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ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ – ΥΠΟΥΡΓΟΣ – ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ: ΜΙΑ ΟΜΟΡΦΗ ΠΑΡΕΑ…. 

 

Συνάδελφοι,  
Στις 11.9.2020, εκδόθηκε και αναρτήθηκε στην ομάδα «Υπάλληλοι ΤτΕ» του facebook 
η παρακάτω ανακοίνωση του ΣΥΤΕ, η οποία προκάλεσε θύελλα διαμαρτυριών και 
πλήθος σχολίων από συναδέλφους μας συνταξιούχους, που εξέφρασαν την οργή 
και την αγανάκτησή τους για το αντισυναδελφικό της περιεχόμενο. Η 
ανακοίνωση είναι αποκαλυπτική της έλλειψης αλληλεγγύης προς τους συνταξιούχους 
και της σύμπλευσης του Προεδρείου του ΣΣΤΕ,  του Δ.Σ. του ΣΥΤΕ, του Διοικητή και 
του Υπουργού, κατά εκείνων των συνταξιούχων που υπερασπίζονται την 
ενότητα των ασφαλισμένων της ΤτΕ, όπως επιτάσσει  το Καταστατικό  του πρώην 
ΤΣΠ–ΤΕ και η ισχύουσα νομοθεσία!!  Κατανοούμε τη συμφωνία  των κάθε λογής 
εραστών της νεοφιλελεύθερης βαρβαρότητας στην διαίρεση του προσωπικού,  
αρνούμαστε όμως να την αποδεχτούμε και την καταγγέλλουμε αφού αφίσταται 
αρχών και ηθικών αξιών με τη συμφωνία μάλιστα των συμβούλων της ΕΝΩΤΙΚΗΣ  
και της ΕΣΑΚ-Σ!!!  

 

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΤΕ Νο 63 

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020 

ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΤΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΣΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΚΕΚΤΗΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9/9/2020 συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του ΣΥΤΕ προκειμένου να αποτραπεί η προσπάθεια 29 συνταξιούχων συναδέλφων η 
οποία στρέφεται μέσω αίτησης στο Α’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας 
εναντίον των συμφερόντων των εν ενεργεία, ζητώντας την ακύρωση της υπουργικής 
απόφασης Βρούτση της 16/1/2020, σύμφωνα με την οποία καθορίζεται ο νέος 
τρόπος υπολογισμού απονομής σύνταξης σε όσους συνταξιοδοτούνται μετά την 
1/1/2015. 

Η πρόταση του Προέδρου ήταν να προχωρήσει ο Σύλλογος, όπως έχουν ήδη πράξει ο 
ΣΣΤΕ και η Τράπεζα της Ελλάδος σε πρόσθετη παρέμβαση κατά την εκδίκαση της 
υπόθεσης στις 5/10/2020. Η εισήγηση του Προέδρου έγινε ομόφωνα αποδεκτή 
και υπερψηφίστηκε από όλες τις παρατάξεις. 

Υπενθυμίζουμε τα σημαντικότερα οφέλη που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη 
υπουργική απόφαση η οποία ήδη εφαρμόζεται: 

Α). Αυξάνονται άμεσα οι συντάξεις λόγω αύξησης του πλαφόν το οποίο 
αναπροσαρμόζεται σε 4.608 € έναντι 2.773 € που ίσχυε. 

Β). Αυξάνονται σημαντικά οι συντάξεις βάσει του νέου τρόπου υπολογισμού για 
όσους αποχώρησαν από 1/1/2015 

.Γ). Μειώνεται δραστικά το πέναλτι λόγω πρόωρης αποχώρησης καθώς αυτό 
υπολογίζεται πλέον όχι στο σύνολο της σύνταξης αλλά μόνο επί του ποσού της 
Εθνικής Σύνταξης που ανέρχεται σήμερα σε 373 €. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο» 

 



Συνεδρίαση του Δ.Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. της 15.9.2020 

Συνάδελφοι, 

Σύμφωνα με την μέχρι τώρα πρακτική του Προεδρείου του ΣΣΤΕ, περιμέναμε την 
επομένη της συνεδρίασης να εκδώσει την έτοιμη από πριν ανακοίνωσή του, για 
να ενημερώσει σχετικά τους συνταξιούχους για το Δ.Σ. της 15.9.2020. Όμως, όπως 
σιώπησαν για την ανακοίνωση του ΣΥΤΕ, έτσι και τώρα εξέδωσαν με καθυστέρηση 
ανακοίνωση για το Δ.Σ.  Οι  φτηνές δικαιολογίες της τελευταίας εξαετίας σήμερα 
εξέλειπαν!!! Ο «Βασιλιάς είναι πλέον γυμνός».   Εκείνος που είχε σχέδια και δεν 
ήθελε την κατάργηση των κρατήσεων και την επιστροφή των αναδρομικών στους 
συνταξιούχους ήταν ο Διοικητής και τα golden boys που στο όνομα της 
«ανεξαρτησίας» της ΤτΕ ενθυλακώνουν όλα όσα στερούν από τους συνταξιούχους: 
δώρα, επιδόματα, αποδοχές χωρίς μνημονιακές κρατήσεις.  

Κατέρρευσε το επιχείρημα ότι οι ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ είναι οι μοναδικοί υπονομευτές και 
το Προεδρείο συνειδητοποιεί πως κινδυνεύουμε ούτε αναδρομικά  ούτε κατάργηση 
των τριών μνημονιακών κρατήσεων να έχουμε, αφού είναι ευνόητο πως δεν μπορεί 
να επιστραφούν αναδρομικά και να συνεχίζονται οι κρατήσεις….  Στο Δ.Σ. μας 
ενημέρωσαν για την επιστολή που έστειλαν στις 5.9.2020 στη νομικό κα Πετρόγλου 
ζητώντας γνωμοδότηση για το τί ισχύει στην ΤτΕ μετά την απόφαση του ΣτΕ της 
14.7.2020!! Κι αυτό ενώ είχαν εκδόσει την 35/16.7.2020 ανακοίνωση, στην οποία 
παρέθεταν τις απόψεις  των νομικών συμβούλων τους για την  απόφαση του ΣτΕ για 
τις περικοπές και τα αναδρομικά.  Τώρα λοιπόν τί επιδώκουν; Γνωμοδότηση 
θεμελίωσης των διεκδικήσεών μας ή γνωμοδότηση δικαιολόγησης νέων πιθανών 
υποχωρήσεων;; Πώς αλλοιώς εξηγείται η  προσπάθειά τους να πειστούμε ότι οι 
κρατήσεις διατηρήθηκαν για τους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ, όταν γνωρίζουν πως 
δεν αναγράφονται στα εκκαθαριστικά τους από 1.1.2019 και δεν υπολογίζονται 
στις νέες συντάξεις;;  

Η Τράπεζα επέλεξε να μην υλοποιήσει την ισχύουσα νομοθεσία και να αποδώσει τις 
δικαιούμενες συντάξεις μόνο σε υψηλόβαθμους των οποίων οι συντάξεις 
υπερβαίνουν το πλαφόν των 2.773 ευρώ!! Σε αυτές κατάργησε και τις τρεις 
μνημονιακές κρατήσεις μόνο από την  διαφορά νέου και παλαιού πλαφόν, ενώ στην 
εγκύκλιο Μηταράκη για το νέο πλαφόν, δεν υπάρχουν πλέον οι τρεις κρατήσεις 
στο σύνολο της σύνταξης!! Γιατί λοιπόν οι συνδικαλιστές δεν ζήτησαν την 
κατάργησή τους από το σύνολο της σύνταξης και για όλους τους συνταξιούχους;; 
Με ποιό θράσος και με ποιό στόχο μιλάνε για μη κατάργηση των κρατήσεων στην ΤτΕ, 
στην οποία αυτές δεν εφαρμόζονταν μέχρι τις 25.6.2013;;  

Οι κυβερνητικές εξαγγελίες στην κοινωνική ασφάλιση υλοποιούνται πάντα μέσω της 
ΗΔΙΚΑ.  Βέβαια η Τράπεζα με τη συναίνεση των συνδικαλιστών, ακολούθησε άλλο 
δρόμο από το Καταστατικό της και την ισχύουσα νομοθεσία. Τώρα 
συνειδητοποιούν πως είναι «αγκιστρωμένα ψάρια» στα σχέδια του Γιάννη 
Στουρνάρα που δεν θέλει να καταργήσει τις κρατήσεις, ακόμα και αν υποχρεωθεί να 
καταβάλει αυτά που θα του στείλει η ΗΔΙΚΑ…. Και ας έχουμε υπόψη μας, 
συνάδελφοι, ότι όλες οι ενέργειες της Διοίκησης της ΤτΕ στοχεύουν στη 
«σαλαμοποίηση» του προσωπικού και την πλήρη αποδυνάμωση της όποιας 
δυνατότητας αντίδρασής του στο μέλλον. 

Φυσικά αν γίνει και αυτό μετά τα όσα έγιναν με το πλαφόν, δεν νομίζουμε πως 
μπορεί πλέον να σταθούν στη Λέκκα 23-25!! Πρέπει να αποχωρήσουν πάραυτα 
πριν παραδώσουν τα πάντα  στα ιδιωτικά συμφέροντα …  

   Με συναδελφικούς και αγωνιστικούς χαιρετισμούς, 

  Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ 


