
 

 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

ΝΑ ΠΙΣΤΩΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΟ ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 

ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΤτΕ 

 

Αθήνα 12.12.2016 
 

Συνάδελφοι, 

Με την πρόσφατη παρέμβαση της κυβέρνησης, και προσωπικά του ίδιου του 

Πρωθυπουργού της χώρας, για τη χορήγηση 13ης σύνταξης, δηλαδή Δώρου  

Χριστουγέννων στους συνταξιούχους, όλων των Ασφαλιστικών Ταμείων και του 

Δημοσίου, με σύνταξη μέχρι 850 ευρώ, αφαιρείται πλέον κάθε πρόσχημα για τη μη 

επαναχορήγηση του Δώρου και στους συνταξιούχους της ΤτΕ. Εξέλειπαν πλέον 

ακόμα και τα επιχειρήματα επικοινωνιακής πολιτικής, που πρόβαλλε το Προεδρείο 

του Σ.Σ.Τ.Ε., προσπαθώντας να δικαιολογήσει την αδράνειά του για τις διεκδικήσεις 

των αυτονόητων, ακόμα και της εφαρμογής των αποφάσεων του ΣτΕ!!  

 

Συνάδελφοι, 

Όπως η σημερινή Διοίκηση ενήργησε πραγματικά ως Διοίκηση μιας Κεντρικής 

Τράπεζας του Ευρωσυστήματος, σε σχέση με την απεμπλοκή της ΤτΕ από το τρίτο 

μνημόνιο, τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, με την ίδια λογική απαιτείται να ενεργήσει και 

να επαναχορηγήσει στις 22.12.2016 το Δώρο Χριστουγέννων στο σύνολο του 

προσωπικού. Με αλλεπάλληλες Γνώμες της ΕΚΤ, οι συνταξιούχοι των Κεντρικών 

Τραπεζών αποτελούν τμήμα του προσωπικού τους. Ενώ υπενθυμίζουμε πως οι 

συνάδελφοι της ΕΤΕ λαμβάνουν ανελλιπώς τα Δώρα και το επίδομα αδείας, στην 

αντίστοιχη με το Μέρισμά μας, επικουρική τους σύνταξη.  

  

Καλούμε λοιπόν τη Διοίκηση και προσωπικά τον κ. Διοικητή, να ενεργήσει άμεσα για 

την πίστωση των λογαριασμών στο σύνολο του προσωπικού της ΤτΕ, με το 

αναλογούν Δώρο Χριστουγέννων, δηλαδή για τους συνταξιούχους, μία πλήρη κύρια 

σύνταξη και μέρισμα (επικουρική και πρόγραμμα μετεργασιακών παροχών).  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η Ομάδα Συντονισμού  

Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Βαξεβανάκη Ιουλία, Γκότσης Δημήτρης, 
Γρατσίας Ηλίας, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου Κώστας, Καραδήμα Ζωή, Καραγιάννης 
Νίκος, 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. 

Υπενθύμιση: Την Τρίτη 13.12.2016, στις 11.00 το πρωΐ, στη Λέκκα 23/25, στην 

αίθουσα Συνελεύσεων του Συλλόγου μας, πραγματοποιείται η μηνιαία συγκέντρωση 

της Κίνησής μας. Καλούμε όλους τους συναδέλφους χωρίς διαχωρισμούς και 

αποκλεισμούς, σε μια ειλικρινή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, για τη 

συγκρότηση μιας αποτελεσματικής διεκδικητικής ενότητας στο χώρο μας.  

 


