
Επιστροφή σε 380.000 συνταξιούχους του Δημοσίου και των 

Σωμάτων Ασφαλείας, της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων 

(Ε.Α.Σ.). 

Με τον παραπάνω τίτλο, κυκλοφόρησαν σήμερα, Δευτέρα 23.8.2021, τα ΝΕΑ,  η 

ναυαρχίδα του φιλοκυβερνητικού τύπου. Μετά την απόφαση 504/2021 του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία κρίθηκε αμετάκλητα αντισυνταγματική η 

παρακράτηση της Ε.Α.Σ. από τους συνταξιούχους του Δημοσίου και των Σωμάτων 

Ασφαλείας, αφού τις συντάξεις τους εγγυάται το Δημόσιο και όχι το ΙΚΑ χθες ή ο 

ΕΦΚΑ σήμερα, για την κάλυψη των ελλειμμάτων των οποίων διατίθενται 

τελικά οι πόροι της Ε.Α.Σ., ετοιμάζεται η επιστροφή της ΕΑΣ στο Δημόσιο. 

Η εξέλιξη αυτή, ανεξαρτήτως του τρόπου με τον οποίο θα εφαρμοστεί η απόφαση 

στους συνταξιούχους του Δημοσίου, εγείρει πλέον πολλά ερωτηματικά για την 

επιμονή της ΤτΕ και την ΑΦΩΝΙΑ της πλειοψηφίας ΣΣΤΕ και ΣΥΤΕ, σε μια 

κράτηση από το λογαριασμό της οποίας (ΑΚΑΓΕ)  καμιά προσδοκία δεν έχουμε οι 

συνταξιούχοι της ΤτΕ αφού και δεν υπαγόμαστε στον ΕΦΚΑ και οι συντάξεις μας 

είναι εγγυημένες Καταστατικά (άρθρα 38, 71 και 73) και με νόμο (3863/2010), από 

την ίδια την Τράπεζα!! 

Η παραπάνω εξέλιξη,  επιβεβαιώνει την ορθότητα της διεκδίκησης της κατάργησης 

της Ε.Α.Σ από τους συνταξιούχους της ΤτΕ με τις ασκηθείσες αγωγές και την άστοχη 

αντιμετώπισή τους από την σημερινή πλειοψηφία του Δ.Σ.. του ΣΣΤΕ, που, με τις 

επιλογές του, αποτελεί το στήριγμα στις δικαστικές αίθουσες των 

συντηρητικών απόψεων της ΤτΕ με επικεφαλής το Γιάννη Στουρνάρα και κύκλους 

της Δ.Ν.Υ. 

Μάλιστα, η πλειοψηφία του ΣΣΤΕ αρνήθηκε να στηρίξει το αίτημα αυτό, κόντρα 

ακόμα και σε Γνωμοδοτήσεις του αρμόδιου δικηγόρου για τα θέματα αυτά 

(ευθυγραμμισμένου με τις απόψεις του προηγούμενου Διευθυντή των Ν.Υ.) με 

τις οποίες η ΤτΕ καλύπτει η ίδια τα τυχόν ελλείμματα των Ταμείων της και καμιά 

προσδοκία ή υποχρέωση δεν έχει από την ΕΑΣ!! 

Ανεξάρτητα από τα λάθη του παρελθόντος και το πόσο λοιδορηθήκαμε από την 

πλειοψηφία του ΣΣΤΕ για τις σχετικές ανακοινώσεις μας,  καλούμε, έστω και 

τώρα, σε μια ΟΜΟΦΩΝΗ διεκδίκηση της άμεσης κατάργησης μιας τόσο 

κραυγαλέα άδικης κράτησης και της επιστροφής των αναδρομικών, γεγονός 

που θα ανακουφίσει χιλιάδες συναδέλφους μας, οι οποίοι για πάνω από δέκα χρόνια 

υφίστανται περικοπές, σε μια περίοδο που η σύνταξή τους αποτελεί το βασικό 

εισόδημα και για τις οικογένειες παιδιών και εγγονών…. 

Η παραπάνω διεκδίκηση, από κοινού με την κατάργηση των μνημονιακών 

κρατήσεων που συνεχίζονται μετά και την επιστροφή του ενδεκάμηνου των 

αναδρομικών, γεγονός που συνιστά και ποινικό αδίκημα, πρέπει να 

αντιμετωπισθούν ΑΜΕΣΑ. Αν η παρούσα πλειοψηφία, αισθάνεται αδύναμη να 

διεκδικήσει τα αυτονόητα, ας προσφύγει το συντομότερο σε εκλογές, ώστε ένα 

Αντιπροσωπευτικό Αναλογικό Προεδρείο με νέα δύναμη να το ΠΡΑΞΕΙ. 

Ευσταθίου Κώστας, μέλος ΔΣ ΣΣΤΕ και μέλος ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ 


