
 

Νοέμβριος 2022 

 

Οι αυξήσεις έρχονται…, οι ανησυχίες πολλαπλασιάζονται… 

Η πλειοψηφία του ΣΣΤΕ, ακολουθώντας κατά πόδας την πολιτική  Στουρνάρα που 

υπηρετεί και τις πολιτικές του φιλοδοξίες, αρνήθηκε να υπερασπιστεί τις Καταστατικά 

και με νόμο κατακτήσεις του προσωπικού. Σήμερα όμως, η αναμενόμενη αύξηση των 

συντάξεων, όσο και η πώληση των ακινήτων με την πίεση για εκχώρηση κοινωνικών 

δραστηριοτήτων σε Ιδιώτες (Κατασκηνώσεις), φέρνει στην επιφάνεια όλα αυτά που οι 

πλειοψηφίες ΠΑΣΚΕ/ΔΑΚΕ έκρυβαν  κάτω από το χαλί,  με επιθέσεις στους ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ και 

την Αναγεννητική: 

1. Από 1.1.2023, θα χορηγηθούν αυξήσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις 

(ν.4387/2016).  Η αύξηση προσδιορίζεται στο 7.5%. Φυσικά η Υπουργική 

Απόφαση που θα εκδοθεί σε εφαρμογή του νόμου, θα καθορίζει τελικά το ύψος 

των αυξήσεων, τον τρόπο υπολογισμού και καταβολής τους. Αναρωτιόμαστε: Οι 

αυξήσεις στις επικουρικές συντάξεις των ασφαλισμένων πριν την 1.1.1993 θα 

δοθούν στο σύνολο της απονεμηθείσας επικουρικής από 36% σύμφωνα με τις 

ΣΣΕ 1948 και 1951, όπως αναφέρεται και στο συμφωνητικό της 25.6.2013 ή θα 

αυξηθεί μόνο το 20%, αποδεχόμενοι πλέον και οι ίδιοι(!!), πως οι ΣΣΕ 1948 και 

1951 είναι καταργημένες όπως θεωρεί και προβάλλει μετά το διαχωρισμό η 

Τράπεζα στα δικαστήρια;;  

2.  Όπως μας είπε ο πρόεδρος στη Γ.Σ. και το αναφέρουν στη σελίδα 48 του 

απολογισμού, η Τράπεζα στον Άρειο Πάγο τάχτηκε υπέρ των συμβάσεων 1948 και 

1951!! Θα δώσει επομένως στους πριν την 1.1.1993 ασφαλισμένους και 

συνταξιούχους το 7,5% στο σύνολο του 36% (20% Επικουρική +16% Πρόγραμμα), ή 

θα το εφαρμόσει μόνο στο 20%;; Θα το αποδεχτούν και αυτό ή επί τέλους θα 

αντιδράσουν;; 

3. Σήμερα, που γίνεται εμφανές ποιόν εξυπηρετούσε η μεταφορά της επικουρικής στο 

μη Καταστατικά εγγυημένο 16% , θα εξακολουθήσουν να πιέζουν προς αυτή την 

κατεύθυνση και γιατί;; Για το λεγόμενο pool όπως μας λένε;; Αλλά ποιό είναι αυτό 

το POOL;; Δεν είναι τα δικά μας λεφτά (περικοπές τριών νόμων, κατάργηση δώρων 

και επιδομάτων κ.ά), που μας κρατάνε ακόμα και υποτίθεται, κατά τον πρόεδρο, θα 

πήγαιναν σε ένα ξεχωριστό λογαριασμό, αφού αυτά μένουν στα ταμεία και είναι 

λεφτά των ασφαλισμένων και  σταδιακά θα πήγαιναν στο 16%;; 

4.  Μήπως τελικά έχουν δίκιο αυτοί που θεωρούν πως οι καρχαρίες της αγοράς 

(ασφαλιστικές εταιρείες), μυρίστηκαν ¨το αίμα¨ της διαχείρισης των εκατομμυρίων 

του αποθεματικού του Προγράμματος και πιέζουν για deal ¨καθώς τα λεφτά στο 

τραπέζι είναι πολλά¨ ;; Μήπως έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις και για αυτό 

ακολουθείται μια καταστροφική για το προσωπικό πολιτική χωρίς αντιρρήσεις;; 



Αλήθεια, πού θα είμαστε σήμερα χωρίς την σταθερή αντίδραση των ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στη 

μεταφορά του 12% επικουρικής και στην ανάθεση του Προγράμματος σε ιδιώτες;;!! 

5. Η κράτηση των μνημονιακών νόμων,  που έχουν καταργηθεί στον ΕΦΚΑ για τους 

συνταξιοδοτούμενους από 12.5.2016 και στις αποδιδόμενες συντάξεις των παλιών 

συνταξιούχων από 1.1.2019, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν για εμάς;;  Δεν 

καταλαβαίνουν πως κάτι τέτοιο θα στερήσει άδικα από συνταξιούχους μέρους ή 

όλης της αύξησης, αφού οι περικοπές θα επαναϋπολογιστούν στο νέο ποσό 

σύνταξης και πιθανόν για αρκετούς οι περικοπές να αυξηθούν;;  

6. Με ποια νομική βάση, ενώ η Υπουργική απόφαση Μηταράκη για τη θέσπιση 

πλαφόν στις συντάξεις τον Ιούλιο του 2019, καταργεί και τις τρεις περικοπές 

από όλο το ποσό, παραθέτοντας και συγκεκριμένο παράδειγμα, αυτοί 

συμφώνησαν το Νοέμβριο του 2019 στο Σ.Α. να καταργηθούν αυτές μόνο 

από τη διαφορά νέου από παλιό πλαφόν;; Μήπως για να κρατήσουν ομήρους 

στην πολιτική του διαχωρισμού (άρθρο 10Α), μερικούς υψηλόβαθμους 

συνταξιούχους, δίνοντας τους έτσι ένα μικρό μέρος της αύξησης που έτσι ή αλλιώς 

δικαιούνταν;;  

7. Θα βρουν το κουράγιο έστω και σήμερα να απαιτήσουν την κατάργησή τους;; Η 

πρόσφατη αναφορά του αρμόδιου Υπουργού πως  εκατοντάδες χιλιάδες 

συνταξιούχοι (λόγω εφαρμογής των νόμων 4387/2016 και 4670/2020),θα λάβουν 

αυξήσεις στις συντάξεις τους,  πλέον του καθαρού ποσού που ελάμβαναν στις 

31.12.2014, αποτελεί την καλύτερη απάντηση στις φτηνές δικαιολογίες τους και 

στο έγκλημα που στο όνομα του κομματικού συνδικαλισμού διέπραξαν και το 

συνεχίζουν… Οι συνταξιούχοι της ΤτΕ, πλην εκείνων που αναφέρουμε παραπάνω 

στο σημείο έξι(6), εξακολουθούν να λαμβάνουν καθαρό ποσό κύριας  σύνταξης, ότι 

ελάμβαναν στις 31.12.2014!!   

8. Η Τράπεζα συνεχίζει να εκποιεί τα ακίνητα των ασφαλιστικών ταμείων, τα οποία 

της εκχωρήθηκαν, με την υποχρέωση να τηρεί τις διατάξεις των Καταστατικών των 

ταμείων και την ισχύουσα νομοθεσία και αυτή, για να μειώσει το κόστος, τα 

καταπατεί;; Θα συνεχιστεί αδιαμαρτύρητα αυτός ο καταστροφικός δρόμος, που με 

την πρόταση ανάθεσης των Κατασκηνώσεων σε ιδιώτες, γίνεται ακόμα πιο 

προφανής για το σύνολο των κοινωνικών μας κατακτήσεων ή θα ενημερωθεί το 

προσωπικό  και θα αντιδράσουμε όπως αξίζει στην ιστορία μας ως προσωπικού 

της ΤτΕ;;  

 

Πολλά θα βγουν στην πορεία κάτω από το χαλί που τα έχουν κρυμμένα... Η οξύτητα 

και η ένταση, που χρησιμοποιούν για να κρύψουν την πλήρη ευθυγράμμισή τους με 

την πολιτική της σημερινής κυβέρνησης και του Διοικητή της ΤτΕ, δεν πρόκειται εσαεί 

να αποδίδει… Οι συνταξιούχοι, αν θέλουν να αποτρέψουν την πλήρη καταστροφή των 

δομών τις οποίες κατακτήσαμε στην υγεία και τη σύνταξη στο χώρο μας, πρέπει να 

αρθούν πάνω από προσωπικές φιλίες, κόμματα και παρατάξεις. Η εποχή μας απαιτεί 

ενότητα, χειραφέτηση και ανεξαρτησία.  Στη κατεύθυνση αυτή πρέπει ΟΛΟΙ σε 

όλη την Ελλάδα, να συμβάλλουν...  

 

ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ, ΜΕΛΟΣ ΔΣ. ΣΣΤΕ,  

ΜΕΛΟΣ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤτΕ 


