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ΤΟ ΑΥΤΑΡΧΙΚΟ ΠΑΡΑΛΗΡΗΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ  

ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

ΣΤΙΣ  ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ… 

 

Αθήνα 17.3.2016 
Συνάδελφοι, 

Μετά τις αλλεπάλληλες αρνήσεις της πλειοψηφίας του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. σε 

προτάσεις, που έγιναν είτε μεμονωμένα  από τους συμβούλους των «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ», 

είτε με κοινό υπόμνημα με τους συμβούλους της «Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας», 

να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τις διεκδικήσεις των συνταξιούχων 

μας (δώρα έστω και στο Πρόγραμμα, κρατήσεις που κρίθηκαν αντισυνταγματικές, μη 

κράτηση Ε.Α.Σ-ΑΚΑΓΕ σε κύρια και επικουρική σύνταξη κ.α.), η ολομέλεια της 

κίνησής μας, με μαζική συμμετοχή των συναδέλφων, συζήτησε τρόπους για την 

προώθηση των διεκδικήσεων αυτών. Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη, πως η ισχνή 

πλειοψηφία στο Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. στις 19.2.2016 επέμεινε στην ανάθεση της 

διαχείρισης του Προγράμματος Πρόσθετων Μετεργασιακών Παροχών σε 

ασφαλιστική εταιρεία, θεωρήσαμε πως μια ουσιαστική διεκδικητική παρέμβαση 

των ίδιων των συναδέλφων καθίσταται πλέον αναγκαία. Μετά από συζήτηση και 

συλλογική προσπάθεια, καταλήξαμε σε σχετικό έγγραφο-υπόμνημα προς τη 

Διοίκηση της ΤτΕ και στην απόφαση να τεθεί αυτό στην απόλυτη κρίση των ίδιων των 

συναδέλφων, χωρίς διαχωρισμούς. Το υπόμνημα περιλαμβάνει τις παρακάτω 

διεκδικήσεις:  

1. Να εξετασθεί συνολικά η λειτουργία του Συστήματος Ασφάλισης 

Προσωπικού της ΤτΕ, σύμφωνα με το Καταστατικό της, στο οποίο 

συμπεριλαμβάνονται πλέον και οι διατάξεις των Καταστατικών των πρώην 

Ταμείων, με τους όρους οι οποίοι διαχρονικά έχουν προκύψει με αποφάσεις του 

Γενικού της Συμβουλίου, Π.Δ., Σ.Σ.Ε. και Συμφωνίες και με τις γενικές διατάξεις 

νόμων.  

2. Να θωρακιστεί πλήρως η λειτουργία του Προγράμματος Πρόσθετων 

Μετεργασιακών Παροχών με Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, ώστε να 

αρθούν αμετάκλητα τα όποια κενά επιτρέπουν σε οποιονδήποτε διανοείται να 

παραδώσει εκτός ΤτΕ, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, τις αποδοχές και τα δικαιώματα 

του προσωπικού της.  

3. Να αποκατασταθούν οι  συντάξιμες αποδοχές με την επιστροφή των πάσης 

φύσεως άδικων και παράνομων περικοπών (Ν.4024/11, 4051/12, 4093/12, 

ΑΚΑΓΕ, ποινών ορίων ηλικίας,  δώρων, επιδομάτων κ.α.) 

4. Να επανασυνδεθούν σταδιακά οι συντάξιμες αποδοχές με αυτές του εν 

ενεργεία προσωπικού, σύμφωνα με τα χρόνια ασφάλισης και το βαθμό, και να 

καταργηθούν οι διάφοροι διαχωρισμοί του.  

 

Συνάδελφοι, 

Το παραπάνω διεκδικητικό πλαίσιο μοναδικό στόχο έχει να συμβάλει στην 

υπέρβαση της εμφανούς έλλειψης διεκδικήσεων της σημερινής πλειοψηφίας του 

Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. και δεν διαχωρίζει τους συναδέλφους σε δικούς μας και στους 

άλλους. 



Επιμένει όμως σε αυτά που αποτελούν κεκτημένο όλων των συνταξιούχων μας και 

για τα οποία  εισφέραμε στην ΤτΕ,  όχι μόνο υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, αλλά 

και όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία των πρών Ταμείων μας, που από την 

1.1.2011 αποτελούν πλέον περιουσία της ΤτΕ!!! Αν λοιπόν αυτά, κατά την 

πλειοψηφία του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε., δεν αποτελούν αυτονόητα δικαιώματα καταστατικά 

και νομοθετικά κατοχυρωμένα, αλλά πρέπει να τα εγκαταλείψουμε στο «κέλυφος» 

των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, αναρωτιόμαστε: Γιατί άραγε ανέλαβε τα 

Ταμεία και τη συνολική περιουσία τους η ΤτΕ, αν ήταν να εφαρμόζονται οι 

κυβερνητικές αποφάσεις του Ι.Κ.Α. στις συντάξεις μας;; Αλήθεια, όταν το σημερινό 

Προεδρείο του Δ.Σ. προσφεύγει στις ασφαλιστικές για να περισώσει δήθεν τις 

συντάξιμες αποδοχές μας, δεν κατανοεί πως έτσι νομιμοποιεί τις κυβερνητικές 

παρεμβάσεις και απαλλάσσει τη Διοίκηση της ΤτΕ από τις υποχρεώσεις που 

ανέλαβε από 1.1.2011 και νομοθετικά έναντι των ασφαλισμένων της;;; 

 

Συνάδελφοι, 

Εάν το Προεδρείο επιλέγει την οδό του ενδοτισμού, δεν σημαίνει πως όλοι πρέπει να 

ακολουθήσουμε αυτή την επιλογή του, η οποία τελικά οδηγεί σε αυτοχειριασμό των 

δικαιωμάτων μας. Ούτε ασφαλώς η αναφορά περί της δήθεν υπονόμευσης του 

Σ.Σ.Τ.Ε. από τα μέλη που υπογράφουν το υπόμνημα, μπορεί να αναβάλει για 

αύριο την καθολική συμμετοχή και την υπογραφή του υπομνήματος, γεγονός που 

στέλνει μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, πως οι συνταξιούχοι της ΤτΕ δεν 

αποποιούμαστε τους αγώνες και την ιστορία μας. Πως ακριβώς υπονομεύουμε 

το Σύλλογο όταν ζητάμε να μας επιστραφούν οι αντισυνταγματικές κρατήσεις  που 

γίνονται κέρδη για τους μετόχους; Μήπως εκείνοι που έχουν στραμμένα τα μάτια στις 

ασφαλιστικές, υπονομεύουν εκτός από τον Σ.Σ.Τ.Ε. και τα δικαιώματα μας;  Οι 

συνταξιούχοι της ΤτΕ δεν έκλεψαν τίποτα και από κανέναν και δεν ντρέπονται για 

αυτά που κατάκτησαν και κατοχύρωσαν, καταστατικά και νομοθετικά.  

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να αγνοήσουν την αντιδημοκρατική υστερία του 

Προεδρείου, συμβάλλοντας στην ευρεία κυκλοφορία του υπομνήματος και την 

υπογραφή του. 

 

Με συναδελφικούς Χαιρετισμούς 

Η Ομάδα Συντονισμού  

Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Βαξεβανάκη Ιουλία, Γκότσης Δημήτρης, 
Γρατσίας Ηλίας, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου Κώστας, Καραδήμα Ζωή, Καραφωτιά 
Φωφώ, Κουλούρης Γιώργος, Κουρκουτσάκη Τίνα, Κωνστανταράκη Εύα, Λεμπέσης 
Παναγιώτης, Μαγκλάρας Κώστας, Μανώλης Παύλος, Μελισσείδου Ελένη, Μοσχονησίου 
Βάσω, Μουτσάκη Μάρθα, Μπουλαλά Αγγελική, Νικολόπουλος Σωτήρης, Νικολοπούλου 
Βίκυ, Παπαγεωργάκης Μάρκος, Παπαμάργαρης Χάρης, Ραγιάς Νικόλαος, Ραϊμόνδος 
Νικόλαος, Ρούσσος Γιώργος, Στρίμπερης Θόδωρος, Χατούπη Μαρία, Χάρακα 
Παναγιώτα, Χρηστίδης Απόστολος. 

Σημείωση: Μας ικανοποιεί το γεγονός ότι η προηγούμενη ανακοίνωσή μας 

ενεργοποίησε τα αντανακλαστικά του Σ.Σ.Τ.Ε.. Το Προεδρείο του Δ.Σ. υποχρεώθηκε 

να δηλώσει δημοσίως ότι η νέα εμφάνιση των συντάξιμων αποδοχών μας, σε ένα 

έντυπο οι συντάξεις (κύρια και επικουρική) και σε δεύτερο το Πρόγραμμα 

Μετεργασιακών Παροχών, δεν υποκρύπτει έκνομους σκοπούς!! Γνωρίζοντας όμως 

τη σταθερή του θέση για ανάθεση του Προγράμματος σε ασφαλιστική εταιρεία δεν 

εφησυχάζουμε…….  


