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ΕΚΛΟΓΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2021 

ΟΧΙ ΣΤΟΥΣ ΛΑΪΚΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΚΥΝΔΥΝΟΥΣ ΔΗΜΑΓΩΓΟΥΣ  

 ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ  ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ 

Αθήνα, Οκτώβριος 2021 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι   

Η Παράταξη μας από  τη θέση του Γενικού Γραμματέα,  συνέβαλε με τη δύναμη που εσείς 

της δώσατε στο Δ.Σ., στη διαφύλαξη  του επιπέδου των  συνταξιοδοτικών μας παροχών. 

Παρά  τις ιδιαίτερες  κοινωνικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν λόγω της 

πανδημίας που είχαν ως αποτέλεσμα την  προτεραιοποίηση, εκ μέρους της 

Κυβέρνησης, της αντιμετώπισης των οικονομικών αναγκών των άμεσα  

πληγέντων θέτοντας σε δεύτερη μοίρα τις ανάγκες αποκατάστασης/ενίσχυσης του 

επιπέδου συνταξιοδοτικών παροχών και των γενικότερων κοινωνικών παροχών 

στους συνταξιούχους της χώρας, το Προεδρείο του Συλλόγου προάσπισε με 

επιτυχία τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις όλων μας.  Εκτιμούμε ότι, και μόνο το 

γεγονός ότι δεν είχαμε καμία απώλεια  σε κανένα επίπεδο των συνταξιοδοτικών 

παροχών μας συνιστά από μόνο του σημαντική επιτυχία . 

Αν και η καθυστέρηση στην επίλυση του αιτήματος της άρσης των κρατήσεων των 

Ν.4051 &4093/2012,  έχει δημιουργήσει αισθήματα αδημονίας σε όλους μας, δεν πρέπει 

να παραγνωρίζουμε ότι κατά την διετία 2019-2021 έχουν δοθεί λύσεις σε μια σειρά από 

επίσης ουσιαστικά θέματα. Συγκεκριμένα:   

➔ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   

ΣΥΝΙΣΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΚΑΘΩΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΕΣ ΡΕΥΣΤΕΣ 

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟ 

➔ Η πρόσφατη παράταση από 31.12.2022 στις 31/12/2026  της διάρκειας και των 

ευνοϊκών όρων στο σύνολο των δανείων μας, η οποία σε συνδυασμό με την 

περαιτέρω μείωση των επιτοκίων τους  διατηρεί την ουσιαστική έμμεση  ενίσχυση  

του διαθέσιμου εισοδήματος μας. 

➔ Η ρύθμιση για την απονομή της οριστικής σύνταξης για τους  

συνταξιοδοτηθέντες μετά την 1/1/2015, την αύξηση του πλαφόν από €2.773 σε 

€4.608 κα την καταβολή των αναδρομικών  των 11 μηνών για τις μνημονιακές 

κρατήσεις. Συνάδελφοι η, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, θετική 
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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 και αυτός της χορήγησης 

των αναδρομικών του 11μηνου αναφέρει σαφώς ότι αφορά στις συντάξεις ΠΟΥ 

ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΚΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ 

ΑΝΗΚΟΥΜΕ. 

➔ Η διατήρηση του ικανοποιητικού επιπέδου κοινωνικών παροχών, χρηματικών 

βραβείων, γαμήλιων δώρων, δώρων εορτών, βοηθημάτων κηδείας και του 

Λογαριασμού Αλληλεγγύης και Αναξιοπαθούντων Μελών που παρέχει βοηθήματα σε 

συναδέλφους.  

➔ Το θέμα της άρσης των κρατήσεων των 2 μνημονιακών νόμων, μετά τη 

σαφέστατη διαχρονική αντίθεση των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας, 

προωθείται μέσα από μια σειρά δικαστικών ενεργειών, με καλές προοπτικές 

θετικής έκβασης καθώς  υποστηρίζονται από ισχυρά νομικά  επιχειρήματα. Δεν 

αναφερόμαστε σε  λεπτομέρειες των νομικών και των εξωδικαστικών  επαφών  που 

έχουμε κάνει. Αυτές αναφέρονται στην  Έκθεση  Πεπραγμένων  του Διοικητικού 

Συμβουλίου 2019-2020. 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΤΙΑΣ 2021-2023 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, αξιολογώντας με περίσκεψη τα θέματα που μας 

απασχολούν, προτάσσουμε  τα παρακάτω ζητήματα ως ελάχιστη βάση διεκδικήσεων, 

δεσμευόμενοι να καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για την θετική έκβαση τους. 

1. Περιφρούρηση, διαφύλαξη και παγίωση των συνταξιοδοτικών δεδομένων και 

παροχών του χώρου μας μέσω της εντατικοποίησης των προσπαθειών 

ισχυροποίησης της θεσμικής τους κατοχύρωσης. Πρέπει να ληφθούν σοβαρά 

υπόψη μια σειρά από παραμέτρους όπως α) το Καταστατικό του πρώην Ταμείου 

Συντάξεων όπως έχει νόμιμα τροποποιηθεί, β) οι διατάξεις της ισχύουσας  

νομοθεσίας, καθώς είναι λογική παραδοχή ότι η αυτονομία της ΤτΕ στην 

διαχείριση του ασφαλιστικού της συστήματος, δεν την καθιστά οργανισμό 

υπεράνω του Νόμου και γ) το γενικότερο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό 

περιβάλλον.  

 

2. Συνέχιση-εντατικοποίηση  των  παρεμβάσεων και των παραστάσεων τόσο προς 

την Διοίκηση της Τράπεζας όσο και προς τα εμπλεκόμενα Υπουργεία προκειμένου 

να  επιλυθεί  το θέμα της άρσης των κρατήσεων των δυο  μνημονιακών νόμων. 

Προς την κατεύθυνση αυτή θα συμβάλλει η καλή συνεργασία με τον ΣΥΤΕ καθώς 

θεωρείται σημαντική η αρωγή του. 

 

3. Η περαιτέρω συνέχιση  των δυνατοτήτων Δικαστικής διεκδίκησης για την άρση 

τόσο των μνημονιακών όσο και των  κρατήσεων-μειώσεων σε άλλες παροχές.  Για 

τον σκοπό αυτό θα ενισχυθεί το νομικό οπλοστάσιο με την αξιοποίηση  έγκριτων,  

καταξιωμένων και ειδικευμένων  νομικών γραφείων.       
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4.  Επαναφορά  της καταβολής των δώρων Χριστουγέννων-Πάσχα και του 

Επιδόματος Αδείας στο Μέρισμα (Επικουρική- Πρόγραμμα ). Οι αποφάσεις του ΣτΕ 

που κήρυξαν αντισυνταγματικές τις περικοπές των ανωτέρω νόμων και οι θετικές 

δικαστικές αποφάσεις  αποτελούν ισχυρή νομική κατοχύρωση για την αίσια 

έκβαση των διεκδικήσεων μας.  

5. Διερεύνηση δυνατοτήτων  βελτιώσεις και ρυθμίσεις για την οικονομική ενίσχυση 

των χαμηλοσυνταξιούχων. Πρέπει να εκπονηθεί και να διεκδικηθεί ένα πλαίσιο 

σταθερής και όχι ευκαιριακής ενίσχυσης των ανωτέρω  συναδέλφων καθώς 

αντιμετωπίζουν  σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Θα διεκδικηθεί η χορήγηση  του 

σταθερού βοηθήματος που έδινε η Διοίκηση τα προηγούμενα χρόνια   

 

6. Επικαιροποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου μας. Θα προσπαθήσουμε εκ 
νέου να προσαρμόσουμε το  Καταστατικό μας στα νέα δεδομένα καθότι η 
προηγούμενη προσπάθεια του 2014 υπονομεύθηκε ευθέως από την παράταξη 
των Εν Δράσει με την προσφυγή της στα δικαστήρια. Αποτελεί πλέον επιτακτική 
ανάγκη η τροποποίηση ενός παρωχημένου καταστατικού που η τελευταία 
αλλαγή του έγινε το 1986.  Επιπρόσθετα, σας γνωρίζουμε ότι ο ΣΥΤΕ στην 
τελευταία πριν τις εκλογές συνεδρίαση του αποφάσισε με 14 ΝΑΙ και 1 ΠΑΡΟΝ να 
προτείνει στην επικείμενη Συνέλευση την έγκριση της επέκτασης της θητείας του 
Δ.Σ από 2 σε 3 έτη, όπως ισχύει στα περισσότερα πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια σωματεία.  
 
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, στην   επικείμενη εκλογική αναμέτρηση  θα  επιλέξετε   

με τη ψήφο σας τους συνδικαλιστές που θα αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των καιρών 

και θα διεκδικήσουν τη βελτίωση του επιπέδου των παροχών μας. Απομονώστε τους 

λαϊκιστές και δημαγωγούς και  όσους θεωρούν τους εαυτούς τους «μόνιμες 

αυθεντίες» σε όλα τα θέματα. Τιμήστε με την ψήφο σας συναδέλφους, με σύγχρονες 

ιδέες και ρεαλιστική προσέγγιση της πραγματικότητας οι οποίοι με σύνεση και 

σοβαρότητα  θέτοντας το «εμείς πάνω από το εγώ» θα προασπίσουν τα συμφέροντα 

όλων μας.  

 

 

Ο Χ Ι   Σ Τ ΗΝ   Υ Π Ο Ν Ο Μ Ε Υ Σ Η    Κ Α Ι   Τ  Ο   Δ Ι Χ Α Σ Μ Ο 

Ν Α Ι   Σ Τ Η   Λ Ο Γ Ι Κ Η   Κ Α Ι   Τ Η   Σ Υ Ν Ε Σ Η 
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