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Αθήνα, 18 Ιουνίου 2020 

ΝΑΙ  σε κοινό  διεκδικητικό πλαίσιο  υπέρ όλων των 

συνταξιούχων, χωρίς διαχωρισμούς 

Συνάδελφοι, 
 
Την Τρίτη 16 Ιουνίου, λάβαμε από την Γραμματεία του ΣΣΤΕ, επιστολή που 

απηύθυνε προς τους επικεφαλής των πέντε κινήσεων που μετέχουν στο Δ.Σ. 

του ΣΣΤΕ, ο συνάδελφος και τ. Βουλευτής Μάκης Μπαλαούρας, με την οποία 

εκδηλώνει πρωτοβουλία για μια νέα συνάντηση μαζί τους,  με σκοπό την εξεύρεση 

κοινού διεκδικητικού πλαισίου.  

 
Όπως και κατά το πρόσφατο παρελθόν, έτσι και σήμερα, αποδεχόμαστε την 

πρόσκληση και θα κινηθούμε  με βάση το συμφέρον των συνταξιούχων της ΤτΕ.  Δεν 

μας ενδιαφέρουν άλλες παραταξιακές ή κομματικές σκοπιμότητες που 

υπεισέρχονται στα συνδικαλιστικά δρώμενα και χαρακτηρίζουν ανάλογες  

πρωτοβουλίες ή παρεμβάσεις ακόμα και σε σχέση με την ανεξαρτησία της ΤτΕ… 

 
Όπως πάντα έτσι και σήμερα, από όπου και αν προέρχονται πρωτοβουλίες που  

εκδηλώνουν ανησυχία και θέληση κοινής διεκδικητικής γραμμής,  με σεβασμό 

στο Καταστατικό και τις ΣΣΕ 1948 και 1951 και στην κατάργηση όλων των 

μνημονιακών κρατήσεων που επιβλήθηκαν την περίοδο 2010–2014, ασφαλώς και 

θα έχουν την ενεργό συμμετοχή και συμβολή μας.  Εξ άλλου είναι γνωστό σε 

όλους, πως ουδέποτε αρνηθήκαμε να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούσαν, 

γεγονός που εκφράστηκε στις συνεχείς από το 2015 προτάσεις μας, για αναλογική 

αντιπροσωπευτική συγκρότηση των οργάνων Διοίκησης του ΣΣΤΕ.  

 
Τέλος, προκειμένου όλοι οι συνταξιούχοι να έχουν γνώση του περιεχομένου της 

επιστολής του συναδέλφου και να γίνονται κοινωνοί ενεργειών που τους αφορούν,  

τη δημοσιεύουμε αυτούσια: 

 

«Προς τους επικεφαλής των κινήσεων του ΣΣΤΕ 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Ασφαλώς γνωρίζετε ότι, μετά 30 περίπου χρόνια ενεργής συμμετοχής μου στα 

κοινά του χώρου μας, ασχολήθηκα ως βουλευτής και με τα γενικότερα ζητήματα 

της χώρας, χωρίς ποτέ να περιορίσω το ενδιαφέρον μου για τους εργαζόμενους 

και τους  συνταξιούχους της ΤτΕ που παρέμεινε αμείωτο. Παρά τις πικρίες που 

εισέπραξα την περίοδο αυτή, συνέβαλα ουσιωδώς στην αναγνώριση από την 

πολιτεία της ανεξαρτησίας της ΤτΕ, με τον νόμο 4387/16, ιδιαίτερα όσον αφορά 

τα ασφαλιστικά μας δεδομένα και την μη υπαγωγή μας στον ΕΦΚΑ, όπου 

εντάχθηκαν όλοι οι συνταξιούχοι της χώρας, αλλά και στην απεμπλοκή μας από 

την ΗΔΙΚΑ.                                                               



 Παρέμεινε, έτσι, ανοικτός ο δρόμος περαιτέρω ενίσχυσης του ασφαλιστικού μας 

καθεστώτος. Τούτο, πέραν άλλων προϋποθέσεων, προφανώς με αντιπαράθεση 

των συνδικαλιστικών κινήσεων, υποχρέωνε ταυτόχρονα την ομαλή δημοκρατική 

λειτουργία του Συλλόγου μας, αλλά και την ενιαία διεκδίκηση εκείνων των 

ζητημάτων που έχουν ισχυρή νομική και ηθική βάση, όπως η παύση των 

περικοπών των νόμων 2010-2014, καθώς και τα αναδρομικά αυτών.                                                                                                                                  

 Διαπιστώνοντας την επιβάρυνση του ασφαλιστικού περιβάλλοντος, τον Μάρτιο 

του 2020, έκρινα ως καθήκον μου να καλέσω όλες τις συνδικαλιστικές κινήσεις 

του χώρου σε κοινή συνάντηση, προκειμένου να αναζητήσουμε δυνατότητες 

συγκλίσεων σε ενιαίο διεκδικητικό πλαίσιο εντός του ΣΣΤΕ.  

Δυστυχώς, η πρωτοβουλία μου αυτή χρησιμοποιήθηκε με αυθαίρετη αναφορά 

στο όνομά μου και στις θέσεις μου χωρίς γνώση και έγκρισή μου.                                         

 Παρ όλα αυτά,  μετά την ελάφρυνση των περιοριστικών μέτρων λόγω της 

πανδημίας, την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα, και ενόψει μίας 

δύσκολης και αβέβαιης περιόδου στην οποία εισέρχεται η Ελληνική κοινωνία, 

κρίνω αναγκαία την πρόσκληση και πάλι, όλων των επικεφαλής  των κινήσεων 

του χώρου σε κοινή συνάντηση, με μοναδικό στόχο την από κοινού θωράκιση 

του ασφαλιστικού καθεστώτος από οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης του.  

Ειδικότερα τα προς συζήτηση θέματα προτείνω να είναι : 

1.Τήρηση των Καταστατικών Διατάξεων και των Συλλογικών Συμβάσεων. 

2.Κατάργηση όλων των μνημονιακών κρατήσεων και επιστροφή των 

αναδρομικών, όπως άλλωστε έχει κατά καιρούς δεσμευθεί ο Διοικητής. 

 Καλώ τις συνδικαλιστικές κινήσεις να εκτιμήσουν την κρισιμότητα της 

κατάστασης και να προσέλθουν σε διάλογο, προσπαθώντας τη διαμόρφωση 

διεκδικητικού πλαισίου που θα παρουσιάσουμε και θα διεκδικήσουμε από την 

Διοίκηση της ΤτΕ, ευελπιστώντας και στη στήριξη του ΣΥΤΕ.                                                                         

Μπορούμε, όπως η ιστορία του χώρου μας διδάσκει, να αξιοποιήσουμε τις 

δυνατότητες που, πράγματι, διαθέτει ο Σύλλογος και οι συνάδελφοι μας.  

Οι καιροί ου μενετοί. ... 

     Συναδελφικά 

                   Μάκης Μπαλαούρας»   

Κλείνοντας, επαναλαμβάνουμε τη διάθεσή μας να συμβάλουμε σε κάθε θετική 
προσπάθεια υπεράσπισης των συνταξιούχων μας,  χωρίς διαχωρισμούς.. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ 

 


