
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 14 

Αθήνα  1.9.2015 

 

Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ  
ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ  

ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΚΟΛΑΦΟ  
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΣΑΝ 

ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΑΣ 
 

Συνάδελφοι, 

Με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για την εφαρμογή του Ν.4336/14.8.2015 

περί ενοποίησης των επικουρικών ταμείων στο Ε.Τ.Ε.Α. του Ι.Κ.Α., εξέπεσαν και 

τα τελευταία φύλλα συκής πίσω από τα οποία, στελέχη της ΤτΕ και το 

προεδρείο του Σ.Σ.Τ.Ε., ασκούσαν συστηματική τρομοκρατία στους συνταξιούχους 

της ΤτΕ για δήθεν κινδύνους στο Μέρισμα (Επικουρική + Πρόγραμμα), και στήριζαν 

συστηματικά τη λογική ανάθεσης της διαχείρισης του Προγράμματος 

Μετεργασιακών Παροχών σε φορέα εκτός ΤτΕ. Ταυτόχρονα αναδεικνύονται οι 

πολύχρονες ευθύνες τους για τη μη χορήγηση, στους συνταξιούχους της ΤτΕ, των 

Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και του Επιδόματος Αδείας στο Μέρισμά τους 

(Επικουρική + Πρόγραμμα), που εξακολουθούν και δικαίως να χορηγούνται στους 

συναδέλφους συνταξιούχους της Ε.Τ.Ε., οι οποίοι μάλιστα κατέκτησαν το θεσμό της 

επικουρικής σύνταξης, πέντε χρόνια αργότερα  από τη θέσπισή του στην ΤτΕ.  

Υπενθυμίζουμε πως το Μετοχικό Ταμείο, το οποίο υπηρέτησε το θεσμό της 

επικουρικής σύνταξης, με τη χορήγηση ¨πρόσθετης μηνιαίας μετεργασιακής 

παροχής¨ στους εξερχόμενους από την υπηρεσία υπαλλήλους της ΤτΕ, μέχρι  και 

την πλήρη ενσωμάτωσή του, βάσει νόμου από 1.1.2011, στις υπηρεσίες της ΤτΕ, 

ουδέποτε εντάχθηκε στα υπό κρατική εγγύηση και χρηματοδότηση επικουρικά 

ταμεία. Σύμφωνα μάλιστα και με την πρόσφατη απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης 

του Υπουργείου αλλά και τη ρητή εξαίρεση από τη Βουλή κατά την πρόσφατη 

συζήτηση του σχετικού Νομοσχεδίου, εισηγητής του οποίου ήταν ο συνάδελφος 

Βουλευτής Μ. Μπαλαούρας, η επικουρική ασφάλιση αποτελούσε και αποτελεί 

αποκλειστική καταστατική ευθύνη της ΤτΕ έναντι του προσωπικού της!!! 

Αποτελεί λοιπόν κόλαφο για στελέχη και συνδικαλιστές της ΤτΕ, που 

υπερακοντίζοντας τις απαιτήσεις των μνημονίων και συμπεριφερόμενοι ως τα 

καλά παιδιά, εφάρμοζαν διατάξεις περικοπών που δεν αφορούσαν τους 

συνταξιούχους της ΤτΕ. Διατάξεις που ο χώρος της Ε.Τ.Ε.  εξακολουθεί πολύ 

σωστά και νόμιμα να μην υλοποιεί, χορηγώντας τα δικαιούμενα μερίσματα 

στους συνταξιούχους της. Μάλιστα, διαψεύσθηκαν εκ νέου οι καλοθελητές 

συνδικαλιστές και στελέχη της ΤτΕ, που θεωρούσαν βέβαιη την ενσωμάτωση του 

λογαριασμού επικουρικής ασφάλισης της Ε.Τ.Ε. στο Ε.Τ.Ε.Α.. Αποδεικνύεται, πως 

οι δυνάμεις στελεχών και συνδικαλιστών της Ε.Τ.Ε., έχουν μεγαλύτερο βαθμό 

ετοιμότητας για να υπερασπιστούν τα δικαιώματά τους σε αντίθεση με τους 

δικούς μας, οι οποίοι πρωτίστως ενδιαφέρονται για την ¨εξουσία¨ και τη  

μελλοντική υπηρεσιακή τους εξέλιξη…. 

 



 

Συνάδελφοι, 

Όπως θα διαπιστώσετε και από τις ανακοινώσεις που εκδώσαμε την περίοδο του 

καλοκαιριού και οι οποίες έχουν αναρτηθεί στο Ιστολόγιό μας                            

(endrasi-ste.blogspot.com) και σε αυτό του Σ.Σ.Τ.Ε., οι “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” δεν πρόκειται 

να υποστείλουμε την πραγματική σημαία της ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ της ΤτΕ, η ουσία της 

οποίας πριν και πάνω απ όλα έγκειται για εμάς στα δικαιώματα και την 

αξιοπρέπεια του συνόλου του προσωπικού, εν ενεργεία και συνταξιούχων. Η 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ της ΤτΕ, δεν αποτελεί σημαία ευκαιρίας την οποία διπλώνουμε και 

ξεδιπλώνουμε σύμφωνα με τα παραταξιακά μας συμφέροντα, όπως έπραξε το 

προεδρείο του Σ.Σ.Τ.Ε., το οποίο έφτασε σε σημείο να επιχαίρει για το τρίτο 

μνημόνιο και να εκδίδει ανακοίνωση με την οποία τρομοκρατούσε τους 

συνταξιούχους μας για επί πλέον εισφορά 6%, για την υγεία και περίθαλψη, στην 

επικουρική σύνταξη! Φυσικά, ανεξάρτητα διαφορετικών εκτιμήσεων και γνωμών, 

κανείς δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος από την υπογραφή ενός ακόμα 

μνημονίου. Το να ψάχνει όμως να φορτώσει, ακόμα μεγαλύτερες συνέπειες από 

αυτές που ήδη προβλέπονται, στις πλάτες των συναδέλφων μας για παραταξιακούς 

και μόνο λόγους, όπως έκανε το προεδρείο, αποτελεί ακραία και επικίνδυνη 

ρεβανσιστική πρακτική.  

Οι “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ”, παράλληλα με τη διαδικασία δικαστικής προσφυγής η οποία 

ειδικά μετά την απόφαση του ΣτΕ είναι μονόδρομος, θα διεκδικήσουμε άμεσα από 

την ΤτΕ να εφαρμόσει χωρίς καθυστέρηση την απόφαση του ΣτΕ, αφού για τους 

συνταξιούχους της ΤτΕ δεν απαιτούνται ¨ισοδύναμα¨.   

Συνάδελφοι, 

Η αποκατάσταση των δικαιωμάτων μας, με τον αναδρομικό υπολογισμό και 

καταβολή των Δώρων και του Επιδόματος Αδείας σύμφωνα με τις Καταστατικές 

προβλέψεις για το Μέρισμα των συνταξιούχων μας, αλλά και η σωστή εφαρμογή 

των υποχρεώσεων της Ανεξάρτητης Κεντρικής Τράπεζας έναντι του προσωπικού 

της σε κύρια σύνταξη και Μέρισμα (Επικουρική + Πρόγραμμα), αποτελεί θέμα 

ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ. 

Απαιτείται πλέον ουσιαστική συζήτηση για λύσεις στο εσωτερικό και μόνο της ΤτΕ, 

μακριά από λογικές ανάθεσης δικαιωμάτων μας εκτός ΤτΕ.  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” 

 


