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Πρώτο	βήμα	στη	θεσμική	αποκατάσταση	των		
		συνταξιοδοτικών	μας	παροχών	

Συνάδελφοι,	
Η χθεσινή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ, η οποία συναινεί στο να 
εφαρμόσει η ΤτΕ τις αποφάσεις της Ολομελείας του ΣτΕ και να καταργήσει τις περικοπές 
στις συντάξεις μας, που επέβαλε η τότε κυβέρνηση με τους νόμους 4051 και  4093 του 
2012 και μάλιστα από τον Ιούνιο του 2015, ανοίγει αντικειμενικά τον δρόμο για τη 
θεσμική αποκατάσταση των συνταξιοδοτικών μας παροχών. Εξ άλλου, ο προβληματισμός 
και η συζήτηση που διεξήχθη και για την Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.), 
έστω και αν για λόγους τυπικούς δεν ήταν δυνατό να εισηγηθεί θετικά το Νομικό 
Συμβούλιο για την άμεση κατάργηση της σχετικής κράτησης,  προδικάζει την σε σύντομο 
χρόνο θετική έκβαση και ως προς το συγκεκριμένο ζήτημα, στη χειρότερη περίπτωση στη 
βάση απόφασης των αρμοδίων δικαστηρίων που θα ληφθεί στο πλαίσιο πρότυπης 
δίκης. Το Σύστημα Ασφάλισης Προσωπικού της ΤτΕ, το οποίο λειτουργεί υπό την άμεση 
εγγύηση της ΤτΕ, χωρίς καμιά επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισμού για την κάλυψη 
τυχόν ελλειμμάτων του ή την καταβολή της λεγόμενης Εθνικής Σύνταξης, όπως συμβαίνει 
με τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) για τις συντάξεις όλων των υπολοίπων 
συνταξιούχων, καλείται πλέον να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που μας παρέχει ο 
πρόσφατος ν. 4387/2016, ώστε λίαν συντόμως, να έχει αποκατασταθεί πλήρως η 
παραβιασθείσα θεσμική νομιμότητα με την: 
 

1. Κατάργηση  κάθε μνημονιακής κράτησης που, χωρίς να υπάρχει στα νομοθετικά 
κείμενα οποιαδήποτε αναφορά στην ΤτΕ, επεβλήθη και μάλιστα με καθυστέρηση δύο 
και πλέον χρόνων (π.χ. ο  ν. 4024/2011 εφαρμόστηκε τον Ιούλιο του 2013!!), όταν 
πλέον καταργούνται οι μνημονιακές κρατήσεις εκείνων των νόμων (4051/12 και 
4093/12), που είχαν ονομαστική αναφορά στην ΤτΕ. 

2. Καταβολή των Δώρων και του Επιδόματος Αδείας, όπως προβλέπουν τα Καταστατικά 
των καταργηθέντων Ταμείων, τα οποία έχουν ενσωματωθεί στο Καταστατικό της ΤτΕ. 

3. Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.), όταν πλέον μετά και την 
καταγραφή όλων των Φ.Κ.Α., στο άρθρο 51, παράγραφο 1, εδάφιο β του ν. 4387/2016, 
(εκτός της ΤτΕ και του ΟΓΑ), η συνέχιση της παρακράτησης και καταβολής της Ε.Α.Σ. 
για την κάλυψη των ελλειμμάτων αυτών των φορέων, συνιστά  ορατή και δια γυμνού 
οφθαλμού, παράνομη νομισματική χρηματοδότηση λογαριασμών της Γενικής 
Κυβέρνησης από την ΤτΕ.  

4. Κατάργηση της πρακτικής ¨έναντι σύνταξης¨, με την άμεση εφαρμογή των 
Καταστατικών διατάξεων των καταργηθέντων Ταμείων, που αποτελούν μετά την 
1.1.2011 Καταστατικές διατάξεις της ΤτΕ, στο πλαίσιο και των διατάξεων της 
γενικότερης νομοθεσίας, όπως αυτή αποτυπώθηκε στον πρόσφατο ασφαλιστικό νόμο.  

 
Συνάδελφοι,	
Είμαστε πεπεισμένοι, πως αν η πλειοψηφία του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε., στη συνεδρίαση της 
27.9.2017, είχε υιοθετήσει την πρότασή μας να αποφασιστούν ΟΜΟΦΩΝΑ οι θέσεις του 
Σ.Σ.Τ.Ε. για τα θέματα που συζητήθηκαν στο Νομικό Συμβούλιο της ΤτΕ, της 3.10.2017, 
αντί να συνεδριάζει ουσιαστικά με μοναδικό θέμα τις αρνητικές εξελίξεις στην Ε.Τ.Ε.!!, θα 



είχαμε ήδη ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Τί περισσότερο όμως θα μπορούσε να περιμένει 
κανείς από αυτούς που στο όνομα της κομματικής δικαίωσης, αντί να προβάλλουν και 
να διεκδικούν αυτά που σήμερα θεσμικά προκύπτουν για τους συνταξιούχους μας, 
διεκδικούσαν και προπαγάνδιζαν προεκλογικά τη μεταφορά επικουρικής στο Πρόγραμμα, 
¨μοιράζοντας¨ μάλιστα χρήματα με προσωποποιημένες λίστες, τα οποία δήθεν θα 
προέκυπταν από αυτήν;;!!  
 

Αδιαμφισβήτητη		πλέον	η	θετική	επίδραση	του	ν.	4387/2016	
	

Συνάδελφοι,	
Η πραγματικότητα που έχει δημιουργήσει για την ΤτΕ ο ν. 4387/2016, αναγνωρίστηκε 
πλέον. Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου, ο εν γένει προβληματισμός, οι 
εισηγήσεις και τα πορίσματα που είναι σε γνώση μας και απλώς απομένει να 
συνοψιστούν στο σχετικό πρακτικό, έχουν καταστήσει μονόδρομο τη θεσμική 
αποκατάσταση των συνταξιοδοτικών μας παροχών, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων  
που μας παρέχει ο σχετικός νόμος. Οι αναφορές στις αποφάσεις του ΣτΕ του 2015, και ο 
προβληματισμός για την υποχρέωση αναδρομικότητας, αποτελούν κόλαφο για την 
πλειοψηφία του Σ.Σ.Τ.Ε. που:  
1. Είχε ταχθεί υπέρ της νομιμότητας των μειώσεων που επέβαλαν  στις συντάξεις μας οι 
μνημονιακοί νόμοι, αρνούμενοι να ασκήσουν αγωγή για τα μέλη τους, όπως έπραξαν 
δεκάδες συνταξιοδοτικές οργανώσεις.  
2. Αποδέχθηκε την περικοπή των δώρων και του επιδόματος αδείας, που επέβαλε ο 
ν.4093/2012, ακόμα και στο Μέρισμα-Επικουρική και  
3. Εξέδωσε ανακοινώσεις καταγγελίας της Κίνησής μας, με την αιτιολογία ότι κακώς είχαμε 
επιλέξει τη στήριξη των δίκαιων διεκδικήσεων των συνταξιούχων μας και είχαμε αναδείξει 
τη θετική σημασία των αποφάσεων του ΣτΕ και της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
και για την ΤτΕ!!  
Η Κίνησή μας, παρά τη μεγάλη και αναγνωρισμένη συμβολή της στην προώθηση των 
συνταξιοδοτικών μας θεμάτων, δεν πανηγυρίζει για όσα έχουν δρομολογηθεί. Ο δρόμος 
για την πλήρη θεσμική αποκατάσταση άνοιξε, οι αντιστάσεις κάμφθηκαν, αλλά το τελικό 
αποτέλεσμα δεν είναι εξασφαλισμένο...   
Οι “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ”, όσο και αν ορισμένοι θέλουν τους συνταξιούχους μας φοβισμένους και 
τους τρομοκρατούν με τις εξελίξεις στην Ε.Τ.Ε., για τις οποίες οι εκεί παρατάξεις είναι 
υπεύθυνες, δεν πρόκειται να εφησυχάσουμε. Εξ άλλου, ως ενιαίο προσωπικό της ΤτΕ μαζί 
με τους εν ενεργεία συναδέλφους μας, δεν επιδιώκουμε τίποτα περισσότερο από αυτά που 
θεσμικά και νόμιμα δικαιούμαστε και που το εν ενεργεία προσωπικό και σωστά, δεν 
πρέπει και δεν έχει ποτέ στερηθεί…  
 

Με	συναδελφικούς	χαιρετισμούς	
Η	ΟΜΑΔΑ	ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ	των	“ΕΝ	ΔΡΑΣΕΙ”	Συνταξιούχων	ΤτΕ	
Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Βαξεβανάκη Ιουλία, Γκότσης Δημήτρης, 
Γρατσίας Ηλίας, Δασκαλάκης Νίκος, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου Κώστας, Καραγιάννης 
Νίκος, Καραδήμα Ζωή, Καραφωτιά Φωφώ, Κουλούρης Γιώργος, Κουρκουτσάκη Τίνα, 
Κωνστανταράκη Εύα, Λεμπέσης Παναγιώτης, Μαλαπάσχας Παναγιώτης, Μανώλης Παύλος, 
Μασσαλάς Δημήτρης, Μελισσείδου Ελένη, Μοσχονησίου Βάσω, Μουτσάκη Μάρθα, Μπελίτσος 
Γρηγόρης, Μπουλαλά Αγγελική, Νικολόπουλος Σωτήρης, Νικολοπούλου Βίκυ, 
Παπαγεωργάκης Μάρκος, Παπαμάργαρης Χάρης, Ραγιάς Νικόλαος, Ρούσσος Γιώργος, 
Στρίμπερης Θόδωρος, Φιωτάκη Έβη, Φλεμετάκης Γιώργος, Χατούπη Μαρία, Χάρακα 
Παναγιώτα, Χρηστίδης Απόστολος.  


