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Αθήνα, 4 Μαΐου 2018 

  ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΕΠΕΣΑΝ…  

 
Συνάδελφοι, 

Ενώ στις ανακοινώσεις τους, τα Προεδρεία των Σ.Σ.Τ.Ε. και Σ.Υ.Τ.Ε. (ΠΑΣΚΕ/ΔΑΚΕ), μας 

ενημέρωναν πως η αποκατάσταση των συντάξεών μας, σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση του 

Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ, προσέκρουε στην άρνηση της κυβέρνησης, του Υποδιοικητή, των 

καινούργιων μελών του Γενικού Συμβουλίου, της Επιτρόπου του Κράτους, στην Γ΄ Αξιολόγηση 

κ.ο.κ. και παρότρυναν τους συνταξιούχους να καταθέσουν ατομικές αγωγές ώστε να 

«δυναμώσουν» τον κ. Διοικητή για να εφαρμόσει τη Γνωμοδότηση διότι «ήθελε αλλά δεν 

μπορούσε», τη Δευτέρα 30.4.2018, στο Γενικό Συμβούλιο, επικυρώθηκε τριετής 

επιχειρησιακή ΣΣΕ  με αύξηση των αποδοχών και των εφάπαξ των εν ενεργεία 

συναδέλφων.  

Χαιρόμαστε για τη νέα επιχειρησιακή ΣΣΕ που υπογράφηκε  στην ανεξάρτητη Κεντρική Τράπεζα 

της χώρας. Μόνο που δικαιούμαστε να αναρωτηθούμε: Οι λόγοι που εμπόδισαν την 

αποκατάσταση της νομιμότητας για τους συνταξιούχους, οι οποίοι μαζί με τους εν ενεργεία 

συναδέλφους τους αποτελούν το προσωπικό της ΤτΕ και πληρώνονται από τον ίδιο 

λογαριασμό μισθών και συντάξεων του προσωπικού της, δεν ισχύουν στην προκειμένη 

περίπτωση;; Αλήθεια που πήγαν όλες οι άθλιες και κατασκευασμένες δικαιολογίες, της γνωστής 

παρέας παραγόντων και συνδικαλιστών της ΤτΕ για την κυβέρνηση, τον «τοποτηρητή» που την 

ενημερώνει και για το παραμικρό (άρα και για την ΣΣΕ), οι καινούργιοι Σύμβουλοι και η 

λαλίστατη Επίτροπος του Κράτους, με τις οποίες μας βομβάρδιζαν συνεχώς μετά τη 

Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ;; Φαίνεται πως, όταν πρόκειται για τα δικά τους 

οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, όλα αυτά ως δια μαγείας εξαφανίζονται… 

 

ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΥΠΕΡΑΝΩ ΗΘΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 
Συνάδελφοι, 

Έγινε ορατό και στον πλέον δύσπιστο συνάδελφο, πως τα δικαιώματα των συνταξιούχων, που 

απορρέουν από την αυτονομία του συνταξιοδοτικού τους συστήματος και θα έπρεπε ήδη εδώ 

και δύο χρόνια να έχουν αποκατασταθεί, δεν συγκρούονται με τον Υποδιοικητή και την 

κυβέρνηση, η οποία νομοθέτησε με τον Ν. 4387/2016, την αυτονομία του Συστήματος Ασφάλισης 

της ΤτΕ, αλλά με τους πολιτικούς και οικονομικούς στόχους του σημερινού Διοικητή της 

ΤτΕ και της παρέας του.  

Υπενθυμίζουμε, πως ο κ. Γ. Στουρνάρας, από τη θέση του Υπουργού Οικονομίας, είχε 

υπογράψει αυτά που σήμερα καλείται να καταργήσει, δηλαδή τον Ν.4093/2012 με ειδική 



αναφορά στην ΤτΕ!!. Σήμερα, από τη θέση του Διοικητή της ΤτΕ,  με κάθε τρόπο και με τη 

συνδρομή της κομματικής και Διευθυντικής του παρέας, αμύνεται με διπλό στόχο: Πρώτο, να μην 

πιστωθεί η σημερινή κυβέρνηση την εφαρμογή των νόμων και αποφάσεών της, καθώς διακαώς 

επιθυμεί την ήττα της και δεύτερο, να μην πάρουν  οικονομική ανάσα οι συνταξιούχοι της ΤτΕ, 

ώστε να αποδεχτούν την πρόταση για μεταφορά πρόσθετου Μερίσματος στο Πρόγραμμα και από 

εκεί στις Ασφαλιστικές Εταιρείες!!  

Τα λεφτά και τα συμφέροντα που παίζονται είναι πολλά … 

Πραγματικά είναι θλιβερή η εικόνα των υπευθύνων  να θέτουν πολιτικούς και οικονομικούς 

στόχους, υπεράνω της ηθικής και της νομιμότητας, σπιλώνοντας το  ιστορικό φορτίο και την 

κουλτούρα της ΤτΕ,  

 

ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΜΕ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΑΣ ΑΝΟΗΤΟΥΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥΣ  

 
Συνάδελφοι, 

Η παράνομη υπεξαίρεση 300 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ από τις συντάξεις μας και η 

συνέχισή της, ακόμα και μετά τη Γνωμοδότηση του Ν.Σ. της ΤτΕ, με την ανοχή προσωπικά 

του κ. Διοικητή (που έχει την αρμοδιότητα και την ευθύνη του Προσωπικού), παραβιάζει, εκτός 

άλλων, και βασικούς όρους της Ευρωπαϊκής Συνθήκης (Ανεξαρτησία - Νομισματική 

χρηματοδότηση). Ο διαχωρισμός του Καταστατικά (αλλά και με αλλεπάλληλες Γνώμες της 

Ε.Κ.Τ.) ενιαίου προσωπικού της ΤτΕ  δεν καλύπτεται θεσμικά, όπως δεν καλύπτεται και η χρήση 

ουσιαστικά των περικοπών των συνταξιούχων, για την αύξηση των εφάπαξ των μελών της 

Διοίκησης και των στελεχών της ή για την αύξηση του μερίσματος των μερισματούχων!!  

Οι συνταξιούχοι δεν έχουμε άλλο δρόμο από αυτόν της υπέρβασης του άκρατου κομματικού 

διαχωρισμού και της στείρας αντικυβερνητικής στρατηγικής του Προεδρείου του Σ.Σ.Τ.Ε.  

Χωρίς κομματικό ή άλλο διαχωρισμό, πρέπει να συναντηθούμε και να ενωθούμε για τη 

διεκδίκηση, με κάθε τρόπο, της άμεσης:  

 
1. Κατάργησης των μνημονιακών περικοπών, και την επιστροφή των συνταξιοδοτικών παροχών 

(Κύριας σύνταξης και Μερίσματος) στο επίπεδο που ήταν πριν τον Ν. 4093/2012. 

2. Θεσμικής αποκατάστασης της Κύριας σύνταξης και του Μερίσματος 36% (Επικουρική + 

Πρόγραμμα), σύμφωνα με τις Καταστατικές διατάξεις των πρώην Ταμείων, οι οποίες από 

1.1.2011, έχουν καταστεί  Καταστατικές διατάξεις της ΤτΕ. 

3. Απεμπλοκής μας από την αποκλειστικότητα της ΗΔΙΚΑ. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ  


