Αθήνα, Μάρτιος 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 3
Συνάδελφοι,
Η ακατάσχετη κινδυνολογία συγκεκριμένης συνδικαλιστικής παράταξης, σε μια
εποχή που όλοι προσπαθούμε να αποτρέψουμε κάθε δυσμενή εξέλιξη για τις συντάξεις
μας (κύριες και επικουρικές), δείχνει το μέγεθος της ανευθυνότητάς της, καθώς προτάσσει
επιχειρήματα για δήθεν απεμπόληση των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων μας, όταν αυτά
έχουν δρομολογηθεί για επίλυση με τη συμβολή και συναίνεση της Διοίκησης και της
πλειονότητας των συναδέλφων.
Αυτή η αντιπολιτευτική τακτική – η οποία λειτουργεί υπονομευτικά στις
προσπάθειες του Συλλόγου - εκτιμούμε ότι βασικά εκπορεύεται κυρίως από την
προσωπική ματαιόδοξη φιλοδοξία για συνδικαλιστική πρωτοπορία του επικεφαλής της
κίνησης «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ», που δυστυχώς μεταφέρεται και σ’ ένα τμήμα των υγιούς
σκεπτόμενων συναδέλφων, προβάλλοντας τους επιχειρήματα για τεχνάσματα και έκνομες
ενέργειες, εκείνων που χειρίζονται υπεύθυνα το συγκεκριμένο θέμα.
Δε θα μακρηγορήσουμε όπως συνηθίζει να κάνει η συνδικαλιστική αυτή παράταξη
με μακροσκελείς ανακοινώσεις, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να θέσουμε υπόψη σας
ορισμένα θέματα – ερωτήματα, για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Και ειδικότερα:
1. Η Διοίκηση της ΤτΕ με πόρισμα της Γνωμοδοτικής Επιτροπής που συνέστησε με την
Π.Δ. 524/12.11.14 επέλεξε για τη διασφάλιση του προγράμματος μετεργασιακών
παροχών, ως νομικά δόκιμη διέξοδο τη λύση του ομαδικού ασφαλιστηρίου σε
ασφαλιστική εταιρεία, έναντι ορισμένης αμοιβής, η οποία αναλαμβάνει να
διεκπεραιώνει τις καταβολές στους συνταξιούχους, όπως αυτές θα καθορίζονται από
την Τράπεζα. Ακόμη στην Ασφαλιστική εταιρεία θα μεταφέρεται ένα ποσό 1-2
μηνιαίων καταβολών, χωρίς αυτή βεβαία να έχει καμία απαίτηση επί των
αποθεματικών του προγράμματος που εξακολουθούν να τηρούνται στην ΤτΕ.
Παράλληλα θα επιδιωχθεί νομοθετική παρέμβαση για επίλυση του θέματος με
πρόταση για ψήφιση νομοθετικής ρύθμισης που θα καθορίζει ότι «Ειδικοί Λογαριασμοί
με τον τίτλο Πρόγραμμα μετεργασιακών παροχών δεν εντάσσονται στη σφαίρα της
κοινωνικής ασφάλισης».
2. Θεωρείται βέβαιο ότι με την επερχόμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση η κύρια σύνταξη
και η επικουρική πρόκειται να αποτελέσουν νέο διακύβευμα του Εθνικού Φορέα
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Απονομής Συντάξεων με πιθανες δυσμενείς συνέπειες περαιτέρω μείωσής τους, αφού
και η επικουρική πλέον παροχή θα είναι στις ομάδες που θα χαρακτηρίζονται ως
φορείς κοινωνικής ασφάλισης.
3. Μπορεί να διαβεβαιώσει τους συναδέλφους η ηγετική ομάδα των «ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ» εάν:
α) ο συνάδελφος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Πρόεδρος του ΣΥΤΕ και νυν μέλος
της κίνησής τους, Μάκης Μπαλαούρας, πιστεύει ότι το πρόγραμμα μετεργασιακών
παροχών – όπως χορηγείται σήμερα μέσω της Τράπεζας, δεν θα υποστεί τις
συνέπειες μείωσής του, χαρακτηριζόμενο ως φορέας κοινωνικής ασφάλισης;
Επισημαίνουμε ακόμη ότι ο συνάδελφος Μ. Μπαλαούρας σε συγκέντρωση
συναδέλφων δήλωσε ότι πρέπει να τον βλέπουμε πρώτα σαν συνάδελφο και μετά
σαν κυβερνητικό βουλευτή. Ελπίζουμε αυτήν την κρίσιμη στιγμή να μη λησμονήσει τις
δεσμεύσεις του.
β) η επίκληση, που ισχυρίζονται, ότι η απάντησή του Υπουργείου Εργασίας στο συν.
Α. Μπαλασκώνη, για την επικουρική μας σύνταξη – που έγινε το 2013 – και που έλεγε
ότι αυτή (η επικούρηση) ελέγχεται και εποπτεύεται από την ΤτΕ και όχι από το
Υπουργείο, θα ισχύει και τώρα με τη νέα ασφαλιστική μεταρρύθμιση του 2016 και που
είναι αποτέλεσμα των φορτικών απαιτήσεων των δανειστών μας για μειώσεις
οποιασδήποτε μορφής κοινωνικών φορέων ασφάλισης;
4. Ποιους σκοπούς εξυπηρετεί η έκδηλη αμφισβήτηση των καλών προθέσεων της
Διοίκησης της ΤτΕ και ειδικότερα του κ. Διοικητού που εκφράζεται από την ηγετική
ομάδα της συγκεκριμένης παράταξης, με χαρακτηρισμούς, που ουδέποτε έχουν γίνει
στη συνδικαλιστική μας ιστορία, όπως «δημοκρατία διαπλοκής στην ΤτΕ», παλινωδίες
και ποινικές ευθύνες του κ. Διοικητού, έκνομες προθέσεις και τεχνάσματα,
απεμπόληση δικαιωμάτων μας (ανακοινώσεις του 1/2/15 και 7/3/16)
Συνάδελφοι,
Η παράθεση των παραπάνω, ας προβληματίσει έντονα και υπεύθυνα όλους μας,
για όσα μπορεί να επέλθουν για τα συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα, με την επερχόμενη
λαίλαπα των ασφαλιστικών μεταβολών, αλλά ιδιαίτερα τους εμπνευστές και συντάκτες
των ανακοινώσεων της προαναφερόμενης παράταξης που αμφισβητούν τους πάντες και
τα πάντα.
Ιδιαίτερα όμως, επισημαίνουμε ότι οφείλουν να σέβονται τη Διοίκηση της ΤτΕ και το
θεσμικό της ρόλο σε μια δύσκολη συγκυρία για τον ελληνικό λαό και ακόμη περισσότερο
για το δικό μας χώρο, που τον πιστεύουμε - όπως και όλες οι προηγούμενες Διοικήσεις –
ότι είναι μια εγγύηση για τη διατήρηση των συνταξιοδοτικών μας κεκτημένων.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Η Συντονιστική Επιτροπή
Βρέττα Ευαγγελία, Βερέβης Απόστολος, Δουρδούμας Βασίλειος, Καλλέργης
Δημήτριος, Κυβέλλος Φαέθων, Κωνσταντόπουλος Νίκος, Κωτσίοπουλος Ηλίας,
Μάνος Νίκος, Μπαλλής Ιωάννης, Παπαγεωργίου Μαρία, Σάτλας Νίκος.
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