
 

 

 

 

 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ Σ.Σ.Τ.Ε. 2021:  Ώρα ευθύνης 
 

Συνάδελφοι, 

Επιτέλους, το ΔΣ του ΣΣΤΕ, μετά τη λήξη της θητείας του τον Μάρτιο του 2021 

και την εξάμηνη λειτουργία του ως υπηρεσιακού, αλλά χωρίς αναλογική 

αντιπροσώπευση,  προκήρυξε αρχαιρεσίες για τις 19.10.2021. 

Συνάδελφοι, 

Η ψήφος σας σε αυτές τις αρχαιρεσίες πρέπει να δοθεί με ένα και μοναδικό 

κριτήριο, τη θεμελιώδη αρχή, όπως αυτή διατυπώνεται στη διακήρυξη ΑΡΧΩΝ 

ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ”: Η εξυπηρέτηση των αναγκών των 

συναδέλφων συνταξιούχων, αποκλείοντας κάθε κομματική παρέμβαση, 

εξάρτηση, σκοπιμότητα και πρακτική. 

Επομένως, τα ερωτήματα που πρέπει να απαντήσουμε είναι: 

• ποιός εξυπηρετεί τα συμφέροντα όλων μας;  

• ποιός έχει πραγματικά παλέψει για τη βελτίωση των συντάξεών μας;  

• τί έχει καταφέρει στα 7 χρόνια εξουσίας η σημερινή πλειοψηφία του Συλλόγου 
μας; 

Η απάντηση βρίσκεται στα πεπραγμένα και όχι στα «ΘΑ» κάθε κίνησης που 

εκπροσωπείται στο ΔΣ.  Η πλειοψηφία ΔΗΣΥ-ΔΕΚΣ (Γοζαδίνου/Κλητοράκη-

Αντωνόπουλου) που είναι υπεύθυνη την τελευταία επταετία για την 

«εξυπηρέτηση των συμφερόντων μας» όχι μόνο δεν έχει καταφέρει τίποτα, 

αλλά, αντίθετα, έχει συνδράμει εσκεμμένα στην αμφισβήτηση και ανατροπή 

κατακτήσεων δεκαετιών του ΣΣΤΕ: 

1. Οι μνημονιακές κρατήσεις παραμένουν, διότι, αφενός κατά την περίοδο  2015-

2019 η κομματική τους εξάρτηση δεν τους επέτρεψε να διεκδικήσουν την 

κατάργησή τους και, αφετέρου διότι από τον Ιούνιο του 2019 μέχρι σήμερα 

έχουν εναρμονιστεί με τις αποφάσεις του «καλού» Διοικητή.  Την τελευταία 

διετία, όχι μόνο δεν έγινε η άρση των κρατήσεων από τη φιλική τους πλέον 

κυβέρνηση, όπως είχαν υποσχεθεί, αλλά επέτρεψαν να εμβολιστεί ο 

Κανονισμός του πρώην Ταμείου Συντάξεων της ανεξάρτητης ΤτΕ από το 



Υπουργείο με το άρθρο 10Α και να κατοχυρωθεί καταστατικά ο 

διαχωρισμός των συνταξιούχων στους πριν και μετά το 2015. 

2. Δέχτηκαν να αθετήσει η ΤτΕ την υπόσχεση που ανέλαβε να τηρεί από 1.1.2011 

τις διατάξεις του Κανονισμού του πρώην ταμείου κύριας σύνταξής μας και την 

ισχύουσα νομοθεσία και να καταφύγει στην αναβίωση των καταργημένων 

διατάξεων του νόμου Λοβέρδου, διαχωρίζοντας τους συνταξιούχους και 

διατηρώντας τις κρατήσεις σε νέους και παλαιούς, προκειμένου να μην 

αποκαταστήσει  (λόγω   κόστους !!!)  τις συντάξεις των παλαιών συνταξιούχων. 

3. Επέτρεψαν η ανεξαρτησία της ΤτΕ να εφαρμόζεται κατά το δοκούν και 

συμφέρον της Διοίκησης, ώστε ο Διοικητής και οι πολυσυνταξιούχοι 

παράγοντες της ΤτΕ να  απολαμβάνουν παχυλές αποδοχές και μπόνους χωρίς 

την παραμικρή περικοπή δώρων και επιδομάτων, ενώ οι συνταξιούχοι να 

«ανήκουν» στην άλλη, τη ΜΗ ανεξάρτητη ΤτΕ. 

4. Πανηγύρισαν για την επιστροφή αναδρομικών 11 μηνών στους συνταξιούχους 

του ΕΦΚΑ και ευχαρίστησαν τον «συνεπή» Διοικητή για την επιστροφή των 11 

μηνών αναδρομικά και σε εμάς.  Το γεγονός όμως που ξεπερνά κάθε έννοια 

λογικής και δικαίου είναι ότι στιγμιαία γίναμε ΕΦΚΑ, αλλά μετά ξαναγίναμε 

συνταξιούχοι ΤτΕ με διατήρηση των περικοπών. Ας σημειωθεί ότι τώρα 

καλούμαστε να επιστρέψουμε περίπου τα μισά αναδρομικά στην εφορία. 

5. Η άρνησή τους να υπερασπιστούν την ανεξαρτησία της ΤτΕ ενίσχυσε τις 

ενέργειές της για κατάργηση της υποχρέωσής της από τις ΣΣΕ 1948 και 1951 

έναντι των παλαιών συνταξιούχων (των πρωτοασφαλισμένων πριν την 

1.1.1993) για καταβολή μερίσματος συνολικού ύψους 36% (επικουρική 20% + 

Πρόγραμμα 16%) επιμένοντας να εμφανίζει στις δικαστικές αίθουσες ως 

καταστατική της υποχρέωση μόνο το 20%, θεωρώντας το υπόλοιπο 16% 

οικειοθελή της παροχή και τις ΣΣΕ 1948 και 1951 καταργημένες, με τη σύμφωνη 

γνώμη των Προέδρων ΣΣΤΕ και ΣΥΤΕ. 

Συνάδελφοι,  

Με βάση τα παραπάνω πεπραγμένα της πλειοψηφίας του ΔΣ, είναι πλέον 

φανερό ότι ο ΣΣΤΕ λειτουργεί ως δεκανίκι της Διοίκησης και προχωρούν χέρι-

χέρι σε κατεδάφιση του συνταξιοδοτικού και ασφαλιστικού συστήματος της 

ΤτΕ και δημιουργία ενός νέου νεοφιλελεύθερου με κεντρικό άξονα την ιδιωτική 

ασφάλιση.  Είναι πλέον μονόδρομος για όλους μας η καταψήφιση των 

παρατάξεων που είχαν μέχρι σήμερα την πλειοψηφία και την ευθύνη 

εξυπηρέτησης των συμφερόντων των συνταξιούχων της ΤτΕ. 

Οι “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ”, παρά τις αντίξοες συνθήκες και την εχθρική και 

αντιδημοκρατική αντιμετώπισή μας από την πλειοψηφία, ποτέ δεν 

παραδώσαμε τα όπλα.  Συνεχίσαμε να δίνουμε τον αγώνα για τα συμφέροντα 

όλων μας με κύριο άξονα το Καταστατικό και την ανεξαρτησία της ΤτΕ. 

‘Ετσι λοιπόν, στο διάστημα που πέρασε: 

 



➢ Επιμείναμε στη συγκρότηση ενιαίου μετώπου υπεράσπισης της ανεξαρτησίας 

της ΤτΕ και στην τήρηση των καταστατικών της υποχρεώσεων προς το 

προσωπικό της (εν ενεργεία και συνταξιούχους). 

➢ Προσπαθήσαμε, χωρίς καμιά συμπαράσταση, να πετύχουμε την κατάργηση 

της ΕΑΣ, την κατάργηση όλων των μνημονιακών κρατήσεων και την 

αναδρομική επιστροφή τους, την επιστροφή των δώρων και του επιδόματος 

αδείας στις συντάξεις μας, με μιά σειρά νομικών και άλλων ενεργειών, τα 

αποτελέσματα των οποίων αναμένουμε με αισιοδοξία.   

➢ Προσφύγαμε στο ΣτΕ για την ακύρωση της υπουργικής απόφασης Βρούτση, 

που, σε αντίθεση με το άρθρο 10 του Κανονισμού του πρώην ταμείου κύριας 

σύνταξής μας, μας διαχωρίζει, με την προσθήκη του 10Α, σε 

συνταξιοδοτούμενους πριν και μετά την 1.1.2015 και «νομιμοποιεί» τη 

διατήρηση των μνημονιακών κρατήσεων και την παρέμβαση του εκάστοτε 

Υπουργού στη διαμόρφωση του ύψους των κύριων συντάξεών μας (πλαφόν). 

➢ Υπερασπισθήκαμε την ισχύ των ΣΣΕ 1948 και 1951 για την επικουρική μας 

σύνταξη, αρνούμενοι να υποκύψουμε στις πιέσεις για μεταφορά επιπλέον 12% 

επικουρικής στο «Πρόγραμμα»... Η απόφαση του Αρείου Πάγου για την ΕΤΕ, με 

την οποία υιοθετείται η λογική πως η υποχρέωση της ΕΤΕ εξαντλείται στην 

εργοδοτική της εισφορά και μόνο, επιβεβαιώνει την ορθότητα της άρνησής μας. 

➢ Πιέσαμε για την αξιοποίηση της μη συμμετοχής μας στο δημόσιο ασφαλιστικό 

σύστημα (ΕΦΚΑ) και, κατ’ επέκταση, στην ΗΔΙΚΑ. Εισπράξαμε τις ύβρεις της 

πλειοψηφίας, που ταυτίστηκε με τους πολυσυνταξιούχους παράγοντες της ΤτΕ, 

οι οποίοι αξιοποίησαν τα παραπάνω για ίδιο όφελος, θέτοντας εκτός του 

ανώτατου πλαφόν των συντάξεών τους τη σύνταξη που λαμβάνουν από την 

ΤτΕ. 

➢ Επιδιώξαμε να καλύψουμε το κενό ενημέρωσης και την άρνηση της 

πλειοψηφίας για δημιουργία μόνιμης διαπαραταξιακής επιτροπής, ζητώντας 

συναντήσεις των εκπροσώπων μας με τη Διοίκηση και υπηρεσιακούς 

παράγοντες. 

➢ Διεκδικήσαμε, μέσω των παρεμβάσεων των εκπροσώπων μας, τη δημοκρατική 

λειτουργία του Συλλόγου και τη διαφάνεια στη διαχείριση οικονομικών και 

νομικών ζητημάτων. 

➢ Πραγματοποιήσαμε ενημερωτικές συναντήσεις με συναδέλφους και των 

παραρτημάτων στην έδρα του Συλλόγου, χωρίς την οικονομική ενίσχυση που, 

μονομερώς διαχειρίζεται και απολαμβάνει το Προεδρείο του ΣΣΤΕ. 

➢ Διατηρήσαμε το δημοκρατικό πλαίσιο λειτουργίας της κίνησής μας, με συνεχείς 

τηλε-συνεδριάσεις της Ομάδας Συντονισμού, ακόμα και στην περίοδο της 

πανδημίας, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας. 

➢ Αξιοποιήσαμε την τεχνολογία για την όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση 

των συναδέλφων μας συνταξιούχων (e-mails, sms, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 



τηλεδιασκέψεις της Ομάδας Συντονισμού και τηλεδιασκέψεις με συναδέλφους 

σε όλη τη χώρα).  

➢ Συνάδελφοι, 

Σίγουρα στις ανακοινώσεις των δύο παρατάξεων που έχουν την πλειοψηφία και 

αυταρχικά διοικούν τον ΣΣΤΕ θα διαβάσετε πολλά «ΘΑ» και ότι όλα θα γίνουν 

σε «εύλογο χρόνο».  Θα διαβάσετε και πάλι για τους «κακούς “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ”», οι 

οποίοι τους εμποδίζουν να ολοκληρώσουν τις (καταστροφικές) «επιτυχίες» 

τους μαζί με τον Διοικητή. 

Οι μέχρι σήμερα εξελίξεις στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό, τόσο στον χώρο 

μας όσο και γενικότερα, αλλά κυρίως η πολιτική που ακολουθείται, δεν 

προοιωνίζουν ευοίωνες  εξελίξεις για την ΤτΕ.  Με τη σημερινή πλειοψηφία του 

ΔΣ του ΣΣΤΕ δεν υπάρχει προοπτική για καλύτερες μέρες, αντίθετα υποβόσκει 

μεγάλος κίνδυνος συνέχισης των περικοπών για άλλη μιά διετία, μεταφοράς του 

επιπλέον 12% επικουρικής στο «Πρόγραμμα» (το έχει διακηρύξει επίσημα η 

πλειοψηφία στις προηγούμενες αρχαιρεσίες), κατάργησης των υποχρεώσεων 

της ΤτΕ από τις ΣΣΕ 1948 και 1951 για καταβολή συνολικού μερίσματος 36%. 

Συνάδελφοι, 

Πριν την κάλπη ας αναρωτηθούμε για άλλη μιά φορά:  

Βελτιώθηκε η κατάσταση των συνταξιούχων της ΤτΕ τα τελευταία 7χρόνια 

υπό την σημερινή πλειοψηφία;; ΟΧΙ βέβαια!! 

Υπάρχει εναλλακτική λύση;; ΝΑΙ, η ανατροπή της σημερινής πλειοψηφίας!! 

Με την ψήφο σας στους “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” μπορούμε να ξαναγράψουμε την ιστορία 

του ΣΣΤΕ ως ανεξάρτητου συνδικαλιστικού οργάνου, που θα μάχεται μόνο για 

τα συμφέροντα όλων των συνταξιούχων της ΤτΕ και θα στέκεται δυναμικά 

απέναντι σε όσους προσπαθούν να τους πλήξουν!! 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ 
Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Τζούλια, Γεωργακοπούλου Τζένη, 
Γκότσης Δημήτρης, Δασκαλάκης Νικόλαος, Διαμάντης Ανδρέας, Ευσταθίου 
Κώστας, Καράπαππας Ανδρέας, Καραφωτιά Φωφώ, Κεφάλας Παναγιώτης, 
Κουλούρης Γιώργος, Κουρκουτσάκη Τίνα, Κωνστανταράκη Εύα, Μαλαπάσχας 
Παναγιώτης, Μανώλης Παύλος, Μελισσείδου Ελένη, Μομφεράτος-Ιγγλεζέλης 
Παναγιώτης-Σπυρίδων, Μπουλαλά Αγγελική, Μυγδάνης Δημήτρης, 
Νικολόπουλος Σωτήρης, Νικολοπούλου Βίκη, Ραγιάς Νίκος, Στρίμπερης 
Θεόδωρος, Φιωτάκη Γενοβέφα, Φλεμετάκης Γιώργος, Χάρακα Παναγιώτα, 
Χατούπη Μαρία. 
 

Συνάδελφοι, επισκεφθείτε το http://endrasei-ste.blogspot.com/ και ενημερωθείτε 

από τις ανακοινώσεις και τα άρθρα μας για όλα τα ζητήματα που μας αφορούν. 

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

