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Αθήνα, 16/07/2019

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΤΕ ΤΗΣ 15/7/2019:
ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 4051. 4093/2012,
ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ «ΦΙΛΕΤΟΥ» ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΑΣ!!!
1. Από τον Ιούνιο η ΕΣΑΚ-Σ, με το έντυπό της και με τίτλο «ΣΤΟ ΣΦΥΡΙ» Η
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΑΣ!», σήμαινε τον κώδωνα κινδύνου για την
επικείμενη εκποίηση περιουσιακών στοιχείων των πρώην Ταμείων μας, με άμεση την
πώληση οικοπέδου-«φιλέτου» στη Λεωφόρο Ποσειδώνος 47-49, στο Φάληρο.
Σημείωνε ειδικότερα: :
«Εύλογα τα ερωτήματα, αφ’ ενός για την οικονομική ή άλλη σκοπιμότητα της
ενέργειας καθ’ εαυτής, και, αφ’ ετέρου, για το αν οι πρόσοδοι περιουσίας ΕΝΙΣΧΥΟΥΝ
ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΑΣ, όπως θα έπρεπε μια και εκχωρήθηκαν
στην ΤτΕ μόνον γι’ αυτόν το σκοπό, ή αν γίνονται βορά της απληστίας ενός
συστήματος που θέλει τους συνταξιούχους «στη γωνία», ώσπου να λυθούν
οριστικά τα ζητήματά τους με τον «άτεγκτο βιολογικό τρόπο»…»
Στο Γενικό Συμβούλιο της 15/7/2019, που το φλέγον θέμα του σταματήματος των
κρατήσεων των αντισυνταγματικών νόμων 4051, 4093/2012 δεν συζητήθηκε
(βλέπετε παρακάτω), πάρθηκε τελικά απόφαση για την πώληση του οικοπέδου!!!
Θυμίζουμε πως με το άρθρο 64 του Ν. 3863/2010, με το οποίο η ΤτΕ ανέλαβε τα
Ταμεία μας, «Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού τόσο του πρώην

ΤΣΠ−ΤΕ …όσο και του καταργούμενου Μετοχικού Ταμείου Τράπεζας της
Ελλάδος, περιέρχεται αυτοδίκαια στην Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία
αποτελεί καθολική διάδοχο αυτών, χωρίς την καταβολή οποιουδήποτε φόρου,
τέλους ή δικαιώματος τρίτων».
Τα περιουσιακά στοιχεία των πρώην Ταμείων μας, επομένως, μπορεί να τα
διαχειρίζεται η ΤτΕ μόνον ως «καθολική διάδοχος» των Ταμείων και όχι
«κατά βούληση», και οι ενέργειές της έχουν σοβαρές ηθικές, -ενδεχομένωςνομικές και σίγουρα πολιτικές πλευρές.
2. Στο Γενικό Συμβούλιο της ΤτΕ της 15/7/2019, ούτε η Διοίκηση, ούτε η
πλειοψηφία των Γενικών Συμβούλων που διορίστηκαν από το ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ έφερα το
θέμα της κατάργησης των κρατήσεων των Ν. 4051 και 4093/2012, που μειώνουν

σημαντικά τις συντάξεις μας και δεν εφαρμόζονται από 1-1-2019 σε κανέναν άλλο
ασφαλιστικό φορέα!!! Οι ευθύνες της προηγούμενης κυβέρνησης, της Διοίκησης αλλά
και των άλλων συνδικαλιστικών παρατάξεων του χώρου, που από το Σεπτέμβριο του
2018, με τις κοκκορομαχίες τους, τις άστοχες ανακοινώσεις τους, με τις απειλές
μηνύσεων και τα υπόλοιπα ευτράπελα, έδωσαν την κατάλληλη «τροφή» σε
Κυβέρνηση και Διοίκηση (άλλο που δεν ήθελαν) για να μην προχωρήσουν στην
οριστική λύση του θέματός μας. Πάντως, όπως είχαμε τοποθετηθεί και στα ΔΣ του
Συλλόγου, έπρεπε να είχε εκδηλωθεί η αντίδραση των συνταξιούχων τουλάχιστον με
μία συγκέντρωση την ημέρα της συνεδρίασης του Γενικού Συμβουλίου της ΤτΕ.
Συνάδελφοι,
Στις βουλευτικές εκλογές, κατά την εκτίμησή μας, αποτυπώθηκε ένας πολύ αρνητικός
συσχετισμός, με συντηρητική στροφή των ψηφοφόρων, την ενίσχυση του
δικομματισμού, που είναι γνωστός από τις παλαιότερες και τις νεότερες αντιλαϊκές
επιλογές των κομμάτων του. Τα πρώτα «δείγματα γραφής» της νέας κυβέρνησης
εμπνέουν

ανησυχία,

αφού

στοχεύει

σε

προώθηση

των

λεγόμενων

«μεταρρυθμίσεων» (βλέπε νέα αντιλαϊκά μέτρα σε ασφαλιστικό και εργασιακά), σε
παραπέρα ιδιωτικοποιήσεις (βλέπε ξεπούλημα της Δημόσιας Περιουσίας), σε πιο
επικίνδυνο εναγκαλισμό με ΝΑΤΟ – ΕΕ. Άλλωστε, ο ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ με τους ΑΝ.ΕΛ. έχει
στρώσει για καλά το έδαφος για τη συνέχιση της υπηρέτησης και εξυπηρέτησης του
καπιταλιστικού κατεστημένου.
Στις νέες συνθήκες, η ΕΣΑΚ-Σ θα συμπορευτεί με το ταξικό συνδικαλιστικό
κίνημα, το ΠΑΜΕ και τις συνεργαζόμενες συνταξιουχικές οργανώσεις,
μακριά από τις αυταπάτες που καλλιεργούν οι άλλες «συνένοχες»
παρατάξεις του χώρου μας, προκειμένου να διεκδικήσει λύσεις στα δίκαια
αιτήματά μας.
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