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Αθήνα, 8 Αυγούστου  2018 

ΦΥΓΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΔΙΚΑ,  

ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ… ΚΑΙ ΟΙ  ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ  ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ!! 

 

Συνάδελφοι,  
Παρά το ότι ρητά, και κατηγορηματικά, εξαιρεθήκαμε από τις διαδικασίες της ΗΔΙΚΑ, 

η Διοίκηση, με προφορικές εντολές και όχι θεσμικά δια των αρμοδίων οργάνων 

της (Συμβούλιο Ασφάλισης), συνεχίζει μέχρι σήμερα όλες τις μνημονιακές 

κρατήσεις. 

Υπενθυμίζουμε, ότι η ενσωμάτωση μας στην ΗΔΙΚΑ,  που ήταν αποκλειστική 

επιλογή των υπηρεσιακών παραγόντων της ΤτΕ και μάλιστα χωρίς απόφαση 

κανενός αρμοδίου οργάνου, χρησιμοποιήθηκε σαν δικαιολογία, ειδικά μετά τον 

νόμο 4093/12, για την επιβολή  από 1.7.2013 και των μνημονιακών κρατήσεων των 

νομων 4024/2011 και 4051/2012, που δεν μας είχαν συμπεριλάβει!! Η στήριξη δε 

του Προεδρείου του Σ.Σ.Τ.Ε., όπως και σήμερα, ήταν τόσο ισχυρή σε αυτή την 

επιλογή της Διοίκησης, που τη δικαιολόγησε με το αμίμητο «δεν μπορούμε να 

είμαστε ολίγον έγκυος»… 

Αναρωτιόμαστε: Η Διοίκηση της ΤτΕ, τι μηνύματα στέλνει και σε ποιους;; Γνωρίζει 

φυσικά ότι η συνέχιση των μνημονιακών κρατήσεων κινείται εκτός συνταγματικής 

έννομης τάξης και των επιταγών του Καταστατικού της και της Ευρωπαϊκής 

Συνθήκης. Επί πλέον το Νομικό Συμβούλιο της ΤτΕ, με την από 3.10.2017 

γνωμοδότησή  του, συνιστούσε την εναρμόνισή της με τις αποφάσεις του ΣτΕ!! 

Μήπως  οι συνταξιούχοι της ΤτΕ είναι το αντίδωρο προς κάποιους, όπως ήταν και 

το 2012, όταν ο σημερινός Διοικητής, ως Υπουργός Οικονομικών της τότε 

κυβέρνησης, ενέταξε τους συνταξιούχους της στο 2ο Μνημόνιο, καταπατώντας την 

Ανεξαρτησία της ΤτΕ και αγνοώντας το γεγονός ότι οι συντάξεις τους  

χορηγούνται εξ ιδίων πόρων και τυχόν ελλείμματα τα καλύπτει η ΤτΕ και όχι 

το Ελληνικό Δημόσιο;; 

ΦΥΓΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΔΙΚΑ ΚΑΙΡΟΣ ΝΑ ΦΥΓΕΙ… ΚΑΙ Η Ε.Α.Σ!! 

 

Συνάδελφοι,  
Είναι γνωστό, πως πρόσφατα, επανήλθαμε στο θέμα των κρατήσεων της Εισφοράς 

Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, σε κύρια και επικουρική σύνταξη. Ολοι γνωρίζουμε, 

είτε το ομολογούμε είτε όχι, ότι κακώς κρατείται η Ε.Α.Σ. από τις συντάξεις μας, καθ 



όσον έχουμε πλέον ρητά εξαιρεθεί από τους Φ.Κ.Α. του ΕΦΚΑ/ΕΤΕΑΕΠ, υπέρ της 

κάλυψης των ελλειμμάτων των οποίων γίνεται η κράτησης αυτή!! Το θέμα τέθηκε εν 

νέου στο Προεδρείο του Σ.Σ.Τ.Ε., για να το διεκδικήσει, αλλά και στην ΤτΕ, με 

αίτηση συνταξιούχων. Οι απαντήσεις και των δυο, σε αγαστή συνεργασία, ήταν 

αφοπλιστικές!!  

Το Προεδρείο με ανακοίνωση  του, μας είπε πως η κράτηση αυτή γίνεται από την 

ΗΔΙΚΑ και μας πρότεινε να πούμε στον συνταξιούχο συνάδελφο, πρώην μέλος της 

Ο.Σ. των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” και σήμερα Βουλευτή, να μας βγάλει από αυτήν, 

πιστεύοντας πως αυτό ήταν αδύνατο!! 

Η Τράπεζα δήλωσε στους αιτούντες συναδέλφους πως θα αναμένει την εκδίκαση 

της αγωγής που έχουν υποβάλλει!! Προφανώς η αρμόδια υπηρεσία «ξέχασε», ότι  

για το ίδιο θέμα έχει  ήδη δώσει τον Ιούλιο 2017 μια  άλλη απάντηση, χωρίς την 

επίκληση της αγωγής, η οποία  ήταν σε  γνώση της ΤτΕ από 15.2.2016 !!  

Είναι ηλίου φαεινότερο, πως υπηρεσιακοί και συνδικαλιστικοί παράγοντες, έκαναν 

και κάνουν κάθε τι για να αποφύγουν θετικές, για τους συνταξιούχους, εξελίξεις πριν 

τις ερχόμενες πολιτικές εκλογές, ελπίζοντας σε ανατροπή των ασφαλιστικών 

δεδομένων, όπως διακηρύσσει η φιλελεύθερη πολιτική των κομματικών τους φίλων. 

Γεγονός που θα τους επιτρέψει ανάθεση δικαιωμάτων μας σε ασφαλιστικές 

εταιρείες, στόχο από τον οποίο ουδέποτε δημοσίως έχουν αποδεσμευθεί... 

Τα ψέματα όμως και οι αυταπάτες τελειώνουν!! Στις 10.9.2018 θα γίνει η πρώτη 

«πειραματική εφαρμογή» των δεδομένων που διαμόρφωσε η εξαίρεσή μας από την 

ΗΔΙΚΑ. Καλό λοιπόν και σοφό είναι, για τα αυτονόητα συνταξιοδοτικά μας 

δικαιώματα, να συνεννοηθούμε οίκοθεν… Ξεκινώντας αμέσως μετά και από τον 

επόμενο μήνα, με την κατάργηση των μνημονιακών περικοπών και της κράτησης 

της Ε.Α.Σ., η οποία και με γνωμοδοτήσεις της Δ/νσης Ν.Υ., έπρεπε  να έχει 

σταματήσει τουλάχιστον από 1.1.2017, που συγκροτήθηκαν οι φορείς του ΕΦΚΑ και 

ΕΤΕΑΕΠ!!  

Αντί λοιπόν, να νεκρανασταίνουν τις καταργημένες διατάξεις 1 έως 4 του νόμου 

Λοβέρδου, ενεργώντας ως μηχανισμοί ενός παρηκμασμένου και γερασμένου 

κομματικού παρελθόντος που οριστικά δεν επιστρέφει…, ας αποφασίσουμε ΟΛΟΙ 

ΜΑΖΙ, ως προσωπικό της ΤτΕ, να επιλύσουμε τα του οίκου μας μόνοι μας, χωρίς 

παρεμβάσεις και μικροκομματικούς ή παραταξιακούς υπολογισμούς.  

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ   


