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Αθήνα,  13 Αυγούστου  2019 

 

         ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

ΣΤΟ ΦΕΚ  Α΄134/9.8.2019 

 

Συνάδελφοι, 
Με την τροπολογία που προστέθηκε στο «παρά πέντε» στον Ν.4623 (άρθρο 120) με 

τίτλο «Προσδιορισμός ακαθαρίστου συνολικού ποσού» έγινε η παρακάτω προσθήκη 

συνταξιοδοτικών ρυθμίσεων στον  Ν.4387/2016(Α΄85): 

« 1. Το συνολικό ακαθάριστο ποσό κάθε μηνιαίας κύριας σύνταξης ή περισσότερων της μιας 

συντάξεων λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου που χορηγούνται από τον ΕΦΚΑ….. 

ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο δωδεκαπλάσιο της εθνικής σύνταξης της παραγράφου 6 του 

άρθρου 7 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) που αντιστοιχεί σε είκοσι χρόνια ασφάλισης, όπως το 

ποσό αυτής ισχύει κάθε φορά….. (Σ.Σ. Σήμερα το ποσό αυτό είναι 384 Χ 12 = 4.608 ευρώ).  2. 

Το ανώτατο όριο της παραγράφου 1 εφαρμόζεται και στις συντάξεις που έχουν χορηγηθεί 

έως και τις 12.5.2016 ή ανατρέχουν στην ίδια ημερομηνία και οι οποίες επανυπολογίστηκαν 

με βάση τα άρθρα 14 και 33 του ν. 4387/2016 όπως ισχύουν. Η τυχόν προσωπική διαφορά 

που έχει προκύψει από την αναπροσαρμογή ανακαθορίζεται με βάση το νέο ανώτατο όριο. 3. 

Ποσά συντάξεων που έχουν ήδη απονεμηθεί μετά την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016 και 

υπερβαίνουν το ανώτατο όριο της παραγράφου 1, …….αναζητούνται άτοκα ……..και 

επιστρέφονται με παρακράτηση σε ποσοστό 20% της μηνιαίας καταβαλλόμενης σύνταξης και 

μέχρι ολοσχερούς εξοφλήσεως». 

 

Συνάδελφοι, 
Η επιβολή εκ νέου πλαφόν στην κύρια σύνταξη, αν και αυτό δεν δικαιολογείται αφού το 

ανταποδοτικό τμήμα της σύνταξης συναρτάται με το ύψος των καταβαλλόμενων 

εισφορών, αποτελεί παρέμβαση του σημερινού Υπουργού που ουσιαστικά αφορά όσους 

κατέβαλλαν εισφορές υψηλότερες του γενικού μέσου όρου, χωρίς πλαφόν στις 

ασφαλιστέες αποδοχές, και μετά τον επανυπολογισμό λάμβαναν κύριες συντάξεις που 

ξεπερνούσαν και το σημερινό πλαφόν στις ασφαλιστέες αποδοχές (5.760 ευρώ), που 

θεσπίστηκε από 1.1.2013 με τον Ν.4093/2012!!  Όμως ακόμα και αυτή η αδικαιολόγητη 

παρέμβαση, υποχρεώνει πλέον τη Διοίκηση και τους συνδικαλιστές της ανεξάρτητης 

ΤτΕ να ενεργήσουν ΑΜΕΣΑ, ώστε, από 1.1.2019, όχι μόνο να μην έχουμε μνημονιακές 

κρατήσεις και πλαφόν τα 2.773,40 ευρώ, αλλά να επανυπολογιστούν και να 

αποκατασταθούν οι συντάξεις μας σύμφωνα με  το Καταστατικό του πρώην Τ.Σ.Π.Τ.Ε. και 

τον νόμο !!   

Η παραπάνω εξέλιξη αποτελεί επίσημη επιβεβαίωση όσων, όλη αυτή την περίοδο, 

τονίζαμε για την αξιοποίηση των δεδομένων του Ν.4387/2016 υπέρ των συντάξεών μας, 

τα οποία η Διοίκηση, σε αγαστή συνεργασία με τη συνδικαλιστική πλειοψηφία, όχι 

μόνο αγνόησε αλλά έκανε τα πάντα να μη δικαιωθούμε. Εξακολούθησε μάλιστα και 

μετά τον Ν.4387/2016, την αμετάκλητη απόφαση του ΣτΕ, αλλά και τη Γνωμοδότηση 

του Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ, να υπεξαιρεί ποσά από τις συντάξεις μας και να 



απορρίπτει κάθε πρόταση αποκατάστασής τους σύμφωνα με το Καταστατικό του πρώην 

Τ.Σ.Π.Τ.Ε και τον νόμο, εξακολουθώντας μέχρι και σήμερα να χορηγεί «έναντι 

σύνταξης»!!  

 

Δεν υπάρχει χαρακτηριστικότερη περίπτωση σφαγιασμού συνταξιούχων από τη δική 

μας.  Καταβάλλαμε διπλάσιες εισφορές (40% σχεδόν) από τον γενικό μέσο όρο επί 

όλων των αποδοχών μας, τακτικών και εκτάκτων, αφού δεν υπήρχε πλαφόν στις 

ασφαλιστέες αποδοχές μας, σύμφωνα με το Καταστατικό του πρώην Τ.Σ.Π.Τ.Ε., και, 

παρόλο που οι συντάξεις μας δεν επιβαρύνουν το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα, 

εξακολουθούμε να  υφιστάμεθα όλες τις επιβαρύνσεις του τελευταίου!! 

Δυστυχώς, μέχρι σήμερα, Διοίκηση και συνδικαλιστική πλειοψηφία ΕΣΙΩΠΗΣΑΝ!! 

Δικαιούνται νόμιμα (αλλά όχι ηθικά) να αποφασίζουν την πώληση ακινήτου του πρώην 

Τ.Σ.Π.Τ.Ε., αλλά δεν δικαιούνται να αγνοούν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους 

συνταξιούχους!! Δικαιούνται να υιοθετούν τις προτάσεις της Επιτροπής για την πώληση 

του οικοπέδου, αλλά δεν δικαιούνται να αγνοούν τις αποφάσεις του Νομικού Συμβουλίου 

και του Συμβουλίου Ασφάλισης της ΤτΕ, όταν αυτές είναι θετικές για τους 

συνταξιούχους!!  

Συνάδελφοι,  
Σήμερα, ΟΛΟΙ διαπιστώνουν τις δυνατότητες που πρέπει, έστω και στο πάρα πέντε,  

να σπεύσουμε να αξιοποιήσουμε, πριν την ήδη εξαγγελθείσα, από τον Υπουργό κ. Ι. 

Βρούτση, νέα παρέμβαση στο ασφαλιστικό μέχρι το τέλος του 2019. Ο δρόμος είναι ένας 

και μοναδικός: Επανυπολογισμός των συντάξεων με βάση το Καταστατικό του πρώην 

Τ.Σ.Π.Τ.Ε., με κατάργηση των κρατήσεων των τριών νόμων και επαναφορά των δώρων 

και του επιδόματος αδείας, όπως ίσχυαν πριν τη σταδιακή κατάργησή τους.   

Τον Σεπτέμβριο συμπληρώνεται ένας χρόνος από την πρώτη προσπάθεια (Γ.Σ. 

Θεσσαλονίκης 2018) υλοποίησης της Γνωμοδότησης του Ν.Σ. της ΤτΕ!!  Συμπληρώνονται 

επίσης σχεδόν έξι μήνες από την απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της 29.3.2019: «να 

έρθει συνολικά στο Γ.Σ. το θέμα της λειτουργίας του Συστήματος Ασφάλισης 

Προσωπικού ΤτΕ , και ειδικότερα η αποκατάσταση των συντάξεων σύμφωνα και με τη 

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. και την απόφαση του Σ.Α. της ΤτΕ».  Η παράταση της 

εκκρεμότητας αποτελεί στίγμα στην Ανεξαρτησία της ΤτΕ.  

Στο επόμενο Γ.Σ. της Θεσσαλονίκης στις 6 Σεπτεμβρίου, πρέπει να ληφθούν οριστικές 

θετικές αποφάσεις για τα θέματα αυτά,  μαζί με τη δέσμευση για αξιοποίηση  του 

τιμήματος της πώλησης του ακινήτου της ΤτΕ, στο Παλαιό Φάληρο (ιδιοκτησίας του 

πρώην Τ.Σ.Π.Τ.Ε.), για τους κοινωνικοασφαλιστικούς της σκοπούς. Η κατάθεση των 

ασφαλιστικών μέτρων, στην οποία υποχρεώθηκε ο Σ.Σ.Τ.Ε. και τα οποία εκδικάζονται 

στις 27.9.2019, δεν μπορεί να αποτελέσει άλλοθι για κανέναν, προκειμένου να 

παραταθούν οι εκκρεμότητες για τους συνταξιούχους της ΤτΕ.   

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ  


