
 

                           

       Ανακοίνωση Νο 8                        4/11/2019 

               Κατήφορου συνέχεια...!!! 

Συναδέλφισσες,συνάδελφοι, 

Με την τελευταία ανακοίνωσή τους, Νο 19/31.10.19, ο πρόεδρος και η πλειοψηφία  

ξεπέρασαν κάθε όριο συνδικαλιστικής ανοχής .                                                                                                     

Ως ψοφοδεείς υπάλληλοι, νομιμόφρονες στην εξουσία Στουρνάρα, σκίζονται να την 

πείσουν για την νομιμοφροσύνη τους, συντασσόμενοι με  γνωμοδότηση  που δεν 

έπρεπε να έχει υπάρξει στην ΤτΕ. Γνωμοδότηση βρίθουσα από νομικές 

απεραντοσύνες,   << κατά προσήκουσα τελεολογική συστολή θα πρέπει να 

θεωρηθεί ότι τα άρθρα  1-4 του ν.3863/10 συνεχίζουν να ισχύουν... . >>.                                                         

Έχουν ξεχάσει τον ρόλο τους και τις ευθύνες τους  και αγκυλωμένοι στον θώκο, με 

το γνωστό μένος τους κατά της αντιπολίτευσης, βάλθηκαν, επαναληπτικά, να 

υπερασπίσουν μία γνωμοδότηση που επιχειρεί να μας πείσει ότι ο ν. 4387/16 

(Κατρούγκαλου) δεν μας εξαίρεσε, αλλά απλώς δεν μας αναφέρει, άρα για τους 

νέους συνταξιούχους, δεν  ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3863 και το άρθρο 64  που 

ορίζει ότι οι κανονισμοί των ασφαλιστικών μας ταμείων αποτελούν, από 

1/1/2011,άρθρα του καταστατικού της TτE, αλλά τα άρθρα  1 -4 περί εθνικής και 

ανταποδοτικής σύνταξης που αναφέρονται σε όλους τους άλλους συνταξιούχους 

της χώρας που έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ .                                                                                                                                                  

Δεν διστάζουν, << ελαφρά τη καρδία >> να επιβραβεύουν τον διαχωρισμό των 

συνταξιούχων μας   σε πριν και μετά την 1.1.93.                                                                                  

Δείχνουν να μην αντιλαμβάνονται που οδηγεί αυτή η ερμηνεία μίας γνωμοδότησης 

τραβηγμένης από τα μαλλιά.  Πρόκειται για ένα ακόμη κραυγαλέο ατόπημα .                          

Τέλος, αντί να κρυφτούν, ξεθάβουν ανακοίνωσή τους του Μαίου 2018,όπου 

εξαίρουν την :<<θετική βούληση  του κ. Διοικητή, ο οποίος για μία ακόμη φορά 

απέδειξε έμπρακτα  ότι είναι στο πλευρό εργαζομένων και συνταξιούχων...!!! .                      

Ως Αναγεννητική Πρωτοβουλία, έχουμε  προβεί σε κάθε ενωτική διορθωτική   

ενέργεια . Έχουμε εισπράξει ύβρεις και κακοποίηση της πραγματικοτητας.                        

Θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο. Όμως, τον λόγο έχουν οι ίδιοι οι συνταξιούχοι 

μας. Οφείλουν να αντιληφθούν τι συμβαίνει και που τους οδηγούν .    

                                                                                                        Η Συντονιστική Γραμματεία               



Περικοπές από  την   γνωμοδότηση  

Παρατίθενται περικοπές εύγλωττες σχετικά με τα επιχειρήματα και την... συνάφεια 

των  νομικών επιχειρημάτων-συλλογισμών της εισήγησης και γνωμοδότησης της 

νομικής υπηρεσίας της ΤτΕ.  Kατά τον πρόεδρο του Συλλόγου μας                                                   

<< ξεκαθαρίζει το τοπίο >>,  μολονότι  παραμένει  ανενεργή 18 ολόκληρους μήνες !. 

Την επαναφέρει ο ίδιος ο πρόεδρος ( ανακοίνωση Ν0 19/31.10.19), καρφώνοντας τον 

εαυτό του ,από την ...αγάπη του κατά του ,όπως γράφει   << ειδήμονα περί 

ασφαλιστικών >>: 

                            Σελ.5 : ξ 10 : <<Βάσει του  άρθρου  53 του Ν.4387/16 α)/ η ρητή 

εξαίρεση των συνταξιούχων της ΤτΕ  από τις διατάξεις  του νόμου αυτού  για την 

περικοπή  ή την πλήρη αναστολή  της σύνταξης...                                                                                                              

β) η ρητή εξαίρεση των συνταξιούχων της ΤτΕ  με βάση  την εγκύκλιο του 

Υπ.εργασίας για τον επανυπολογισμό των συντάξεων  με αρ.πρωτ. 

Φ80000/θικ.60258/1471, όπου ορίζεται ότι αναπροσαρμόζονται οι ήδη 

καταβαλλόμενες κύριες ,πλην του ΟΓΑ  και του Ταμείου συντάξης  της Τραπέζης της 

Ελλάδος.΄Όπως,επίσης, προκύπτει  και από την  υπ΄άρ.οικ.26083/887/2016 απόφαση  

του Αν, Υπουργού Οικονομικών  και του Υφυπουργού Εργασίας >>(ΦΕΚ ΄Β  

1605/07/06/2016,όπως διορθώθηκε  με το ΦΕΚ Β΄1998/1.7.2016,η ΤτΕ έχει ρητά  

εξαιρεθεί από τον κατά τα άρθρα  14 και 33 του Ν.4387/2016 (επανυπολογοισμό 

των συντάξεων).                                                                                                                         

Σύμφωνα με την παρ 4 του άρθρου 27 του Ν.4387/2016   ορίζεται  ρητώς ότι  οι 

διατάξεις των άρθρων  1 – 4  του Ν. 3863/10, όπως ισχύουν καταργούνται .                                         

Αν η εν λόγω νομοθετική διάταξη  ιδωθεί μεμονομένα  και όχι ως τμήμα  ενός 

συστήματος  νομοθετικών διατάξεων  που τελούν  σε λογική αλληλουχία  και δεν 

ερμηνευτεί  με τη χρήση  των γενικά παραδεδεγμένων  εργαλείων ερμηνείας  των 

κανόνων δικαίου  μοιραία και αβίαστα  οδηγείται κανείς  στην εσφαλμένη 

παραδοχή  ότι η κατάργηση  των άρθρων  1 – 4  του Ν.3863/10 ισχύει  κατά τρόπο 

απόλυτο  και αδιακρίτως έναντι παντός ασφαλιστικού φορέα                                                                                                           

.Σελ. 6:<< Εξ αντιδιαστολης  και σύμφωνα  με την λογική μέθοδο  ερμηνείας που 

βασίζεται  στους κανόνες  της τυπικής λογικής  τα άρθρα  1 – 4 Ν.3863/10,ως προς τον 

τρόπο  υπολογισμού της συνταξιοδοτικής παροχής, εξακολουθούν σιωπηρώς  να 

ισχύουν  και να τυγχάνουν  εφαρμογής  ως προς όλους τους ρητώς εξαιρεθέντες  

ασφαλιστικούς φορείς ,μεταξύ των οποίων  και η ΤτΕ.>>.                                                     

Σημείωση:                                                                                                                   . 

Μετά τον Ν.4387/16 (Κατρούγκαλου),στους εξερχόμενους, η ΤτΕ δεν χορηγούσε                               

<< κανονική >> σύνταξη.Περιορίζονταν στο  <<έναντι σύνταξης >>.Η  Διοίκηση της 

ΤτΕ    με  τυχόν καταβολή << κανονικής>> σύνταξης, δεν  θα μπορούσε να επιβάλλει 

τις κρατήσεις των ν.4051/12 και 4093/12 και ανοιχτά να παρανομήσει μη 

εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του ΣτΕ   Κάτι τέτοιο ,υποχρεωτικά, θα οδηγούσε στην 

παύση των κρατήσεων στο σύνολο των συνταξιούχων.Έπρεπε,συνεπώς, πάσει 

δυνάμει ,να  κηρυχθεί ανίσχυρος, έστω εν μέρει,, ο ν.4387/16 γιά την ΤτΕ.                                                            

Άξιος ο μισθός όσων συνέβαλλαν!!!. 


