
ΕΚΤΑΚΤΗ	ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ‐	ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ	
	

                                                           Αθήνα,	6	Ιουνίου	2017	
Συνάδελφοι,	
Με έκπληξη, που σύντομα εξελίχθηκε σε οργή, διαβάσαμε την «Ενημερωτική 
Ανακοίνωση» της 1 Ιουνίου, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και την 
Γραμματέα του Σ.Σ.Τ.Ε.. Για να μας παραπλανήσουν, σημειώνουν ότι 

«Δημοσιεύματα εφημερίδων αναφέρουν», πως η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. και άλλες Ομοσπονδίες 
Συνταξιούχων, καταγγέλλουν την αναβολή εκδίκασης της αίτησης αναίρεσης, κατά του 
νόμου Κατρούγκαλου!! 
 
Μα ποιος κοροϊδεύει ποιόν;; Πρόεδρος της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. δεν είναι η Γραμματέας του Σ.Σ.Τ.Ε. κ. 
Ε. Κλητοράκη και μέλος του Δ.Σ. της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. δεν είναι ο Πρόεδρος του Σ.Σ.Τ.Ε. κ. Ι. 
Γοζαδίνος;; Γιατί φοβούνται λοιπόν να παραδεχθούν, με παρρησία, ότι ουσιαστικά έχουν 
αποδεχθεί και έχουν υπογράψει την αίτηση αναίρεσης του νόμου 4387/2016 εκ μέρους 
της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.;;  
 
Ερώτημα 1ο: Με απόφαση ποιού οργάνου, ο Πρόεδρος και η Γραμματέας του Σ.Σ.Τ.Ε. 
συνυπέγραψαν την αίτηση ακύρωσης του νόμου, που εξαίρεσε την ΤτΕ από τον ΕΦΚΑ (κύρια 
σύνταξη) και το ΕΤΕΑΕΠ (μέρισμα και εφάπαξ);; 
 
Ερώτημα 2ο: Μήπως γι αυτό καθυστερεί η απεμπλοκή των συνταξιοδοτικών μας αποδοχών 
από τα μνημόνια, που δεν μας αφορούν, και συνεχίζει να καταβάλλεται “έναντι σύνταξης” σε 
όσους έχουν αποχωρήσει μετά τον νόμο 4387/2016;; Τι περιμένουν και επιθυμούν άραγε;; 
΄Εναν καινούργιο νόμο, από κυβέρνηση της επιλογής τους, που θα συμπεριλάβει και την ΤτΕ, 
και γι΄ αυτό ζητούν την αναίρεση του νόμου που μας εξαίρεσε;;  
 
Ερώτημα 3ο: Ποιοί «άδηλοι μηχανισμοί» κωλυσιεργούν και ποιά άλλα συμφέροντα, πέραν των 
ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, εξυπηρετούν όλες αυτές οι σκόπιμες παρερμηνείες και 
καθυστερήσεις;;  
 
Ερώτημα 4ο : Μήπως ήρθε πλέον η ώρα να αποχωρήσουμε από την Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. και 
απαιτείται άμεση σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για αποφάσεις;; 
	
Συνάδελφοι,		
Σε πείσμα της ενδοτικής πολιτικής του Προεδρείου, δεν θα κουραστούμε να επιμένουμε και να 
αγωνιζόμαστε για την αλήθεια και την αποκατάσταση της αυτονομίας του Συστήματος 
Ασφάλισης του Προσωπικού της ΤτΕ. Παράλληλα με την εξέταση της παραμονής μας πλέον 
στην Ο.Σ.Τ.Ο.Ε., θα επιμείνουμε στην διεκδίκηση του πλαισίου, που αποτέλεσε το προεκλογικό 
μας πρόγραμμα, τις προτάσεις του οποίου καταθέσαμε στο Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. και σας 
ενημερώσαμε με την προηγούμενη ανακοίνωσή μας. 
 
Με	συναδελφικούς	χαιρετισμούς,	
Η	ΟΜΑΔΑ	ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ	
Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Βαξεβανάκη Ιουλία, Γκότσης Δημήτρης, Γρατσίας 
Ηλίας, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου Κώστας, Καραγιάννης Νίκος, Καραδήμα Ζωή, Καραφωτιά 
Φωφώ, Κουλούρης Γιώργος, Κουρκουτσάκη Τίνα, Κωνστανταράκη Εύα, Λεμπέσης Παναγιώτης, 
Μαλαπάσχας Παναγιώτης, Μανώλης Παύλος, Μασσαλάς Δημήτρης, Μελισσείδου Ελένη, Μοσχονησίου 
Βάσω, Μουτσάκη Μάρθα, Μπουλαλά Αγγελική, Νικολόπουλος Σωτήρης, Νικολοπούλου Βίκυ, 
Παπαγεωργάκης Μάρκος, Παπαμάργαρης Χάρης, Ραγιάς Νικόλαος, Ρούσσος Γιώργος, Στρίμπερης 
Θόδωρος, Χατούπη Μαρία, Χάρακα Παναγιώτα, Χρηστίδης Απόστολος. 


