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Η ΚΛΟΠΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ 

24 Ιουλίου 2020 

Συνάδελφοι, -σες, 

Η απόφαση του ΣΤΕ, όχι μόνον δεν δικαιώνει τους συνταξιούχους της χώρας (όπως σκόπιμα 

διατυμπανίζουν τα προσκείμενα στην Κυβέρνηση ΜΜΕ), αλλά θάβει κυριολεκτικά τις διεκδικήσεις 

των αναδρομικών από την ψήφιση του Ν. Κατρούγκαλου» και μετά (2016). Αναγνωρίζει μόνον το 

11μηνο 10/6/2015 – 11/5/2016. Η απόφαση του ΣΤΕ είναι συνέχεια και «ταιριάζει γάντι» σε όλη την 

προηγούμενη αντιασφαλιστική πολιτική των κυβερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ. Μια πολιτική που 

«λήστεψε» από τα αποθεματικά των Ταμείων 100 δις ευρώ περίπου από το 1950 και μετά, δίνοντάς τα 

«δανεικά και αγύριστα» στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους (πότε με άτοκες καταθέσεις τους 

στην ΤτΕ, πότε υποχρεώνοντας τις διοικήσεις των Ταμείων να παίζουν στο Χρηματιστήριο, κλπ.) 

Σήμερα η Κυβέρνηση και τα ΜΜΕ που την στηρίζουν προκλητικά αναρωτιούνται, δήθεν αθώα, πού 

θα βρεθούν τα 4 δις αναδρομικά για τους 11 μήνες για να δοθούν στους συνταξιούχους. Για τα 100 δις 

(εισφορές για τις οποίες δούλεψαν εκατομμύρια συνταξιούχοι), ούτε κουβέντα! 

Η απόφαση του ΣΤΕ απορρίπτει οποιαδήποτε διεκδίκηση αναδρομικών μετά την ψήφιση του «Ν. 

Κατρούγκαλου», ΠΑΡΟΤΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ότι ο «Ν. Κατρούγκαλου» ΘΕΣΠΙΣΕ , 

ΣΥΜΠΕΡΙΕΛΑΒΕ ΕΚ ΝΕΟΥ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ –όπως 

ΚΡΙΘΗΚΑΝ—ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν. 4051, 4093/2012!!! 

Σοβαροί κίνδυνοι ανοίγουν και με το «πόρισμα Πισσαρίδη», με την πρόταση που κάνει για πλήρη 

ιδιωτικοποίηση των επικουρικών συντάξεων. 

Συνάδελφοι, -σες, 

Οι συνταξιούχοι της χώρας, ο συνταξιούχοι της ΤτΕ δεν μπορούν να απεμπολήσουν τα δικαιώματά 

τους, δεν μπορούν να αποδεχτούν την κατάργηση, ανατροπή των καταστατικών τους. Έχουν 

χρυσοπληρώσει δεκαετίες τώρα τις συντάξεις τους, τα επικουρικά τους. Έχουν σοβαρές ευθύνες οι 

πλειοψηφίες των ΔΣ του Συλλόγου Συνταξιούχων της ΤτΕ και οι παρατάξεις που «έβαζαν πλάτη» 

στους εκάστοτε αντιασφαλιστικούς νόμους «Σιούφα», «Πετραλιά» της ΝΔ, «Λοβέρδου», «Ρέππα» του 

ΠΑΣΟΚ, «Κατρούγκαλου» του ΣΥΡΙΖΑ . Οι συνάδελφοι πρέπει να βγάλουν συμπεράσματα για τη 

μελλοντική πορεία διεκδίκησης των δικαιωμάτων μας. 

Η ΕΣΑΚ-Σ θεωρεί πως η πάλη για τη δικαίωσή μας πρέπει να συνεχιστεί και να ενταθεί. Δεν δεχόμαστε 

τετελεσμένα. Απαιτούμε να σταματήσουν ΑΜΕΣΑ οι κρατήσεις των Ν. 4051, 4093/2012. Μέριμνα 

πρέπει επιτέλους να δοθεί για αυξήσεις στους συναδέλφους μας συνταξιούχους που δεν εμπίπτουν στις 

διατάξεις των Ν4051, 4093/12. Δεν παραιτούμαστε από την υποχρέωση της άλλης πλευράς για την 

καταβολή όλων των αναδρομικών και την εφαρμογή των Καταστατικών των Ταμείων μας. Όμως 

πιστεύουμε ότι μόνο ενωμένοι, μια γροθιά με όλους τους συνταξιούχους μπορούμε να έχουμε 

αποτελέσματα με διάρκεια στη διεκδίκηση αυτών που μας κλέβουν χρόνια τώρα όσα μας ανήκουν. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

 

ΕΣΑΚ-Σ 


