
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΤΟ FACEBOOK ΣΤΙΣ 9.1.2020 
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
 

Οι συνταξιούχοι της ΤτΕ πρέπει να αντιδράσουν πριν είναι 

αργά…. 

Στις 7.1.2020, εκδόθηκε δελτίο τύπου της ΟΣΤΟΕ, σχετικά με την αυριανή 
10.1.2020 πιλοτική δίκη της ολομελείας του ΣτΕ, για την αναδρομικότητα των 
κρατήσεων των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 και τη μη καταβολή των 
επιδομάτων εορτών και αδείας. 
 
Σύμφωνα λοιπόν με το δελτίο της ΟΣΤΟΕ: «οι περικοπές συνέχιζαν να 
επιβάλλονται στις κύριες συντάξεις μέχρι και 31.12.2018»!!!  Η ΟΣΤΟΕ με 
υπογραφή της Προέδρου της κ. Κλητοράκη Ελένης, παραδέχεται πως οι 
περικοπές συνεχίστηκαν μέχρι και 31.12.2018, αφού από 1.1.2019 στις 
αποδοθείσες συντάξεις, μετά τον επανυπολογισμό,  δεν αναφέρονται πλέον οι 
τρείς μνημονιακές περικοπές (4024/11, 4051/12, 4093/12)!!! 
 
Ναι, αυτά αναφέρει η κ. Κλητοράκη ως πρόεδρος της ΟΣΤΟΕ, μόνο που πρέπει να 
της υπενθυμίσουμε πως ως μέλος του Δ.Σ. του ΣΣΤΕ, από κοινού με τον 
Πρόεδρο, όταν οι σύμβουλοι των ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ και της Αναγεννητικής έθεσαν το 
θέμα της διακοπής των τριών κρατήσεων και στην ΤτΕ από 1.1.2019, άκουσαν τα 
εξ αμάξης και καταγγέλθηκαν δημοσίως με ανακοινώσεις του ΣΣΤΕ ως 
υπονομευτές!! 
 
Επί πλέον, στο ίδιο δελτίο τύπου γίνεται μια ακόμα πιο μεγάλη ομολογία από 
την Πρόεδρο της ΟΣΤΟΕ: «Η αναφορά της ημερομηνίας 31.12.2014 στη διάταξη 
του άρθρου 14 παρ. 2α του ν.4387/2016 γίνεται διότι ο νομοθέτης επιδιώκει να μην 
εφαρμοστεί το άρθρο 1-4 του Ν.3863/2010 με το οποίο οριζόταν ένας νέος τρόπος 
υπολογισμού της σύνταξης αποτελούμενης από «βασικό» και «αναλογικό» ποσό και 
ο οποίος θα άρχιζε να εφαρμόζεται από 1.1.2015.  Κατά συνέπεια, με την αναφορά 
της ημερομηνίας 31.12.2014 ως «ορόσημου» για τον υπολογισμό του παλαιού 
ποσού της σύνταξης, ο νομοθέτης απλώς ορίζει ότι ο ισχύων τότε νόμος 3863/2010 
δεν θα εφαρμοστεί»!!!!!!!!! 
 
Αφού λοιπόν η κ. Κλητοράκη ως Πρόεδρος της ΟΣΤΟΕ, πολύ σωστά προβαίνει 
στην διαπίστωση πως οι διατάξεις 1 έως 4 του νόμου Λοβέρδου περί Βασικής 
και Αναλογικής σύνταξης έχουν καταργηθεί ρητά και κατηγορηματικά από το 
νόμο 4387/2016, γιατί ως μέλος του Δ.Σ. του ΣΣΤΕ, συμφώνησε στην αναβίωση 
των διατάξεων Λοβέρδου περί Βασικής και Αναλογικής σύνταξης στο χώρο 
της ΤτΕ και μόνο;;; 



 
Ποιος είχε όφελος από την «αναβίωση»των καταργημένων αυτών διατάξεων;; 
Μα φυσικά η ΤτΕ, αφού στην αντίθετη περίπτωση, είτε της εφαρμογής αμιγώς 
του άρθρου 10 του Κανονισμού Κύριας Σύνταξης, είτε της εφαρμογής των 
γενικών διατάξεων περί Εθνικής και Ανταποδοτικής σύνταξης θα έπρεπε να 
καταργήσει και τις τρεις περικοπές αλλά και να αποκαταστήσει τις 
συντάξεις των παλιών συνταξιούχων της!! 
 
Σήμερα, ένα και πλέον έτος μετά την 1.1.2019 και την ομολογημένη πλέον 
κατάργηση των περικοπών στον ΕΦΚΑ, στην ΤτΕ έχουμε και τις τρεις μνημονιακές 
περικοπές και «εκλιπαρούμε» να μας άρουν στις 17/1/2020 τις δύο που 
έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από 10.6.2015, ενώ και με θετική ψήφο 
των συνδικαλιστών, η Τράπεζα έθεσε το ασφαλιστικό μας στην κρίση του 
εκάστοτε Υπουργού!!!!! 
 
Κατά τα άλλα υπερασπίζονται την Ανεξαρτησία της ΤτΕ και του 
Προσωπικού της!! 
 


