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ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΞΥΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ 

Τελευταία βομβαρδιζόμαστε με ανακοινώσεις τις οποίες εκδίδουν με 

υπογραφή τους ο Πρόεδρος και η Γ. Γραμματέας του Σ.Σ.Τ.Ε, χωρίς 

καμιά συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Όλως «τυχαία», οι 

παραπάνω συνάδελφοι είναι της ίδιας συνδικαλιστικής παράταξης και του αυτού 

κομματικού περιβάλλοντος. Την ίδια στιγμή, που στους άλλους υπάρχοντες συνδυασμούς 

στο Σ.Σ.Τ.Ε. δεν επιτρέπεται να εκδώσουν και να ταχυδρομήσουν, δια μέσου του 

μηχανισμού του, περισσότερες από δυο ανακοινώσεις το χρόνο, οι ίδιοι με το πρόσχημα του 

δήθεν Προεδρείου, κορφολογούν τις εισφορές όλων των συναδέλφων συνταξιούχων και 

χωρίς κανένα όριο εκδίδουν και ταχυδρομούν, ουσιαστικά, τις παραταξιακές τους 

ανακοινώσεις. Επιπρόσθετα υποβοηθούνται και από τη Διοίκηση της ΤτΕ η οποία 

ταχυδρομεί ανακοινώσεις τους, κάτι που δεν πράττει και με αυτές των άλλων Κινήσεων, 

παρεμβαίνοντας έτσι προδήλως στα συνδικαλιστικά δρώμενα του χώρου. Ίσως ορισμένοι να 

θεωρούν πως η δύσκολη σημερινή περίοδος ευνοεί τη διατήρηση σε ισχύ της 

συνδικαλιστικής διαμεσολάβησης και της διαπλοκής, που έφεραν τη χώρα στη σημερινή 

κατάσταση. Για αυτούς η διατήρηση των ¨εξουσιών τους¨ είναι πάνω από όλα,  για αυτό και 

νομίζουν πως θα το πετύχουν, προσφεύγοντας ξαφνικά στην Ανεξαρτησία της ΤτΕ !   

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΤΗΣ ΤτΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ…. 

Όλοι αυτοί, που στα προηγούμενα χρόνια κατέστησαν διάτρητη κάθε έννοια 

ανεξαρτησίας της ΤτΕ, αφού αποδέχθηκαν την εφαρμογή όλων των μνημονιακών νόμων 

και των υπουργικών αποφάσεων, ξαφνικά σήμερα θυμήθηκαν τη θεσπισμένη από το 

1927 ανεξαρτησία της ΤτΕ! Μήπως έστω, και εκ των υστέρων, αναγνώρισαν τα λάθη τους 

και θέλουν σήμερα να τα διορθώσουν με: α. την επαναφορά και καταβολή στους 

συνταξιούχους συναδέλφους όλων εκείνων που τους στέρησαν καταπατώντας τη 

θεσπισμένη ανεξαρτησία της ΤτΕ (Δώρα, Επιδόματα, Μειώσεις Νόμων, ΑΚΑΓΕ, 

Πέναλτι, Πλαφόν)  β. την απεμπλοκή των συνταξιούχων της ΤτΕ από την ΗΔΙΚΑ και από 

τις όποιες σκέψεις για προσφυγή του Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών σε 

Ιδιωτική Ασφάλιση; Δυστυχώς αλλά δεν πρόκειται για την αναγνώριση των λαθών και την 

αποκατάσταση των αδικιών. Αντίθετα, στον οίστρο του παραταξιακού τους παροξυσμού 

αποδέχονται την αύξηση των εισφορών υγείας από 4% σε 6% στις κύριες συντάξεις, όταν 

γνωρίζουν πολύ καλά πως οι συνταξιούχοι και οι εργαζόμενοι της ΤτΕ έχουν 

¨αυτοδιαχειριζόμενο φορέα υγείας¨ !!!  

Επιτέλους λοιπόν ας διεκδικήσουν αυτά για τα οποία το ΣτΕ δικαίωσε τους 

συνταξιούχους (περικοπές του έτους 2012) και που ακριβώς λόγω της ανεξαρτησίας της 

ΤτΕ δεν έπρεπε να είχαν περικοπεί από τις συντάξεις των συνταξιούχων της, όπως 

ακριβώς έγινε με τους μισθούς του εν ενεργεία  προσωπικού και των μελών της Διοίκησής 

της...  

Ο ξαφνικός, λοιπόν, έρωτας του Προεδρείου με την ανεξαρτησία της ΤτΕ έχει να κάνει με τις 

δικές τους παραταξιακές σκοπιμότητες και όχι με τις ανάγκες των συνταξιούχων της ΤτΕ. Ας 

σημειώσουν, όμως, όλοι πως η ανεξαρτησία της ΤτΕ δεν αποτελεί σημαία ευκαιρίας.  

Οι “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” δεν πρόκειται να υποστείλουμε την πραγματική σημαία της 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ, αυτής που συμπεριλαμβάνει τα δικαιώματα του συνόλου του 

προσωπικού της ΤτΕ.  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” 


