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ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ: Η ΑΜΕΣΗ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ 

 

Συνάδελφοι, 
Ένα μήνα μετά τη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου, με τις ανακοινώσεις Νο 2 των 

Κινήσεων ΔΗ.ΣΥ(ΠΑΣΚΕ) και ΔΕΚΣ(ΔΑΚΕ), που συγκροτούν το Προεδρείο του Σ.Σ.Τ.Ε., 

«οι εραστές» των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών, έλυσαν το μυστήριο του παγώματος 

της Γνωμοδότησης. Δεν ήταν αυτά που αρχικά ανέφεραν στις ταυτόσημες ανακοινώσεις των 

Σ.Σ.Τ.Ε. και Σ.Υ.Τ.Ε., αλλά ανακάλυψαν πως το πάγωμα της Γνωμοδότησης ήταν 

αποτέλεσμα κυβερνητικών απειλών και παρεμβάσεων στην Διοίκηση, στις οποίες  μάλιστα 

εμπλέκουν και τον επί κεφαλής των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ”!! Μάλιστα στην ανακοίνωσή τους 

ερωτούν, δήθεν αφελώς, μήπως για αυτό οι “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” εξέδωσαν  μία μόνο ανακοίνωση 

μετά από την απόφαση του Νομικού Συμβουλίου; Πώς να επιβεβαιωθεί ότι οι “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” 

έχουν ήδη εκδώσει ένα τετρασέλιδο εφημεριδάκι και  τέσσερες ανακοινώσεις μετά τις 

3.10.2017 που συνεδρίασε το Ν.Σ., όταν η πλειοψηφία των συναδέλφων διαβάζει μόνο 

ό,τι ταχυδρομεί το Δ.Σ., αφού οι εκτός Προεδρείου Κινήσεις δεν έχουν τέτοιο δικαίωμα;;!! 

Μάλιστα, όπως ομολογούν χωρίς καμιά ντροπή, «μας παρακολουθούν» και ανακάλυψαν 

συνάντηση του εκπροσώπου μας με τον συνάδελφο Μ. Μπαλαούρα και “υψηλόβαθμο 

στέλεχος της Τράπεζας”, σε “καφετέρια πλησίον του Συλλόγου”. Γιατί δεν αναφέρουν το 

όνομά του, δεν είχαν καλή ορατότητα;;!! Ελπίζουμε να είχαν τουλάχιστον και ένα κινητό 

τηλέφωνο ώστε να φτιάξουν και ένα καλό video!! Δυστυχώς αντί της σύμπνοιας και της 

ομοφωνίας, εκφράζουν τελικά τον ίδιο θυμό που επέδειξαν και μετά την έκδοση του νόμου 

4387/2016 και του διορθωτικού ΦΕΚ της 1.7.2016, όταν είχαν φτάσει σε σημείο να ομιλούν 

για μη υπογραφή του Υπουργού στο εκδοθέν ΦΕΚ!!  Αλήθεια τόσο πολύ υποτιμούν τη 

νοημοσύνη των συναδέλφων μας, οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά, ποιος όλα αυτά τα χρόνια 

σταθερά αγωνίζεται για την κατάργηση των παράνομων κρατήσεων και ποιοι βρίσκουν 

σωσίβιο στις ¨μεταφορές¨ και τη διαχείριση των ασφαλιστικών εταιρειών ;;!! 

 

Το πόσο όμως επικίνδυνα συμπεριφέρονται για τα συμφέροντά μας οι συνάδελφοι του 

Προεδρείου, αποδεικνύεται από την αναφορά τους στη Γνωμοδότηση του Νομικού 

Συμβουλίου για το θέμα της Ε.Α.Σ.. Δεν αναδεικνύουν την θέση των πέντε καθηγητών οι 

οποίοι θεωρούν: «…δεδομένη την ανεξαρτησία του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης 

του προσωπικού της ΤτΕ, αλλά και του προορισμού της Ε.Α.Σ που έγκειται στην κάλυψη 

ελλειμμάτων αποκλειστικά των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που έχουν ενταχθεί στον 

Ε.Φ.Κ.Α και το Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.». Δηλαδή, οι κ. κ. καθηγητές, με απλά ελληνικά, μας λένε πως 

μετά τον νόμο 4387/2016 δεν θα έπρεπε σε εμάς να υπάρχει η κράτηση της Ε.Α.Σ.!! Όμως 

πώς να το αναδείξουν και να το διεκδικήσουν, όταν μοναδικό σκοπό έχουν να 

αντιπολιτεύονται τη σημερινή κυβέρνηση, ακόμα και σε βάρος των δικαιωμάτων 

μας;; Μάλιστα αντί να αξιοποιήσουν την απόφαση 244/2017 της Ολομέλειας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, την επικαλούνται για να προβάλουν πως αυτή αφορά μόνο τους συνταξιούχους 

του δημοσίου, υποκρύπτοντας ή αγνοώντας, ότι οι συνταξιούχοι αυτοί για τους οποίους 

εκδόθηκε η  απόφαση της Ολ.Ε.Σ. έχουν καταστεί πλέον συνταξιούχοι του Ε.Φ.Κ.Α και του 

Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π, τα ελλείμματα των οποίων καλύπτει η Ε.Α.Σ.!!  Σε αντίθεση με εμάς που και με 

τη βούλα του νόμου 4387/2016 είμαστε εκτός Ε.Φ.Κ.Α και Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π, και τα τυχόν 

ελλείμματα τα καλύπτει πλήρως η ΤτΕ!! Αντί ως εκπρόσωποί μας να διεκδικούν ως 

οφείλουν, ψάχνουν δικαιολογίες για να καλύψουν την απραξία τους…  



 

Συνάδελφοι, 
Δεν πρόκειται να επιλέξουμε τον δρόμο της κομματικής αντιπαράθεσης, στην οποία θέλουν 

να μας οδηγήσουν τα κομματικά φερέφωνα παλιάς και νέας διαπλοκής. Όμως δεν έχουμε 

πάθει αμνησία, ώστε να μην ενθυμούμεθα «τα έργα και τις ημέρες τους» που μας είναι 

γνωστά και από την καλή (ν. 3863/2010 άρθρο 64) και από την ανάποδη (ν.3655/2008 και 

4093/2012). Μάλιστα ο τελευταίος νόμος με Υπουργό Οικονομίας τον σημερινό Διοικητή της 

ΤτΕ, ήταν αυτός που διέλυσε πλήρως τη νομιμότητα και τη θεσμική ανεξαρτησία της ΤτΕ, 

εντάσσοντας μας αδικαιολογήτως στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε., και μας οδήγησε σε μειώσεις 

συντάξεων της τάξης του 60% !! Τότε όμως δεν έκαναν κάτι για να διορθώσουν το 

Υπουργικό λάθος του Βρούτση… 

 

 Όπως, λοιπόν, στο παρελθόν αναδείξαμε τα θετικά της οποιασδήποτε νομοθετικής 

παρέμβασης, το ίδιο πράττουμε και σήμερα, επιμένοντας να αξιοποιήσουμε ως ΤτΕ τις 

δυνατότητες που κερδίσαμε από τους νόμους 4336/2015 και 4387/2016, που για πρώτη 

φορά,  όχι μόνο δεν μας στέρησαν ένα ευρώ από τις συντάξεις μας, αλλά μας έδωσαν τη 

δυνατότητα, να αποκαταστήσουμε τα συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα, στο πλαίσιο του 

Καταστατικού της ΤτΕ και της γενικότερης νομοθεσίας. Αν αυτό αποδυναμώνει τα 

επιχειρήματα εκείνων που πρωτίστως στοχεύουν σε κομματικά οφέλη και αδιαφορούν «για 

το κλαρί πάνω στο οποίο καθόμαστε», ουδόλως μας ενδιαφέρει.  

Θα επιμείνουμε στη θεσμική αποκατάσταση της νομιμότητας στην ΤτΕ, γεγονός που 

περνάει μέσα από την άμεση εφαρμογή της Γνωμοδότησης του Ν.Σ. και την ισότιμη 

αντιμετώπιση του προσωπικού της σύμφωνα με το Καταστατικό της.  

 

Συνάδελφοι, 
Οι σύμβουλοι των εκτός Προεδρείου Κινήσεων, με έγγραφό τους από 1.11.2016, ζήτησαν 

την  άμεση σύγκληση του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 4 του Καταστατικού, με 

θέμα : 
¨Η απόφαση του Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ της 3.10.17. Η αναλυτική 

ενημέρωση για το πάγωμα της αποκατάστασης της νομιμότητας σύμφωνα με την 

ενημέρωση που παρέχουν οι ταυτόσημες ανακοινώσεις Σ.Σ.Τ.Ε. και Σ.Υ.Τ.Ε.. Η 

λήψη αποφάσεων για άμεση εφαρμογή της Γνωμοδότησης.¨  

 Ας μην καθυστερούν λοιπόν και ας πουν στον κ. Διοικητή, που διοικεί την Τράπεζα και 

προεδρεύει του Συμβουλίου Ασφάλισης, να προβάλλει το βέτο της ανεξαρτησίας όπως 

το έπραξε καταγγέλλοντας δημοσίως το συνάδελφο Μ. Μπαλαούρα, όταν του ζήτησε μια 

ολιγοήμερη αναβολή του Γ.Σ. τον Δεκέμβριο του 2016 ή στους 45 βουλευτές της 

κυβέρνησης που με επερώτησή τους ζήτησαν στοιχεία για τις διαδικασίες προαγωγών και 

μεταθέσεων στην ΤτΕ!! Γιατί λοιπόν σήμερα, αντί μιας τέτοιας επιλογής, υπεράσπισης της 

θεσμικής ανεξαρτησίας της ΤτΕ, που θα είχε στο πλευρό του το σύνολο του 

προσωπικού, επιτρέπει την επάνοδο στο έργο «ο καλός Διοικητής και ο κακός 

Υποδιοικητής», που εκ νέου διακινείται από το Προεδρείο;; Ποιόν εξυπηρετεί «ο ντόρος» 

που στήνεται, αν όχι τα συμφέροντα των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών που τρίβουν τα 

χέρια τους όταν βλέπουν πως η θεσμική ανομία ζει και βασιλεύει στη ΤτΕ σχεδόν δύο 

χρόνια μετά τον νόμο 4387/2016;;  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ 


