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ΚΑΜΙΑ ΕΜΠΛΟΚΗ ΤΗΣ ΤτΕ  

ΣΤΗΝ  ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ…. 

 

Συνάδελφοι, 

Σήμερα, αρκετοί συνταξιούχοι μας ενημέρωσαν, και το επιβεβαιώσαμε, πως το 

Capital gr. σε άρθρο του, σχετικά με την απόφαση που επρόκειτο να εκδοθεί για την 

ενοποίηση Επικουρικών Ταμείων στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 

(Ε.Τ.Ε.Α.),  ενέπλεκε και την ΤτΕ!  

Κατόπιν αυτού, σε συντονισμό με τους συμβούλους του Σ.Υ.Τ.Ε. της Ενωτικής 

Συνδικαλιστικής Συνεργασίας, που ήταν παρόντες στην Αθήνα, αποφασίσαμε να 

δράσουμε από κοινού για αποσαφήνιση προθέσεων και δεδομένων. Έχοντας 

υπόψη μας το αρνητικό προηγούμενο του μνημονίου του 2012 όπου η ΤτΕ κατέστη 

¨επικοινωνιακό θύμα ¨ ρυθμίσεων που δεν την αφορούσαν, ενημερώσαμε άμεσα 

τον συνάδελφο Βουλευτή Μ. Μπαλαούρα, ο οποίος ήταν και εισηγητής του σχετικού 

νομοσχεδίου. 

Μετά από συντονισμένες παρεμβάσεις του συναδέλφου Μ. Μπαλαούρα και 

στελεχών της ΤτΕ προς τους αρμόδιους Υπουργούς κ.κ. Κατρούγκαλο, Μάρδα και 

Χαϊκάλη, διευκρινίσθηκε από όλους, αλλά και από την αρμόδια Διεύθυνση 

Επικουρικών Ταμείων του Υπουργείου, πως δεν υπάρχει περίπτωση εμπλοκής 

του πρώην Μετοχικού Ταμείου Υπαλλήλων ΤτΕ (Μ.Τ.Υ.Τ.Ε.) στην επερχόμενη 

ενοποίηση Επικουρικών Ταμείων στο Ε.Τ.Ε.Α., τα οποία καθορίζονται σαφώς στο  

Ν.4336/14.8.2015. Στα Ταμεία αυτά δεν περιλαμβάνεται το πρώην Μ.Τ.Υ.Τ.Ε. καθώς 

αυτό έχει πλέον καταργηθεί και έχει ενσωματωθεί στις υπηρεσιακές λειτουργίες της 

ΤτΕ, η δε ενοποίησή του στο Ε.Τ.Ε.Α. δεν θα ήταν συμβατή με το θεσμικό χαρακτήρα 

της ρύθμισης ανάληψης της ευθύνης ασφάλισης του προσωπικού της από την ίδια 

την ΤτΕ με τον πρόσφατο  Ν.3863/2010 - άρθρο 64. 

Συνάδελφοι, 

Από κοινού με τους εν ενεργεία συναδέλφους παρακολουθούμε κάθε φάση της 

διαδικασίας υλοποίησης και εφαρμογής των σχετικών νόμων (Ν.4334/16.7.2015 και 

Ν.4336/14.8.2015). Σημειώνουμε την ετοιμότητα των συναδέλφων στην ενημέρωσή 

μας, για κάθε τι που έρχεται σε γνώση τους από εφημερίδες, Μ.Μ.Ε. και Blogs και 

τους ευχαριστούμε. Παρά τις δυσκολίες της περιόδου, είμαστε όλοι σε ετοιμότητα και 

εγρήγορση.  

Επαναλαμβάνουμε και πάλι, πως σε κάθε περίπτωση, οι “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” δεν 

πρόκειται να υποστείλουμε την πραγματική σημαία της ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ, 

επιμένοντας σε συμφωνίες και ρυθμίσεις που θα αποκαταστήσουν τα 

δικαιώματά μας, στο εσωτερικό και μόνο της ΤτΕ . 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” 


