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ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗ ΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥΣ… 

 

Συνάδελφοι, 
Μετά από έναν πόλεμο, με συνομωσιολογικά σενάρια αντικυβερνητικής και μόνο χρειάς, την 

εξύβριση μελών της Διοίκησης και τον πλήρη μηδενισμό της εξαίρεσης της ΤτΕ από τους 

Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 53 του Ν.4387/2016, η πλειοψηφία των 

Διοικητικών Συμβουλίων των Σ.Σ.Τ.Ε. και Σ.Υ.Τ.Ε. αποφάσισε επί τέλους να αποδεχθεί, 

πως η ΤτΕ έχει Διοίκηση, η οποία και αποφασίζει, στο πλαίσιο της λειτουργίας της, ως 

Κεντρικής Τράπεζας του Ευρωσυστήματος!!! 

 

Στη χθεσινή κοινή συνεδρίαση των δύο Διοικητικών Συμβουλίων, οι σύμβουλοι των “ΕΝ 

ΔΡΑΣΕΙ” και της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας εκ μέρους των συνταξιούχων και οι 

σύμβουλοι της Ενωτικής εκ μέρους των εν ενεργεία, υπέβαλαν την παρακάτω πρόταση, 

όσον αφορά την υλοποίηση της Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου της 3.10.2017: 

Διαπαραταξιακή Αντιπροσωπεία των δύο Δ.Σ. να επιδιώξει άμεση συνάντηση με τη 

Διοίκηση, στην οποία θα θέσει πρωτίστως την άμεση άρση των μνημονιακών περικοπών 

των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 και στη συνέχεια θα επιδιώξει συμφωνία για τους 

τρόπους και μεθόδους επιστροφής των αναδρομικών.  

 

Τα Προεδρεία των δύο Διοικητικών Συμβουλίων, ενώ αποδέχθηκαν το περιεχόμενο των 

αιτημάτων της κοινής μας πρότασης, επέμειναν στον αποκλεισμό των παρατάξεων που 

δεν εκπροσωπούνται στα Προεδρεία από τις συναντήσεις με τη Διοίκηση, διευκρινίζοντας 

όμως ταυτόχρονα, πως αυτοί θα ζητήσουν πρώτα συνάντηση με τον αρμόδιο Υποδιοικητή 

και στη συνέχεια με τον Διοικητή!! 

 

Δεν μπορούμε να καταλάβουμε αυτή τη λογική που επιμένει να διαχωρίζει τα μέλη της 

Διοίκησης. Για εμάς όλα τα μέλη της Διοίκησης έχουν ενιαία ευθύνη απέναντι στο 

προσωπικό και αντιμετωπίζονται ισότιμα εκ μέρους του, έχοντας φυσικά πλήρη γνώση πως 

η τελική ευθύνη ανήκει όπως πάντα στο Διοικητή. Δεν διακρίνονται ¨σε δικούς μας¨ και 

¨στους άλλους¨  στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Ευχόμαστε η επιλογή αυτή να μην 

ενέχει σκοπιμότητες.  

 

Συνάδελφοι, 

Θα παρακολουθήσουμε στενά τις εξελίξεις, ενεργώντας προς κάθε κατεύθυνση και με 

κάθε τρόπο, ώστε αυτές να είναι θετικές για τα θέματά μας. Ο δρόμος της  

αποκατάστασης της ασφαλιστικής νομιμότητας στο χώρο μας, σύμφωνα με τα Καταστατικά 

των πρώην Ταμείων μας και τις ασφαλιστικές αρχές της γενικότερης νομοθεσίας, είναι 

μονόδρομος και πρέπει ΟΛΟΙ να το συνειδητοποιήσουν έγκαιρα. 

Λογικές εκχώρησης της διαχείρισης δικαιωμάτων μας, στη σύνταξη και την υγεία,  εκτός 

χώρου, σε τρίτους (φορείς ασφαλιστικών εταιρειών), δεν μπορεί να γίνουν κατ΄ ελάχιστο 

αποδεκτές. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ 


