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Αθήνα, 20 Μαΐου 2020 

Καταγγελιών συνέχεια αντί ενότητας και διεκδικήσεων!! 

 
Συνάδελφοι, 
Την εκκωφαντική απουσία της κατά τη σημερινή δύσκολη συγκυρία, η 

πλειοψηφία του ΣΣΤΕ προσπαθεί να «δικαιολογήσει» οικειοποιούμενη τη δράση 

του Ταμείου Υγείας την περίοδο αυτή (δεν ξέραμε πως διοικεί και το Τ.Υ (sic!!). 

Χωρίς να διαμαρτυρηθεί που η Τράπεζα κράτησε το πρόσφατο δάνειο  ένα μήνα 

νωρίτερα από ότι προέβλεπε η σχετική σύμβαση, μας καταγγέλλει για  λαϊκισμό, 

επειδή   ενοχλήσαμε τολμώντας να αναδείξουμε εν μέσω πανδημίας, το αίτημα για 

πάγωμα και επαναφορά προηγούμενων ρυθμίσεων στα δάνειά μας!!   

 
Γιατί είναι παροχολογία η πρόταση για αξιοποίηση του οικοπέδου του Τ.Υ. στο 

Χολαργό  με τη χρήση των χρημάτων της πρόσφατης πώλησης του οικοπέδου του 

ταμείου συντάξεων στο Π. Φάληρο, για το οποίο έχει εκδοθεί ειδική άδεια που 

ξαναλήγει το Δεκέμβριο του 2020, με ορατό τον κίνδυνο να χαθεί μαζί με τη 

δυνατότητα αξιοποίησης περιουσιακού στοιχείου του Ταμείου μας;; 

Γιατί αντιμετωπίζεται με τέτοια εχθρότητα η εξέταση στο μέτρο του δυνατού 

της ικανοποίησης στα προβλεπόμενα 4000 μ2 κτίσματος και του υπομνήματος 

των χιλιάδων συναδέλφων μας,;;  Ίσως διότι η πλειοψηφία του ΣΣΤΕ επιδιώκει, 

με τις καταγγελίες της  για λαϊκισμό και παροχολογίες, να διαβεβαιώσει την 

άλλη πλευρά, για τη στάση της στην μετά κορονοϊό εποχή και τα όσα 

ακούγονται για νέες μειώσεις συντάξεων;;;  

 

Αποσιωπούν επιστολές – Αναμασούν κατασκευάσματα…. 
Πέντε μήνες μετά  την υπογραφή της Υπουργικής απόφασης Βρούτση, όχι μόνο 

τα πάντα είναι ίδια, αλλά και χειρότερα… Σήμερα υπάρχει και επιστολή της 

εκπροσώπου του Υπουργείου Εργασίας στο Σ.Α., την οποία επικαλείται η 

πλειοψηφία αλλά επιμελώς δεν κοινοποιεί, σύμφωνα με την οποία για την ΤτΕ 

διατηρούνται και οι μνημονιακές κρατήσεις και το πλαφόν των 2773 ευρώ, 

αφού η άρση των κρατήσεων και το νέο πλαφόν ισχύουν με την καθιέρωση του 

συστήματος ανταποδοτικής και βασικής σύνταξης και τον επανυπολογισμό των 

συντάξεων στους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του ΕΦΚΑ!!   

 
Υπενθυμίζουμε πως η πλειοψηφία του ΣΣΤΕ, με την 24/18.12.2019 ανακοίνωση 

της, δεσμευόταν ότι με την έγκριση του Υπουργού: «Τερματίζεται το «έναντι 

σύνταξης»… καθιερώνεται το πλαφόν των 4.608€ και για την  ΤτΕ…. και 

δημιουργούνται  ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την παύση των κρατήσεων 

των ν. 4051/12 και 4093/12»!! Επειδή λοιπόν δεν προέκυψε τίποτα θετικό από 

αυτόν τον αυθαίρετο και παράνομο διαχωρισμό μας σε συνταξιοδοτηθέντες πριν 

την 1.1.2015 και μετά την ημερομηνία αυτή, το Προεδρείο του ΣΣΤΕ 

αναμασά, καθ’ υπαγόρευση παραγόντων της άλλης πλευράς, κατασκευάσματα, 



για να δικαιολογήσει την ανιστόρητη πράξη του, που αποτελεί στίγμα για το 

συνδικαλιστικό μας κίνημα και την ιστορία του.  Αντί να αναγνωρίσουν τα 

αδιέξοδα στα οποία μας έχουν οδηγήσει με τις κομματικές και παραταξιακές 

εμμονές και να αξιοποιήσουν την αίτηση ακυρότητας της Υπουργικής 

Απόφασης που συζητείται στις 5.10.2020 στο ΣτΕ, επιτίθενται για πολλοστή 

φορά στους ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ, αν και γνωρίζουν  πως η αίτηση ακυρότητας που 

υποβάλαμε στο ΣτΕ,  αποτελεί συλλογική μας απόφαση, όπως και η ανάθεσή 

της στον διαπρεπή νομικό κ. Αντώνη Ρουπακιώτη και το νομικό  του 

γραφείο.   

 

Ο διαχωρισμός δεν γίνεται αποδεκτός….  

Η Υπουργική Απόφαση Βρούτση, είναι έργο των Golden Boys 

πολυσυνταξιούχων της Τράπεζας και πρέπει να ακυρωθεί. Αφού πρώτα 

φρόντισαν να αξιοποιήσουν για λογαριασμό τους την ανεξαρτησία της ΤτΕ από 

το δημόσιο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα, εξαιρώντας τη σύνταξη που 

λαμβάνουν από την Τράπεζα από το καθορισμένο ανώτατο ποσό συντάξεων 

που μπορεί ως πολυσυνταξιούχοι (Πανεπιστημιακοί, Δικηγόροι, Μηχανικοί, 

κ.λ.π.), να λαμβάνουν από τον ΕΦΚΑ, ξέχασαν την ανεξαρτησία για τους 

υπόλοιπους συνταξιούχους!! Έτσι, αποφάσισαν «για την πάρτη τους» νέο 

τρόπο υπολογισμού που οδηγεί σε υψηλότερες  ανταποδοτικές συντάξεις και στη 

λήψη της Βασικής Σύνταξης, αλλά και σε μεγαλύτερες επικουρικές συντάξεις 

(επικουρική + πρόγραμμα που αποτελούν ποσοστό της σύνταξης),  αποκλείοντας 

αυθαίρετα και ετσιθελικά όλους τους παλαιούς συνταξιούχους από τον 

επανυπολογισμό των συντάξεων και τη λήψη της Βασικής σύνταξης στέλνοντάς 

τους ουσιαστικά το λογαριασμό των δικών τους αυξημένων συντάξεων!!!  

 

Θα πρέπει όλοι να αναρωτηθούμε γιατί ο «νομικός υποβολέας» των  

επιχειρημάτων, που η πλειοψηφία του ΣΣΤΕ αναφέρει στην τελευταία 

ανακοίνωση 31/12.5.2020, παρέλειψε  να αναφερθεί σε δυό πολύ σημαντικά 

θέματα της Υπουργικής Απόφασης;; α) Στον αποκλεισμό των 

συνταξιοδοτηθέντων πριν την 1.1.2015 από τη χορήγηση της Βασικής σύνταξης 

384 ευρώ και β) Στην εκχώρηση του καθορισμού του ανώτατου ποσού των 

συντάξεών μας στον εκάστοτε Υπουργό!! Μήπως επειδή κατανοεί πως ο 

αποκλεισμός μας από τη Βασική σύνταξη είναι αντισυνταγματικός, ενώ η 

εκχώρηση του ανώτατου ποσού των συντάξεών μας στον Υπουργό δεν οδηγεί 

αυτόματα σε άρση του πλαφόν, όπως λέγανε, αλλά μας εμπλέκει σε 

περιπέτειες  που δεν θέλει να χρεωθεί;;  

 

Οι ασφαλιστικές αρχές δεν είναι κινούμενη άμμος…. 
Αγνοώντας   τη  σταθερή αρχή ισότητας και ισονομίας των ασφαλισμένων 

ενός ταμείου, καταφεύγουν στην καινοφανή νομική κατασκευή ότι 

ασφαλισμένοι ενός κοινού ταμείου μπορεί να πληρώνουν επί 40 χρόνια εισφορές 

και μάλιστα υψηλότερες (37%) έναντι των συναδέλφων τους (20%) που θα 



αποχωρήσουν αργότερα με τα ίδια συντάξιμα χρόνια, όμως οι τελευταίοι, όλως 

αυθαιρέτως, να λάβουν υψηλότερες συντάξεις!! Γιατί;;  

Διότι αποφάσισαν να υπολογίσουν τις συντάξεις τους επί νέας συνταξιοδοτικής 

βάσης, αποκλείοντας τους παλαιούς ασφαλισμένους από τον αναγκαίο 

επανυπολογισμό των συντάξεών τους επ΄ αυτής, χρησιμοποιώντας το 

επιχείρημα ότι θεμελίωσαν αργότερα το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα!! 

Κατά την καινοφανή αυτή θεωρία, κάθε παρέα golden boys της ΤτΕ θα αλλάζει 

όποτε θέλει και προς όφελός της τους όρους συνταξιοδότησης,  μετατρέποντας τη 

συντάξιμη βάση επί των οποίων πληρώνονται οι εισφορές σε κινούμενη άμμο. 

Η λογική αυτή θυμίζει το  «όποιος πρόλαβε….»   

 

Τολμούν όσα δεν τόλμησε καμιά κυβέρνηση ….!! 
Αυτό που δεν τόλμησε ΠΟΤΕ καμιά κυβέρνηση και κανένας νόμος να αλλάξει, 

δηλαδή την καταστατικά θεσπισμένη ενιαία βάση υπολογισμού των συντάξεων 

ασφαλισμένων ενός κοινού ταμείου αλλά και κοινού εργοδότη που και τυπικά από 

1.1.2011 έγινε κοινός ασφαλιστικός οργανισμός(!!), το αποτόλμησε όλως 

αυθαιρέτως και παράνομα η παρέα των golden boys της ΤτΕ!! Η διαίρεση και 

διαχωρισμός των συνταξιούχων της ΤτΕ δεν μπορεί να δικαιολογηθεί, όσα 

επιχειρήματα και αν κατασκευασθούν. Έφτασαν στο σημείο να αναγνωρίζουν 

πλέον πως έπρεπε να γίνει επανυπολογισμός αλλά να ισχυρίζονται ότι αυτό δεν 

γινόταν επειδή είχαμε ρητά εξαιρεθεί από τον ΕΦΚΑ!! Η δικαιολογία αυτή όχι 

μόνο είναι εσφαλμένη αλλά και ύποπτη. Διότι από καμιά διάταξη νόμου δεν 

απαγορεύεται ο επανυπολογισμός των συντάξεων των συνταξιούχων της ΤτΕ.  

 
Η ΤτΕ  δεν υποχρεούται να ακολουθήσει άλλο δρόμο υπολογισμού από το 

άρθρο 10 του Καταστατικού της αν η ίδια δεν το επιθυμεί. Αυτό είναι το 

αληθές και αυτό σημαίνει Ανεξαρτησία της Τράπεζας. Εφ όσον επίσης αυτή το 

επιθυμεί μπορεί να κάνει επανυπολογισμό και χωρίς καμιά τροποποίηση 

Καταστατικού όπως έκανε σε αντίστοιχες περιπτώσεις. Υπενθυμίζουμε πως η 

ΤτΕ,  όταν θεωρούσε πως έπρεπε να ακολουθήσει τις γενικές διατάξεις νόμων, 

επέβαλε την εφαρμογή τους με απλή Γνωμοδότηση και χωρίς τροποποίηση του 

Καταστατικού.  Κορυφαίο παράδειγμα ο ν. Σιούφα, ο οποίος αποσύνδεσε τις 

κύριες συντάξεις του προσωπικού από τις αυξήσεις των εν ενεργεία και ο 

οποίος, αν και καμιά αναφορά δεν έκανε στην ΤτΕ, ίσχυσε με απλή 

γνωμοδότηση γνωστού δικηγόρου της Τράπεζας!!  

 

Άνιση μεταχείριση ορατή δια γυμνού οφθαλμού….. 
Παρά το γεγονός ότι ο αποκλεισμός των πριν την 1.1.2015 συνταξιούχων από τη 

Βασική σύνταξη και τη νέα βάση υπολογισμού της (στο σύνολο των πάσης 

φύσεως αποδοχών), αρκεί για να καταστεί αντιληπτή η ανισότητα που 

αποφάσισαν με τον διαχωρισμό, χρησιμοποιήσαμε ενδεικτικά τρία παραδείγματα 

στην Αίτησή μας προς το ΣτΕ, συνταξιούχων με Βαθμούς Εντεταλμένου και 

Τμηματάρχη. Αποφύγαμε να δώσουμε παραδείγματα στους βαθμούς 

Υποδιευθυντή–Διευθυντή,  για να μην προκληθούν «εμφράγματα»… Οι διαφορές 



που πρέπει να λάβουν οι συνταξιούχοι του παραδείγματος της Αίτησής  μας αν 

συνταξιοδοτούνταν με τα ποσοστά της κλίμακας του ν.4670/2020 όπως 

προβλέπεται από την Υπουργική απόφαση,  είναι αποκαλυπτικές των λόγων του 

αποκλεισμού των πριν την 1.1.2015 συνταξιοδοτηθέντων συναδέλφων μας. Για 

αυτό και «ο υποβολέας» της ανακοίνωσης του ΣΣΤΕ ξεπέρασε το θέμα με 

αοριστολογίες…. Όλοι οι συνταξιούχοι και ιδιαίτερα οι παλιοί, επικαιροποιώντας 

τα ποσά και τις προϋποθέσεις χρόνων πλήρους συνταξιοδότησης με τα ισχύοντα, 

μπορούν να το διαπιστώσουν.      

 

Ώρα να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους…. 
Είναι ώρα να αναλάβουν ΟΛΟΙ τις ευθύνες τους. Ας καταλάβουν πως 

επιμένοντας σε αδιέξοδους  δρόμους εκτίθενται. Όπως συμβαίνει όταν 

αιτιολογόντας την προσφυγή στις καταργημένες διατάξεις Λοβέρδου, 

αναφέρουν πως αυτές αφορούσαν την ΤτΕ, ενώ γνωρίζουν πως η ΤτΕ δεν 

εντασσόταν στο Ενιαίο Ταμείο Μισθωτών του Λοβέρδου (όπως δεν εντάχτηκε 

και στον ΕΦΚΑ) και για αυτό ακριβώς το λόγο από 1.1.2011 ανέλαβε η ίδια 

την κοινωνική ασφάλιση του προσωπικού της!! Αν ίσχυαν, όπως 

ισχυρίζονται, οι διατάξεις αυτές, γιατί δεν τις εφάρμοσαν από την 1.1.2015 και 

περίμεναν πέντε χρόνια να φύγει ο Πετρόπουλος και να έρθει ο Βρούτσης για 

να τους εγκρίνει μια αυθαίρετη και έκνομη πράξη;; Τους υπενθυμίζουμε πως 

και το 2015 η ΤτΕ έκανε απονομή οριστικών συντάξεων εφαρμόζοντας το 

άρθρο10, τις οποίες έχουμε στα χέρια μας. Φτάνει πια ο εμπαιγμός και τα 

ψέματα!!  

 

Οι εν  ενεργεία συνάδελφοι πρέπει να κατανοήσουν και να μην αποδεχθούν τους 

ανομολόγητους στόχους και σκοπούς του διαχωρισμού των ασφαλισμένων της 

ΤτΕ, που δεν είναι άλλος από την κατάρρευση του ασφαλιστικού της συστήματος. 

Ποιό ασφαλιστικό σύστημα μπορεί να αντέξει το παράδοξο: Εργαζόμενος με 

μηναίες εισφορές 20% να λαμβάνει κύρια σύνταξη με 40 συντάξιμα χρόνια το 

102% των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών του, 12:12 !!   

 

Ο Διοικητής της ΤτΕ και το Γ.Σ. έχουν το τελικό λόγο…. 
Με την ανανέωση της θητείας του ο κ. Διοικητής, έχει την υποχρέωση να 

αποκαταστήσει την ενότητα και νομιμότητα στο προσωπικό της ΤτΕ. 

Απαλλαγμένος από δεσμεύσεις του πρόσφατου παρελθόντος μπορεί και πρέπει 

ΤΩΡΑ να αρθεί στο ύψος που αναλογεί σε Διοικητή Κ.Τ. του Ευρωσυστήματος. Με 

βάση το άρθρο 38, η τελική απόφαση ανήκει στο Γενικό  Συμβούλιο.  Ό,τι  

ισχύσει για Βασική και Ανταποδοτική σύνταξη με βάση το Καταστατικό της 

ΤτΕ και την ισχύουσα νομοθεσία, πρέπει να ισχύσει για όλους τους 

ασφαλισμένους και συνταξιούχους χωρίς διαχωρισμό.  

 

 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ 


