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ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ (Ν4387/16) – ΝΟΜΟΣ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) θα κριθεί η τύχη του νόμου Κατρούγκαλου, του
Συνταξιοκτόνου νόμου όπως έχει ονομασθεί από τις δύο Ομοσπονδίες Τραπεζοϋπαλλήλων (ΟΤΟΕ
& ΟΣΤΟΕ). Έχει ορισθεί δικάσιμος για τις 7 Απριλίου 2017 όπου θα κριθούν από την ολομέλεια του
ΣτΕ οι προσφυγές δεκάδων σωματείων συνταξιούχων ενάντια στις διατάξεις που αφορούν τον
επανυπολογισμό των κύριων και επικουρικών συντάξεων καθώς και την περικοπή άνω των
1.300€ μεικτών αποδοχών κύριας και επικουρικής σύνταξης.
Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση Κατρούγκαλου έπεσε στο κενό από τον πρώτο μήνα ψήφισης
του σχετικού Ν4387/2016. Το νέο υπερ-ταμείο ΕΦΚΑ θα παρουσιάσει τον πρώτο χρόνο
λειτουργίας του (2017) έλλειμμα περίπου 3δις ευρώ. Αυτός είναι ο λόγος που ο εκπρόσωπος του
ΔΝΤ κ. Ράις στις 27/10/2016 δήλωσε ότι: «για να συμμετάσχει το ΔΝΤ στο πρόγραμμα απαιτείται
ευρύ φάσμα μεταρρυθμίσεων, ειδικότερα στο ασφαλιστικό σύστημα» το οποίο χαρακτήρισε μη
βιώσιμο καθώς «…το έλλειμμά του αγγίζει το 11% του ΑΕΠ, έναντι 2,5% που είναι ο μέσος όρος
της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
Εάν σ’ όλα τα παραπάνω προστεθούν και οι απαιτήσεις των δανειστών για πρωτογενές
πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ μετά το 2018 που απαιτεί λήψη μέτρων 4,2δις ευρώ, για τη διασφάλιση
των οποίων το ΔΝΤ προτείνει μείωση του αφορολόγητου στις 5.000€ και νέα μείωση των
συντάξεων κατά 1%-1,2% του ΑΕΠ, δηλαδή μείωση κατά 2 δις ετησίως περίπου…., τότε νομίζουμε
ότι δεν χρειάζονται περισσότερες εξηγήσεις για να κατανοήσει ο κάθε συνταξιούχος ποιο είναι το
μέλλον που επιφυλάσσει η κυβέρνηση για τις συντάξεις μας και το εισόδημά μας γενικότερα.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ
Μετά την ενημερωτική συγκέντρωση του ΣΣΤΕ της 18/10/2016 και τις
επιτυχείς περιοδείες εκπροσώπων του Προεδρείου σε δέκα παραρτήματα σε
διάφορες πόλεις της Ελλάδος, οι αντιδράσεις όλων των συναδέλφων για την
υπονόμευση των αιτημάτων τους από την παράταξη τω ν ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ήταν έντονες και
δικαιολογημένες. Φαίνεται ότι οι επικεφαλείς της συγκεκριμένης παράταξης

έλαβαν τα μηνύματα των συναδέλφων , καθ’ ότι τα στοιχεία που παραθέτουν ο
Πρόεδρος και η Γραμματέας του Συλλόγου μα ς δεν επιδέχονται αμφισβητήσεις για
τη ζημιά που έχει υποστεί ο κάθε συνάδελφος , ειδικότερα μετά την παρεμπόδιση
της μεταφοράς του 12%, ως ποσοστού από την επικούρηση στο Πρόγραμμα από την
παράταξη των υπονομευτών του Συλλόγου. Θεωρώντας ότι θα πρέπει να μετριάσουν
τις αντιδράσεις και να αντιστ ρέψουν το αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί για
τους ίδιους και την παράταξή τους, χρησιμοποιούν τη γνωστή και προσφιλή τους
μέθοδο της παραπληροφόρησης και των ψεύτικων υποσχέσεων . Αρχίζουν πάλι να
μοιράζουν λεφτά και μάλιστα μέσω του Προγράμματος , το οποίο οι ίδιοι έχουν
πολεμήσει με αγωγές και δικηγόρους!!!
Προσπαθώντας μάλιστα να διατηρήσουν , κατά την άποψή τους, το φόβο στους
συναδέλφους με την μεταφορά του Π ρογράμματος σε ιδιωτική ασφαλιστική
εταιρεία, παραβλέπουν το αυτονόητο , καθότι στο υπόμνημα που απεστάλη στον κ.
Διοικητή και συζητήθηκε σε συνάντηση μαζί του από τον Πρόεδρο και τη Γ.
Γραμματέα του ΣΣΤΕ, δεν συμπεριλαμβάνεται το αίτημα για ασφαλιστική εταιρεία .
Το συγκεκριμένο θέμα για μας έχει ξεκαθαρίσει από τις 8/12/2015, ημερομη νία που
διεξήχθη η Έκτακτη Γενική Συνέλευση με θέμα την ανάθεση ή όχι του Προγράμματος
σε ασφαλιστική εταιρεία. Παρόλο ότι το «ΝΑΙ» υπερίσχυσε κατά 11% περίπου
αναφέραμε στη σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου Νο17/9 -12-2015 «…Όλοι
γνωρίζουν ότι η πρόταση του Συλλόγου είναι αυτή που ταυτίζεται με την πρόταση
της Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Τράπεζας και τις βασικές πρωτοβουλίες για την
οποιαδήποτε εξέλιξη πάνω στο θέμα της διασφάλισης και διεύρυνσης του
Προγράμματος θα τις έχει η Διοίκηση της Τράπεζας. »
Με όλα τα παραπάνω καταλαβαίνει ο κάθε συνάδελφος ότι την πρωτοβουλία
των όποιων αποφάσεων έχει η Τράπεζα για το συγκεκριμένο θέμα , καθώς την
πρόταση για την ασφαλιστική εταιρεία την κατέθεσαν τα νομικά όργανα της
Τράπεζας στη συμφωνία για το Πρόγραμμα την οπο ία εν συνεχεία την αποδέχθηκαν
και την υπέγραψαν εκ μέρους του ΣΥΤΕ ο Πρόεδρος Ευάγγελος Γερανιωτάκης και ο
Γεν. Γραμματέας Φάνης Παπαδάτος και από το ΣΣΤΕ ο Πρόεδρος Ιωάννης Γοζαδίνος
και ο Γεν. Γραμματέας Ίκαρος Πετρόπουλος . Εάν οι εκπρόσωποι των ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ
θέλουν να εκφοβίζουν τους συναδέλφους με το θέμα της ασφαλιστικής, καθότι
θεωρούν ότι έχουν όφελος συνδικαλιστικό, μπορούν να συνεχίσουν να το πράττουν.
Νομίζουμε όμως ότι οι συνάδελφοι έχουν κατανοήσει πλέον όλη την αλήθεια και
δεν δίνουν βάση στην κιν δυνολογία τους.
Έχουμε αναφέρει για τις δυσκολίες και το αρνητικό κλίμα που δημιουργεί ο
Ν4387/2016 όσον αφορά στην επίλυση συγκεκριμένων θεμάτων των συναδέλφων
του χώρου μας. Χαρακτηριστική απόδειξη της παραπάνω διαπίστωσης αποτελεί η
κοινοποίηση της εγκυκλίου προς όλους του φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
Α.Π.Φ80000/οικ48653/1865/30.11.2016. Στο κεφάλαιο Γ’ της σχετικής εγκυκλίου
που αφορά τον ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΟΣΟΥ ΑΝΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ
1. α. Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης ως καταβαλλόμενο ποσό ατομικής
μηνιαίας κύριας σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της ατομικής
μηνιαίας κύριας σύνταξης ….. αφαιρουμένων των μειώσεων -κρατήσεων με βάση τις
διατάξεις:
- ν. 4024/2011 ( άρθρο 2 παρ. 1 και 2,),
- ν. 4051/2012 ( άρθρο 6 παρ. 1,)
- ΥΑ 476/2012 (ΦΕΚ 499,Β)
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- ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ5 περ. 1 και παρ. Β
Υποπαρ. Β3 περ. α
β. Για την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης ως καταβαλλόμενο ποσό ατομικής
μηνιαίας επικουρικής σύνταξης λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο ποσό της
ατομικής μηνιαίας επικουρικής σύνταξης ….. αφαιρουμένων των μειώσεων κρατήσεων με βάση τις διατάξεις:
- ν. 4024/2011 ( άρθρο 2 παρ. 3 και 4),
- ν. 4051/2012 ( άρθρο 6 παρ. 2 -5)
- ν. 4052/2012(άρθρο 42, παρ. 1)
- ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ5 περ. 1 )
Αποδεικνύεται πλέον ξεκάθαρα ότι για τον υπολογισμό της κύριας σύνταξης
και της επικουρικής, όπου θα επιβληθεί το πλαφόν και οι σχετικές μειώσεις ,
λαμβάνονται υπόψη όλοι οι μνημονιακοί νόμοι και μάλιστα οι δυο που έχουν κριθεί
παράνομοι και αντισυνταγματικοί (Ν4051/12 & Ν4093/12). Η δική μας διαπίστωση
ότι δεν θα υπάρξει συνταξιούχος στην Ελλάδα που θα του επιστραφούν κρατήσεις
από μνημονιακούς νόμους έρχεται να αποδειχθεί κατά τον καλύτερο τρόπο.
Μας γεννάται η απορία αν οι συντάκτες της αν ακοίνωσης Νο 40/6-12-2016 της
παράταξης των ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ που έκαναν αναφορά στη συγκεκριμένη εγκύκλιο δεν
είχαν αντιληφθεί όλα τα παραπάνω . Το μόνο ίσως που κατανόησαν με μεγάλη
ευκολία και μας υπογράμμισαν ήταν ότι με την επιβολή του πλαφόν δεν
καταργείται το επιπλέον δικαιούμενο ποσό και ότι από 1/1/2019 επαναχορηγείται
στο ποσό της κάθε σύνταξης του οποίου είχε ανασταλεί . Θεωρούμε ότι οι μόνοι
αισιόδοξοι στην Ελλάδα για την επιστροφή των συντάξεων μετά την μείωσή τους
στα παλιά δεδομένα είναι ο εμπνευστής τ ου Νόμου Γιώργος Κατρούγκαλος και οι
επικεφαλείς των ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ!!!
Όλα τα παραπάνω μπορεί να προξενούν «γέλιο» αλλά δυστυχώς οι καιροί δεν
μας επιτρέπουν ούτε αστεία ούτε εφησυχασμό, ειδικότερα με την επιμονή της
συγκεκριμένης παράταξης να προσπαθεί να μας αναδείξει τις δυνατότητες που μας
παρέχει ο Ν4387/2016 για την επανεξέταση του ασφαλιστικού καθεστώτος της ΤτΕ
από μηδενική βάση. Έχουμε επισημάνει τους κινδύνους που υποκρύπτει μια τέτοια
πρόταση αυτήν την περίοδο για τους ασφαλισμένους του χώρους μας. Όταν μάλιστα
γνωρίζουν την παραμονή μας στην ΗΔΙΚΑ και τη γενικότερη συγκυρία που η
κυβέρνηση προχωρά στον επανυπολογισμό των συντάξεων με σκοπό την περαιτέρω
συρρίκνωσή τους.
Δεν αντιμετωπίζουν όμως κανένα πρόβλημα προκειμένου να επιτύχουν ένα
πρόσκαιρο όφελος συνδικαλιστικό και πολιτικό να διακινδυνεύουν με τις ενέργειές
τους τις συντάξεις 5.000 περίπου οικογενειών συνταξιούχων.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΙΣΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟ ΖΗΜΙΑ
ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Θεωρούμε ότι κάθε εκλεγμένος Σύμβουλος στο ΔΣ του Συλλόγου
Συνταξιούχων για να μ πορεί και χρήσιμος να είναι και , πολύ περισσότερο,
αποτελεσματικός και ουσιαστικός στο ρόλο που του ανέθεσαν οι συνάδελφοι θα
πρέπει να αντιλαμβάνεται από μόνος του, ειδικότερα όταν διανύει την 8 η
δεκαετία του βίου του, ότι δεν μπορεί να συνεχίζει να λειτουργεί με τα ίδια
πρότυπα και τις ίδιες σκοπιμότητες όπως πριν από 22 περίπου χρόνια όταν
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πρωτοεκλέχθηκε στο ΣΣΤΕ . Ο λόγος γίνεται για τον επικεφαλής της
ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ που συνεχίζει απτόητος την πολιτική των ίσων
αποστάσεων, την πολιτική του «να πατάς σε δύο βάρκες », με σκοπό να
εμφανίζεται ως «πυροσβέστης» του Συλλόγου, ως η «ήρεμη δύναμη» του
Συλλόγου, ως η «Μητέρα Τερέζα» του Συλλόγου.
 Διαφορετικά πώς εξηγείται , όταν ο ίδιος ήταν Γραμματέας του Συλλόγου την
προηγούμενη διετία, να χαρακτηρίζει την τότε συμπεριφορά του συναδέλφου
Ευσταθίου Κ. ως αντιθεσμική και υπονομευτική για το Σύλλογο και τώρα που
δεν συμμετέχει στο Προεδρείο του Συλλόγου η ίδια και χειρότερη συμπεριφορά
να χαρακτηρίζεται ως προσωπική κόντρα μεταξύ του παραπάνω συναδέλφου
και του Προέδρου του Συλλόγου;
 Διαφορετικά πώς εξηγείται η επιμονή του από τη θέση του Γραμματέα να
προσπαθεί να πείσει τον Πρόεδρο να συμπεριλάβει στον προγραμματισμό
δράσης του Συλλόγου ασφαλιστικά θέματα προς επίλυση τα οποία δεν είχαν
βρει λύση από το 1994 , μόνο και μόνο για να δείξει το δήθεν ενδιαφέρον το υ
για τους παλιούς συνταξιούχους (εθελουσιούχους) ενώ ήξερε ότι δεν υπήρχε
δυνατότητα επίλυσής τους;
 Διαφορετικά πώς εξηγείται το δήθεν ενδιαφέρον του 2 -3 μήνες πριν από την
κάθε εκλογική διαδικασία του Συλλόγου να κοινοποιεί ενημερωτική
ανακοίνωση με νέα που έχουν προκύψει από τον δικηγόρο που έχει αναλάβει
την υπόθεση για την προσφυγή αγωγών στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια… ;
 Διαφορετικά πώς εξηγείται να έχει συμπεριληφθεί στον προγραμματισμό
δράσης του Συλλόγου από το νέο Προεδρείο στην Ανακ. Νο2/30-4-2015 η
ενίσχυση μέσω του Προγράμματος των παλαιών συνταξιούχων (προ του 1997)
με την αύξηση του συντελεστή 30% και να διακηρύσσει ότι ήταν ο πρώτος που
το πρότεινε στο υπόμνημα που στείλαμε στο κ. Διοικητή στις 21/4/2016, ένα
χρόνο μετά και μάλιστα να επιμένει ότι ή ταν δική του έμπνευση η εν λόγω
πρόταση;
Δυστυχώς διαφορετική αντίληψη και συμπεριφορά περιμένει κανείς από ένα
συνάδελφο που ασχολείται με τα κοινά επί σειρά ετών. Καλό θα ήταν να
λειτουργήσει πράγματι καταλυτικά για το καλό του Συλλόγου και των συναδέλφω ν
και όχι για το συνδικαλιστικό του όφελος. Του προτείνουμε λοιπόν να αφήσει κατά
μέρους τα οργανωτικά σχήματα που δεν κατάφερε να πετύχει επί 22 χρόνια και να
ασχοληθεί χωρίς σκοπιμότητες για το γενικότερο καλό πριν αποχωρήσει για να
αφήσει και κάτι να τον θυμόμαστε.

Για τη “Δημοκρατική Συνεργασία”
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς και ευχές
για το Νέο Έτος
Οι εκλεγμένοι Σύμβουλοι

Γοζαδίνος Γιάννης, Κλητοράκη Ελένη,
Αβαγιανός Θανάσης, Ζέρβας Άγγελος, Χαϊδούτης Στέλιος
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