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Αθήνα,  12 Σεπτεμβρίου  2019 

 

Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ  ΜΑΣ  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ… 
 

Συνάδελφοι, 
Η καθυστέρηση  της  άρσης των αντισυνταγματικών κρατήσεων εδραζόταν, έως τώρα, 

στο απαράδεκτο επιχείρημα της ταύτισης της ΤτΕ με το Δημόσιο, το οποίο 

καταρρίφθηκε  με τον πλέον επίσημο τρόπο και από τον νέο Υφυπουργό Εργασίας.  Αντί, 

λοιπόν, της υλοποίησης της απόφασης του Σ.Α., από το Γ.Σ. της 6.9.2019, είχαμε νέες 

ανυπόστατες δικαιολογίες. Τώρα εφευρέθηκε η αναμενόμενη εδώ και χρόνια 

απόφαση του ΣΤΕ για τη συνταγματικότητα του νόμου Κατρούγκαλου, όταν είναι 

γνωστό ότι καμμία σχέση δεν έχει με την κατάργηση των κρατήσεων και την επιστροφή 

των αναδρομικών που εδράζονται στην αμετάκλητη απόφαση του ΣτΕ, από 10.6.2015, για 

την αντισυνταγματικότητα των νόμων  του 2ου  μνημονίου!!  

 

Μάλιστα ο κ. Διοικητής πληροφόρησε  τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου  ότι για το θέμα 

έχει και τη σύμφωνη γνώμη του Πρόεδρου των συνταξιούχων, τον οποίο μάλιστα 

ενημέρωσε προσωπικά!!  Το γεγονός αυτό, έστω και με καθυστέρηση δέκα και πλέον 

ημερών, επιβεβαιώθηκε και από την ανακοίνωση 15/10.9.2019 του Προεδρείου του 

ΣΣΤΕ, την οποία υποχρεώθηκε να εκδώσει μετά την αποκάλυψη των μυστικών 

επαφών και συναινέσεων του Προέδρου με τον κ. Στουρνάρα!!  

 

Γιατί ο νέος εμπαιγμός δεν προκάλεσε την άμεση αντίδραση συνταξιούχων και εν 

ενεργεία, όταν την ίδια στιγμή για την πώληση του οικοπέδου του Φαλήρου, έχουν 

σηκώσει τόσο πολύ τους τόνους;; Γιατί δεν διαμαρτυρήθηκαν, έστω και κατ’ ελάχιστο, 

για τον διαρκή εμπαιγμό των συνταξιούχων;; Γιατί διαστρεβλώνουν την αλήθεια και 

αποκρύπτουν το γεγονός ότι η προσωπική τηλεφωνική επαφή με τον συν. Κ. Ευσταθίου, 

στην οποία ατυχώς αναφέρονται, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 3.9.2019 στις 

5.55μμ,  μια ημέρα δηλαδή μετά τη συνάντηση του Προέδρου του ΣΣΤΕ με τον κ. 

Διοικητή, την οποία επιμελώς απέκρυψαν από το συνομιλητή τους αλλά και από τα άλλα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου;; Έφτασαν στον κατήφορο, να χρησιμοποιούν 

προσωπικές  τηλεφωνικές συνδιαλέξεις για να καλύψουν τις ενοχές τους,  για τις 

συμφωνίες που έχουν κάνει «κάτω από το τραπέζι»…..   

 

Τι κρύβεται πίσω από τον θόρυβο για το οικόπεδο  

και τη σιωπή για τον εμπαιγμό των συνταξιούχων;; 

 

Συνάδελφοι, 
Μήπως τελικά σήκωσαν τους τόνους στο θέμα της πώλησης του οικοπέδου, θέλοντας να 

κρύψουν την πλήρη παράδοσή τους στις επιλογές του κ. Στουρνάρα;; Όλοι θυμόμαστε 

ότι οι περισσότερες μνημονιακές κρατήσεις στις συντάξεις μας επιβλήθηκαν από τον 

προηγούμενο Διοικητή με τον διαχωρισμό του ενιαίου μερίσματος, που επελέγη ως 



νομιμοφανής λύση αποκατάστασης των συντάξεών μας, για την  αποφυγή εντάσεων και 

δημοσιότητας, σε μια περίοδο που κρινόταν το θέμα της ανανέωσης της θητείας 

του.  Δεν πρέπει λοιπόν να επιτρέψουμε να επαναληφθεί και σήμερα το ίδιο! Δεν πρέπει 

στον βωμό των προσωπικών επιδιώξεων του νύν Διοικητή να επιτρέψουμε να 

θυσιαστούν η κατάργηση των παράνομων κρατήσεων και η επιστροφή των 

αναδρομικών, ούτε φυσικά τα δικαιώματά μας σε ενιαίο Μέρισμα από 36% 

(επικουρική+Πρόγραμμα), με τη μεταφορά επιπλέον ποσοστού στο Πρόγραμμα και την 

ανάθεσή του σε ασφαλιστική εταιρεία, όπως επιδιώκεται.   

 

Έγινε πλέον φανερό πως μέσα από τις συνεχείς καθυστερήσεις και δολιχοδρομίες 

Διοίκησης και ΣΣΤΕ, τουλάχιστον από το 2016, μετά την έκδοση του νόμου 

Κατρούγκαλου, στόχος δεν ήταν μόνο η ήττα της προηγούμενης κυβέρνησης, αλλά  και 

το ίδιο το συνταξιοδοτικό μας σύστημα.  Για αυτό και κάνουν οτιδήποτε προκειμένου 

να μην αξιοποιήσουν την εξαίρεσή μας από την ΗΔΙΚΑ και καθυστερούν ώστε να 

μας προλάβει η ασφαλιστική παρέμβαση, που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση!!!  

Οι επιλογές αυτές είναι βέβαιο ότι σε επόμενο στάδιο δεν θα αφήσουν ανέπαφο και τον 

τομέα της υγείας. Μάλιστα, ανεξαρτήτως προθέσεων, η προσφυγή σε ασφαλιστική 

εταιρεία, ειδικότερα στη σημερινή συγκυρία, ως λύση κατοχύρωσης του συνόλου της 

νοσοκομειακής δαπάνης του εν ενεργεία προσωπικού,  δίνει επιχειρήματα σε αντιλήψεις 

που θέλουν να ξεμπλέξουν με τις «περιττές δαπάνες ενός αυτοδιαχειριζόμενου 

Ταμείου».!! Οι «συμφωνίες» με τον κ. Διοικητή είναι άραγε η αιτία που το Προεδρείο του 

ΣΣΤΕ έχει αδιαφορήσει «εκκωφαντικά» γι αυτό το θέμα;; 

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε επιτακτική την ανάγκη άμεσης 

σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΣΣΤΕ, προκειμένου να λάβουμε 

συλλογικές αποφάσεις που θα κατοχυρώνουν τα δικαιώματά μας.  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ 

 

Σημείωση 1: Οσοι τοποθετήθηκαν σε διοικητικές ή άλλες θέσεις στην ΤτΕ από την 

προηγούμενη κυβέρνηση, οφείλουν να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους απέναντι στα νόμιμα 

αιτήματα του προσωπικού της, εν ενεργεία και συνταξιούχων, και να μην εμφανίζονται 

στοιχιζόμενοι πίσω από τις στοχεύσεις του κ. Στουρνάρα και της παρέας του. 

Σημείωση 2: Το «deal» των μυστικών επαφών που κατέληξαν στην «αποδοτική 

συμφωνία» νέων καθυστερήσεων για την κατάργηση των κρατήσεων, από 1.1.2019, την 

επιστροφή των αναδρομικών και την αποκατάσταση των συντάξεών μας κρατήθηκε 

μυστικό και από τον Πρόεδρο των εν ενεργεία που το πληροφορήθηκε εμβρόντητος 

μέσα στο Γενικό Συμβούλιο!! Η ανακοίνωση 13/11.9.2019 του ΣΥΤΕ είναι πλήρως 

αποκαλυπτική και αποτελεί κόλαφο για τους συνενόχους!!! 

Οι εν ενεργεία συνάδελφοι, την ώρα που το προεδρείο των συνταξιούχων επαίρεται για 

την «αποδοτική συμφωνία του» με τον κ. Στουρνάρα, επιμένουν στην άμεση 

εφαρμογή των αποφάσεων του Σ.Α. και του Ν.Σ. της ΤτΕ, αλλά και την εφαρμογή του 

νέου πλαφόν συντάξεων και στην ΤτΕ, αδειάζοντας ουσιαστικά τη μυστική συμφωνία 

Διοικητή-ΣΣΤΕ για τη νέα καθυστέρηση στην επίλυση των θεμάτων των συνταξιούχων!!!  


