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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

Πρωτοφανής είναι ο εμπαιγμός που υφίστανται το τελευταίο διάστημα οι 

συνταξιούχοι της ΤτΕ. Η «ανεξάρτητη» διοίκηση της ΤτΕ, αντί να σταματήσει τις 

κρατήσεις των νόμων 4051, 4093/12, που από 1-1-2019 δεν εφαρμόζονται σε  κανέναν 

άλλο ασφαλιστικό φορέα, πράττοντας δηλαδή τα αυτονόητα, περιμένει όπως ισχυρίζεται 

«πράσινο φως» από την κυβέρνηση, λόγω αντίθεσης δύο κορυφαίων υπουργών. Από την 

άλλη, η κυβερνητική εκπρόπωπος δήλωσε στο συμβούλιο ασφάλισης της ΤτΕ άγνοια για 

το όλο ζήτημα, με αποτέλεσμα τη μη λήψη απόφασης για το θέμα. Και μετά, έρχεται ο 

Υφυπουργός Εργασίας κ. Πετρόπουλος και αποστασιοποείται από παρεμβάσεις στα 

ασφαλιστικά της ΤτΕ. «Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα» που έλεγε κι ο διάσημος κωμικός, 

ατμόσφαιρα  με υφή Γόρδιου δεσμού, που προκαλεί καθυστερήσεις και εγκυμονεί πλέον 

σοβαρούς κινδύνους για την παραπομπή ενός άμεσου θέματος στις καλένδες με αβέβαια 

την έκβασή του, όσο αυτό παραπέμπεται στο μέλλον.  

Σοβαρές ευθύνες για την εξέλιξη αυτή έχει το σημερινό ΔΣ του ΣΣΤΕ. Όπως είχαμε 

ξαναεπισημάνει, η μεν πλειοψηφία επιρρίπτει αποκλειστικά τις ευθύνες στην κυβέρνηση, 

η δε αντιπολίτευση (που από το Σεπτέμβριο με την ανακοίνωση της 41/14-9-18 

ισχυριζόταν  ότι το γενικό συμβούλιο της ΤτΕ είχε αποφασίσει την άρση των κρατήσεων 

και την χορήγηση των αντίστοιχων αναδρομικών !!!) επιρρίπτει τις ευθύνες της 

αποκλειστικά στην Διοίκηση, απαλλάσσοντας ταυτόχρονα την Κυβέρνηση. Πρόκειται για 

έναν απίστευτο εμπαιγμό, με στόχο οι μεν να απαλλάξουν την Κυβέρνηση, οι δε τη 

Διοίκηση, λες και οι συνάδελφοι αγνοούν ότι Κυβέρνηση και Διοίκηση της ΤτΕ όλα τα 

τελευταία χρόνια έχουν την ίδια αντεργατική πολιτική, ότι έχουν υπογράψει 

«αγκαλιά» όλα τα μνημόνια από τα οποία βογγάνε εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, νεολαία. 

Όσο και αν με τις «κοκορομαχίες» τους παριστάνουν ότι τσακώνονται, δεν νομίζουμε ότι 

μπορούν σήμερα να ξεγελάσουν κανέναν. Οι ευθύνες τους είναι τεράστιες και οι 

συνάδελφοι πρέπει επιτέλους να βγάλουν τα συμπεράσματά τους, να τους καταδικάσουν 

με το πιο αποφασιστικό τρόπο. Να στηρίξουν την ΕΣΑΚ-Σ, με τη νηφάλια, σταθερή, 

αποφασιστική και αγωνιστική στάση της. 

Όσο για το συγκεκριμένο ζήτημα της παύσης των κρατήσεων, τα πολλά λόγια είναι 

φτώχεια: ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΤΕ ΑΠΟ 1-1-2019, ΑΜΕΣΟ 

ΣΤΑΜΑΤΗΜΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ! Και κάθε 

…κατεργάρης, στον πάγκο του! 

ΕΣΑΚ-Σ 

 

 


