ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2018
Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΙ
ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ!!
Συνάδελφοι,
Με τον φάκελο των εκκαθαριστικών του μηνός Ιανουαρίου, η Διοίκηση της ΤτΕ,
μέσω του μηχανισμού της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Οργάνωσης (Δ.Α.Δ.Ο.), μας
ταχυδρόμησε και την ταυτόσημη ανακοίνωση των εκπροσώπων της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ
(Προεδρεία Σ.Σ.Τ.Ε. και Σ.Υ.Τ.Ε.). Παρά τις εκφρασμένες και εγγράφως αντιρρήσεις μας για την
πρακτική αυτή, ειδικά προς τη σημερινή Διοίκηση, αυτή εξακολουθεί να παρανομεί,
παραβιάζοντας τον συνδικαλιστικό νόμο 1264/1982 και παρεμβαίνοντας στις εσωτερικές
διαδικασίες του Σ.Σ.Τ.Ε.. Σημειώνουμε, πως η ανακοίνωση αυτή λειτουργεί ουσιαστικά ως
Γραφείο Τύπου των παρατάξεων ΠΑΣΚΕ/ΔΑΚΕ και αναφέρεται στην πρόσφατη συνάντησή τους
με τον Διοικητή και τον Υποδιοικητή.
Αναρωτιόμαστε, αν η Διοίκηση έχει παραχωρήσει το δικαίωμα της εκπροσώπησής της, όσον
αφορά τα συνταξιοδοτικά μας θέματα, στις παρατάξεις αυτές και αν συμφωνεί, εκτός άλλων, με τα
αναγραφόμενα στην ανακοίνωσή τους ότι:
 Η μη εφαρμογή της Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ για την άρση των
μνημονιακών περικοπών, οφείλεται στις «έντονες κυβερνητικές επιφυλάξεις» και όχι σε δική της
επιλογή!!
 Ο ίδιος ο Διοικητής εκτόξευσε την απειλή του κινδύνου, η σημερινή κυβέρνηση να ανατρέψει
το Καταστατικό της ΤτΕ, εντάσσοντας τους συνταξιούχους της στον ΕΦΚΑ!!
 Ο ίδιος ο Υποδιοικητής αναφέρθηκε α. «σε ενδεχόμενους κινδύνους για τα ασφαλιστικά μας
συμφέροντα από τυχόν άστοχες ενέργειες» εμπλέκοντας το Σύστημα Ασφάλισης Προσωπικού
ΤτΕ με την Επίτροπο του Δημοσίου και τον κλάδο επικούρησης της Εθνικής και β. ότι με την
εφαρμογή της Γνωμοδότησης «προκαλείται το δημόσιο αίσθημα»!!
 Η ηγεσία της παράταξης των «Εν Δράσει» προσβάλει τη νοημοσύνη των συναδέλφων,
προκαλώντας για μία ακόμα φορά την υπονόμευση των προσπαθειών του Συλλόγου μας!!
Επίσης αν η Διοίκηση έχει a priori εξουσιοδοτήσει τη Δ.Α.Δ.Ο., να εκχωρεί τον μηχανισμό της ΤτΕ
στο Προεδρείο του Σ.Σ.Τ.Ε., για την κυκλοφορία ανακοινώσεων και ειδικότερα μιας ουσιαστικά
κομματικής και πολιτικής ανακοίνωσης, με την οποία η Διοίκηση παρουσιάζεται ως απλή
μαριονέτα των διαθέσεων της σημερινής κυβέρνησης και με την οποία καθυβρίζονται οι
συνδικαλιστικοί του αντίπαλοι!!

Συνάδελφοι,
Η Διοίκηση της ΤτΕ, οφείλει να ξεκαθαρίσει άμεσα, αν σέβεται το προσωπικό της στο σύνολό του
(εν ενεργεία και συνταξιούχους), και υπερασπίζεται την θεσμικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία της
ΤτΕ. Κάνουν μεγάλο λάθος, αν νομίζουν πως οι ίδιοι, ακόμα και όταν αυθαιρετούν, βρίσκονται
υπό την προστασία του Ευρωσυστήματος, ενώ οι συνταξιούχοι στο έλεος των ιδιωτικών
ασφαλιστικών εταιρειών και της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας. Τα κατοχυρωμένα δικαιώματα
των συνταξιούχων της ΤτΕ προστατεύονται, εξ ίσου με αυτά των ενεργεία, από την ανεξαρτησία
της, η οποία ασφαλώς και δεν καλύπτει ούτε την αυθαιρεσία, ούτε την παρανομία, πράξεις οι
οποίες ελέγχονται και από τη Δικαιοσύνη…
Τέλος επισημαίνουμε ότι, έχουν ιδιαίτερη ευθύνη οι κυβερνητικοί εντολείς (κατά τη Διοίκηση, την
ΠΑΣΚΕ και την ΔΑΚΕ) και θα πρέπει να σέβονται τις κυβερνητικές θέσεις που εκφράστηκαν, με
δύο μάλιστα νομοθετικές παρεμβάσεις, στο μείζον θέμα της θεσμικής ανεξαρτησίας της ΤτΕ.
Οφείλουν, λοιπόν, ΟΛΟΙ να πάρουν ξεκάθαρη θέση και να αφήσουν τα μισόλογα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ

