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Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ 
ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΑΣ 

  
Συνάδελφοι, 

Στις 9 Ιουνίου δημοσιοποιήθηκε η απόφαση του Συμβουλίου της 

Επικρατείας με την οποία κρίθηκαν οριστικά αντισυνταγματικές οι περικοπές, που έγιναν 

μετά το 2012, σε κύριες και επικουρικές συντάξεις. Η απόφαση είναι αμετάκλητη, δεν 

μεταβάλλεται με κάποιο ένδικο μέσο και οι αντισυνταγματικές αυτές περικοπές θα πρέπει να 

παύσουν να ισχύουν από 9.6.2015. Όλες οι συντάξεις πρέπει να επανέλθουν στα επίπεδα του 

2012, αφού καταργείται άμεσα η ισχύς των όποιων περικοπών. Η απόφαση δεν έχει 

αναδρομική ισχύ για λόγους δημοσιονομικούς, δηλαδή για να μην επιβαρυνθεί  ο Κρατικός 

Προϋπολογισμός. Η πρόβλεψη αυτή της απόφασης του ΣτΕ, δηλαδή η μη αναδρομικότητά της, 

δεν ισχύει για το χώρο μας, καθώς η καταβολή των συντάξεων των συνταξιούχων μας, από την 

ίδια την ΤτΕ, δεν επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.  

Συνάδελφοι, 

Η ανάγκη άμεσης προσαρμογής της ΤτΕ στο πνεύμα και την ουσία της απόφασης του ΣτΕ 

καθίσταται πλέον προφανής. Μάλιστα η προσαρμογή  αυτή για το χώρο της ΤτΕ δεν μπορεί να 

μείνει μόνο στο θέμα των περικοπών που έχουν επιβληθεί από το 2012, αλλά και στην πλήρη 

απεμπλοκή του χώρου μας από το σύστημα ελέγχου και πληρωμής συντάξεων (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε), 

αφού οι συντάξεις μας δεν συνδέονται με λογικές δημοσιονομικού κόστους, αλλά αποτελούν 

ευθύνη της ίδιας της ΤτΕ και όπως είναι λογικό δεν απεικονίζονται δημοσιονομικά ή στατιστικά 

στους λογαριασμούς της Γενικής Κυβέρνησης. Οι “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχοι ΤτΕ, 

αισθανόμαστε πλήρη δικαίωση από την απόφαση αυτή.  Η απόφαση αυτή δεν ικανοποιεί μόνο 

¨οικονομικά¨ τους συνταξιούχους της ΤτΕ, αλλά δικαιώνει όλους εκείνους που υποστηρίξαμε τη 

θεσμική ανεξαρτησία της ΤτΕ και αποδομεί πλήρως όλες τις απόψεις και πρακτικές εκείνων 

που παραδομένοι πλήρως στις μνημονιακές ρυθμίσεις, αντί να υπερασπίζουν την 

ανεξαρτησία και το ρόλο της ΤτΕ, προσέφευγαν σε λογικές Ιδιωτικών Ασφαλιστικών 

Εταιρειών για την επίλυση των θεμάτων μας! 

Καλούμε τον κ. Ι. Στουρνάρα υπό το πρίσμα πλέον της απόφασης του ΣτΕ, την οποία οφείλει 

να εφαρμόσει άμεσα, όπως επιτάσσει ο νόμος, να προσαρμόσει τα ασφαλιστικά μας θέματα 

σε πλαίσια σύννομα και απολύτως συμβατά με την ανεξαρτησία της ΤτΕ. 

 

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ την ΤΕΤΑΡΤΗ 17.6.2015, ώρα 11.00 π.μ.,  

στην Αιθ. Συνελεύσεων του Σ.Σ.Τ.Ε. (Λέκκα 23-25, 2ος όροφος) 

να συζητήσουμε τα θέματά μας και τις τρέχουσες εξελίξεις. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Βαξεβανάκη Ιουλία, Γκότσης Δημήτρης, Γρατσίας 
Ηλίας, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου Κώστας, Καραδήμα Ζωή, Καραφωτιά Φωφώ, Κουλούρης 
Γιώργος, Κουρκουτσάκη Τίνα, Κωνστανταράκη Εύα, Λεμπέσης Παναγιώτης, Μαγκλάρας Κώστας, 
Μανώλης Παύλος, Μελισσείδου Ελένη, Μοσχονησίου Βάσω, Μουτσάκη Μάρθα, Μπαλαούρας 
Γεράσιμος Μπουλαλά Αγγελική, Νικολόπουλος Σωτήρης, Νικολοπούλου Βίκυ, Παπαμάργαρης Χάρης, 
Πατσιλίβα Μαργαρίτα, Ραγιάς Νικόλαος, Ρούσσος Γιώργος, Χατούπη Μαρία, Χάρακα Παναγιώτα, 
Χρηστίδης Απόστολος.  


