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Αθήνα, 11 Ιουνίου 2019 

Ανακοίνωση Νο 10 

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΑΚΟΜΗ ΜΙΑ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ 
 

Συναδέλφισσες  συνάδελφοι,  

  Πληροφορηθήκαμε από το μέλος του Γενικού Συμβουλίου και πρόεδρο του ΣΥΤΕ, πως 

σε επικοινωνία του με τον κ. Διοικητή, ο τελευταίος τον ενημέρωσε για την απόφασή 

του να μη συμπεριλάβει στην Ημερήσια Διάταξη του επόμενου Γενικού Συμβουλίου της 

14/6/2019 την από 4.3.2019 απόφαση του Συμβουλίου Ασφάλισης. Υπενθυμίζουμε, πως χωρίς 

να προβληθεί καμιά αντίρρηση στο προηγούμενο Γ.Σ. της 20.5.2019, έγινε αποδεκτή σχετική 

πρόταση της παύσης των κρατήσεων και δόθηκε εντολή στην αρμόδια Διευθύντρια, για 

την προετοιμασία του θέματος για το Γ.Σ. της 14.6.2019!!  

Δεν νομίζουμε πως η προκήρυξη των Βουλευτικών εκλογών, μπορεί να αποτελέσει 

δικαιολογία για μια εκ νέου αναβολή του θέματος, όταν αυτό αποτελεί πράξη διευθέτησης 

και προσαρμογής ως προς τα ισχύοντα από 1.1.2019, όπως εξ άλλου επισήμως 

πιστοποιήθηκε με την καταβολή και στο χώρο μας της λεγόμενης 13ης σύνταξης.  

Θεωρούμε πως μια νέα αναβολή θα αποτελούσε εμπαιγμό των συνταξιούχων μας και στίγμα 

στην αξιοπρέπεια και την ανεξαρτησία της ΤτΕ, την ίδια στιγμή μάλιστα που δίπλα μας, υπήρξε 

και σωστά, παρέμβαση της τελευταίας στιγμής υπέρ των συνταξιούχων της Ε.Τ.Ε. για το 

Λ.Ε.Π.Ε.Τ.Ε.  

Δυστυχώς παρά τις προσπάθειες που κατεβλήθησαν για τη συλλογή τουλάχιστον δύο 

υπογραφών, όπως προβλέπει και ο σχετικός Νόμος, ώστε να υπάρξει υποχρεωτική 

αναγραφή του θέματος στην Ημερήσια Διάταξη του Γενικού Συμβουλίου αυτό δεν κατέστη 

δυνατόν. Τελικά μόνον ο Πρόεδρος του ΣΥΤΕ ως μέλος του Γ.Σ. απέστειλε επιστολή με 

ημερομηνία 7/6/2019 προς τον κ. Διοικητή ως Πρόεδρο του Γενικού Συμβουλίου με την οποία 

ζητάει, σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο, να συμπεριλάβει στα θέματα 

Ημερήσιας Διάταξης του προσεχούς Γ.Σ. τη συζήτηση και έγκριση της από 4.3.2019 

απόφασης του Συμβουλίου Ασφάλισης. Καλούμε τον κ. Διοικητή, καθώς και τους δύο 

Υποδιοικητές, να συμβάλλουν στην υλοποίηση ενός θέματος που η συνεχής αναβολή του, 

δεν αποτελεί τιμή για την ίδια την ΤτΕ. Επίσης καλούμε όλα τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου 

και ειδικά εκείνους που με πρωτοβουλία τους επανέφεραν το θέμα στο προηγούμενο Γ.Σ., να 

συμβάλουν στην συζήτηση του θέματος, μην επιτρέποντας τη συνέχιση της υποτίμησης και 

του εμπαιγμού των συνταξιούχων της ΤτΕ.   

Σε κάθε περίπτωση το θέμα πρέπει να τελειώσει στο προσεχές Γενικό Συμβούλιο, με 

υλοποίηση της απόφασης από τη σύνταξη που θα καταβληθεί τον Ιούλιο. Έτσι, αφαιρείται 

κάθε πρόσχημα σε οποιονδήποτε, να συσχετίσει το συγκεκριμένο θέμα με τις ερχόμενες 

Βουλευτικές εκλογές. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Το Διοικητικό Συμβούλιο  
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