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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No23 

 

ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΑΝΟΧΗ ΣΤΟ ΨΕΥΔΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 

ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ 
 

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

  Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. τη Δευτέρα (9/7/2018), ο Πρόεδρος του ΣΣΤΕ στην εισήγησή του 

για το πρώτο θέμα της ημερησίας διάταξης που αφορούσε «την επιστολή που απέστειλε ο αρμόδιος 

Υφυπουργός Εργασίας προς το διευθύνοντα σύμβουλο της ΗΔΙΚΑ» επανέλαβε άλλη μια φορά 

αυτούσια την άποψη του Συλλόγου μας όπως έχει καταγραφεί στην ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ που 

κυκλοφόρησε στις 3/7/2018 και συγκεκριμένα: «…η επιστολή που απεστάλη από τον 

υφυπουργό Τάσο Πετρόπουλο προς το διευθύνοντα σύμβουλο της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. κ. Τάγαρη 

με σκοπό τη διευθέτηση του τρόπου παροχής στοιχείων της ΤτΕ προς την ΗΔΙΚΑ μόνο θετική 

ανταπόκριση μπορεί να έχει από το Σύλλογό μας, με τη βασική προϋπόθεση ότι τα αιτήματά μας 

θα αντιμετωπίζονται με τη δέουσα υπευθυνότητα και σοβαρότητα καθότι ο απεγκλωβισμός 

μας από την ΗΔΙΚΑ, όπως προαναφέραμε, δεν επιλύει κανένα θέμα απλά δημιουργεί τις 

προϋποθέσεις επίλυσής τους χωρίς ειδικότερες τριβές…»  

 Η συγκεκριμένη αναφορά του Συλλόγου μας ότι αποτελεί βασική προϋπόθεση ότι τα 

αιτήματά μας θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τη δέουσα υπευθυνότητα και σοβαρότητα δεν 

ήταν καθόλου τυχαία καθότι ήμασταν σίγουροι ότι μια θετική εξέλιξη όπως αυτή της ΗΔΙΚΑ θα 

μπορούσε να αποτελέσει αφετηρία για τη δημιουργία κλίματος υπέρμετρου λαϊκισμού και 

παραπληροφόρησης από συγκεκριμένες συνδικαλιστικές παρατάξεις προς τους συναδέλφους 

συνταξιούχους. 

 Μέσα σ’ αυτό το κλίμα οι εκλεγμένοι διοικητικοί σύμβουλοι της παράταξης των «Εν Δράσει» 

κατέθεσαν έγγραφη πρόταση προς το ΔΣ του ΣΣΤΕ με αφορμή τα νέα δεδομένα που 

δημιουργήθηκαν, ειδικότερα μετά τον απεγκλωβισμό μας από την ΗΔΙΚΑ την οποία πρότειναν να 

υιοθετηθεί ομόφωνα ως απόφαση του ΔΣ στη συνεδρία της 9/7/2018, απόσπασμα της οποίας και 

σας παραθέτουμε: 

«…Τη σύνταξη επιστολής του Δ. Σ. του Σ.Σ.Τ.Ε. προς τη Διοίκηση, με την οποία να ζητήσουμε 

ΟΜΟΦΩΝΑ: 

 Την άρση των κρατήσεων των μνημονιακών νόμων και ειδικά εκείνων  που αναφέρονται στη 

γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της 3.10.2017, από τον  επόμενο μήνα, δηλαδή με τη 

σύνταξη του μηνός Σεπτεμβρίου. 

 Την ταυτόχρονη κατάργηση της κράτησης της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.), για  τη  

συνέχιση της οποίας, δεν υπάρχει πλέον καμιά  νόμιμη δικαιολογία. 

 Την αναζήτηση τρόπων, για την απόδοση των αναδρομικών των καταργημένων μνημονιακών 

κρατήσεων….» 
 

 Από όλες τις παραπάνω προτάσεις η μόνη της οποίας η λύση διευκολύνεται από τις νέες 

εξελίξεις σχετικά με την ΗΔΙΚΑ είναι η πρόταση για την άρση των κρατήσεων, γιατί 

πράγματι μπορεί να προχωρήσει χωρίς να δημιουργήσει ειδικότερες τριβές με το αρμόδιο 

Υπουργείο… 
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 Για τα αναδρομικά των μνημονιακών  κρατήσεων βεβαίως και είχε γνωμοδοτήσει θετικά το 

Νομικό Συμβούλιο για την καταβολή τους από 11/6/2015, αλλά ο απεγκλωβισμός μας από 

την ΗΔΙΚΑ δεν έρχεται να προσθέσει απολύτως τίποτα στην ικανοποίηση του συγκεκριμένου 

αιτήματος. 
 

 Η κράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων (ΕΑΣ) τόσο στην κύρια όσο και στην 

επικουρική σύνταξη προβλέπεται από τις διατάξεις συγκεκριμένων νόμων. Αρχικώς από το 

Ν3863/10 και στη συνέχεια από το Ν3986/11 (αρθ. 44). Οι κρατήσεις υπέρ ΕΑΣ από την ίδια 

την Τράπεζα στην κύρια σύνταξη είχαν ξεκινήσει τον Αύγουστο του 2010 και οι κρατήσεις 

στην επικουρική το Σεπτέμβριο του 2011, πολύ πριν την αποστολή στοιχείων στην 

ΗΔΙΚΑ. Βάσει του Νόμου η ΗΔΙΚΑ προβαίνει στην κράτηση υπέρ ΕΑΣ στην κύρια σύνταξη από 

1/7/2013 μέχρι και σήμερα που της αποστέλλονται τα στοιχεία των συνταξιούχων της ΤτΕ. 

Άρα αντιλαμβάνεστε ότι ο απεγκλωβισμός μας από την ΗΔΙΚΑ δεν προσφέρει στο συγκεκριμένο 

θέμα καμία λύση καθότι εφαρμόζεται ο Νόμος. Αναφορές του επικεφαλής των «Εν 

Δράσει» ότι η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την ΕΑΣ καλύπτει εκτός τους δημοσίους 

και τους συνταξιούχους της ΤτΕ και μάλιστα ότι το Νομικό Συμβούλιο στη γνωμοδότησή του 

ενίσχυσε την άποψή του, είναι ψευδέστατες. Δυστυχώς αναγκαστήκαμε να διαβάσουμε 

αυτούσια τη συγκεκριμένη αναφορά της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου στην 

τελευταία συνεδρία του ΔΣ για να σταματήσει να επαναλαμβάνει τα ίδια ψεύδη.  

Εάν πραγματικά θέλει να στηρίξει κανείς με σοβαρά επιχειρήματα το ενδεχόμενο της 

κατάργησης της κράτησης υπέρ ΕΑΣ, τόσο στην κύρια όσο και στην επικουρική σύνταξη, μόνο στο 

επιχείρημα της μη ανταποδοτικότητας των κρατήσεων αυτών, έναντι των συνταξιούχων της ΤτΕ 

μπορεί να στηριχθεί και μάλιστα εφόσον από την 1/1/2011, ημερομηνία που έχει καταστεί η Τράπεζα 

βάσει του Ν3863/10 ασφαλιστικός φορέας του προσωπικού της, δεν επιβαρύνει με τις συντάξεις 

των ασφαλισμένων της τη γενική κυβέρνηση. Θα πρέπει όμως ταυτόχρονα να ανευρεθεί λύση 

για την υπέρβαση του Νόμου καθότι έχουν προηγηθεί κρατήσεις υπέρ ΕΑΣ για δέκα (10) περίπου 

χρόνια και για τις δύο συντάξεις (κύρια και επικουρική), λύση όχι και τόσο εύκολη… 

Τα θέματα αυτά, για να έχουν θετικό αποτέλεσμα, θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με την 

ανάλογη σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Δεν μπορεί κάθε τόσο να κάνεις σημαία τη μία την 

απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την άλλη τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου και 

τώρα τη θετική εξέλιξη με την ΗΔΙΚΑ όταν γνωρίζεις πολύ καλά ότι καμία από τις τρεις εκδοχές 

δεν βοηθά την επίλυση του συγκεκριμένου θέματος. 

Αντιλαμβάνεται πλέον ο κάθε συνάδελφος ότι μια πρόταση που κατατίθεται στο ΔΣ του 

Συλλόγου μας για τη δημιουργία εντυπώσεων και μόνο, χωρίς καμία νομική βάση, δεν μπορεί να 

υιοθετηθεί από την πλειοψηφία του ΔΣ, ειδικότερα όταν ζητούν να αποσταλεί στον κ. Διοικητή ως 

ενιαία πρόταση του Συλλόγου μας. Εάν πράγματι αναζητούν και ενδιαφέρονται για 

ΟΜΟΦΩΝΕΣ προτάσεις και λύσεις θα πρέπει να αποβάλλουν  τις συνδικαλιστικές και 

κομματικές σκοπιμότητές τους. 

Οι ενέργειες που απαιτούνται να γίνουν προς τον κ. Διοικητή για την ικανοποίηση του αιτήματος 

της περικοπής των κρατήσεων, ειδικότερα μετά τις νέες εξελίξεις σχετικά με την ΗΔΙΚΑ, θα γίνουν 

άμεσα από το Σύλλογό μας και μάλιστα με τη δέουσα σοβαρότητα που απαιτείται. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Υ.Γ. Ενημερώνουμε τους συναδέλφους ότι το Δικηγορικό Γραφείο με το οποίο συνεργάζεται ο 

Σύλλογός μας έχει καταθέσει σχεδόν το σύνολο των αγωγών που αφορούν τα Δώρα στην 

επικουρική και το Πρόγραμμα στα αρμόδια δικαστήρια. Ταυτόχρονα έχουν οριστεί δικάσιμες 

ημερομηνίες από Πρωτοδικείο και Ειρηνοδικείο για τον Οκτώβρη, Νοέμβρη και Δεκέμβρη του 

2018.  


