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Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Από τον Μάιο του 2010 που εφαρμόστηκαν τα πρώτα μέτρα με τα μνημόνια η
περισσότερα πληττόμενη κοινωνική τάξη είναι οι Συνταξιούχοι.
Η αφετηρία των περικοπών σε βάρος μας, με τη χώρα να διέρχεται μια
πρωτοφανή οικονομική κρίση, δημιούργησε ένα κλίμα ανοχής για τη «σωτηρία της
πατρίδας».
Δυστυχώς, όμως, η στάση αυτή, άνοιξε την όρεξη στην Πολιτεία, για συνεχείς
μειώσεις στις συντάξεις μας, με αποτέλεσμα τα νομοσχέδια 4051/2012 και
4093/2012, να περιορίσουν, σχεδόν στο ήμισυ τις συντάξεις μας.
Ο Σύλλογός μας, είναι από τους πρώτους που αντέδρασαν - και ο μόνος στο
χώρο της π.ΑΤΕ - (προέτρεψε την ΟΣΤΟΕ και άλλες Συνδικαλιστικές Οργανώσεις) και
προσέφυγαν στο ΣτΕ για ακύρωση των Νόμων. Αποτέλεσμα ήταν με τις αποφάσεις
2289 και 2290 του ΣτΕ, τον Ιούνιο του 2015, οι μειώσεις αυτές (ν. 4051 και
4093/2012) να κριθούν παράνομες και αντισυνταγματικές και συνεπώς θα έπρεπε
οι συντάξεις μας να επανέλθουν, στα προηγούμενα επίπεδα.
Η τότε Κυβέρνηση, αντί να συμμορφωθεί με την απόφαση του ΣτΕ, έφερε στη
Βουλή νόμο, με τον οποίο νομιμοποίησε τις μειώσεις των νόμων 4051/2012 και
4093/2012. Στις 4.10.2019 εκδόθηκαν νέες αποφάσεις του ΣτΕ (1889 και 1890) που
έκριναν συνταγματικό το νόμο 4387/2016, του Κατρούγκαλου και επομένως νόμιμες
όλες τις περικοπές από τον το Μάιο του 2016, ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου
4387/2016, και μετά. Επομένως έμεναν σε εκκρεμότητα διάστημα αναδρομικών 11
μηνών (Ιούνιος 2015 μέχρι Μάιο 2016).
'Όμως και αυτά τα ελάχιστα η Κυβέρνηση δεν είχε τη διάθεση να τα δώσει
στους Συνταξιούχους. Έτσι προσέφυγε στο "εφεύρημα" της πιλοτικής δίκης, στις 10
Ιανουάριο του 2020, για να αποφασίσει το ΣτΕ αν οι Συνταξιούχοι, δικαιούνται
αναδρομικά. Με το τέχνασμα αυτό ανεστάλησαν και οι εκδικάσεις των προσφυγών,
χιλιάδων Συνταξιούχων στα Διοικητικά Δικαστήρια. Η συζήτηση στην Ολομέλεια του
ΣτΕ στις αρχές του 2020 και οι αποφάσεις στη συνέχεια(1439 έως 1443) τον Ιούνιο
του 2020, ακύρωσαν την προηγούμενη απόφαση του 2015, νομιμοποίησε τις
περικοπές των νόμων 4051 και 4093 και διέταξε επιστροφή μόνο 11 μηνών σε Κύρια
και Επικουρική Σύνταξη, Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα Αδείας.

Δυστυχώς η Κυβέρνηση, (καθώς βλέπετε οι Κυβερνήσεις, έχουν κοινή γραμμή,
διαχρονικά), δεν σεβάστηκε ούτε αυτή την απόφαση του ΣτΕ και χορήγησε το 11μηνο
μόνο στις Κύριες Συντάξεις, αφήνοντας απ’ έξω τις Επικουρικές Συντάξεις, το επιδόμα
αδείας και τα Δώρα, με αποτέλεσμα όσοι είχαν Κύρια Σύνταξη, μέχρι 1.000 ευρώ
μικτά, να μην λάβουν τίποτα.
Δυστυχώς, όμως οι εμπαιγμοί των Συνταξιούχων, δεν τελειώνουν εδώ, καθώς η
Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Οικονομικών, αποφάσισε ότι
"καταβάλλονται άτοκα στους δικαιούχους οι περικοπές των Κύριων Συντάξεων με
βάσει τους νόμους 4051 και 4093 του 2012. Με την καταβολή των ποσών αυτών οι
αξιώσεις των συνταξιούχων για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και
καταργήσεις Επικουρικών Συντάξεων, Επιδομάτων Αδείας και Εορτών Χριστουγέννων
και Πάσχα κατά το χρονικό διάστημα 11.6.2015 έως την δημοσίευση του νόμου
4387/2016 (15.5.2016) αποσβένονται, για όσους δεν έχουν καταθέσει προσφυγές στο
Διοικητικό Πρωτοδικείο μέχρι 8.10.2020.
Για άλλη μία φορά η Κυβέρνηση δεν εφήρμοσε ούτε και αυτή την απόφαση του
ΣτΕ για να χορηγήσει τα αναδρομικά τουλάχιστον 11 μηνών.
Έτσι ο Σύλλογός μας αλλά και άλλες συνδικαλιστικές Οργανώσεις προσέφυγαν
στο ΣτΕ που καλείται να αποφασίσει στις 15.1.2021για τις διεκδικήσεις όλων των
παλαιών συνταξιούχων (πριν από το Μάιο του 2016) για :




Επιστροφές μειώσεων Επικουρικών Συντάξεων 11μήνου (Ιουνίου 2015 Μαΐου 2016)
Την καταβολή των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόματος Αδείας.
Για όσους πληρώθηκαν τα αναδρομικά σε Κύρια Σύνταξη και δεν
άσκησαν αγωγές μέχρι της 8 Οκτωβρίου, να μην αποσβένεται το
δικαίωμα για τις αξιώσεις τους, που αφορούν τις περικοπές των Κύριων
και Επικουρικών Συντάξεων καθώς και τα Δώρα και το Επίδομα Αδείας.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Άλλος ένας εμπαιγμός σε βάρος των Συνταξιούχων, είναι η υπόθεση με τον
επανυπολογισμό των συντάξεων, αυτών που έχουν πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης.
Σχεδόν, 10 μήνες, περιμένουμε να ολοκληρωθεί και μετά από συνεχείς αναβολές,
υπάρχει η υπόσχεση ότι θα γίνει τον Μάρτιο, του νέου έτους.
Ο Σύλλογός μας, από την αρχή των μνημονίων, 10 χρόνια τώρα, παλεύουμε με
όλα τα μέσα και τις δυνάμεις μας, για τα συμφέροντα των Συνταξιούχων
Ελπίζουμε ότι στο 2021, θα υπάρξει δικαίωση των αγώνων μας.
Ευχόμαστε σε όλους σας, υγεία και ευημερία. Χρόνια πολλά και καλά!
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

