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                             ΕΧΟΥΝ ΠΡΟ ΠΟΛΛΟΥ ΑΠΩΛΕΣΕΙ  

                 ΚΑΘΕ ΙΧΝΟΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ 

 

Συνάδελφοι, 

Με την ανακοίνωση 25/22.9.2016 του Σ.Σ.Τ.Ε., υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τη 

Γραμματέα του Δ.Σ., το Προεδρείο μας πληροφορεί, πέντε μήνες μετά την ψήφιση του 

Ν.4387/2016, πως ο συγκεκριμένος νόμος όχι μόνο δεν μας αφορά, αλλά μας παρέχει και 

δυνατότητες! Αν η ανακοίνωση αυτή, ήταν αποτέλεσμα του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. που 

συνεδρίασε δυο ημέρες πριν, στις 20.9.2016, θα αποτελούσε ίσως μια θετική εξέλιξη. Όμως 

σε αυτή τη συνεδρίαση το Προεδρείο, όχι μόνο επιτέθηκε με σφοδρότητα στους 

συμβούλους της Κίνησής μας για την επιμονή τους στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων που 

μας παρέχει ο Ν.4387/2016, αλλά δήλωσε πως τα αιτήματα του Σ.Σ.Τ.Ε. προς τον κ. 

Διοικητή, εστιάζονται κυρίως στη μεταφορά επί πλέον επικουρικής 10-12% στο “Πρόγραμμα” 

και στη διεύρυνσή του με τη συμμετοχή των ασφαλισμένων μετά την 1.1.1993. Καμιά 

απολύτως αναφορά στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων του νόμου. Θα μπορούσαμε ίσως να 

δεχτούμε ότι τελικά “πείστηκαν” στο Δ.Σ. και απλά δεν μας το είπαν! Όμως στην ανακοίνωσή 

τους γράφουν: «Από νομική άποψη ο Ν.4387/16 εξαρχής φάνηκε ότι δεν έχει εφαρμογή στην 

ΤτΕ.». Τότε ως προς τι η πεντάμηνη καθυστέρηση; Ξέχασαν πως μας κατηγορούσαν γιατί 

σπεύσαμε να πούμε ευθύς εξ αρχής πως ο νόμος δεν μας αφορά, ενώ εκείνοι ως υπεύθυνοι 

συνδικαλιστές περίμεναν τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου για να πάρουν θέση; Τι 

έγινε σήμερα και ξαφνικά χωρίς καμιά νομική γνωμοδότηση, ομολογούν πως είχαμε 

απόλυτα δίκιο; Είμαστε υποχρεωμένοι να υπενθυμίσουμε βασικά στοιχεία της πορείας του 

θέματος, από την ψήφιση του νόμου μέχρι και σήμερα, για να κατανοηθεί πως αυτή η 

ξαφνική στροφή δεν στοχεύει στην αποκατάσταση των συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων, 

ούτε στην διεκδικητική ενότητα των συναδέλφων μας.  

 Αμέσως με την ψήφιση του νέου ασφαλιστικού νόμου (Ν.4387/2016), στην ανακοίνωσή 

μας 29/12.5.2016 σημειώναμε πως ο σχετικός νόμος, σεβάσθηκε την αυτονομία του 

Συστήματος Ασφάλισης Προσωπικού της ΤτΕ (Σ.Α.Π.Τ.Ε.) και μας παρείχε ταυτόχρονα 

σαφείς δυνατότητες για μια ουσιαστική αποκατάσταση της λειτουργίας του σύμφωνα με τα 

Καταστατικά των πρώην Ταμείων, τις γενικές διατάξεις νόμων και τις κάθε είδους συλλογικές 

συμφωνίες και συμβάσεις στο χώρο της ΤτΕ.  

 Το Προεδρείο του Σ.Σ.Τ.Ε., προκειμένου να μειώσει την αξία του νόμου για το χώρο μας 

και την ουσιαστική συμβολή των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” και του συναδέλφου μας Μ. Μπαλαούρα στη 

πλήρη κατανόηση και το σεβασμό του ασφαλιστικού καθεστώτος του προσωπικού της ΤτΕ 

από τους συντάκτες του νομοσχεδίου, θεώρησε πρέπον να ρίξει τη μπάλα στην εξέδρα, 

λέγοντας πως: «Οφείλουμε να περιμένουμε τη δημοσίευση του αντίστοιχου ΦΕΚ και την 

κατάθεση των πρώτων ερμηνευτικών εγκυκλίων.. και αφού υπάρξει νομική άποψη θα 

σας ενημερώσουμε με αναλυτική ανακοίνωση για όλες τις πτυχές που μας αφορούν». 

(Ανακοίνωση 22/12.5.2016 του Σ.Σ.Τ.Ε., τα έντονα γράμματα και οι υπογραμμίσεις δικές 

τους).  

 Στην συνέχεια, με αφορμή την πρώτη υπουργική απόφαση που εκδόθηκε στις 7.6.2016 

(ΦΕΚ 1605), εκδίδει τη ανακοίνωση 23/15.6.2016, με τον πομπώδη τίτλο «ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΤτΕ!!». Η κινδυνολογία και η τρομοκρατία 

των συνταξιούχων κορυφώνεται.   



 Τελικά όπως ήταν αναμενόμενο, με το ΦΕΚ 1988/Β΄/1.7.2016 διορθώνεται η υπουργική 

απόφαση και απαλείφεται κάθε αναφορά στην ΤτΕ από την προηγούμενη απόφαση. Θα 

περίμενε κανείς πως μετά από αυτή την εξέλιξη, το Προεδρείο του Σ.Σ.Τ.Ε., έστω και 

καθυστερημένα, θα επεδείκνυε γενναιότητα ψυχής. Όχι μόνο κάτι τέτοιο δεν έγινε, αλλά 

αντίθετα, με την ανακοίνωσή του 24/5.7.2016, προσπαθεί να μειώσει αυτή τη σαφή ρύθμιση, 

που νομικά για την ΤτΕ είναι πιο ισχυρή ακόμα και από τον νόμο!!   

 Αίφνης, τρείς μήνες μετά τα παραπάνω, στις 22.9.2016, το Προεδρείο τελικά συμφωνεί 

πως ο Ν.4387/2016 όχι μόνο δεν μας αφορά, αλλά  και μας παρέχει και δυνατότητες! 

Όμως, όχι μόνο, δεν κάνει καμιά πρόταση για την αξιοποίηση των παρεχομένων 

δυνατοτήτων, αλλά επιτίθεται και πάλι στην Κίνησή μας, που ζητάει και επιμένει, εκτός 

άλλων, και σε σταδιακή ενοποίηση κατά βαθμό και χρόνια ασφάλισης των συντάξεων του 

προσωπικού της ΤτΕ. Μάλιστα μας κατακεραυνώνει, πως η διεκδίκηση αυτή δεν μπορεί να 

υλοποιηθεί, λόγω του Ν.2084/1992 και διότι κοστίζει πολύ! Ναι, το Προεδρείο και όχι η 

Διοίκηση απορρίπτει, λόγω κόστους (!), ένα αίτημα που καθίσταται νόμιμο μετά τον 

Ν.4387/2016, αν και γνωρίζει πως η όποια ρύθμιση θα ισχύσει σταδιακά εφεξής, όπως 

προβλέπει και ο ίδιος ο νόμος. Αναρωτιόμαστε όμως, όταν ο συντάκτης της ανακοίνωσης 

αναφέρεται στον Ν.2084/1992 και στην απαγόρευση που δήθεν θέτει στην περίπτωση 

αποκατάστασης της λειτουργίας των συντάξεων του προσωπικού, γιατί ξεχνά, πως με τον 

ίδιο νόμο επεβλήθησαν και οι απαράδεκτοι διαχωρισμοί του προσωπικού σε πριν και μετά το 

1993, τους οποίους όλοι, και σωστά, θέλουμε να εκλείψουν; Μήπως τελικά αληθεύει, 

πως προτάθηκε  η κάλυψη του αναλογούντος κόστους για τη διεύρυνση του 

“Προγράμματος”, με τη συμμετοχή και των ασφαλισμένων μετά την 1.1.1993, να 

πραγματοποιηθεί με τα χρήματα των περικοπών των πριν το 1993 ασφαλισμένων, που 

ανέρχονται σε δεκάδες εκατομμυρίων ευρώ ετησίως; Μήπως επιλέγοντας να φέρουν το 

βάρος της διεύρυνσης τα θύματα της πολιτικής των μνημονιακών περικοπών, δηλαδή οι 

παλιοί συνταξιούχοι, το Προεδρείο αρνείται να ζητήσει την επιστροφή των περικοπών 

και των δώρων και την αποκατάσταση των συντάξεων;  

 

Συνάδελφοι, 

Η ξαφνική στροφή του Προεδρείου για να έχει νόημα, πρέπει να συνοδευτεί από το ανάλογο 

διεκδικητικό πλαίσιο που θα αξιοποιεί τις δυνατότητες του Ν.4387/2016 και από την 

υιοθέτηση, έστω και τώρα, της πρότασης για αντιπροσωπευτική αναλογική συγκρότηση του 

Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. και των εκπροσώπων του στα διάφορα όργανα. Διαφορετικά, θα αποτελεί 

μια απλή κυβίστηση για προεκλογικές σκοπιμότητες και ιδιοτελείς σκοπούς. 

Για την Κίνησή μας, αποτελεί δέσμευση το πλαίσιο των διεκδικήσεων που καταθέσαμε στο 

Δ.Σ του Σ.Σ.Τ.Ε. στις 20.9.2016, (Ανακοίνωσή μας 36/21.9.2016), όπως αποτελούσε 

δέσμευσή μας, που υλοποιήθηκε, η διασφάλιση της μη εμπλοκής της ΤτΕ στον πρόσφατο 

νόμο.  

 

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. 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους στη συγκέντρωσή μας στις 12.10.2016, στις 11.00 π.μ., 
στην αίθουσα Συνελεύσεων του Συλλόγου, Λέκκα 23-25, στον Β΄ όροφο  


