όρια της…… 

Στις 24 Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του  Προέδρου του Δ.Σ. 

και της Γενικής Γραμματέως με τον κ. Διοικητή. Σε αυτή παρουσιάσθηκαν τα αιτήματα 

που είχαν υποβληθεί στη Διοίκηση από τον Σεπτέμβριο. Ο κ. Διοικητής ζήτησε «ένα 

εύλογο χρονικό διάστημα για να διαμορφώσει ολοκληρωμένη θέση» προκειμένου να έχει 

τη δυνατότητα να προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες. Ευελπιστούμε ότι θα έχουμε 

θετική έκβαση στο σύνολο των αιτημάτων μας.  Θα σας ενημερώσουμε άμεσα για κάθε 

θετική εξέλιξη.   

Συναδέλφισες , Συνάδελφοι  

«Οι καιροί ου μενετοί», έρχονται ακόμη δυσκολότερες ημέρες,  το γενικότερο κλίμα 

είναι σαφώς αρνητικό και οι προβλέψεις μόνο αισιόδοξες δεν είναι. Ο Σύλλογος πρέπει 

να μπορέσει να σταθμίσει  και να εκτιμήσει το σύνολο των παραμέτρων που μας 

επηρεάζουν χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία (επιστημονικά και νομικά) 

προκειμένου να  αντιμετωπίσει με επιτυχία και να εξουδετερώσει αρνητικές για τα 
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συμφέροντα μας εξελίξεις. Στη προσπάθεια αυτή θα σταθούμε αρωγοί.  Για μας πάντοτε 

το γενικότερο συμφέρον ήταν και είναι ανώτερο του ατομικού.   

Η Συνδικαλιστική μας Παράταξη έχει αποδείξει ότι, όχι μόνο στις δύσκολες τωρινές 

ώρες αλλά και παλαιότερες περιόδους,  είναι πάντοτε παρούσα  συμβάλλοντας με τη 

φωνή της λογικής και της σύνεσης στην επίλυση των θεμάτων που μας απασχολούν. 

Δεν έχουμε διστάσει να αναλάβουμε θέσεις ευθύνης στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συλλόγου ακόμη και όταν αυτό ήταν αντίθετο με το στενώς νοούμενο 

συνδικαλιστικό μας συμφέρον, καθώς  πιστεύουμε  ότι η προάσπιση  των 

συμφερόντων όλων των συναδέλφων είναι υπεράνω των προσωπικών 

φιλοδοξιών για την κατάκτηση της θέσης του Πρόεδρου.  

Σας καλούμε λοιπόν να ενισχύσετε τη δύναμη της Παράταξής μας καθώς αυτό θα 

μας δώσει την ώθηση και θα τροφοδοτήσει τον ενθουσιασμό μας να συνεχίσουμε τη 

μάχη. Μην παρασύρεσθε από «παχιά λόγια» και μαξιμαλιστικές υποσχέσεις. Ο αγώνας 

είναι συνεχής και δύσκολος απαιτώντας σύνεση, συναίνεση, καθαρό μυαλό, συναίσθηση 

των πραγματικών δυνατοτήτων μας και ικανότητα πρόβλεψης των μελλοντικών 

εξελίξεων.  Έχουμε την ικανότητα και τα προσόντα να ανταποκριθούμε στις 

προκλήσεις των καιρών.  Θέλουμε την στήριξή σας.   

Σας υπενθυμίζουμε ότι συγκεντρωνόμαστε κάθε Τετάρτη στο εντευκτήριο του  

Συλλόγου επί της οδού Λέκκα 25 από τις 10.30 όπου και ανταλλάσουμε απόψεις και 

ιδέες για τα τρέχοντα θέματα. Είμαστε ανοικτοί σε κάθε σκέψη και πρόταση. Σας 

περιμένουμε. 

Στo ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του συλλόγου μας info@sste.gr μπορείτε να 

στέλνετε τις προτάσεις σας, τις υποδείξεις σας, τις απόψεις σας και γενικότερα ότι 

νομίζετε ότι θα συμβάλλει στην δημιουργική επικοινωνία μεταξύ μας. 

Η συντονιστική επιτροπή της κίνησης μας διευρύνεται με  τη συμμετοχή σε αυτή 

των κ.κ.  Αντωνόπουλου Νίκου και  Καλογιαννίδη Ιωάννη.       

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Η Συντονιστική Επιτροπή. 

Αντωνόπουλος Νίκος, Βρέττα Ευαγγελία, Βερέβης Απόστολος, 

Δουρδούμας Βασίλειος, Καλλέργης Δημήτριος, Καλογιαννίδης Ιωάννης, 

Κυβέλλος Φαέθων, Κωνσταντόπουλος Νίκος, Κωτσίοπουλος Ηλίας, 

Μάνος Νίκος, Μπαλλής Ιωάννης, Παπαγεωργίου Μαρία, Σάτλας Νίκος. 
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