Ανακοίνωση 31/1.2.2019

TΟ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΣΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ:
Ο Υφυπουργός να δηλώνει εγγράφως:
<<<.. Εξαιρούνται ,επίσης ,από την περικοπή ή την πλήρη αναστολή της σύνταξης οι συνταξιούχοι
της ΤτΕ..>> και αντ αυτού,

οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των συνταξιούχων της ΤτΕ να αξιώνουν
από τον υφυπουργό να τους απαντήσει :
<< κατά πόσο έχουν σταματήσει να εμφανίζονται στις συντάξεις που καταβάλλονται από τον
ΕΦΚΑ οι κρατήσεις των νόμων 4051/12 και 4093/12 από 1/1/19>>!!
Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,
Στο χώρο εχουν ,πλέον, <<περισσεύσει>> οι ανακοινώσεις,οι σχολιασμοί,οι χαρακτηρισμοί.Η κοινή
λογική είνα απούσα. Οι κουμανταδόροι του Συλλόγου , έχουν πιστέψει τα ατέλειωτα ψέμματά τους
και σπέρνουν δηλητήριο και σύγχυση με μοναδικό θύμα την αλήθεια και τα νομιμα συμφέροντα των
ασφαλισμένων που εκπροσωπούν.Περιοριζόμαστε,ως εκ τούτου, στην παράθεση των τελευταίων
γεγονότων και κάθε συνάδελφος ας βγάλει τα συμπέρασματά του:
Α. Στις 28/1/19 ,μετά από αναβλητική τακτική χρόνων, κάτω από την πίεση των πραγμάτων,ο
κ.Διοικητής , αντίθετα με τις επίμονες απόψεις του που με αύξουσα συχνότητα
προβάλλει,,συγκάλεσε το<< Συμβούλιο ασφάλισης>> με δεύτερο θέμα:
<<`Άρση από 1/1/19 των περικοπών που επεβλήθηκαν στις συντάξιμες αποδοχές των συνταξιούχων της ΤτΕ
με τους νόμους 4051/12 και 4093/12 >>

Β. Η εισήγηση των νομικών υπηρεσιών, με συνημμένο το πρακτικό του Νομικού Συμβουλίου της
ΤτΕ Της 3/10/17, ήταν θετική.
Γ. Παρά ταύτα , δεν ελήφθη απόφαση γιατί η κυβερνητική επίτροπος:
<< εμφανίστηκε απροετοίμαστη και ανέτοιμη να επιβεβαιώσει σχετικά με την εφαρμογή του Ν.4387/16Κατρούγκαλου στις συντάξεις του ΕΦΚΑ>>.( Ανακοίνωση ΣΣΤΕ 33/28.3.19)
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, ο πρόεδρος του ΣΥΤΕ <<αναρωτήθηκε γιατί(, η κυβερνητική
επίτροπος, εμφανίστηκε με πλήρη άγνοια του θέματος>> ,της ζήτησε, δηλαδή, να τοποθετηθεί σε θέμα

άσχετο με το θέμα της συζήτησης και τους συνταξιούχους της ΤτΕ!!!.
Δ. Η ΤτΕ,,ως γνωστόν, απολαμβάνει καθεστώτος ανεξαρτησίας και υψηλού κύρους( διαχρονικά ),
οι δε τεκμηριωμένες και νόμιμες αποφάσεις της συναρτώνται με το κύρος της και δεν εξαρτώνται
από τυχόν αντιρρήσεις μίας υπαλλήλου του Υπ.Εργασίας ( κυβερνητική επίτροπος),όταν
,μάλιστα,αυτή η υπάλληλος λειτουργεί αντίθετα με τον προιστάμενό της Υφυπουργό που με
περισσή σαφήνεια έχει εκφράσει την θέση της κυβέρνησης : : << Τα ζητήματα υπολογισμού,απονομής
και πληρωμής συντάξεων της Τράπεζας της Ελλάδος ,όπως αυτές κανονίζονται από τις αρμόδιες
υπηρεσιακές μονάδες της>> (επιστολή υφυπουργού προς την ΗΔΙΚΑ).

Ε. Πέραν των παραπάνω, ,η απόφαση άρσης των περικοπών είναι υποχρεωτική
(
συμμόρφωση με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας) και συνεπώς ,συμβατή με το κύρος
του ιδρύματος που με την αναβολή της απόφασης και,κυρίως , την επιχειρηματολογία της αναβολής
τρώθηκε .
ΣΤ. Ακόμη,η κυβερνητική επίτροπος,βάσει του άρθρου 37Α,μετέχει μεν του Συμβουλίου Ασφάλισης
, όμως,μόνον με δικαίωμα λόγου κι όχι ψήφου.Το μόνο που μπορεί να κάνει είναι, όταν κρίνει ότι η
απόφαση << αντίκειται σε διατάξεις νόμων ,διαταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων >> να αναστείλει
προσωρινά την απόφαση (που στην προκείμενη περίπτωση δεν θέλησε να λάβει το Συμβούλιο) και
να <<απευθυνθεί στον Υπουργό>>.
Ζ. Οι δύο Σύλλογοι,αντί να πιαστούν από την δεδηλωμένη θέση του Υφυπουργού, έβγαλαν
δηλητηριώδεις ταυτόσημες ανακοινώσεις , με τις οποίες :<< ο κ.Διοικητής ανέβαλε τη λήψη της
απόφασης έως ότου η Κυβερνητική επίτροπος να είναι σε θέση να επιβεβαιώσει την εφαρμογή του Νόμου
Κατρούγκαλου στον ΕΦΚΑ από 1/1/19 >> !!!!!!!!! >>.

Κατά την ΤτΕ και τους παράγοντες των Συλλόγων( πετάνε την μπάλα στην εξέδρα ) , η υπάλληλος του
Υπουργείου …είναι υπεράνω του αρμόδιου υφυπουργού που έχει με σαφήνεια τοποθετηθεί. .
H. Ο αρμόδιος Υφυπουργός αντιδρά στις εμφανώς αντικυβερνητικές ανακοινώσεις των Συλλόγων
και με την από 31/1/19 επιστολή δηλώνει:
<< Όσα αναφέρονται σε αυτές ουδεμία σχέση έχουν με το
καθεστώς της κοινωνικής ασφάλισης >> και ότι << …έχει αναφερθεί ρητά ότι εξαιρούνται επίσης ,από την
περικοπή ή την πλήρη αναστολή της σύνταξης οι συνταξιούχοι της ΤτΕ…>>

Θ. Με ληφθείσα την επιστολή του Υφυπουργού , στις 31/1/19, συνέρχεται το Δ.Σ. του Συλλόγου
Συνταξιούχων, όπου ο πρόεδρος και η πλειοψηφία των ``οκτώ `` ,πάλι δεν…. καταλαβαίνουν την
τόσο ξεκάθαρη θέση του Υφυπουργού, στριφογυρίζουν γύρω από τον κομματικό τους άξονα και
παρουσιάζουν κοινή επιστολή των δύο συλλόγων με την οποία ζητάνε να τους…. Πληροφορήσει
ο… υφυπουργός ( ακούστε,ακούστε):
<< Κατά Πόσο έχουν σταματήσει να εμφανίζονται στις συντάξεις που καταβάλλονται από τον ΕΦΚΑ οι
κρατήσεις των νόμων 4051/12 και 4093/12 όπως προβλέπεται από τον νόμο 4387/2016 >>.

Απλοελληνικά: οι συνάδελφοι της πλειοψηφίας ,ως ακραία αντιπολιτευόμενοι, ζητάνε από την
κυβέρνηση να τους ενημερώσει για τον νόμο 4387/16
( κατρούγκαλου)
που αφορά, όλους τους άλλους συνταξιούχους της χώρας,εκτός από τους συνταξιούχους της ΤτΕ!!!.
Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,
Καθένας αντιλαμβάνεται την παροιμία `` τι ζητάει η αλεπού στο παζάρι ``.Να ζητάνε οι
εκπρόσωποι των μοναδικά στη χώρα συνταξιούχων που έχουν μείνει έξω από τον ΕΦΚΑ, από
τον νομοθετούντα Υπουργό, να τους απαντήσει στο << παραπάνω ερώτημα>>,δηλαδή για τις
συντάξεις που χορηγεί ο ΕΦΚΑ στους συνταξιούχους του δημοσίου( !!!) και να θέτουν το
ζήτημα αυτό ως προυπόθεση εφαρμογής της νομιμότητας στην ΤτΕ!!!.
Εκτέθηκαν, τα παραπάνω, στεγνά και καλούνται οι συνταξιούχοι της ΤτΕ να βγάλουν τα
συμπερασμάτά τους, Όχι ως τρίτοι,η θεατές ,αλλά ως άμεσα ενδιαφερόμενοι πολίτες,δεδομένου ότι
οι πλείστοι ζούμε και στηρίζουμε την αξιοπρέπειά μας με μοναδικό πόρο την Σύνταξή μας,το
μέρισμά μας,το πρόγραμμα.
Η Συντονιστική Γτραμματεία

