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Αθήνα, 22 Ιουνίου2018 

Μνημείο ενδοτισμού και κομματικού συνδικαλισμού!! 

Συνάδελφοι, 

Η χθεσινή ανακοίνωση (Νο 22/21.6.2018) του Προεδρείου του ΣΣΤΕ, ξεπέρασε κάθε φαντασία 

ενδοτισμού και κομματικού δογματισμού. Ενώ, για τα μάτια έστω των συναδέλφων, δεν 

έστειλαν μια επιστολή στην Τράπεζα για το θέμα της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 

(ΕΑΣ), που από τις 5.6.2018 θέσαμε εκ νέου στο Δ.Σ. του ΣΣΤΕ, έχουν το θράσος όχι μόνο να 

μας κατηγορούν (μόνιμη επωδός πλέον κάθε ανακοίνωσής τους),  αλλά και να προτρέχουν, 

θέλοντας να προκαταλάβουν και να προσανατολίσουν την Τράπεζα, σε αρνητική 

απάντηση στο αίτημά της κατάργησης της ΕΑΣ και του σωστού σε κάθε περίπτωση 

υπολογισμού της, μέχρι της τελικής κατάργησής της!! 

Ειλικρινά περιμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την επίσημη θέση της Τράπεζας στο θέμα, καθώς 

πλέον έχει απολύτως διευκρινιστεί, τόσο νομοθετικά (νόμος 4387/2016) όσο και από πλευράς 

Υπουργείου (πρόσφατο δελτίο τύπου), αλλά και από πλευράς Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ 

(γνωμοδότησή του 3.10.2017), όπως και της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών, πως καμιά 

ανάμιξη δεν έχουμε με το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα, όπως αυτό εκφράζεται από τους 

Φ.Κ.Α. του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ!! 

Αναρωτιόμαστε λοιπόν,  τι επιχειρήματα θα σκαρφιστούν  για τυχόν συνέχιση της κράτησης της 

ΕΑΣ, αφού έχει  διευκρινιστεί  πλέον ότι τα χρήματα που συγκεντρώνονται διατίθενται, για τις 

ανάγκες του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος, με αποφάσεις των εκάστοτε αρμοδίων, όπως 

πρόσφατα της Υπουργού κ. Ε. Αχτσιόγλου!! 

Συνάδελφοι, 

Αυτά που ατυχώς αναπαράγουν οι συνάδελφοι του Προεδρείου στην ανακοίνωσή τους, όχι μόνο 

δεν αποτελούν επιχειρήματα, αλλά αντιθέτως αποτελούν βάση πίεσης για αρνητική απάντηση και 

οδηγούν την ΤτΕ σε μονοπάτια πλήρους παραβίασης των άρθρων 130 και 131 της 

Ευρωπαϊκής Συνθήκης για τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Κεντρικών Τραπεζών. 

Αναγορεύουν την ΗΔΙΚΑ Α.Ε σε ρυθμιστή  των συνταξιοδοτικών μας   θεμάτων, κάτι που από το 

Καταστατικό της ΤτΕ (άρθρο 37Α) ρητώς απαγορεύεται. Δυστυχώς, προκειμένου να μην 

δικαιωθούν τα δίκαια αιτήματα των συνταξιούχων, καθίστανται όχι μόνο περίγελοι, αλλά και 

επικίνδυνοι… Ομολογούν δημόσια και εγγράφως, πως την κράτηση της ΕΑΣ την κάνει η 

ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και όχι τα υπηρεσιακά όργανα της ανεξάρτητης Κεντρικής Τράπεζας (σελ. 1 

της ανακοίνωσης)!! Άραγε, δεν κατανοούν οι άμοιροι ότι τη στιγμή που ο νόμος δεν 

ενέταξε την ΤτΕ στους φορείς του ΕΦΚΑ, δεν μπορεί να σε «βάζει από το παράθυρο»  η 

ΗΔΙΚΑ Α.Ε.;; 

Στη συνέχεια, επικαλούνται εφαρμοζόμενες για τους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ  διαδικασίες, όταν 

έχουν ήδη ομολογήσει με δύο νομικής ισχύος έγγραφα ότι δεν είμαστε στον ΕΦΚΑ, 



αποφεύγοντας να απαντήσουν στο απλό και ουσιώδες: Ο συνταξιούχος του ΕΦΚΑ, με την 

ανώτατη καταβαλλόμενη σύνταξη τα 2.000 ευρώ, μετά τον υπολογισμό και αφαίρεση της ΕΑΣ, 

έχει1.880 ευρώ καθαρή σύνταξη, πρό εισφορών υγείας και φόρου. Αντίστοιχα, ο δικός μας 

συνταξιούχος με την ανωτάτη σύνταξη τα 2.773,40 ευρώ, με τον λάθος υπολογισμό της ΕΑΣ 

(χωρίς την αφαίρεση των μνημονίων και της ειδικής εισφοράς του άρθρου 29 του ν.3986/2011), 

καταλήγει σε καθαρή σύνταξη 1.790 ευρώ, προ εισφορών υγείας και φόρου!!  Και ρωτάμε απλά 

και λογικά: Η ανεξαρτησία της ΤτΕ είναι τελικά ευχή ή κατάρα για το προσωπικό της;; Και 

αφού δεν είμαστε στο δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα, για  τις συντάξεις του προσωπικού, 

εφαρμόζεται το Καταστατικό της ΤτΕ ή όχι ;; 

Δεν μπορείς να τους κοροϊδεύεις όλους για πάντα… 

Συνάδελφοι, 

Όταν ζητάμε να αξιοποιήσουμε τις αρχές του πρόσφατου νόμου (συντάξεις με κατάργηση 

διαχωρισμών  συνταξιούχων  και πλαφόν, με βάση τα  ασφαλιστικά χρόνια, το βαθμό, τις 

εισφορές, τα οικογενειακά επιδόματα, την πολυετία κ.ά), μας λένε πως είμαστε εκτός 

ΕΦΚΑ/ΕΤΕΑΕΠ και δεν πρέπει να ζητάμε «αλά καρτ» ρυθμίσεις!! Όταν όμως, ακριβώς επειδή 

είμαστε εκτός, ζητάμε να σταματήσουν οι μνημονιακές κρατήσεις και οι κάθε λογής κρατήσεις 

που αφορούν το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα, τότε μας παραπέμπουν στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε., την 

οποία έχουν αναγορεύσει σε «χωροφύλακα», προκειμένου να πετύχουν τους έκνομους 

στόχους τους για μεταφορά και ανάθεση της διαχείρισης ασφαλιστικού κεφαλαίου σε ασφαλιστική 

εταιρεία, κάνοντας τα πάντα για να μην δικαιωθούν οι συνταξιούχοι μας!!  

Μάλιστα στο τέλος της ανακοίνωσής τους, υποδεικνύουν τι πρέπει να κάνουν ο συνάδελφος 

Βουλευτής και ο αρμόδιος υφυπουργός, τους οποίους με κάθε ευκαιρία υβρίζουν, για να 

καταργηθεί όπως αναφέρουν: «μια απλή υπουργική απόφαση του υπουργού Βρούτση, που 

ισχύει από το 2012 μέχρι σήμερα!!!». Αλήθεια, αφού αυτή την απόφαση τη θεωρούν τόσο 

απλή, γιατί την  αποδέχθηκαν και την εφάρμοσαν στο χώρο της ΤτΕ;; Νομίζουν πως ξεχάσαμε τη 

ρήση του σημερινού Προέδρου του ΣΣΤΕ, «πως δεν μπορεί να είμαστε ολίγον έγκυος», για αυτό 

και από 1.7.2013,  μας πρόσθεσαν στην κράτηση του ν.4093/2012  και αυτές των ν. 4024/2011 

και 4051/2012, οι οποίες από τη νομοθέτησή  τους μέχρι και την 1.7.2013, ουδέποτε είχαν 

εφαρμοστεί στην ΤτΕ;; Θεωρούν πως ξεχάσαμε, ποιος και γιατί έβγαλε την κράτηση της ΕΑΣ από 

το ¨Πρόγραμμα¨;; Μήπως τότε δεν υπήρχε ΗΔΙΚΑ Α.Ε. και ο έλεγχός της που σήμερα 

επικαλούνται;; Θεωρούν πως τελικά μπορεί να κοροϊδεύουν συνεχώς τους συνταξιούχους;; 

Συνάδελφοι, 

Περιμένουμε ψύχραιμα την απάντηση της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών για την ως άνω 

παράνομη παρακράτηση και την τελική θέση της Διοίκησης, η οποία θα πρέπει να πάρει 

αποστάσεις από τέτοιες μεθοδεύσεις… Τέλος ας μην ανησυχούν, έχουν απόλυτη γνώση οι 

φύλακες για τα συνταξιοδοτικά θέματα της ΤτΕ και φυσικά και της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. …. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ 


