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Συνάδελφοι, 
Με έκτακτη ανακοίνωσή μας, σας ενημερώσαμε για την 244/2017 απόφαση της Ολομέλειας 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που όπως σημειώναμε αφορά μεν το Δημόσιο, αλλά αυτονόητα 
ενισχύει και τις διεκδικήσεις μας, ως συνταξιούχων της ΤτΕ. Θα περιμέναμε μετά από την 
ανακοίνωσή μας, πως το Προεδρείο του Σ.Σ.Τ.Ε. θα μας πληροφορούσε για τις ενέργειες 
που έκανε ή θα κάνει για την κατάργηση της κράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης 
Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.), στην κύρια και την επικουρική σύνταξη των συνταξιούχων μας. 
Αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι η κράτηση της Ε.Α.Σ. υπέρ Α.Κ.Α.ΓΕ., είναι μη νόμιμη ειδικά για 
την ΤτΕ διότι αποδίδεται στο Δημόσιο για κάλυψη ελλειμάτων των Φ.Κ.Α, σημερινού 
Ε.Φ.Κ.Α., και προσκρούει στην απαγόρευση χρηματοδότησης υποχρεώσεων του δημοσίου 
τομέα έναντι τρίτων από την ΤτΕ.  
 
Το Προεδρείο, με την πρόσφατη ανακοίνωση που υπογράφουν ο Πρόεδρος και η Γ. 
Γραμματέας, αποδέχονται και συνυπογράφουν όσα τους σερβίρισαν. Αναρωτιόμαστε όμως, 
τι φοβούνται και δεν αναφέρουν το όνομα του συντάκτη αυτών των νομικών επιχειρημάτων, 
τα οποία θα περίμενε κανείς να τα ακούσει από νομικό εκπρόσωπο της εργοδοσίας ή και 
της τρόικα ακόμα, αλλά όχι από εκπροσώπους συνταξιούχων;;; Δυστυχώς οι 
υπογράφοντες την ανακοίνωση, αδυνατώντας να έχουν προσωπική κρίση των όσων 
καλούνται να δημοσιοποιήσουν ως νομικά επιχειρήματα, δεν αντιλαμβάνονται ότι 
αναιρούν ταυτόχρονα και το ρόλο τους ως συνδικαλιστών. Δεν συνειδητοποιούν πως 
οφείλουν να μην υποτάσσονται  στην αυθαίρετη και άδικη άποψη του ισχυρότερου, αλλά 
πρέπει να εξακολουθούν να διεκδικούν τα θεμελιωμένα θεσμικά και νομικά δικαιώματα των 
μελών του Συλλόγου, τα συμφέροντα των οποίων εκλέχθηκαν να υπερασπίζονται!! 
Δικαιώματα μάλιστα που πηγάζουν από το καταστατικό και θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των 
ανεξάρτητων Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος, λόγο για τον οποίο το 
προσωπικό (εν ενεργεία και συνταξιούχοι) όλων των αντίστοιχων με εμάς Κεντρικών 
Τραπεζών δεν υπέστη την παραμικρή μείωση. Αντίθετα σε εμάς, ακριβώς αυτή η 
αδυναμία και ο ενδοτισμός της εκπροσώπησης των συνταξιούχων, έχει οδηγήσει στον εξής 
παραλογισμό: Το εν ενεργεία προσωπικό από τον Διοικητή μέχρι τον τελευταίο κλητήρα να 
μην έχει ούτε ένα ευρώ μισθολογική μείωση, και σωστά, αλλά οι συνταξιούχοι αντιστοίχως 
να έχουν περικοπές από 25% έως και 60% του συντάξιμου εισοδήματός τους!!!   
 
Είναι τόσο προφανής η αδυναμία τους να στοιχειοθετήσουν μια ουσιαστική απάντηση στη 
διεκδικητική μας λογική και την ανάγκη να αποκατασταθούν οι συντάξεις μας, που 
προσφεύγουν σε κοσμητικά επίθετα και χαρακτηρισμούς, τα οποία ναι μεν είναι ηχηρά, δεν 
αποτελούν όμως απάντηση. Ειλικρινά δεν αισθανόμαστε ευτυχείς για αυτή την κατάσταση 
αυτοαναίρεσης του Προεδρείου του Σ.Σ.Τ.Ε., όταν από τη μία χαρακτηρίζει εμάς 
τυχοδιώκτες (αντοχή να έχετε, μέχρι τις 22.3.2017 θα μας προσάψουν δεκάδες ακόμα 
επίθετα) επειδή διεκδικούμε τα αυτονόητα, ενώ από την άλλη με τον ίδιο τυχοδιωκτισμό, 
μάλλον και σίγουρα για το θεαθήναι, στο υπόμνημα των οκτώ συμβούλων του Απριλίου 
2016, συμπεριέλαβε αίτημα για: «Διευθέτηση των αποφάσεων του ΣτΕ (2287-2290/15) για 
την αντισυνταγματικότητα των περικοπών των νόμων 4051/12 και 4093/12. Ο Ν4093/2012 



που έχει κριθεί παράνομος συμπεριλαμβάνει και τη ρύθμιση περικοπής του δώρου στο 
μέρισμα.»!!  
Υποτιμούν λοιπόν τόσο πολύ τη νοημοσύνη και την αξιοπρέπεια των συναδέλφων, ώστε 
να θεωρούν πως μπορούν με θράσος να διαστρεβλώνουν τα κείμενα και τις θέσεις των “ΕΝ 
ΔΡΑΣΕΙ”, ή ως συνδικαλιστές να αποδέχονται τις μειώσεις του πρώτου μνημονίου γιατί 
δήθεν αυτές ήταν συνταγματικές!!, αλλά να απορρίπτουν, αντί να αξιοποιήσουν σε 
όφελος των συνταξιούχων μας, το τρίτο μνημόνιο και τον τελευταίο ασφαλιστικό νόμο, που 
δεν εμπλέκει πουθενά την ΤτΕ αποδεχόμενο την ανεξαρτησία της;;!!   
Αλήθεια, όταν  δικαιώνονται συνταξιούχοι του δημοσίου ή άλλων φορέων, που υπάγονται 
όλοι πλέον στον Ε.Φ.Κ.Α., είναι τόσο δύσκολο να καταλάβουν πως η δική μας δικαίωση ως 
συνταξιούχων της ΤτΕ είναι αυτονόητη, αφού ειδικά εμείς δεν εισπράττουμε συντάξεις από 
τον Κρατικό Προϋπολογισμό;; Αν λοιπόν κατ’ αυτούς, οι διεκδικήσεις των συνταξιούχων μας 
αποτελούν πράξη τυχοδιωκτισμού, μήπως η αποδοχή της απώλειας των συντάξεων και 
των δώρων μας, αποτελεί πράξη εργοδοτικού και συνδικαλιστικού ενδοτισμού;;  
 
Συνάδελφοι, 
Οι εκλογές είναι προ των θυρών και η ευθύνη όλων μεγάλη. Δεν θα ακολουθήσουμε μια 
αντιπαράθεση χαρακτηρισμών και κοσμητικών επιθέτων. Είμαστε όλοι μεγάλοι σε ηλικία, 
εμπειρία και γνώση. Ήδη η Τράπεζα από την έκδοση του τελευταίου ασφαλιστικού νόμου, 
έχει πάψει να εκδίδει πράξεις απονομής σύνταξης, αλλά χορηγεί «έναντι σύνταξης». Είναι 
λοιπόν σίγουρο πως, μετά τις ερχόμενες εκλογές, θα απαντηθούν τα ερωτήματα που 
σήμερα εκκρεμούν, για το πλαίσιο χορήγησης των συντάξεων στο χώρο μας. Το αν 
αυτά θα απαντηθούν προς όφελος των συνταξιούχων μας, εξαρτάται κατά πολύ από το αν 
θα έχουμε ένα Σύλλογο αρωγό των διεκδικητικών μας προσπαθειών ή ένα Σύλλογο 
«αντίπαλο», όπως γίνεται μέχρι σήμερα.  
 
Ας αναρωτηθούμε ΟΛΟΙ: Η απάντηση στην  κατακρεούργηση των συντάξεων μας είναι η 
μεταφορά ενός ακόμα 12% της επικουρικής στο Πρόγραμμα;; Ποιο θα είναι το οικονομικό 
όφελος σε σχέση με τις συνολικές  μειώσεις που έχουμε υποστεί;; Γιατί στις εκλογές του 
2015 το σημερινό Προεδρείο δεν είχε θέσει προεκλογικά στις διεκδικήσεις του τη μεταφορά 
ενός ακόμα 12% στο Πρόγραμμα, αλλά το ανακάλυψε μετά τη σφαλιάρα κατά της 
ιδιωτικής ασφαλιστικής εταιρείας στη Γενική Συνέλευση στο Τιτάνια;; Γιατί δεν αποδέχθηκαν 
την πρόταση για λήψη ΟΜΟΦΩΝΗΣ απόφασης του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. πως όλα τα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα θα μείνουν υπό διαχείριση στο εσωτερικό της ΤτΕ;;!!  
 

 Μην επιτρέψουμε το Πρόγραμμα, που είχε συμφωνηθεί ότι θα μας επέστρεφε τις 
απώλειες, να το μετατρέψουν σε ΕΤΑΤ της ΤτΕ!!  
 Μη χάσουμε χρόνο για την ευκαιρία που μας παρέχει η απεμπλοκή μας από τον 
τελευταίο ασφαλιστικό νόμο, για να αποκαταστήσουμε τις συντάξεις μας!!  
 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 
Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Βαξεβανάκη Ιουλία, Γκότσης Δημήτρης, 
Γρατσίας Ηλίας, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου Κώστας, Καραγιάννης Νίκος, Καραδήμα 
Ζωή, Καραφωτιά Φωφώ, Κουλούρης Γιώργος, Κουρκουτσάκη Τίνα, Κωνστανταράκη 
Εύα, Λεμπέσης Παναγιώτης, Μαγκλάρας Κώστας, Μαλαπάσχας Παναγιώτης, Μανώλης 
Παύλος, Μασσαλάς Δημήτρης, Μελισσείδου Ελένη, Μοσχονησίου Βάσω, Μουτσάκη Μάρθα, 
Μπουλαλά Αγγελική, Νικολόπουλος Σωτήρης, Νικολοπούλου Βίκυ, Παπαγεωργάκης Μάρκος, 
Παπαμάργαρης Χάρης, Ραγιάς Νικόλαος, Ρούσσος Γιώργος, Στρίμπερης Θόδωρος, Χατούπη 
Μαρία, Χάρακα Παναγιώτα, Χρηστίδης Απόστολος.  


