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                                           Ανακοίνωση Νο 18 /28.5.20 

----Ενιαία, μοναδική πολιτική :  Όλες οι συνδικαλιστικές δυνάμεις του χώρου, υποχρεούνται  να 

στοιχηθούν  σε ενιαία πρόταση  για την τήρηση των συγκεκριμένων δεσμεύσεων του κ. Διοικητή ( 

παύση περικοπών και επιστροφή αναδρομικών 11 μηνών) και να ενδιαφερθούν  για  τους 

συναδέλφους που δεινοπαθούν οικονομικά.                                                                                                                             

----Η επιδημία  του ατομισμού και του ωφελιμισμού  στον συνδικαλισμό και η  αθέατη πλευρά 

της  ανισότητας στην ΤτΕ.                                                                                                                                            

 Ποτέ δεν είχαμε διανοηθεί ότι, για δύο και πλέον μήνες, θα μέναμε κλεισμένοι στα σπίτια 

μας  και ότι θα σταματούσε η κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας (όχι μόνον) . Αγωνιώδεις οι  

σκέψεις για την  αναμενόμενη βαθιά ύφεση και  την εκτόξευση της ανεργίας που θα πλήξει τα 

παιδιά – εγγόνια, τα δικά μας ,των συγγενών μας ,των φίλων μας.  Απροσδιόριστες οι  ανατροπές 

που επέρχονται  στη ζωή όλων μας και στην  ισορροπία των νοικοκυριών( κοινωνική συνοχή ).                                                                                                                  

Κάτω από αυτό το  κλίμα στην Ελλάδα της μονόπλευρης ανάπτυξης  ( τουρισμός ),  η αγνόηση του 

κινδύνου και η εσωστρέφεια στον ΣΣΤΕ ( ασχολούνται με κερδισμένες και τελικά… χαμένες αγωγές 

!),πρέπει τώρα να κοπεί με το μαχαίρι. Βρισκόμαστε στο σταυροδρόμι  πριν φθάσουμε  στην πλήρη  

απαξίωση  του συνδικαλισμού στην ΤτΕ.                                                                 

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,  

  Είναι γνωστό ότι, κορυφαίο θέμα που μονοπώλησε την συνταξιοδοτική  ζωή μας ,΄τα τελευταία  

οκτώ  χρόνια, ήταν οι περικοπές  των ν.4051/12 και 4093/12 και η επιστροφή των αναδρομικών από 

11/6/15. Τούτο, παρότι ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων  ,δεν έχει υποστεί περικοπές ,γιατί  

απλά είναι χαμηλοσυνταξιούχοι!.                                                                       

Καλούμε τους  συνάδελφους  να θυμηθούν τα τελευταία  οκτώ χρόνια,  να  συνάγουν 

συμπεράσματα  και ανάλογα να ενεργήσουν. Γιατί  μόνο οι ίδιοι οι συνταξιούχοι της ΤτΕ , μπορούν 

να αλλάξουν τον  Σύλλογό τους και να τον φέρουν κοντά στον λόγο ύπαρξής του. 

Α .Οι περικοπές .                                                                                                                                                                          

Το 2012,στη κορύφωση των μνημονίων, με Υπουργό Οικονομικών τον σημερινό Διοικητή της ΤτΕ κ. 

Γ. Στουρνάρα, με τους νόμους 4051/12 και 4093/12  επιβλήθηκαν οι γνωστές περικοπές στις 

συντάξεις μας. 

Β. Το  <<πρόγραμμα>>.                                                                                                                                                         

Τον Ιούνιο 2013,επί Διοικήσεως Προβόπουλου ,με συμφωνία τριών μερών ( ΤτΕ -ΣΥΤΕ  – ΣΣΤΕ) 

συμφωνήθηκε  μεταφορά ποσοστού 16% του μερίσματος σε <<πρόγραμμα>> .                                                                                                                                                                                     

Είναι κρίμα για τον χώρο μας  ότι, καμία πλευρά δεν κατάλαβε( και δεν αξιοποιήσαμε) ότι  με το << 

πρόγραμμα >> και την υπογραφή σύμβασης ενοχικού χαρακτήρα με την ΤτΕ, οι συνταξιούχοι της 

ΤτΕ και ο Σύλλογός τους ,απόκτησαν πρωτοφανή για συνταξιούχους   δυνατότητα γνώμης επί του 

ασφαλιστικού τους!.  



Γ. Η απόφαση του ΣτΕ.                                                                                                                                                     

Το 2015,το Συμβούλιο της Επικρατείας ( ΣτΕ ),με την απόφαση 2287/15 , κήρυξε αντισυνταγματικές 

τις περικοπές  των νόμων του 2012 και όρισε ότι, η επιστροφή των αναδρομικών δεν μπορεί να 

ανατρέξει πριν την 11/6/15 ( ημερομηνία της απόφασής του).Συνεπώς ,η διεκδίκηση αναδρομικών 

από το 2013 ήταν δικηγορικό και συνδικαλιστικό   αφήγημα!                      

Δ. Ο νόμος 4387/16 (Κατρούγκαλου ).                                                                                                                                                       

Το 2016 ψηφίστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου ( 4387/16) που ενώ  << τακτοποίησε >>με αρνητικό 

τρόπο  τις περικοπές των παραπάνω νόμων, όλων των συνταξιούχων της χώρας, δεν έθιξε τους 

συνταξιούχους της ΤτΕ που, διατήρησαν στο ακέραιο την διεκδίκηση των αναδρομικών από 

11/6/15.Τούτο,γιατί ο ν. Κατρούγκαλου σεβάστηκε την ανεξαρτησία της ΤτΕ  και της θεσμικής 

δυνατότητάς της να ενεργεί ,ανεξάρτητα, για τους συνταξιούχους της. 

Ε.Η πολεμική στον ν.4387/16.                                                                                                                                     

Η ΤτΕ στο σύνολό της (Διοίκηση και Σύλλογοι) ,αντί να αξιοποιήσει και να εφαρμόσει τον νόμο αυτό 

( Κατρούγκαλου ν.4387/16),τον πολέμησε λυσσαλέα, και παλινωδούσα, προτίμησε τους 

εξερχόμενους από την υπηρεσία , να τους θέτει σε καθεστώς προσωρινής << έναντι  σύνταξης >>, 

δηλαδή να  μην χορηγεί κανονικές συντάξεις. Τούτο συνιστούσε απαράδεκτη,  κόντρα στον νόμο, 

εκκρεμότητα για την ΤτΕ. 

ΣΤ. Το Νομικό Συμβούλιο της ΤτΕ.                                                                                                                                                                         

Το 2017, κάτω από το βάρος αυτής της εκκρεμότητας, η Διοίκηση της ΤτΕ, συγκαλεί το                        

<< Νομικό Συμβούλιο της ΤτΕ>>,  ( πέντε καθηγητές πανεπιστημίου και η Διεύθυνση των νομικών 

υπηρεσιών της ΤτΕ ), που στη συνεδρίαση της  3/10/17με σαφήνεια γνωμοδοτεί υπέρ  της παύσης 

των περικοπών και της επιστροφής των αναδρομικών από 11/6/15 .                                                                                         

Παρά ταύτα, η γνωμοδότηση, που η ίδια η Διοίκηση προκάλεσε, παραμένει ανενεργή.                                            

Πρόκειται για σημαντικό γεγονός ,εξόχως αποκαλυπτικό του πως, το κατεστημένο της ΤτΕ,  

χρησιμοποιεί την ανεξαρτησία της ΤτΕ,  να είναι αρνητική στους συνταξιούχους ,αλλά γενναιόδωρη 

στον εαυτό του (ενεργά  στελέχη ΤτΕ). 

Z. Η << μνημειώδης>> γνωμοδότηση των νομικών υπηρεσιών .                                                                        

Το 2018, η  μεγάλη πίεση στην  Διοίκηση από την αδικαιολόγητη εκκρεμότητα                                              

( χορήγηση<< έναντι>> κι όχι κανονικής σύνταξης )  και  από την εμμονή-εχθρότητα προς τον ν. 

Κατρούγκαλου, < γέννησε >> ,τον Μάϊο 2018, μία, τόσο… σοβαρή  γνωμοδότηση των   νομικών 

υπηρεσιών ,που η ίδια η Διοίκηση δεν τόλμησε να υλοποιήσει επί 18 μήνες (ανακοίνωσή μας Νο 8/ 

4.11.19).                                                                                                                                  

Η << τραβηγμένη από τα μαλλιά>> γνωμοδότηση,  είναι έργο των ίδιων  νομικών που συμμετείχαν 

και  στο Νομικό Συμβούλιο της ΤτΕ στις 3/10/17  που με …διαυγή  νομική γλώσσα ,όπως, :                                                                                                                                                               

<< κατά προσήκουσα  τελεολογική συστολή>> ,<< εξ αντιδιαστολής  και σύμφωνα με την λογική 

μέθοδο  ερμηνείας  που βασίζεται στους κανόνες  της τυπικής  λογικής>>, <<  κάνοντας χρήση  των 

γενικά παραδεδεγμένων  εργαλείων  ερμηνείας>>,                                                                              

κατέληξαν ότι ένας νόμος μπορεί να  << λέει >>ταυτόχρονα δύο αντίθετα πράγματα :                                      

και ότι…<<… η ΤτΕ  έχει ρητά εξαιρεθεί  από τον κατά τα άρθρα  14  και 33  του ν. 4387/16                                

( επανυπολογισμό των συντάξεων ) δηλαδή τα άρθρα 1 – 4 του Ν.3863/10>>, αλλά και                                                          

<< τα άρθρα  1 -4  Ν.3863 /10  εξακολουθούν  σιωπηρώς να ισχύουν…                                                                                    

Τα κεραμίδια και οι νομικοί της ΤτΕ   είναι ακόμη στις θέσεις τους! .  

Η. Ο αποπροσανατολισμός των αγωγών .                                                                                                                           

Το 2018 , ο ΣΣΤΕ ( Διοίκηση) παγιδευμένος  από την αδιέξοδη πολιτική του , και από τις κάθε φορά 



αναιρέσεις – αντιφάσεις του κ. Διοικητή, , διαπράττει το ανήκουστο σφάλμα να αντιγράψει την 

πρακτική των άλλων Συλλόγων συνταξιούχων του ΕΦΚΑ, όπως  και δικηγόρων που αναζητούν 

πελάτες και  εξωθεί  τα μέλη του σε ομαδικές κατά της ΤτΕ  αγωγές.  Ο μοναδικός χώρος που έχει 

ιδιαιτερότητα  και έχει όλα τα γνωστά νόμιμα και ηθικά επιχειρήματα, απεμπολεί, ουσιαστικά, την 

ιδιαιτερότητα – ανεξαρτησία  και αναθέτει στην δικαιοσύνη ( 10-12 χρόνια τουλάχιστον) να 

αποφασίσει κάτω από  απροσδιόριστες συνθήκες που τότε θα  επικρατούν.. Έτσι έλυσε τα χέρια του 

κ.  Διοικητή, << περιμένουμε την δικαιοσύνη να αποφασίσει >>, να μετατρέψει σε << ουρά>> του 

Δημοσίου την ανεξάρτητη ΤτΕ!!.  

Θ. Τάσος Πετρόπουλος – πρώην  Υφυπουργός.                                                                                                                                 

Στις αρχές του 2019,ο τότε  αρμόδιος υφυπουργός  δηλώνει εγγράφως, για λογαριασμό της 

κυβέρνησης:<< Η ΤτΕ  ενεργεί για τα ασφαλιστικά  θέματα του προσωπικού της ,σύμφωνα με τις 

αποφάσεις  των αρμοδίων  προς τούτο  οργάνων της…>>.Ούτε αυτή η θέση αξιοποιήθηκε.  

Ι.  Η απόφαση του Συμβουλίου Ασφάλισης.                                                                                                       

Στις 22/11/19  Το << Συμβούλιο Ασφάλισης της ΤτΕ >>, απαρτιζόμενο από τον Διοικητή, τρεις 

Διευθυντές ,δύο εκπρόσωπους του  ΣΥΤΕ και έναν του ΣΣΤΕ (πρόεδρος ), με μεθόδευση ανάλογη της 

παραπάνω γνωμοδότησης, έλαβαν ανήκουστη  απόφαση   σχετική με τον << υπολογισμό των  

συντάξεων  που χορηγούνται από 1/1/15>>   και ταυτόχρονα  επέκτασης του πλαφόν στις συντάξεις 

( από 2.773 σε  4.667 ευρώ ).                                                                                    

Η εν λόγω απόφαση της << αριστείας >> της ΤτΕ  που πέρασε  με τροποποίηση του καταστατικού 

της ΤτΕ και Υπουργική Απόφαση Υπουργού    Εργασίας( κ. Βρούτση ) ,  συνιστά μεγάλο ηθικό, νομικό 

και συνδικαλιστικό ζήτημα ,γιατί δημιουργεί πρόσθετες ανισότητες   και ευνοϊκότερο καθεστώς 

συνταξιοδότησης για εξερχόμενους μετά την 1/1/15 (μεταξύ αυτών  και οι συμπράξαντες στην 

απόφαση ,εκτός του προέδρου  του Δ.Σ. του ΣΣΤΕ). Δημιουργούνται  τεράστια ερωτηματικά πως 

συνέπραξαν τόσοι << θεσμικοί>> σε μία τέτοια απόφαση, η οποία, ως γνωστόν , βρίσκει μπροστά 

της σοβαρά προβλήματα.  

•  Εισήγηση του κ. Διοικητή για παύση περικοπών.                                                                                                                                     

Στις 20/1/20, ο Διοικητής κ .Γ. Στουρνάρας ΄έφερε εισήγηση στο Γ.Σ. για την παύση των 

περικοπών  

( ενέργεια νόμιμη κατά δήλωσή του ). Όμως, και πάλι δεν υλοποιήθηκε ,λόγω εναντίωσης 

της κυβερνητικού επιτρόπου.  Ξεκίνησαν συνεννοήσεις Υπουργείου και ΤτΕ, που κατέληξαν  

σε ανταλλαγή επιστολών  υπηρεσιακών παραγόντων, σε υψηλούς τόνους. 

•  Ανανέωση θητείας του κ. Διοικητή.                                                                                                                 

Με πρόταση της  κυβέρνησης ανανεώνεται η θητεία του κ. Στουρνάρα για   έξι χρόνια στο 

όνομα του Καταστατικού και της Ανεξαρτησίας της ΤτΕ. 

•  Και μετά τί;                                                                                                                                                     

Στο μεταξύ  29 συνάδελφοι των εν δράσει, κατέφυγαν στο ΣτΕ, μέσω του δικηγορικού 

γραφείου Ρουπακιώτη, ζητώντας την ακύρωση της Υ.Α. Βρούτση. Ορίστηκε δικάσιμος τον 

Οκτώβριο  2020. Μελετήσαμε την αίτηση προς το ΣτΕ του έγκριτου νομικού Ρουπακιώτη και 

νοιώσαμε θλίψη, αλλά  και δικαιωμένοι γιατί ,χρόνια πολλά, ζητάγαμε  ανάλογες  

γνωμοδοτήσεις  που θα βοήθαγαν στην προσπάθεια της επίλυσης των  θεμάτων μας.                               

Η αίτηση  έχει διαυγή νομική γλώσσα , είναι  προς παραδειγματισμό των νομικών της ΤτΕ,, 

έχει επιχειρήματα και νομολογία ακόμη και ΕΣΔΑ .Άλλωστε ,το έργο αποδόμησης της  

απόφασης του Σ.Α., ήταν εύκολη δουλειά. 



Η αναφορά, όμως ,στην αίτηση προς το ΣτΕ , σε καθαρά μονόπλευρες συνδικαλιστικές απόψεις 

,όπως και η παράθεση συνταξιοδοτικών στοιχείων , δεν έπρεπε να υπάρχουν..                             

Εάν γίνει δεκτή η αίτηση στο ΣτΕ και ακυρωθεί  η Υπουργική Απόφαση  και, συνεπώς, η απόφαση 

του Συμβουλίου Ασφάλισης, εύλογα προκύπτει μείζον πρόβλημα .Μία απόφαση του ΣτΕ, δεν είναι 

μία απλή δικαστική απόφαση. Στις προτάσεις που θα κατατεθούν, αλλά  και στην δικάσιμο , πολλά 

ισχύοντα, αλλά  και μη, περί  την ΤτΕ  θα έρθουν διογκωμένα  στο προσκήνιο (ύψος συντάξεων  -

ξεχωριστό ασφαλιστικό καθεστώς…).κι αυτό σε μία περίοδο που κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα 

συμβαίνει  στην χώρα μας . 

 Με την ίδια σαφήνεια  που έχουμε τοποθετηθεί για την απαράδεκτη, απόφαση του Συμβουλίου 

Ασφάλισης της ΤτΕ ,δηλώνουμε την αντίθεσή μας στην προσφυγή  στο ΣτΕ, Όχι επί της ουσίας , αλλά 

για γενικότερους λόγους που έχουμε ήδη αναπτύξει..                                       

Άλλος ήταν/ είναι ο μοναδικός δρόμος της αντίδρασης που, άλλωστε, επιχειρήθηκε, ανεπιτυχώς και 

από τον σ. Μάκη  Μπαλαούρα.                                                                                                                                  

 

Η Αναγεννητική Πρωτοβουλία                                                  
Η Α.Π.  έχει ιστορία 24 χρόνων. Πέραν από το ιδιαίτερο ήθος με το οποίο ασκεί την δραστηριότητά 

της , έχει διαμορφωμένες θέσεις για την συναδελφικότητα, την  παραταξιοποίηση , την 

ιδιαιτερότητα του χώρου…...                                                                                                        

Οι αντιμαχόμενες πλευρές  θέλησαν την κίνησή μας, να γέρνει, πότε προς την μία και πότε προς την 

άλλη πλευρά(!). Σε κλίμα  σύγχυσης και αμφιβολίας , πέτυχαν την συρρίκνωση της εκλογικής 

δύναμής μας. Αυτό που δεν πέτυχαν, ποτέ, είναι ο συμβιβασμός μας  με την κυριαρχούσα  πρακτική 

προσπόρισης ψήφων με οποιοδήποτε  τίμημα ,καλλιεργώντας, κι εμείς, μύθους  και χαϊδεύοντας 

αυτιά.                                                                                                                                                                                 

Σκεπτόμαστε ,πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα, αν το συνδικαλιστικό φάσμα ,είχε  

παραδειγματιστεί και είχε σκύψει στην αναζήτηση ενός άλλου   συνδικαλισμού, διαφορετικού απ 

αυτόν του  στείρου  << οικονομισμού >> που, πράγματι, , πέτυχαν, όντας στον ΣΥΤΕ, αδιαφορώντας 

για τους ήδη, τότε, συνταξιούχους.                                                                                                                                 

Είναι απερισκεψία  να αγνοείς τι συμβαίνει και στην αθέατη πλευρά του Συλλόγου σου, 

(ανήμποροι, χωρίς φωνή,  παλαιο-χαμηλοσυνταξιούχοι )   

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι,                                                                                                                                     

Η κίνησή μας, κρίνει ότι, ακόμη ,είναι εφικτή μία συνεννόηση στον ΣΣΤΕ , πριν την δικάσιμο στο 

ΣτΕ..  Για μία ακόμη φορά, υποδεικνύει την στοίχιση όλων των δυνάμεων του χώρου ,ώστε ο ΣΣΤΕ 

,οχυρωμένος πίσω από τις δημόσιες δεσμεύσεις του αναβαθμισμένου ,πλέον Διοικητή ,να 

απαιτήσει την τήρησή τους ( παύση περικοπών και ,κατ’ αρχήν, αναδρομικά 11 μηνών).                         

Η Συντονιστική Γραμματεία                                              

Πετρόπουλος  Ίκαρος,   Αναστασόπουλος Γιάννης Αραβίδη Γιούλα, Αρβανιτάκης Άγγελος,  

ΑσωνίτηςΣπύρος,   Ευαγγελίδης Γιάννης,   Καλογήρου Σπύρος,  Καπάτος Γιάννης,    Κονσουλας 

Θανάσης,    Κρυοβρυσανάκης Νικηφόρος,   Κυριαζόπουλος Δημήτρης,    Κωνσταντινίδης 

Ανδρόνικος,   Λαούδης Φίλιππος, Λέκα Εύα,   Μακρίδης Βασίλης,   Μπασιάς Λευτέρης,   Παππάς 

Γιώργος, Παρσάς Κώστας,   Πλιόγκας Σωτήρης,    Πρεφτίτσης Γιώργος, Σαφραντζά Έφη,    

Σπανάκης Ευστράτιος,    Σπυράτου Άρτεμις, Σύφαντος Βασίλειος,    Σχοινάς Γιάννης, Τροχαλάκης 

Μιχάλης,    Τσιάκος Παναγιώτης,Τυροβολά Νία, Φουντουκίδης Στέλιος,   Φωτεινοπούλου Έφη,    

Χανιώτης Γιώργος, Χαριτάκης Νίκος,    Ψαρουδάκης Αντώνης   

                                                                                                                                                         


