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ΘΕΤΙΚΗ ΕΚΒΑΣΗ ΑΓΩΝΩΝ - ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΟΛΩΝ
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Είναι γεγονός ότι μετά τον Φεβρουάριο του 2020, λόγω της πανδημίας, έχουμε ζήσει
όλοι μια καθημερινότητα τελείως διαφορετική από αυτή των προηγουμένων ετών.
Έχουν φύγει από κοντά μας αρκετοί συνάδελφοι, φίλοι και ίσως συγγενείς. Η
πανδημία επιμένει και όλοι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ανήκουμε στις
ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες. Είναι βέβαιο ότι πρέπει να αλλάξουμε τις συνήθειές
μας και την συμπεριφορά μας για τα επόμενα χρόνια έως ότου η Επιστήμη
καταφέρει να αντιμετωπίσει οριστικά την ασθένεια. Τα εμβόλια αποτελούν ουσιαστικό
ιατρικό επίτευγμα και είναι η μοναδική προστασία σήμερα για την ανθρωπότητα.
ΘΕΤΙΚΟΣ Ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ 2019-2021
Μέσα σε αυτό το δυσμενές πλαίσιο το Προεδρείο συνέχισε τις προσπάθειες, αφ’ ενός
μεν, διατήρησης των κεκτημένων μας, αφ, ετέρου δε, επίλυσης των εκκρεμών
θεμάτων και περαιτέρω βελτίωσης του επιπέδου των παροχών μας.
Εκτιμούμε ότι, και μόνο το γεγονός ότι δεν είχαμε καμία απώλεια σε κανένα
επίπεδο των συνταξιοδοτικών παροχών μας ΜΕ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ.
Επιπρόσθετα, ρυθμίστηκε με απόφαση του Συμβουλίου Ασφάλισης της ΤτΕ η
εκκρεμότητα για την απονομή της οριστικής σύνταξης στους συναδέλφους που
συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 1/1/2015 ενώ παράλληλα αυξήθηκε το πλαφόν της
κυρίας σύνταξης από €2.773
σε €4,608, για όσους συναδέλφους είχαν τις
προϋποθέσεις (χρόνια, προϋπηρεσία, στρατό, βαθμό, κλπ) ώστε να έχουν κύρια
σύνταξη πάνω από το χαμηλό πλαφόν. Η απόφαση αυτή επηρέασε περίπου 550
συναδέλφους. Συνάδελφοι η, σε σύντομο χρονικό διάστημα, θετική ανταπόκριση
της Διοίκησης στα ανωτέρω θέματα ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΚΑΘΟΛΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΗ. Το
θέμα της οριστικής απονομής σύνταξης εκκρεμούσε επί σειρά ετών, ενώ ο
νόμος για την αναπροσαρμογή του πλαφόν αναφέρει σαφώς ότι αφορά στις
συντάξεις ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΚΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ
ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΜΕ

ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ ΚΑΙ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ
ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ ΕΧΕΙ ΣΟΒΑΡΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
ΕΝΕΧΕΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΙΣΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑΤΑ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ
ΣΩΣΤΟ ΝΑ ΑΠΑΞΙΩΝΟΥΜΕ ΤΟΣΟ ΕΥΚΟΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΙΜΟΥΜΕ ΤΑ
ΘΕΤΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ.
Παραθέτοντας λοιπόν το σχετικό απόσπασμα από την Έκθεση Πεπραγμένων του
Διοικητικού Συμβουλίου 2019-2020, θεωρούμε ότι «η προσπάθεια των δύο συλλόγων
για την ολοκλήρωση της εκκρεμότητας της απονομής σύνταξης και της άρσης του
πλαφόν μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να προσφέρει στον κάθε ασφαλισμένο του
χώρου μας, συγκεκριμένα:
➢ Τερματίζει το απαράδεκτο καθεστώς του «έναντι σύνταξης» για όλους τους
ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται από 1/1/2015 και μετά.
➢ Καθιερώνει το πλαφόν των 4.608 Ε και στους ασφαλισμένους της ΤτΕ με
επέκταση στους ήδη συνταξιούχους.
➢ Δημιουργεί ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την παύση των κρατήσεων των
δύο αντισυνταγματικών νόμων 4051/12 και 4093/12.
➢ Διασφαλίζει με τον καλύτερο τρόπο το ασφαλιστικό καθεστώς της ΤτΕ, όταν
παραμονές του γενικότερου ασφαλιστικού νομοσχεδίου από την Κυβέρνηση θα
υπάρξει υπογραφή από τον ίδιο τον Υπουργό που θα αποδέχεται τα
συγκεκριμένα ασφαλιστικά δεδομένα.»
Επίσης, μόνο τους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ αφορούσε η απόφαση της πιλοτικής
δίκης του ΣΤΕ για την καταβολή του 11μήνου των αναδρομικών που με απόφαση του
Γενικού Συμβουλίου 5/10/2020 δόθηκε και σε εμάς.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ρύθμιση των δόσεων των δανείων που αποτελεί
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΜΜΕΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΑΣ. Η σχετική
απόφαση έδωσε παράταση της επιμήκυνσης του χρόνου αποπληρωμής των
στεγαστικών δανείων για τρία χρόνια ήτοι έως 31/12/2022, με παράλληλη μείωση
των επιτοκίων για δάνεια Α και Β κατηγορίας συναδέλφων που εγκρίθηκαν
όταν ήταν ήδη συνταξιούχοι. Με πρόσφατη απόφαση οι θετικές ρυθμίσεις
παρατείνονται έως 31.12.2026. Τέλος ισχύουν οι διατάξεις για τις διάφορες
κατηγορίες δανείων μας για κάλυψη οικονομικών αναγκών με παράλληλη
μείωση των επιτοκίων (Οι σχετικοί
αναλυτικοί όροι και προϋποθέσεις
αναφέρονται στην Έκθεση Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου 20192020). Τέλος, προωθείται το θέμα της επίλυσης θεμάτων που αφορούν σε
συντάξεις χηρείας.
Αναφερθήκαμε σε όλα τα παραπάνω για να αναδείξουμε ότι εξακολουθούμε να
απολαμβάνουμε μια σειρά προνομίων και μοναδικών απολαβών σε σχέση με
το σύνολο σχεδόν των συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων, και όχι μόνο. ‘Όλα
αυτά ο γνωστός επικριτής των πάντων (συν. Ευσταθίου) τα θεωρεί «χάντρες και
καθρεφτάκια που ξεγελούν του ιθαγενείς» όμως ενισχύουν ουσιαστικά τις

συντάξεις μας και αντιμετωπίζουν πιθανά οικονομικά προβλήματα
Καταβάλλουμε συνεχείς προσπάθειες περαιτέρω βελτίωσης των παροχών μας.

ΑΡΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΝΟΜΩΝ
Ερχόμαστε τώρα στο θέμα της κατάργησης των κρατήσεων των μνημονιακών νόμων
4051,4093/12. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που μας απασχολούν δεν
αφορά όμως στο σύνολο των συναδέλφων όπως αφήνει να εννοηθεί η μειοψηφία των
συμβούλων του Δ.Σ. Περίπου 1000 συνταξιούχοι συνάδελφοι που έχουν σύνταξη
μικρότερη των 1.200€ δεν έχουν τις σχετικές κρατήσεις. Όλους αυτούς τους
απασχολούν άλλης φύσεως θέματα και θεωρούμε ότι στην νέα μας θητεία πρέπει να
διερευνηθούν οι δυνατότητες διεκδίκησης εναλλακτικών μορφών ενίσχυσης των
χαμηλών εισοδημάτων τους. Επίσης θεωρούμε σκόπιμο να εξετασθεί η πιθανότητα
αποκατάστασης της αδικίας των συναδέλφων που αποχώρησαν με την εθελουσία του
1994.
Είναι γεγονός ότι έχουμε υποστεί μειώσεις στις συντάξεις μας, όμως, συνάδελφοι,
μειώσεις και μάλιστα σημαντικότατες έχει υποστεί το σύνολο σχεδόν των
συνταξιούχων όλης της χώρας. Συνάδελφος από τα Χανιά μας ανέφερε πρόσφατα ότι
η σύζυγός του θα είχε, με το προμνημονιακό καθεστώς απονομής συντάξεων
μηνιαίες αποδοχές 1500€ περίπου και σήμερα παίρνει 1000€. Μεγάλος αριθμός
συνταξιούχων ιδίως δημοσίων υπαλλήλων, δεν πρόκειται να πάρει ποτέ
αύξηση καθώς έχουν υψηλή θετική προσωπική διαφορά που απορροφά και
θα απορροφά, πιθανώς εσαεί, τις πενιχρές
μελλοντικές αυξήσεις των
συντάξεων. Αλγεινή εντύπωση προκάλεσε σε όλους μας η απουσία οιασδήποτε
αναφοράς, εκ μέρους του κ. Πρωθυπουργού, στους συνταξιούχους. Η αναφορά των
παραπάνω ουδόλως σημαίνει ότι θα μειώσουμε τις προσπάθειες διεκδίκησης
της αποκατάστασης των άδικων και αντισυνταγματικών περικοπών των δύο
νόμων.
Θεωρούμε ότι στο ζήτημα των ανωτέρω κρατήσεων η Διοίκηση αποδείχθηκε
κατώτερη των προσδοκιών μας. Αναμέναμε ο κ. Διοικητής να ενσκήψει και να
ασχοληθεί
με μεγαλύτερη ευαισθησία και
ενεργότερη-συστηματικότερη
διάθεση διερεύνησης όλων των επιλογών επίλυσης της κατάφωρης αδικίας.
Η σχέση του με τα στελέχη της σημερινής Κυβέρνησης είναι σαφώς καλύτερη από
εκείνη που είχε με τα αντίστοιχα στελέχη της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για την οποία
ήταν σχεδόν «αποδιοπομπαίος τράγος». Εκτιμούμε ότι ακόμη και τώρα δεν είναι
αργά. Αν πραγματικά επιθυμεί να συμβάλλει ουσιαστικά στην θετική έκβαση του
ζητήματος, τον καλούμε να χρησιμοποιήσει την επιρροή του, το κύρος του και τις
«γνωριμίες» του προκειμένου να σταματήσουν οι κρατήσεις. Μια σοφή παροιμία
αναφέρει «όταν υπάρχει θέληση, υπάρχει και ο τρόπος». Δυστυχώς η δικαίωση μέσω
της δικαστικής οδού ίσως αποτελεί μονόδρομο!!!!!!
Το Προεδρείο του Συλλόγου έχει σχεδόν προβεί στο σύνολο των ενεργειών
που είχε στο οπλοστάσιο του για τη διεκδίκηση του δίκαιου αυτού αιτήματος.
Δεν αναφερόμαστε σε κουραστικές λεπτομέρειες των νομικών και των

εξωδικαστικών επαφών που έχουμε κάνει. Αυτές αναφέρονται στην Έκθεση
Πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου 2019-2020.
Σε κάθε περίπτωση συμφωνούμε με τα αναφερόμενα στην ανωτέρω Έκθεση
ότι «η κατάσταση όπως έχει
διαμορφωθεί οφείλεται κατά βάση στη
διαχρονική αντίθεση του Υπουργείου οικονομικών τόσο επι κυβερνήσεως
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ όσο και επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας για την επίλυση
του θέματος της παύσης των αντισυνταγματικών κρατήσεων, η οποία στη
σημερινή συγκυρία εκδηλώνεται απροκάλυπτα και από το Υπουργείο Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων της κυβέρνησης της ΝΔ!!!.
ΣΥΝΕΧΗΣ Η ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ
Σε όλη αυτή την διάρκεια των δυόμιση χρόνων οι Παρατάξεις στις οποίες είναι
επικεφαλής οι συν. Κ. Ευσταθίου και Ι. Πετρόπουλος έχουν επιδοθεί σε
συστηματική προσπάθεια υπονόμευσης όλων των προσπαθειών του
Προεδρείου. Οι ανωτέρω συνδικαλιστές έχουν υιοθετήσει τακτική αντιπαλότητας
«ποδοσφαιρικού τύπου» παραβιάζοντας κάθε έννοια συνδικαλιστικής δεοντολογίας.
Μεταξύ των άλλων, η Παράταξη των «Εν Δράσει» (Ευσταθίου) προσπάθησε με
τρόπο αντιδημοκρατικό και παράνομο να υποκαταστήσει το Προεδρείο του Συλλόγου
(αποδοκιμάστηκε). Οι παρατάξεις αυτές όχι μόνο δεν συνέβαλλαν με ουσιαστικές,
ρεαλιστικές και θετικές προτάσεις στην επίλυση των θεμάτων μας αλλά με τις
ενέργειες τους προσέφεραν νομικά όπλα σε αυτούς που δεν επιθυμούν την εξεύρεση
θετικών για μας λύσεων.
Δεν αποδεχόμαστε ότι οι μόνοι που έχουν κοινωνική ευαισθησία είναι οι
συγκεκριμένοι συνδικαλιστές και ότι εμείς που αποτελούμε, με την δική σας
ψήφο, την πλειοψηφία δεν ενδιαφερόμαστε για την επίλυση του βασικού μας
θέματος (άρση των κρατήσεων). Αυτή η αντίληψη είναι ψευδής από κάθε
άποψη αποτελώντας το «άκρον άωτον» αντιδημοκρατικής νοοτροπίας, ίδιον
απολυταρχικού τρόπου σκέψης και δράσης. Σας διαβεβαιώνουμε ότι
καταβάλλαμε κάθε προσπάθεια και θα εξακολουθήσουμε να χρησιμοποιούμε
όλες τις δυνατότητες μας ως συνταξιούχοι για την επίλυση του ζητήματος.
Η Παράταξη μας, η ΔΕΚΣ, πορεύεται διαχρονικά με γνώμονα το καλώς
νοούμενο συμφέρον όλων των συναδέλφων χωρίς αποκλεισμούς και
προσωπικά συμφέροντα. Αποτελούμε δύναμη, λογικής, σύνεσης και θετικού
τρόπου σκέψης. Η Διετία που έρχεται είναι ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς θα κρίνει
τελεσίδικα την έκβαση των αγώνων μας. Ας μην «χύσουμε την καρδάρα με το
γάλα» που με τόσο κόπο έχουμε μαζέψει. Σας καλούμε να ενισχύσετε την
παρουσία μας στο Δ.Σ προκειμένου να συνεχίσουμε να διεκδικούμε με
συνέπεια τα θέματα μας αξιοποιώντας κάθε δυνατότητα
πολύπλευρης
βελτίωσης του επιπέδου των παροχών μας.
Με συναδελφικούς Χαιρετισμούς
Η Συντονιστική Επιτροπή

