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5 Ιουλίου  2021 

Νομιμοποίηση παρέμβασης Υπουργού ή προστασία της αυτονομίας 

της ΤτΕ; 

 

Συνάδελφοι, 

Πρώτο θέμα ενημέρωσης στην 53/1.7.2021 ανακοίνωση του Δ.Σ. του ΣΣΤΕ,  αποτελεί η συ-

νάντηση των Προέδρων ΣΥΤΕ και ΣΣΤΕ με τον Διοικητή στις 28.6.2021!! Αφού η συνάντη-

ση πραγματοποιήθηκε στις 28.6.2021 και το Δ.Σ. συνεδρίασε στις 30.6.2021, γιατί δεν 

ενεγράφη στα θέματα Ημερήσιας Διάταξης ένα τόσο σημαντικό ζήτημα;; 

Το πόση σημασία δίνει η πλειοψηφία στη διάλυση της επικουρικής ασφάλισης, καταδεικνύ-

εται από το γεγονός πως, αν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δεν είχε γίνει αναφορά 

στο θέμα από τον σύμβουλο της ΕΣΑΚ, ο Πρόεδρος ίσως να μην είχε καν ενημερώσει το Δ.Σ. 

για τη συνάντηση!!  Τώρα που ο κίνδυνος διάλυσης της επικουρικής μας ασφάλισης δεν εί-

ναι απλά ορατός, αλλά διακηρυγμένος και με στόχο να εφαρμοστεί από 1.1.2022, ξανα-

θυμήθηκαν την αυτονομία της ΤτΕ;; Όταν νομιμοποιούσαν την παρέμβαση του Υπουρ-

γού  για να διαχωρίσουν Καταστατικά τους συνταξιοδοτηθέντες πριν την 1.1.2015 και α-

πευθύνονταν στο ΣτΕ  από κοινού με τον εργοδότη και την κυβέρνηση κατά των «29» συ-

ναδέλφων τους που υπεράσπιζαν το Καταστατικό και την αυτονομία της ΤτΕ, δεν είχαν 

επίγνωση των πράξεών τους;;  Δυστυχώς είναι τόσο πολύ αγκιστρωμένοι στα εργοδοτικά 

και κυβερνητικά σχέδια καταστροφής των συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων, που, αντί να 

προετοιμάσουν ενωτική αντίδραση του προσωπικού της ΤτΕ στα σχέδια ιδιωτικοποίησης 

της επικουρικής ασφάλισης, ανέθεσαν τη σωτηρία μας σε αυτούς που κατάργησαν την 

ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΣ!! Ξεχνούν πως ο Διοικητής εφαρμόζει όσα από τη 

θέση του Υπουργού πρέσβευε επιβάλλοντας την ονομαστική αναφορά της ΤτΕ τόσο στο 

ν.4093/2012 όσο και στον ν. 4046/2012 του 2ου μνημονίου;;  

 

Αποφεύγουν τις εκλογές και την ανάδειξη νέου Δ.Σ. πριν το 2022….. 

Συνάδελφοι, 

Είναι γνωστό πως η θητεία του παρόντος Δ.Σ. έχει λήξει από τις 31.3.2021. Το σημερινό ΔΣ 

είναι ουσιαστικά διορισμένο, αφού η θητεία του παρατάθηκε με προηγούμενο νόμο μέχρι 

30.6.2021.  Σήμερα όμως, το Προεδρείο είναι υποχρεωμένο να προχωρήσει άμεσα σε 

Γενική Συνέλευση και εκλογές αφού το άρθρο 133 του νέου ν. 4808/2021 αναφέρει ρη-

τά: «η θητεία ....... παρατείνεται έως την 31η.10.2021, εφόσον στο μεταξύ δεν διενεργη-

θούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων». 

 



Η σημερινή πλειοψηφία του ΣΣΤΕ, αφού απέρριψε κάθε πρόταση αντιπροσωπευτικής ανα-

λογικής συγκρότησης του Προεδρείου,  μετά την παράταση της θητείας του ΔΣ με νόμο,  αν 

αντιλαμβανόταν έστω και στο πάρα πέντε τις ευθύνες της, έπρεπε να συζητήσει στο πρό-

σφατο Δ.Σ. τις διαδικασίες που θα μας οδηγούσαν εκ του ασφαλούς στην ανάδειξη νέου Δ.Σ.  

Οι ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ δεν προτείναμε, όπως ψευδώς αναφέρουν στην ανακοίνωση, τον ορισμό 

από τώρα συγκεκριμένης ημερομηνίας εκλογών, αλλά ζητήσαμε την σύγκληση του Δ.Σ. το 

πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, με θέμα Η.Δ. τον προσδιορισμό ημερομηνίας Γενικής 

Συνέλευσης και Εκλογών, το αργότερο μέχρι 31.10.2021!!   Φαίνεται όμως πως το ψέμα 

τους έχει γίνει δεύτερη φύση, κάτι που επιβεβαιώνεται και από την διαστρέβλωση της πρό-

τασης του εκπροσώπου της Αναγεννητικής, ο οποίος πρότεινε εκλογές με επιστολική ψή-

φο και όχι ηλεκτρονική ψηφοφορία (πρόταση στην οποία δεν συμφωνούμε), αλλά και 

την πλήρη αποσιώπηση των απόψεων του εκπροσώπου της ΕΣΑΚ, που ούτε λίγο ούτε πολύ, 

σιγοντάροντας πλήρως τις απόψεις του Προεδρείου, έφτασε στο σημείο να αναφερθεί 

σε εκλογές στην τριετία!!  

 

Συνάδελφοι, 

Εκτίμησή μας είναι, πως η σημερινή πλειοψηφία,  σε αγαστή συνεργασία και συμφωνία 

με την Τράπεζα, θα καθυστερήσει τη διενέργεια των εκλογών… Ίσως να περιμένουν και άλ-

λη παράταση πέραν και της 31.10.2021!! Εάν ήθελαν εκλογές θα τις είχαν προγραμματίσει για 

τέλος Σεπτέμβρη ή αρχές Οκτώβρη.  Όταν επιτρέπεται 85% συμμετοχή εμβολιασμένων σε 

κλειστούς ή ανοικτούς χώρους, η συμμετοχή συνήθως 300 συναδέλφων σε Συνέλευση, οι ο-

ποίοι, λόγω ηλικίας, είναι κατά 90-100% εμβολιασμένοι, δεν υπάρχει πρόβλημα.   

Πρόθεση του Προεδρείου να προχωρήσει σε Συνέλευση και εκλογές πρίν τις 31.10.2021 δεν 

διαφαίνεται, αντιθέτως η παραμονή του σημερινού Προεδρείου στον ΣΣΤΕ είναι χρήσιμη για 

όσα έχουν να γίνουν… Αν είχαν ειλικρινή διάθεση, θα είχαν συμφωνήσει στην πρότασή μας 

και δεν θα είχαν διαστρεβλώσει τις θέσεις μας με την ανακοίνωσή τους. Σε κάθε περίπτωση, οι 

εκλογές σίγουρα μπορεί να επιβληθούν μόνο από τους ίδιους τους συνταξιούχους και προς 

την κατεύθυνση αυτή μπορεί και πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες από τις παρατάξεις 

(ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ και Αναγεννητική), που έχουν αποδείξει πως θεωρούν απαραίτητη τη διεξαγωγή 

τους.    

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ 
 

Συνάδελφοι, επισκεφθείτε το https://endrasei-ste.blogspot.com 

 

https://endrasei-ste.blogspot.com/

