
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 18 

Αθήνα,  30 Νοεμβρίου 2017 

 
Δεν υπήρχε χώρος για   

                τα προβλήματα των συνταξιούχων!!! 
 

Συνάδελφοι, 
 
Συνεδρίασε επιτέλους, τη Δευτέρα 27.11.2017, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, ένα και 

πλέον μήνα μετά την έκδοση, στις 24.10.2017, των ταυτόσημων ανακοινώσεων των δύο 

Συλλόγων (Σ.Σ.Τ.Ε. και Σ.Υ.Τ.Ε.) , με τις οποίες μας ενημέρωναν για το πάγωμα της 

εφαρμογής της Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ. Θεωρούσαμε λογικό, πως 

στην Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της συνεδρίασης, θα υπήρχε οπωσδήποτε και αυτό 

της άρσης των περικοπών των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 και της επιστροφής των 

αναδρομικών. Δυστυχώς, σε μια ατζέντα επτά θεμάτων που μας εστάλη ηλεκτρονικά την 

Πέμπτη 23.11.2017, καμιά αναφορά δεν υπήρχε. Την ημέρα της συνεδρίασης του Δ.Σ. του 

Σ.Σ.Τ.Ε. και 9.00 το πρωί, δηλαδή μισή ώρα πριν τη έναρξή της, μας δόθηκε νέα Η.Δ., στην 

οποία υπήρχε το ξεχασμένο αίτημα των τριών συμβούλων των Κινήσεων “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” και 

“Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας”, που είχαν, από την 1.11.2017!! ζητήσει έκτακτη 

συνεδρίαση του Δ.Σ., σύμφωνα με το Καταστατικό.  

 

Οι σύμβουλοι της Κίνησή μας, που μετείχαν στη συνεδρίαση, κατέθεσαν από την αρχή 

της διαδικασίας δήλωση, με την οποία διευκρίνισαν πως συμμετέχουν μόνο για το θέμα 

της άρσης των περικοπών και της επιστροφής των αναδρομικών, απέχοντας από τις 

ψηφοφορίες των άλλων θεμάτων της Η.Δ.. Παράλληλα επισήμαναν, πως το Διοικητικό 

Συμβούλιο θα έπρεπε να έχει θέμα συζήτησης και τον νόμο 4501/22.11.2017, σχετικά με το 

κοινωνικό μέρισμα που στο άρθρο 2 αναφέρει: «οι συνταξιούχοι  δικαιούνται επιστροφής 

των κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης οι οποίες υπολογίστηκαν και επί των 

μνημονιακών κρατήσεων»!! Μάλιστα ρητώς αναφέρεται πως οι κρατήσεις αυτές θα 

πρέπει να επιστραφούν ατόκως με τη σύνταξη του μηνός Δεκεμβρίου 2017.  

 

Είναι απόλυτα βέβαιο ότι η πλειοψηφία του Δ.Σ. δεν ενδιαφέρεται για την άρση των 

περικοπών των κρατήσεων σύμφωνα με την Γνωμοδότηση του Ν.Σ. της ΤτΕ. Σκέφτηκαν τη 

γιορτή του Συλλόγου, αλλά ξέχασαν όσα θα ανακούφιζαν οικονομικά όλους εμάς τους 

συνταξιούχους, ειδικά τώρα τα Χριστούγεννα. Η αλήθεια βρίσκεται στις πράξεις και όχι στα 

λόγια, και  η πρότασή μας, να επισκεφτεί σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο τον κ. Διοικητή 

και τα μέλη της Διοίκησης, συνάντησε την πλήρη άρνηση της πλειοψηφίας …  

 

Αποκαλυπτική η τοποθέτηση του Προέδρου του Σ.Υ.Τ.Ε. 

στο  Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. 
 

Συνάδελφοι, 
Η προσφυγή στη βοήθεια του Προέδρου του Σ.Υ.Τ.Ε. και κομματικά ομογάλακτου του 

Προέδρου του Σ.Σ.Τ.Ε., τον οποίο δήθεν κάλεσε στο Δ.Σ. για να μας ενημερώσει σχετικά με 

το Γενικό Συμβούλιο, υπήρξε αποκαλυπτική. Η ενημέρωσή του πως ομόφωνα εγκρίθηκε η  



ανανέωση της θητείας του προηγούμενου Συμβουλίου Ασφάλισης και πως σε άτυπη 

τοποθέτησή του για επιστροφή των κρατήσεων(;;), η κυβερνητική επίτροπος εξέφρασε 

ενστάσεις με τη λογική πως ανάλογη ρύθμιση στο Δημόσιο θα απαιτούσε άμεση 

εκταμίευση σημαντικού ποσού, απαντήθηκε δεόντως εντός του Δ.Σ. Ο συνάδελφος 

Δεληπέτρος Δημήτρης, διατύπωσε ευθέως το ερώτημα, πώς έγινε επιτρεπτή από τον 

Διοικητή Τράπεζας του Ευρωσυστήματος η τοποθέτηση της κυβερνητικής επιτρόπου, όταν 

η ΤτΕ δεν έχει καμιά εμπλοκή με το Δημόσιο και η επίτροπος, η οποία σημειωτέον 

παρίσταται στο Γ.Σ. χωρίς δικαίωμα ψήφου, δεν έχει κανένα δικαίωμα βέτο σε ζητήματα 

εσωτερικής λειτουργίας της Τράπεζας!! Επί πλέον ποιος εξουσιοδότησε τον Πρόεδρο του 

Σ.Υ.Τ.Ε. να θέσει θέμα επιστροφής των κρατήσεων, όταν προηγείται αυτό της άρσης των 

περικοπών των μνημονιακών νόμων 4051/2012 και 4093/2012, οι οποίες έχουν σταματήσει 

ήδη σε όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και η συνέχιση τους στην ΤτΕ και μόνο, 

σύμφωνα και με την απόφαση του Νομικού Συμβουλίου, αποτελεί σαφή παραβατική 

συμπεριφορά της τελευταίας;;  

 

Φυσικά ο Πρόεδρος του Σ.Σ.Τ.Ε., θεωρώντας τις απόψεις της κυβερνητικής επιτρόπου ως 

απόδειξη των θέσεων του Υπουργού Οικονομικών που, όπως είπε, την έχει διορίσει, 

άδραξε την ευκαιρία για νέα επίθεση. Αν όμως του είχαν διαμηνύσει, πως τη συγκεκριμένη 

επίτροπο την έχει διορίσει ο σημερινός Διοικητής της ΤτΕ, τον Απρίλιο του 2014, όταν ήταν 

Υπουργός των Οικονομικών, να ήταν πιο προσεκτικός. Η τελική αποστροφή του λόγου του: 

¨Για αυτό σας λέω, πως αν θέλουμε να πάρουμε κάτι, πρέπει να κάνουμε μεταφορά επί 

πλέον ποσοστού επικουρικής στο Πρόγραμμα¨!!, αποκάλυψε αυτά που εξυφαίνονται από 

τους εραστές των ασφαλιστικών εταιρειών στην ΤτΕ και τα οποία η σημερινή πλειοψηφία 

εξυπηρετεί δυστυχώς με την πρακτική της. Αποκάλυψε αυτούς, που βρίσκονται πίσω 

από τις πιέσεις να μην αρθούν οι παράνομες περικοπές των σχετικών νόμων και να μην 

δοθεί τίποτα στους συνταξιούχους της ΤτΕ, ούτως ώστε αυτοί να συρθούν σε αποδοχή των 

σχεδίων τους, με τελικό στόχο τη ξεθεμελίωση των κεκτημένων δικαιωμάτων μας στη 

Σύνταξη και την Υγεία.   Φυσικά και δεν θα τους το επιτρέψουμε…  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ 
Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Βαξεβανάκη Ιουλία, Γκότσης Δημήτρης, Γρατσίας 

Ηλίας, Δασκαλάκης Νίκος, 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, Μπελίτσος Γρηγόρης, Μπουλαλά 

Αγγελική, Νικολόπουλος Σωτήρης, Νικολοπούλου Βίκυ, Παπαγεωργάκης Μάρκος, Παπαμάργαρης 

Χάρης, Ραγιάς Νικόλαος, Ρούσσος Γιώργος, Στρίμπερης Θόδωρος, Φιωτάκη Έβη, Φλεμετάκης 

Γιώργος, Χατούπη Μαρία, Χάρακα Παναγιώτα, Χρηστίδης Απόστολος 

 

Σημείωση: Και όπως ήταν αναμενόμενο… οι συνταξιούχοι μας δεν βρήκαν σήμερα στη 

σύνταξή τους την επιστροφή των εισφορών υγείας επί των μνημονιακών κρατήσεων, 

όπως ο κάθε συνταξιούχος. Η Τράπεζα που στο πρόσφατο παρελθόν, για να καταστήσει 

ποιο ελκυστικό το ¨Πρόγραμμα¨, σταμάτησε πάραυτα την εισφορά στο Ταμείο Υγείας από το 

τμήμα του 16%… και ανέλαβε η ίδια την αναπλήρωσή του, σήμερα που ο νόμος της 

κυβέρνησης, δεν επιτρέπει εισφορές υγείας επί των μνημονιακών κρατήσεων, αδιαφόρησε 

πλήρως, προκειμένου να μας επιστραφούν οι παράνομες κρατήσεις που μας έγιναν. Η 

αντιπολιτευτική τους στρατηγική, προηγείται δυστυχώς των αναγκών μας... 


