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Ανακοίνωση Νο 39
ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΟΥΝ
ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΑΣ
Συνάδελφοι,
Στο Γενικό Συμβούλιο της 5ης Οκτωβρίου λήφθηκε απόφαση για καταβολή των
αναδρομικών των κύριων συντάξεων του 11μήνου χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
Δε γίνεται καμία απολύτως αναφορά για απόσβεση των αξιώσεών μας στο μέλλον.
Επίσης, όπως ρητά αναφέρεται στην επιστολή του ΣΣΤΕ προς τον κ. Διοικητή, το
κείμενο της οποίας αναρτήσαμε στην ανακοίνωσή μας Νο38/6.10.2020, η καταβολή των
αναδρομικών του 11μήνου αποτελεί μέρος των συνολικών αιτημάτων των συνταξιούχων,
η δε καταβολή των αναδρομικών όχι μόνο δεν αποτελεί ταφόπλακα στις διεκδικήσεις μας αλλά
δημιουργεί τη βάση πάνω στην οποία θα πατήσουμε για την οριστική ικανοποίηση του
αιτήματος της παύσης των δύο κρατήσεων.
Μετά από όλα τα παραπάνω, οι οδηγίες που δίδονται με την ανακοίνωση της
παράταξης των Εν Δράσει Νο35/7.10.2020 για την κατάθεση δηλώσεων από τους
συναδέλφους λόγω της καταβολής των αναδρομικών, διαστρεβλώνουν την απόφαση του
Γενικού Συμβουλίου και μας οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε επικίνδυνα μονοπάτια…
Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη παράταξη, και ειδικότερα ο
επικεφαλής της, προσπαθεί με «νύχια και με δόντια» να σταματήσει και να υπονομεύσει
την όποια προσπάθεια του Συλλόγου μας για την επίλυση θεμάτων που αφορούν τους
συνταξιούχους μας.
Θεωρούμε όμως ότι αυτό που πραγματικά ενόχλησε τον επικεφαλής της συγκεκριμένης
παράταξης δεν είναι μόνον η καταβολή του 11μήνου στους συνταξιούχους αλλά το κλείσιμο
όλων των εκκρεμοτήτων τους τελευταίους μήνες.
Υπενθυμίζουμε στους συναδέλφους ότι:

Με τη σύνταξη του μηνός Ιουνίου ξεκίνησε η εφαρμογή του πλαφόν στις συντάξεις
για 550 περίπου συναδέλφους συνταξιούχους. Οι κρατήσεις των συντάξεων καταφέραμε να
παραμείνουν στα προηγούμενα επίπεδα (πλαφόν 2.773€) κατά τα πρότυπα του ΕΦΚΑ.

Με τη σύνταξη του μηνός Ιουλίου ξεκίνησε η απονομή σύνταξης για ένα αριθμό
συναδέλφων που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 1/1/2015 και ελάμβαναν «έναντι σύνταξης».

Με τη σύνταξη του μηνός Σεπτεμβρίου καταβλήθηκαν: α) 4 ½ μήνες αναδρομικά
στους συναδέλφους λόγω εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης από 16/1/2020 και β)
επίσης αναδρομικά στους συναδέλφους από την ημερομηνία που τους απονεμήθηκε
σύνταξη.

Με τη σύνταξη του μηνός Οκτωβρίου, μετά από απόφαση της Διαχειριστικής
Επιτροπής του Προγράμματος, διευθετήθηκαν οι διαφορές που είχαν προκύψει σε ένα

αριθμό συνταξιούχων στο Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών, δηλαδή ουσιαστικά
ενισχύθηκε το “POOL” του Προγράμματος με επιπλέον χρήματα.

Με τη σύνταξη του μηνός Νοεμβρίου (τέλος Οκτωβρίου) θα χορηγηθούν τα
αναδρομικά του 11μήνου.
Ταυτόχρονα, εντός του μηνός Οκτωβρίου ξεκίνησε η τμηματική ικανοποίηση των
αιτήσεων που έχουν κατατεθεί από τους συνταξιούχους για τη χορήγηση δανείου 4
συντάξεων με πλαφόν τις 5.000€. Άλλη μία οικονομική ανάσα για τους συνταξιούχους του
χώρου μας.
Όλα τα παραπάνω έχουν θορυβήσει, όπως αναφέραμε, τον επικεφαλής της
παράταξης των Εν Δράσει και αναγκάστηκε στην τελευταία ανακοίνωση της παράταξής του
Νο35/7.10.2020 να προσφύγει στην πάγια και προσφιλή μέθοδο που ακολουθεί όλα τα
τελευταία χρόνια, αυτή της κινδυνολογίας, της παραπληροφόρησης και της λάσπης για
ένα αριθμό υψηλόβαθμων συναδέλφων. Με όλες τις ανακρίβειες που αναφέρει, για άλλη
μια φορά, μας αναγκάζει να του θέσουμε τρία πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα:
1)
Πράγματι δε γνωρίζει ότι οι μνημονιακές κρατήσεις δεν έχουν σταματήσει για κανένα
συνταξιούχο της χώρας και ότι ο Νόμος Κατρούγκαλου (Ν4387/16) το μόνο που πέτυχε με τον
επανυπολογισμό των συντάξεων ήταν η μη απεικόνιση των τριών μνημονιακών κρατήσεων
αλλά η συνέχιση της καταβολής τους; Δε γνωρίζει ότι το αρχείο που αποστέλλει η ΤτΕ
στην ΗΔΙΚΑ με τις 3 κρατήσεις αποστέλλει αντίστοιχα και ο ΕΦΚΑ για όλους τους
συνταξιούχους του;;;
2)
Δεν έχουν περιέλθει στα χέρια του, εδώ και ένα μήνα περίπου, μέσω του δικηγορικού
γραφείου που συνεργάζεται ο ίδιος, οι προτάσεις της πρόσθετης παρέμβασης της
Τράπεζας στην προσφυγή των «29» ενάντια στην Υπουργική Απόφαση; Δεν γνωρίζει ότι οι
υπολογισμοί που έχουν πραγματοποιήσει τα αρμόδια τμήματα στις συντάξεις των τριών
συνταξιούχων (Χατούπη Μ., Νικολοπούλου Β., Κουρκουτσάκη Κ.), που πιλοτικά έχει θέσει στην
προσφυγή, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που συνεχίζει να επικαλείται για συνταξιούχους
δύο ταχυτήτων; Θα αναρτήσει τα συγκεκριμένα στοιχεία στο διαδίκτυο με την ίδια
ευκολία που ανάρτησε την προσφυγή ή θα αναγκαστούμε να το πράξουμε εμείς;;;
3)
Θα συνεχίσει να ρίχνει λάσπη σε υψηλόβαθμους συνταξιούχους και σε ένα
αριθμό συνδικαλιστών ότι δήθεν έχουν καρπωθεί αυξήσεις που δεν τους αναλογούν,
αποκαλώντας τους ειρωνικά “golden boys”; Ο ίδιος άραγε δεν είναι υψηλόβαθμος
συνταξιούχος και ταυτόχρονα συνδικαλιστής και μάλιστα έχει εισπράξει πολύ μεγαλύτερες
αυξήσεις από κάποιους συναδέλφους που λοιδορεί; Διερωτόμεθα, του έχει μείνει έστω και το
ελάχιστο φιλότιμο να κάνει γνωστό στους συνάδελφους τις αυξήσεις που έχει καρπωθεί το
τελευταίο χρονικό διάστημα και αυτές που πρόκειται να ακολουθήσουν; Εάν δεν είναι σε
θέση να το πράξει το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να σιωπήσει.
Βεβαίως, σε μια τόσο κρίσιμη περίοδο, θα αφήσουμε ασχολίαστη την τελευταία
παράγραφο της πρόσφατης ανακοίνωσής του περί προσπάθειας ανατροπής της νομίμως
εκλεγείσας πλειοψηφίας του ΣΣΤΕ, υπενθυμίζοντάς του ότι στην Έκτακτη Γενική
Συνέλευση της 13/2/2020, που προκάλεσε ο ίδιος, αποδοκιμάστηκε από την συντριπτική
πλειοψηφία των συναδέλφων μας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
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