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Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου  2022 

Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Δ.Ε.Θ., δεν μας έκαναν 

ευτυχέστερους,  ειδικά εμάς τους συνταξιούχους… 

Ως είθισται, οι εξαγγελίες του εκάστοτε Πρωθυπουργού στη Δ.Ε.Θ., αναμένονται κάθε 

φορά με ενδιαφέρον από μισθωτούς και συνταξιούχους, που προσδοκούν ενίσχυση 

του εισοδήματός τους.  Ιδιαίτερα φέτος, ενόψει εκλογών και μέσα σε ασφυκτικό 

οικονομικό κλίμα για τους συνταξιούχους, είχαν δημιουργήσει προσδοκίες για 

πραγματοποίηση όσων αποτελούσαν προεκλογικές δεσμεύσεις.  

Αντί αυτού, η μόνη εξαγγελία που αφορά άμεσα τους συνταξιούχους, ήταν η 

κατάργηση της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης, η οποία έπρεπε να είχε υλοποιηθεί 

από το 2019(!!) και οδηγεί σε ετήσια φορολογική ελάφρυνση μεγαλύτερη των 1000 

ευρώ, συνταξιούχους με ετήσιο εισόδημα μεγαλύτερο των 40.000 ευρώ.  Οι υπόλοιποι 

θα έχουν μικρή ελάφρυνση ή και μηδενική.  Η μεγάλη, πιο άδικη και μη ανταποδοτική 

παρακράτηση για εμάς τους συνταξιούχους της Κεντρικής Τράπεζας, αυτή της  Ε.Α.Σ., 

που σε μ.ο. είναι εκατοντάδες ευρώ μηνιαίως σε κύρια και επικουρική σύνταξη, 

εξακολουθεί να ισχύει(!!).  

Την ίδια ώρα που στο Δημόσιο επιστρέφονται τα ποσά που κρατήθηκαν μέχρι και 

31.12.2018, καθώς από 1.1.2019 οι ασφαλισμένοι του καθίστανται συνταξιούχοι του 

ΕΦΚΑ και δικαιούνται ενίσχυση από το κονδύλι της ΕΑΣ, εμείς, που, δεν δικαιούμαστε, 

καθώς οι συντάξεις μας είναι εγγυημένες και καταβάλλονται από την ΤτΕ, η οποία 

απαγορεύεται να χρηματοδοτείται από το Δημόσιο, εξακολουθούμε να 

πληρώνουμε ΕΑΣ!! Κατά τη Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών της ΤτΕ, αν στο μέλλον 

αλλάξει το ευρωπαϊκό δίκαιο ίσως να δικαιούνται και οι συνταξιούχοι της ΤτΕ 

χρηματοδότηση από το Δημόσιο!!! Ναι, σε αυτή την απαράδεκτη άποψη συναινεί η 

σημερινή πλειοψηφία του ΣΣΤΕ, που ανοήτως, με ανακοινώσεις της, επιχαίρει για την 

υιοθέτηση αυτής της λογικής σε αποφάσεις δικαστηρίων!!  

Η  13η σύνταξη, που θεωρήθηκε δήθεν προεκλογικό επίδομα της προηγούμενης 

κυβέρνησης, καταργήθηκε και η προεκλογική δέσμευση της σημερινής 

κυβέρνησης για σταδιακή χορήγηση των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του 

επιδόματος άδειας ενταφιάστηκε... Ενώ η κατάργηση των μνημονιακών κρατήσεων 

για τους συνταξιούχους της ΤτΕ, εξακολουθεί να αποτελεί ανεκπλήρωτη υπόσχεση 

εκείνων (ΔΕΚΣ-ΔΗ.ΣΥ), που προεκλογικά το 2019 δεσμεύονταν δημόσια πως θα τα 

τακτοποιούσαν όλα!! Σήμερα εύκολα διαπιστώνουμε πως το μόνο που τους 

ενδιέφερε ήταν η παραμονή τους στην συνδικαλιστική εξουσία. Το ¨θα περάσετε 

πάνω από το πτώμα μου¨ του Διοικητή, έγινε αξίωμα της υποτελούς πολιτικής τους, 

που τους οδηγεί στη διαρκή αντιδημοκρατική  πρακτική. 

Η κυβέρνηση, αφού προεκλογικά κατέκρινε τον νόμο Κατρούγκαλου, σήμερα 

οικειοποιείται όλα τα θετικά από την εφαρμογή του, όπως: 

1.  Εξαγγέλλει αύξηση των συντάξεων από 1.1.2023 ως δική της επιλογή, ενώ είναι 

ρητή νομοθετική υποχρέωση από τον παραπάνω νόμο!!  Θα περιμένουμε όμως 

την Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή της αύξησης 6% που εξαγγέλθηκε στη 

Θεσσαλονίκη, φοβούμενοι πως η κυβέρνηση θέλει να περιορίσει την αύξηση, μόνο 



σε  συνταξιούχους με θετική προσωπική διαφορά. Δηλαδή σε συνταξιούχους που 

μετά τον επανυπολογισμό είχαν μικρότερες συντάξεις, αλλά μέσω της λεγόμενης 

προσωπικής διαφοράς εξακολούθησαν να λαμβάνουν το καθαρό ποσό σύνταξης 

που ελάμβαναν πριν τον επανυπολογισμό…. Θέλουμε να πιστεύουμε πως σε κάθε 

περίπτωση  οι συνταξιούχοι της ΤτΕ, που δεν έχουμε  προσωπική διαφορά,  θα 

τύχουμε της αύξησης των συντάξεών μας κατά 6% όπως εξαγγέλθηκε.   

2.  Προβάλλει ως επιτυχία της την αύξηση του καθαρού ποσού σύνταξης 1.300.000  

συνταξιούχων μετά τον επανυπολογισμό, ο οποίος, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως 

αποτέλεσε την αιχμή της καταγγελτικής πολιτικής κατά του νόμου της σημερινής 

κυβέρνησης!!   

Ώρα για γενναίες αποφάσεις για τη ζωή των οικογενειών μας… 

Οι λαοί της Ευρώπης, βρισκόμαστε σε μια ομολογημένη πορεία επιστροφής σε 

συνθήκες των αρχών του προηγούμενου αιώνα. Η επιλογή αυτή δεν γίνεται για να 

εξυπηρετηθούν τα συμφέροντα της ελευθερίας και ασφάλειας των λαών της Ευρώπης, 

αλλά  εκείνα της παγκόσμιας γεωπολιτικής ηγεμονίας. Οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι 

πρέπει να αρνηθούμε την οπισθοδρόμηση,  πρέπει να αντιδράσουμε συντονισμένα και 

οργανωμένα, να δημιουργήσουμε δίκτυα αλληλεγγύης και βοήθειας στα ασθενέστερα 

τμήματα της κοινωνίας και του χώρου μας.  

Όλα δείχνουν πως βαδίζουμε σε  ¨βαρύ Χειμώνα¨… Για τους συνταξιούχους της ΤτΕ, 

όχι μόνο οι μνημονιακές κρατήσεις που συνεχίζονται, αλλά και η ακρίβεια στα 

καύσιμα, την ενέργεια και σε είδη πρώτης ανάγκης, προοιωνίζουν περαιτέρω 

οικονομικές δυσχέριες.  Μπροστά στα σημερινά αδιέξοδα που έχει οδηγήσει τους 

συνταξιούχους της ΤτΕ η σημερινή πλειοψηφία των ΔΗ.ΣΥ/ΔΕΚΣ και στην προοπτική 

χειροτέρευσης  των δεδομένων, έχουμε όλοι χρέος να μην μείνουμε και άλλο  αδρανείς.  

 Αν τη σημερινή πλειοψηφία την απασχολεί η παραμονή της στην εξουσία με κάθε 

τρόπο και αντιδημοκρατική - αντικαταστατική πρακτική, εμάς θα πρέπει να μας 

απασχολεί η ανατροπή τους.  Η καταψήφιση  του απολογισμού αυτής της 

πλειοψηφίας στην ερχόμενη Γ.Σ. του ΣΣΤΕ, πρέπει να είναι το πρώτο βήμα. 

Χρειαζόμαστε επειγόντως, πριν να είναι πολύ αργά, τη δημιουργία μιας νέας 

πλειοψηφίας δεσμευμένης στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας, που θα  αποσπάσει 

τη σφραγίδα του Συλλόγου μας από τα χέρια της  Τράπεζας, στην οποία ουσιαστικά την 

έχει εκχωρήσει η σημερινή πλειοψηφία.  

Σημείωση: Ενημερωθήκαμε σήμερα πως στις 27 ή 28.9.2002 πρόκειται να συνεδριάσει 

το Δ.Σ. του ΣΣΤΕ προκειμένου να αποφασίσει τη σύγκληση της Γ.Σ. του ΣΣΤΕ. Η 

συνεδρίαση ουσιαστικά γίνεται για τυπικούς λόγους αφού η απόφαση είναι ήδη 

ειλημμένη.  Τα τοπικά παραρτήματα ειδοποιήθηκαν ήδη για Γ.Σ. στις 

18.10.2022!!  Καλούμε τους συναδέλφους σε μαζική παρουσία στη Γ.Σ. και 

καταψήφιση του απολογισμού της σημερινής πλειοψηφίας.  
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