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Αθήνα, 23 Απριλίου  2018 

Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΑΣ ΚΟΙΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ… 

 
Συνεδρίασε την Τρίτη, 17.4.2018, το Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. και προχώρησε στις συμφωνημένες 

αλλαγές στη σύνθεση του Προεδρείου και στην αντικατάσταση μελών του, όπως αυτές 

αναφέρθηκαν στην ανακοίνωσή του 17/17.4.2018. Με την ολοκλήρωση των θεμάτων της 

συνεδρίασης, ζητήσαμε τον λόγο, εκτός πρακτικών μάλιστα, θέτοντας την παρακάτω πρόταση: 

«Να συγκληθεί άμεσα το Δ.Σ. και να διεκδικήσουμε την υλοποίηση της γνωμοδότησης του 

Νομικού Συμβουλίου σε συνάντηση του συνόλου των μελών του Δ.Σ. με την Διοίκηση της ΤτΕ 

και ειδικά με τον Διοικητή, αξιοποιώντας τις αναβαθμισμένες δυνατότητες που μας 

παρέχονται, μετά και  τις τελευταίες διευκρινίσεις του αρμόδιου Υφυπουργού Εργασίας, πως ο 

χειρισμός των θεμάτων των συνταξιούχων της, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της ΤτΕ.»  

 

ΞΕΠΕΣΑΝ ΣΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗ…  

 
Αντί η πρότασή μας να συναντήσει την αποδοχή της πλειοψηφίας, αντικρίσαμε έκπληκτοι, 

τον Πρόεδρο σε έξαλλη κατάσταση, να παρατηρεί την πρώην Γ. Γραμματέα, πως κακώς πήρε 

τον λόγο και μας ενημέρωσε ότι η ΤτΕ θα ασκήσει έφεση κατά της πρόσφατης απόφασης του 

Ειρηνοδικείου και ότι δεν πρόκειται να υλοποιήσει τη γνωμοδότηση του Νομικού της 

Συμβουλίου αν δεν τελεσιδικήσουν οι αγωγές που ασκούνται από τον Σ.Σ.Τ.Ε.!! 

Συνεχίζοντας, κατήγγειλε (παρουσία των μελών του Δ.Σ. και των παρευρισκομένων) τον 

Υποδιοικητή, που εμποδίζει την υλοποίηση της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου της 

ΤτΕ και τον συναδ. Ευσταθίου Κώστα,  που στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση των Μετόχων 

της ΤτΕ, άλλαξε πέντε θέσεις κατά τη διάρκειά της, για να βρει σήμα στο κινητό του και να 

στείλει μήνυμα στον Υποδιοικητή ώστε να σηκωθεί και να απαντήσει στην τοποθέτηση του 

Προέδρου του Σ.Σ.Τ.Ε.!! 

Τα παραπάνω, εκστομίσθηκαν από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και στην πρόσφατη συγκέντρωσή 

του στο Παράρτημα Χανίων. Θεωρήσαμε πως μια τέτοια αθλιότητα, δεν θα μπορούσε να βγει 

από το στόμα του Προέδρου των συνταξιούχων του χώρου μας. Διαψευστήκαμε όμως με τον 

πλέον επίσημο τρόπο!! Εάν δεν ζητηθεί δημοσίως συγνώμη, η δικαστική οδός καθίσταται 

μονόδρομος.  

 

ΤΙ ΥΠΟΚΡΥΠΤΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ;; 

 
Ο κάθε συνάδελφος πρέπει να αναρωτηθεί, τι υποκρύπτεται πίσω από μια τέτοια 

αδικαιολόγητη, με την κοινή λογική, συμπεριφορά;; Μετά την ομολογημένη αυτονομία μας από 



το δημόσιο σύστημα συντάξεων, όπως αυτό θεσμοθετήθηκε με τον ΕΦΚΑ και το ΕΤΕΑΕΠ, 

ποιος και γιατί αντιδρά στην αποκατάσταση των συντάξεών μας, σύμφωνα με τα Καταστατικά 

των πρώην Ταμείων, τα οποία έχουν ήδη καταστεί Καταστατικές διατάξεις της ΤτΕ από 

1.1.2011, όπως αποδέχεται και η πρόσφατη απόφαση του Ειρηνοδικείου;; Ποιος αρνείται την 

άμεση επιστροφή στη νομιμότητα, αρχίζοντας από την υλοποίηση της γνωμοδότησης του    

Ν.Σ. της ΤτΕ της 3.10.2017;; Ποιός και γιατί αντιδρά και με ποιόν στόχο, στη δικαίωση των 

συνταξιούχων μας;; Με ποια ηθική και νομική βάση, αποκλείουν τους συνταξιούχους από 

τη λογική της ανεξαρτησίας της ΤτΕ από τα δημόσια οικονομικά, όταν η ΤτΕ και όχι το 

δημόσιο συνταξιοδοτικό σύστημα, καταβάλει τις συντάξεις τους, ως προσωπικό της,  από 

τον ενιαίο λογαριασμό προσωπικού της ΤτΕ;; Δεν θέλουμε να πιστέψουμε τα όσα 

ακούγονται, πως αναζητείται φόρμουλα «νομιμοποίησης» για τη διατήρηση παράνομων 

πρακτικών στις συντάξεις μας!! Δεν μπορούμε να πιστέψουμε σε πρακτικές «κόζα νόστρα», 

που μας οδηγούν στον προθάλαμο του Εισαγγελέα Διαφθοράς!! Τέτοιες πρακτικές 

πιστοποιούν πως κάποιοι δεν θέλουν τη νόμιμη αποκατάσταση των συντάξεών μας, ώστε να 

μας πιέζουν να αποδεχθούμε τη μεταφορά πρόσθετου ποσοστού μερίσματος- επικουρικής στο 

Πρόγραμμα, και την εν συνεχεία ανάθεσή του σε ασφαλιστική εταιρεία!!   

Ας γνωρίζει ο κ. Διοικητής, ο οποίος έχει και την τελική ευθύνη, πως ο μόνος νόμιμος 

δρόμος για την αποκατάσταση των συνταξιούχων μας, είναι ο σύμφωνος με τις Καταστατικές 

διατάξεις των πρώην Ταμείων και τις αρχές της γενικότερης ασφαλιστικής νομοθεσίας. Αν 

κάποιοι θέλουν να αποσιωπήσουν πως, εφαρμόζοντας στον χώρο μας τις γενικές ασφαλιστικές 

αρχές του τελευταίου νόμου, οι συντάξεις του συνόλου σχεδόν των συνταξιούχων μας είναι 

πάνω από τα προβλεπόμενα των Καταστατικών των πρώην Ταμείων μας, ας γνωρίζουν πως 

τουλάχιστον, δεν θα δεχθούμε να πάμε πίσω και από αυτά, για τα οποία πληρώσαμε διπλάσιες 

εισφορές του γενικού μέσου όρου!! Δεν θα θυσιάσουμε τα Καταστατικώς κατοχυρωμένα 

δικαιώματά μας για την ήττα της σημερινής κυβέρνησης, ούτε πολύ περισσότερο για το μέλλον 

και την κερδοφορία των ασφαλιστικών εταιρειών…  Μην ψάχνουν για αυτόχειρες … 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ  

 
 

Σημείωση: Η πλειοψηφία ΠΑΣΚΕ/ΔΑΚΕ στον Σ.Υ.Τ.Ε., επέβαλε πειθαρχική ποινή σε 

συνδικαλιστές της ΕΝΩΤΙΚΗΣ, διότι υπερασπίσθηκαν στην Επιθεώρηση Εργασίας 

συνάδελφο, μέλος του Σ.Υ.Τ.Ε., που προσέφυγε για συνεχιζόμενη υπηρεσιακή δίωξη, λόγω 

της επίσημης καταγγελίας της για σεξουαλική παρενόχληση. Μένουμε έκπληκτοι από τα 

νέα ήθη που επιβάλλονται στον συνδικαλισμό της ΤτΕ και αναρωτιόμαστε για τους στόχους 

τέτοιων πρωτοφανών πρακτικών σε έναν χώρο με τη συνδικαλιστική ιστορία του Σ.Υ.Τ.Ε..  


