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Ανακοίνωση Νο 31 

Το Ταμείο Υγείας στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων 

διασφαλίζοντας την εξυπηρέτηση και προστασία των μελών του  

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, στη βάση των μέτρων που ελήφθησαν από την 

κυβέρνηση με σκοπό τον περιορισμό της διασποράς της νόσου COVID-19, το ενδιαφέρον και η 

ανησυχία της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου 

μας επικεντρώθηκε λόγω της πανδημίας σε θέματα που αφορούσαν το Ταμείο Υγείας, 

ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη μας να εξυπηρετηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο 

και να προστατευθούν με την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και ενεργειών. 

 Μετά από συνεννόηση του Προέδρου του Ταμείου Υγείας με το Σύλλογο Συνταξιούχων 

ελήφθησαν μια σειρά μέτρων σχετικά με: 

α) τη διαδικασία με την οποία θα γίνονται οι επείγουσες εξετάσεις 

β) την αποστολή παραστατικών και δικαιολογητικών από τους ασφαλισμένους για διεκπεραίωσή 

τους   

γ) την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, όπου οι συνταγές θα καταγράφονται ηλεκτρονικά και 

θα αποστέλλονται ταχυδρομικά στους ασφαλισμένους. Το τελευταίο διάστημα μετά την 

καθιέρωση της νέας διαδικασίας διακινήθηκαν περισσότερες από 2.000 συνταγές για τις ανάγκες 

των μελών μας. 

 Η εκλεγμένη σύμβουλος του Συλλόγου μας, με την καθημερινή παρουσία της στο 

Ταμείο Υγείας, κατέβαλλε και συνεχίζει να καταβάλλει φιλότιμες προσπάθειες ώστε ο κάθε 

συνταξιούχος να τύχει της καλύτερης εξυπηρέτησης και ενημέρωσης για τις υπηρεσίες και 

τον τρόπο παροχής τους από το Ταμείο αυτή τη δύσκολη και κρίσιμη περίοδο που διανύουμε. 

 Θωρείται βέβαια αυτονόητο ότι μετά τη σταδιακή αποκλιμάκωση των μέτρων  

που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της πανδημίας θα πρέπει κατά την ίδια λογική να 

αποκαθίστανται σταδιακά και οι παρεχόμενες υπηρεσίες του Ταμείου ώστε να 

διευκολύνονται γενικότερα οι ασφαλισμένοι του χώρου μας. 

 

http://www.sste.gr/


Η σοβαρότητα της κατάστασης με αφορμή την πανδημία  

δεν αφήνει περιθώρια λαϊκισμού και παροχολογίας!!! 

 Θέλοντας ορισμένοι να εκμεταλλευτούν τη γενικευμένη ανασφάλεια και 

αβεβαιότητα που έφερε στην επιφάνεια η πανδημία, όχι μόνο για λόγους υγείας αλλά και 

οικονομικούς, υπερέβησαν εαυτόν σε υποσχέσεις και παροχές προς τους συναδέλφους 

συνταξιούχους. 

 Η συγκεκριμένη πρακτική αναδεικνύεται μέσα από τις τελευταίες τρεις ανακοινώσεις της 

παράταξης των Εν Δράσει. Αφού προχώρησαν στην ανέγερση Νοσοκομειακής μονάδας στο 

Χολαργό και στην υιοθέτηση του αιτήματος των συναδέλφων για την ταυτόχρονη ανέγερση 

γηροκομείου στον ίδιο χώρο, επιπρόσθετα πρότειναν ένα δεκαπενθήμερο επιπλέον στους 

συνταξιούχους αλλά και το πάγωμα της πληρωμής των δανείων τους.  

 Οι ίδιοι συνδικαλιστές της ίδιας παράταξης που μας κατηγορούσαν όταν υπογράφαμε τη 

συμφωνία για τις ρυθμίσεις των δανείων ότι «με δάνεια και παροχές επιχειρούν τον 

αποπροσανατολισμό των συναδέλφων», Ανακοίνωση Εν Δράσει Νο36/1.6.2018, τώρα 

έρχονται και ζητούν πρόσθετες ρυθμίσεις δανείων!!! Όταν όλοι γνωρίζουν ότι οι ρυθμίσεις των 

δανείων για τους συνταξιούχους της ΤτΕ ξεκίνησαν το 2012 και λήγουν στις 31/12/2022. 

Συνολικά 11 έτη θα απολαμβάνουν οι συνταξιούχοι του χώρου μας τα θετικά αποτελέσματα των 

ρυθμίσεων που έχει πετύχει ο Σύλλογός μας. Ρυθμίσεις  που δεν έχουν υπάρξει από κανένα άλλο 

συνταξιοδοτικό φορέα. Στις παραπάνω ρυθμίσεις που αφορούν τον τρόπο αποπληρωμής και τη 

μείωση των επιτοκίων των δανείων σε πολύ χαμηλά ποσοστά προστέθηκε και η παροχή 3 

δανείων οικονομικών αναγκών για τους συνταξιούχους που επιθυμούν να κάνουν χρήση. 

Θεωρούμε λοιπόν ότι για το Σύλλογό μας δεν αποτελεί η πανδημία αιτία επιπρόσθετων 

διευκολύνσεων στα δάνεια καθότι αυτές υπάρχουν για τους συνταξιούχους μας εδώ και 9 

περίπου χρόνια!!! 
 

Παρερμηνεύουν σοβαρές πτυχές της Υπουργικής Απόφασης με 
σκοπό την παραπληροφόρηση των συναδέλφων  

 

 

Μας προξενεί εντύπωση το απύθμενο θράσος του επικεφαλής των Εν Δράσει που ενώ δεν 

φιλοτιμήθηκε, όπως αναφέρεται στην προηγούμενη ανακοίνωση του Συλλόγου, να γράψει δυο 

λόγια για να ενημερώσει τους συναδέλφους για την αψυχολόγητη και επικίνδυνη ενέργεια 

της προσφυγής 29 μελών της παράταξής του ενάντια στο Υπουργείο Εργασίας, μας καθιστά 

και υπεύθυνους καθότι δεν δημοσιεύσαμε το περιεχόμενο της προσφυγής τους για να 

διαπιστώσουν άλλη μια φορά οι συνάδελφοι τα «ατράνταχτα» επιχειρήματα που χρησιμοποιούν 

για αυτήν την ενέργειά τους!!! Όταν με μία ανάγνωση και μόνο μπορεί να διαπιστώσει ο κάθε 



συνάδελφος τις ίδιες απόψεις που επαναλαμβάνει στις ανακοινώσεις του όλο το τελευταίο 

χρονικό διάστημα ο «ειδήμονας» περί των ασφαλιστικών.  

Ενώ στην αίτηση ακύρωσης ρητά παρατίθενται οι διατάξεις οι οποίες εφαρμόζονται στην 

Τράπεζα της Ελλάδος ως ασφαλιστικού φορέα του προσωπικού της τεχνηέντως στη συνέχεια 

γίνεται προσπάθεια διαστρέβλωσης αυτών προκειμένου να εφευρεθούν λόγοι ακύρωσης. 

 

Παρατηρήσεις επί της αιτήσεως ακύρωσης των «29»: 

1. Ενώ ρητά με το άρθρο 64 παρ.1 του ν.3863/2010 ορίζεται ότι το καταστατικό του πρώην 

ΤΣΠΤΕ τροποποιείται με απόφαση του Συμβουλίου Ασφάλισης μετά από έγκριση του 

Υπουργού Εργασίας προβάλλεται ως λόγος ακυρότητας της απόφασης μεταξύ άλλων και η 

έλλειψη διατύπωσης γνώμης από το Γενικό Συμβούλιο, προϋπόθεση η οποία δεν 

προβλέπεται. 

2. Επικαλείται σκοπίμως το διαχωρισμό προ και μετά του 2015 αποκρύπτοντας ότι από το 

2015 οι συντάξεις έβγαιναν «έναντι» και η προσβαλλόμενη Υπουργική Απόφαση αποσκοπεί 

στην τακτοποίηση της συγκεκριμένης εκκρεμότητας για συνταξιούχους που δεν τους 

απονεμήθηκε οριστική σύνταξη.  

3. Προβάλλεται ως λόγος ακύρωσης η άνιση μεταχείριση παλαιών και νέων συνταξιούχων παρά 

το ότι το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κρίνεται με βάση το νομικό καθεστώς που ισχύει 

κατά το χρόνο θεμελίωσης του δικαιώματος και υποβολής της σχετικής αίτησης 

συνταξιοδότησης και  ο χρόνος αποχωρήσεως από την υπηρεσία αποτελεί καταρχάς 

παράγοντα αρκούντως αντικειμενικό που δικαιολογεί την διαφορετική μεταχείριση των 

συνταξιούχων. 

4. Με το άρθρο 53 του ν.4387/2016 εντάχθηκε το σύνολο σχεδόν των υφιστάμενων φορέων 

κοινωνικής ασφάλισης στον ΕΦΚΑ,  θεσπίσθηκαν δε με τις διατάξεις του ενιαίοι κανόνες 

υπολογισμού της σύνταξης  για όλους τους ασφαλισμένους των φορέων που εντάχθηκαν 

στον ΕΦΚΑ . Για το λόγο αυτό για τους ως άνω ασφαλισμένους και μόνο με το άρθρο 27 

παρ.4  του ν.4387/2016 καταργήθηκαν τα άρθρα 1-4 του ν. 3863/2010 όπως ίσχυαν και 

αφορούσαν τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης των ασφαλισμένων που 

συνταξιοδοτούνται από 1-1-2015 και εφεξής . 

Εν προκειμένω η Τράπεζα της Ελλάδος δεν εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ ούτε ο νομοθέτης 

την περιέλαβε στο ρυθμιστικό πεδίο των άλλων διατάξεων του ν.4387/2016 που αφορούν 

τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων των νέων συνταξιούχων αλλά και τον 

επανυπολογισμό των παλαιών, από τις διατάξεις των οποίων ρητά εξαιρέθηκε και 

επομένως για την ΤτΕ δεν έχουν καταργηθεί οι διατάξεις των άρθρων 1-4 του 

ν.3863/2010 όπως ισχύει καθώς η ως άνω κατάργηση αφορά αποκλειστικά και 



μόνο τους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικούς φορείς και τους υπαχθέντες 

σε αυτόν ασφαλισμένους και συνταξιούχους. 

5. Σκοπίμως υποκρύπτουν το μεικτό τρόπο υπολογισμού για τα έτη προ του 2011 για κάθε 

ασφαλισμένο που συνταξιοδοτείται μετά την 1/1/2015. Πχ. Συνταξιούχος με 35 χρόνια 

υπηρεσίας που συνταξιοδοτείται την 1/1/2016 τα πρώτα 30 χρόνια υπολογίζονται με τους 

προηγούμενους νόμους (Ρέππα κλπ) και μόνον τα τελευταία 5 δηλαδή από 1/1/2011 έως 

31/12/2015  υπολογίζονται με το νόμο Λοβέρδου. Συνεπώς το ανώτατο όριο 

υπολογισμού με το νόμο Λοβέρδου σήμερα είναι τα 9 έτη. 

6. Η ΤτΕ οφείλει να εφαρμόζει τις καταστατικές διατάξεις του πρώην ΤΣΠΤΕ και την 

ισχύουσα νομοθεσία και τις γενικές διατάξεις νόμων που την αφορούν και για το 

λόγο αυτό νομίμως εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση. Από καμία διάταξη νόμου δεν 

προβλέπεται επανυπολογισμός των συντάξεων των ήδη συνταξιούχων αφού οι διατάξεις για 

επανυπολογισμό αφορούν αποκλειστικά τους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ συνταξιούχους. Η ΤτΕ 

έχει εξαιρεθεί ρητά από τον επανυπολογισμό. 

7. Χρησιμοποιεί ένα αυθαίρετο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων για τις τρεις συναδέλφους με 

σκοπό την παραπλάνηση των συνταξιούχων.  

 

Επιδιώκουν την ακύρωση της Απόφασης χωρίς να έχουν συγκεκριμένη πρόταση 

του τι θα ισχύσει στον τρόπο απονομής σύνταξης από το 2015 και μετά. Οποιαδήποτε 

προσπάθεια επιλεκτικής εφαρμογής διατάξεων διάφορων νομοθετημάτων θα 

οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε επικίνδυνα ασφαλιστικά μονοπάτια για το 

σύνολο των ασφαλισμένων του χώρου μας. 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας 

Ιωάννης Γοζαδίνος    Νικόλαος Αντωνόπουλος 

 

 

Υ.Γ. Σε σχετική ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας ανέφερε: 

«Η κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη την ανεξαρτησία και το Καταστατικό της Τράπεζας της 

Ελλάδος, προτείνει την ανανέωση της θητείας του νυν Διοικητή της ΤτΕ, κ. Γιάννη 

Στουρνάρα». 

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων εύχεται στον κ. Διοικητή καλή επιτυχία και δύναμη για τη συνέχιση και  

ευόδωση του δύσκολου έργου που αναλαμβάνει σε αυτήν την κρίσιμη συγκυρία. 
 


