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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 24 

Αθήνα 17.2.2015 

ΓΙΑΤΙ ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΣΤΗΝ  ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ¨ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ¨ ΣΕ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ;;; 

 

Συνάδελφοι, 

Με την πρώτη της ανακοίνωση η νέα Κίνηση “Δημοκρατική Συνεργασία”, η οποία 

προέκυψε από τη συνεργασία των συμβούλων της ΠΑΣΚΕ (αυτών που είχαν 

συνταχθεί με τον νυν Πρόεδρο του Σ.Σ.Τ.Ε. και αυτών της τέως Προέδρου και νυν 

Προέδρου της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.),  αποκαλύπτει το βασικό λόγο της συνεργασίας τους. Να 

πιέσουν  και να πείσουν για την ανάθεση του ¨Προγράμματος¨ σε ασφαλιστική εταιρεία 

με πρόσχημα τη δήθεν διασφάλισή του από τους κινδύνους που ελλοχεύουν όσο αυτό 

παραμένει στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης!  

Οι νομικοί και ¨ασφαλιστικοί¨ συντάκτες της ανακοίνωσης, προκειμένου τώρα να 

εμφανισθούν πειστικοί, επιλέγουν την προσφυγή σε μια επικίνδυνη και νομικά αβάσιμη 

άποψη, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις της στα ασφαλιστικά μας δεδομένα, 

Συνταξιοδοτικά και Υγείας. Δηλαδή μας λένε, ότι κακώς τόσα χρόνια γενιές και 

γενιές αγωνισθήκαμε για την ένταξη των Ταμείων στην ΤτΕ, διότι το Καταστατικό της 

και οι ρητές Νομοθετικές προβλέψεις, το κέλυφος της θεσμικής της ανεξαρτησίας, 

δεν παρέχουν καμιά προστασία!!! Κατά την άποψη Κλητοράκη - Γοζαδίνου προστασία 

παρέχεται μόνο με την ανάθεση των δικαιωμάτων μας σε ασφαλιστική εταιρεία!!! 

(Αυτή είναι η μόνη πρόταση, από αυτές που υποβάλλουν, που μπορεί να υλοποιηθεί).  

 

Συνάδελφοι, 

Αν αποδεχθούμε την παραπάνω λογική, συναινώντας να φύγει εκτός της ΤτΕ η 

διαχείριση  του 16% του  Μερίσματος, που χορηγείται μέσω του Προγράμματος, για να 

είναι δήθεν διασφαλισμένο, θα είναι σαν να ομολογούμε πως τα υπόλοιπα: α) 

Μέρισμα-Επικουρική 20% και β) Κύρια σύνταξη, ως προϊόντα της κοινωνικής 

ασφάλισης, είναι απροστάτευτα! Δηλαδή ο Νομοθέτης μπορεί όποτε θελήσει να τα 

κατευθύνει προς το νέο Ι.Κ.Α. των Μισθωτών και τον Εθνικό Φορέα Απονομής 

Σύνταξης!!!   

Εμφανώς πλέον πίσω από αυτά τα επικίνδυνα ιδεολογήματα βρίσκεται η γνωστή 

¨παρεούλα¨ της ΤτΕ που προσπαθούν, για δική τους και μόνο προστασία, να 

κρατήσουν όρθια τα συνδικαλιστικά τους φερέφωνα στις ερχόμενες εκλογές του 

Σ.Σ.Τ.Ε.. Είναι αυτοί που φέρουν την κύρια νομική και συνδικαλιστική ευθύνη για την 

επί τόσα χρόνια άσκηση μιας φαύλης πολιτικής στη διαχείριση του προσωπικού της 

ΤτΕ. ΄Εχοντας επενδύσει στην επέκταση της θητείας της προηγούμενης Διοίκησης της 

ΤτΕ, που θα τους διατηρούσε στη θέση του προνομιακού συνομιλητή της, 

υπονόμευσαν συνειδητά την υπεράσπιση των κατοχυρωμένων, από το Καταστατικό 

της, συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων. Εγκατέλειψαν τους συνταξιούχους της ΤτΕ, 

για τις επικοινωνιακές ανάγκες των δικών τους στοχεύσεων, στη δίνη των 

μνημονιακών νόμων (περικοπές στις κύριες και επικουρικές συντάξεις). Σήμερα που 

απέτυχαν στις προσωπικές τους επιδιώξεις, αδιαφορούν πλήρως για το χάος που 

δημιούργησαν και εξακολουθούν να δημιουργούν με την εμμονή τους σε τέτοια 

ιδεολογήματα. Ίσως ελπίζουν πως πλέον μόνο όλοι μαζί, μπορεί να  διασωθούν στη 

νέα πραγματικότητα.  
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ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ: ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤτΕ… 

Συνάδελφοι, 

Δυστυχώς για αυτούς, οι συνάδελφοι τους έχουν πλέον καταλάβει. Η τέως Πρόεδρος 

κ. Κλητοράκη, μέχρι χθες ακόμη, επέσειε τον κίνδυνο του Ν.4281/14 και της δήθεν 

ένταξής μας στο επικουρικό του Ι.Κ.Α./Ε.Τ.Ε.Α.Μ.!!!, γεγονός που καταρρίφτηκε 

παταγωδώς με το έγγραφο Φ.80020/οικ.43562/Δ15.978/3.12.2014 του Υπουργείου 

Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Ο νυν Πρόεδρος κ. Γοζαδίνος 

δεσμευόταν γραπτά και προφορικά πως με το διαχωρισμό του Μερίσματος θα 

επέστρεφαν στους συνταξιούχους οι  κρατήσεις των νόμων, τα Δώρα και Επιδόματα 

που μένουν στο φορέα (για εμάς ΤτΕ), για να ανακαλύψει και αυτός εκ των υστέρων 

πως σκοπός του ¨Προγράμματος¨ ήταν η διασφάλισή του μέσω ασφαλιστικής 

εταιρείας!!!  

Σε καμιά όμως περισπούδαστη ανακοίνωσή τους δεν αναφέρουν κάτι συγκεκριμένο 

που να θεμελιώνει την κινδυνολογία τους. Αντίθετα επιμελώς αποκρύπτουν τα όσα και 

εγγράφως (Φ80000/10447/133/17.6.2013) έχει αποδεχθεί το Υπουργείο Εργασίας 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας: «Η Τράπεζα της Ελλάδος ως φορέας 

ασφάλισης του προσωπικού της, δεν υπάγεται για τα θέματα του κλάδου επικουρικής 

σύνταξης στην εποπτεία και στον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας.»  

Γιατί λοιπόν επιχειρείται και μάλιστα με την περίτεχνη γραφίδα του νομικού παραστάτη 

τους αυτός ο εκφοβισμός των συναδέλφων; Άραγε, ακολουθούν πιστά το σχέδιο φόβου 

πιστεύοντας πως έτσι θα διασωθούν ή μήπως υπάρχουν άλλοι λόγοι που θέλουν να 

ωθήσουν το Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών, σε ασφαλιστική εταιρεία; 

 

Συνάδελφοι, 

Οι “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ”, πιστοί και σταθεροί σε όσα για το ¨Πρόγραμμα¨ έχουμε εξ αρχής 

διακηρύξει, αξιοποιώντας και τη θέση που εξέφρασε, κατά την ομιλία του στην ΤτΕ, ο 

σημερινός Υπουργός Οικονομικών πως: ¨στην έννοια της θεσμικής ανεξαρτησίας 

της ΤτΕ, συμπεριλαμβάνονται και τα εργασιακά, μισθολογικά και συνταξιοδοτικά 

δικαιώματα του προσωπικού της¨, θα επιδιώξουμε να επιτευχθεί, με Ειδική Συλλογική 

Συμφωνία, η πλήρης και ολοκληρωμένη λειτουργία του ¨Προγράμματος¨ μέσα στην 

ΤτΕ. Θα διεκδικήσουμε δηλαδή τη λειτουργία του όπως αρχικά αυτή είχε σχεδιαστεί, 

για την επιστροφή στους συνταξιούχους της ΤτΕ των μειώσεων των συντάξεων που 

μένουν στο φορέα (για εμάς ΤτΕ). Εξάλλου με την παραπάνω θέση, εκτός της ΠΑΣΚΕ, 

συμφωνούν όλες οι υπόλοιπες δυνάμεις του Συλλόγου των εν ενεργεία 

συναδέλφων. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου 
Κώστας, Καραφωτιά Φωφώ, Κουλούρης Γιώργος, Κουρκουτσάκη Τίνα, Κωνστανταράκη 
Εύα, Λεμπέσης Παναγιώτης, Μαγκλάρας Κώστας, Μελισσείδου Ελένη, Μπαλαούρας 
Μάκης, Μοσχονησίου Βάσω, Μουτσάκη Μάρθα, Μπουλαλά Αγγελική, Νέστoρας 
Γιώργος, Παπαμάργαρης Χάρης, Πατσιλίβα Μαργαρίτα, Χατούπη Μαρία, Χρηστίδης 
Απόστολος. 
 
Ιστολόγιο (Blog): http://endrasi-ste.blogspot.com                                                                    

Email: endrasi.ste@gmail.com 
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