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Συνάδελφοι 
 Στη χθεσινή συνάντηση, των μελών του  Δ.Σ. του  Σ.Σ.Τ.Ε, με τις 

τριμελείς  επιτροπές των παραρτημάτων και τους εκλεγμένους συνέδρους 

στην ΟΣΤΟΕ, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα Συνελεύσεων του Συλλόγου μας, 

υποβάλαμε την παρακάτω πρόταση προς συζήτηση, έγκριση και υποβολή της στη Διοίκηση 

της ΤτΕ, από αντιπροσωπεία όλων των Κινήσεων που μετέχουν στο Δ.Σ. και των 

συναδέλφων των παραρτημάτων. 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ 

1. Άμεση  εφαρμογή της απόφασης του Νομικού Συμβουλίου από την καταβολή της 

επόμενης σύνταξης (Δεκεμβρίου 2017) με την κατάργηση των περικοπών των νόμων 

4051/2012 και 4093/2012, σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου. 

 

2. Μέχρι την επίτευξη οριστικής συμφωνίας σχετικά με τον τρόπο επιστροφής των 

αναδρομικών, από 11.6.2015, σύμφωνα και με την Γνωμοδότηση του Ν.Σ., να πιστωθεί σε 

όλους τους συναδέλφους συνταξιούχους με τη σύνταξη του Ιανουαρίου 2018, ποσό ισόποσο 

του αθροίσματος μιας ακαθάριστης κύριας σύνταξης και ενός ακαθάριστου μερίσματος 

(επικουρικής+προγράμματος), έναντι των καταβλητέων αναδρομικών. Με τον τρόπο 

αυτό, και οι συνάδελφοι συνταξιούχοι θα λάβουν μικρή έστω οικονομική ενίσχυση τη περίοδο 

των εορτών.  

 

3. Αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτονομίας, που μας παρέχει ο νόμος 4387/2016, όπως 

αναφέρεται και στο Πρακτικό της Συνεδρίασης του Νομικού Συμβουλίου της 3.10.2017, με τη 

δημιουργία επιτροπής, η οποία θα πρέπει το αργότερο εντός τριμήνου να καταλήξει σε 

πρόταση για τη συνολική θεσμική αποκατάσταση των συνταξιοδοτικών μας δεδομένων, με 

εξέταση όλων των ανοικτών θεμάτων του χώρου  [καταβολή κύριας σύνταξης και  

μερίσματος (επικουρική+πρόγραμμα)], σύμφωνα με α. τις Καταστατικές διατάξεις των πρώην 

καταργηθέντων Ταμείων, που ενσωματώθηκαν στο Καταστατικό της ΤτΕ και β. τις 

γενικότερες διατάξεις νόμων. 

Στην πρόταση αυτή με τις δικές του πινελιές και χρωματισμούς, συμφώνησε και ο 

εκπρόσωπος της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας.  Δυστυχώς, ο Πρόεδρος πέραν κάθε 

δεοντολογίας, δεν επέτρεψε την έκφραση απόψεων από τους συναδέλφους της 

περιφέρειας, κλείνοντας τη συνεδρίαση και λέγοντας ότι για τα θέματα αυτά θα αποφασίσει 

το Δ.Σ., κάνοντας και πάλι σαφή υπαινιγμό, πως ο μόνος δρόμος για την ενίσχυση των 

συνταξιούχων είναι αυτός της μεταφοράς πρόσθετης επικουρικής στο Πρόγραμμα!! 

Αποκαλύπτοντας έτσι, τους λόγους και τα πρόσωπα, της εμπλοκής για την 

αποκατάσταση της νομιμότητας στην ΤτΕ. 

Η Κίνηση των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ”, θα συνεχίσει με όλα τα μέσα, εντός και εκτός Δ.Σ. του 

Σ.Σ.Τ.Ε., τον αγώνα για την υλοποίηση της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ 

και την αποκατάσταση της νομιμότητας, όσον αφορά τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα του 

προσωπικού, σύμφωνα με το Καταστατικό της ΤτΕ. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ 


