
Άρθρο του Ευσταθίου Κώστα 

Μέλους του Δ.Σ. του ΣΣΤΕ και της Ο.Σ. των ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 

 

ΕΞΕΛΕΙΠΕ ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑ ΠΕΡΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ Ν.Σ. ΚΑΙ ΤΟΥ Σ.Α. ΤΗΣ ΤτΕ!!  

 

Αθήνα 7.10.2019 

 
Την Παρασκευή 4.10.2019, εκδόθηκε τελικά η αναμενόμενη μήνες τώρα, απόφαση του 

ΣτΕ, σχετικά με τη συνταγματικότητα βασικών διατάξεων του γνωστού νόμου 

Κατρούγκαλου. Την έκδοσή της, είχε επικαλεστεί πρόσφατα ο κ. Στουρνάρας στη 

συνάντησή του με τον πρόεδρο του ΣΣΤΕ, προκειμένου αμέσως μετά να υλοποιήσει 

τις αποφάσεις του Ν.Σ. και του Σ.Α.  

Μετά την απόφαση του ΣτΕ, κάθε λόγος για πάρα πέρα καθυστέρηση δεν θα αποτελεί 

απλά εμπαιγμό των συνταξιούχων της ΤτΕ, αλλά μια πράξη κορυφαίας ανηθικότητας 

συναδέλφων (Γ. Στουρνάρα και Θ. Μητράκου), προς τους συναδέλφους τους…. Εάν 

κάποιος δεν μπορεί να επικαλεστεί άγνοια του γεγονότος πως το θεσμικό καθεστώς 

του προσωπικού της ΤτΕ  καμιά σχέση δεν έχει με αυτό του Δημοσίου, είναι κυρίως 

οι παραπάνω, που προέρχονται από την Τράπεζα, υπηρέτησαν  για χρόνια στη Δ.Ο.Μ, 

μάλιστα ο ένας εξ αυτών υπήρξε εκλεγμένος και στο Δ.Σ. του ΣΥΤΕ, και επομένως δεν 

έχουν καμιά δικαιολογία άγνοιας των κανόνων που διέπουν Καταστατικά το 

εργασιακό και ασφαλιστικό μας καθεστώς.  

Εξ άλλου, τόσο οι παραπάνω, όσο και όλοι εκείνοι που αμείβονται για τη συμμετοχή τους 

σε όργανα της Τράπεζας με υψηλότατες παροχές, με δώρα και επιδόματα, εισπράττουν 

ακριβώς αυτή τη διάκριση από το δημόσιο την οποία πεισματικά αρνούνται και για 

τους συναδέλφους τους συνταξιούχους. Αν και γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα, 

πως σύμφωνα με τις εκθέσεις σύγκλισης της ΕΚΤ, προσωπικό των Κεντρικών Τραπεζών 

είναι τόσο το εν ενεργεία όσο και το συνταξιοδοτηθέν!!  

Για αυτό, εξ άλλου, καμιάς Κεντρικής Τράπεζας το προσωπικό δεν υπήχθη σε 

προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής και μόνο στην Ελλάδα οι διοικούντες 

απάλλαξαν ορθά μεν τον εαυτό τους, αδικαιολόγητα και παράνομα δε, ενέταξαν 

σε αυτή τη διαδικασία τους συναδέλφους τους συνταξιούχους!!  

Μετά όμως την απόφαση του ΣτΕ εξέλειπε πλέον και αυτή ακόμα η εσφαλμένη 

δικαιολογία περί Δημοσίου, που πρόβαλε επανειλημμένα ο κ. Στουρνάρας και 

δυστυχώς ανέχθηκε η πλειοψηφία των συλλογικών μας οργάνων.  Η κατάργηση των 

μνημονιακών κρατήσεων που είχαν κριθεί αντισυνταγματικές (ν.4051/2012 και 

ν.4093/2012) αλλά και εκείνης του ν.4024/2011, μέσα από την διαδικασία 

επανυπολογισμού και απονομής των συντάξεων στους συνταξιούχους δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα από 1.1.2019 κρίθηκε συνταγματική!!  Επομένως, μετά και από την 

κρίση του ΣτΕ και την κατάργηση των περικοπών από 1.1.2019, για όλους τους 

συνταξιούχους της χώρας, θα ήταν παραδοξότητα,  για να μην χρησιμοποιήσω κάποια 

άλλη σκληρή λέξη,  η διατήρηση ακόμα και σήμερα των περικοπών στους συνταξιούχους 

της ΤτΕ. Έτσι θα πρέπει στο Γενικό Συμβούλιο της ερχόμενης Παρασκευής 11.10.2019, να 

αποφασισθεί τουλάχιστον ΟΜΟΦΩΝΩΣ, η υλοποίηση της απόφασης του Σ.Α. της 

4.3.2019 ως πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της συνολικής αποκατάστασης των 



συντάξεων των συνταξιούχων μας, βάσει των Καταστατικά των πρώην ταμείων μας και 

τις ισχύουσες γενικές διατάξεις. 

Τέλο,ς όσον αφορά τις διατάξεις που κρίθηκαν αντισυνταγματικές και ειδικά των 

Επικουρικών συντάξεων του ΕΤΕΑΕΠ και τα ποσοστά της κλίμακας υπολογισμού των 

συντάξεων, αν και δεν μας αφορούν άμεσα αφού είμαστε εκτός ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ, θα 

πρέπει να περιμένουμε τις νομοθετικές παρεμβάσεις που θα γίνουν, για να βγάλουμε 

οριστικά συμπεράσματα. Τα όποια αποτελέσματα πάντως αυτών και μόνο των 

παρεμβάσεων θα ξεκινούν από 4.10.2019, ημέρα έκδοσης της απόφασης του ΣτΕ.  

 

Ευσταθίου Κώστας 


