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Μάιος 2019 

Ανακοίνωση Νο 2 

Α Γ Ω Γ Ε Σ 

 Συναδέλφισσες , συνάδελφοι, 

Είναι γνωστό ότι, ως κίνηση, έχουμε  ταχθεί  απέναντι από τις ομαδικές, 

μέσω του Συλλόγου, αγωγές.  Προσδοκούσαμε  ότι οι εκλογές στον Σύλλογο 

θα επέφεραν  αλλαγή της πολιτικής του( Συλλόγου) και επί  των  αγωγών.                                                                                                                                      

Δυστυχώς,παρά την εμφανέστατη αποτυχία της, συνεχίζεται η ίδια πολιτική 

και μάλιστα με μεγαλύτερη ένταση.  

Γνωστό, επίσης, είναι ότι   καλέσαμε τους συναδέλφους που δεν 

συμφώνησαν  στην υποβολή αγωγής κατά της ΤτΕ, να καταθέσουν                             

«αίτηση διακοπής παραγραφής», διασφαλίζοντας, έτσι, την θεωρητική 

εκδοχή διεκδίκησης αναδρομικών  από το 2013. 

                                                         Επειδή                                                

1. Οφείλουμε να μην αγνοούμε  καταστάσεις που ούτε τις δημιουργήσαμε, 

ούτε  συμπορευτήκαμε, όσο αρνητικές   κι αν είναι αυτές, βλέποντας  

απέναντί μας μία Τράπεζα,υπό την σημερινή Διοίκησή της, με συνευθύνη της 

πλειοψηφίας του Συλλόγου , να ανέχεται,αν όχι να ευνοεί , την μετατροπή 

της σε πεδίο ατέλειωτων δικαστικών διενέξεων με τους συνταξιούχους της!.   

2.  θεωρούμε αυτονόητο, πλέον, το δικαίωμα των συναδέλφων, ιδιαίτερα 

όσων κατέθεσαν «αίτηση διακοπής παραγραφής»  να καταφύγουν σε αγωγή  

επιλέγοντας ,κατά την κρίση τους, δικηγορικό γραφείο.                                                                                                           

3. Γνωρίζουμε, ,  τις δυσκολίες  που προκύπτουν  για συμμετοχή  σε 

συλλογική αγωγή . Όμως είναι  δεδομένο ότι  ο Σύλλογος, είναι σύλλογος 

όλων,  ενιαίος, στη διάθεση  όλων των μελών του, οι δε συνδικαλιστικές 

κινήσεις οφείλουν να ενεργούν με κριτήριο  την συνοχή του,την ενίσχυση της 

μαζικότητάς του  και να μην ευνοούν την είσοδο στην συλλογική λειτουργία  

δικηγορικών  γραφείων ( και μάλιστα πολλών δικηγορικών γραφείων) , που 

οδηγεί  στην δημιουργία  Αγωγών πολλών ταχυτήτων, όπως συνταξιούχων 

πολλών ταχυτήτων!. 



4. Η εξυπηρέτηση  των ομαδικών αγωγών  απαιτεί υποδομή  που μόνον                                      

ο ΣΣΤΕ διαθέτει, (όχι οι κινήσεις) και παρότι η Α.Π.,εχει  συνεργαστεί  με 

δικηγόρο επιλογής της, οι συνάδελφοι που θεωρούν προτιμότερο να 

ενεργήσουν μέσω του Συλλόγου τους ( ΣΣΤΕ ) ,θα πρέπει να προβούν στις 

παρακάτω ενέργειες : 

   ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΒΗΜΑΤΑ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ:                                  

Α. Τα έντυπα που πρέπει να υποβληθούν είναι :                                                                                                                                

α. Απλό αντίγραφο ταυτότητας                                                                                                                                             

β. Εκκαθαριστικά σημειώματα κύριας και επικουρικής σύνταξης   μηνός 

Δεκεμβρίου  2012 και Ιουνίου 2013,όπως και τα αντίστοιχα,πλέον 

προγράμματος ,  εκκαθαριστικά  μηνός Δεκεμβρίου,για τα έτη 

2013,2014,2015,2016,2017,2018  και εκκαθαριστικό ενός μήνα του 2019.                                                                                                                                                               

γ. « ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ-ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ» εις τριπλούν.                                

(Συμπληρώνονται τα στοιχεία σας και το υπογράφετε. Θα σας  επιστραφεί 

αντίγραφο).                                                                                                                                               

δ. Έντυπο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΑΓΟΝΤΑ» ( καταχωρούνται  τα ατομικά σας στοιχεία) 

Β. Οι συνάδελφοι που διαμένουν στην Αττική, μπορούν να  περάσουν από  

την Γραμματεία του Συλλόγου να παραλάβουν τα παραπάνω  έντυπα και, 

αφού τα συμπληρώσουν,  να τα προσκομίσουν στην  Γραμματεία.                                                                                                                                                    

Γ. Οι συνάδελφοι που διαμένουν στην περιφέρεια μπορούν  να 

τηλεφωνήσουν στον ΣΣΤΕ, ( τηλ. 210/3628168 ή 210 3251432 ) και να   

ζητήσουν  την αποστολή των  παραπάνω προβλεπόμενων εντύπων,  

προκειμένου, μετά την συμπλήρωση τους, να τα αποστείλουν στον Σύλλογο  

για την προώθηση τους στους Δικηγόρους.                                            

Δ.   Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν στην διαθεσή τους  τα αιτούμενα 

εκκαθαριστικά  και δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο μπορούν:                                                                                                                                                

α. να προσφύγουν για την  εκτύπωσή τους   σε συγγενικό πρόσωπο  ( παιδί – 

εγγονι...) με βάση τις πληροφορίες  που αναφέρονται στο πρόσφατο  

εκκαθαριστικό σύνταξης μηνός Δεκεμβρίου 2018,μέσω του «συστήματος  

ηλεκτρονικής ενημέρωσης συνταξιούχων  ΤτΕ» ( ηλεκτρονική διεύθυνση 

https: /iris.bankofgreece.gr/pensioners) 

 β. Να τα ζητήσουν    από το Κεντρικό κατάστημα της ΤτΕ ,Τμήμα   

Διαχείρισης Συντάξεων, ισόγειο Πανεπιστημίου                                                                                                      

γ. Οι συνάδελφοι που διαμένουν εκτός Αττικής , μπορούν να τα αναζητήσουν 

αποστέλλοντας το έντυπο «αίτηση»  που θα λάβουν από τον Σύλλογο,   προς 

το Τμήμα Διαχείρισης Συντάξεων ,Ελ .Βενιζέλου 21 Τ.Κ.10260                                           

τηλέφωνα επικοινωνίας  στα 210/3203625, 210/3203626 

             E. Παράλληλα με την αποστολή των εντύπων στον Σύλλογο, θα πρέπει να         

καταθέσετε στον λογ/σμό της Τράπεζας Πειραιώς GR9801720110005011089870950 

τριάντα ευρώ ( 30€ ) . 



              ΣΤ. Τέλος , οι συνάδελφοι που  έχουν καταθέσει  «αίτηση διακοπής 

παραγραφής»  θα υποβάλλουν  το  βεβαιωμένο αντίγραφο κατάθεσης που έχουν 

λάβει από την ΤτΕ, ή τον αριθμό πρωτοκόλλου που έτυχε η αίτησή τους  από το τμήμα 

Διαχείρισης Συντάξεων, τηλεφωνώντας στα τηλέφωνα 210/3203625,210/3203626.                                   

Οι συνάδελφοι που διαμένουν εκτός Αττικής  και η   «αίτηση διακοπής παραγραφής» 

έγινε με εξουσιοδότηση στο Κεντρικό Κατάστημα της ΤτΕ,θα λάβουν ταχυδρομικά την 

αίτησή τους  με σφραγίδα παραλαβής από την ΤτΕ ,για να την αποστείλουν μαζί με τα 

υπόλοιπα έντυπα στον Σύλλογο. 

             Συναδέλφισσες,συνάδελφοι,   

  Είτε μας εμπιστευθήκατε και ,αντί αγωγής, υποβάλλατε στην ΤτΕ << αίτηση 

διακοπής παραγραφής >>,είτε όχι, γνωρίζουμε τα ερωτηματικά και  την πίεση που 

δέχεστε από τις ...θριαμβευτικές ανακοινώσεις του κ.προέδρου περί δικαίωσης των 

αγωγών. Από την πλευρά μας είμαστε υποχρεωμένοι να   

                                               Επαναλάβουμε ότι : 

 Α.  Οι θετικές αποφάσεις που θριαμβολογεί ο πρόεδρος, είναι 

πρωτοβάθμιων δικαστηρίων, δεν είναι εκτελεστέες, έχουν πολύ χρόνο μπροστά 

τους για να τελεσιδικήσουν, πόσο μάλλον, εάν η ΤτΕ ρίξει την βαρειά σκιά της  

(αναβολές κ.λ.π. ) 

 Β .Οι  αγωγές αυτές ,δεν έχουν σχέση με την κύρια διεκδίκηση, δηλαδή,  με τις 

περικοπές των νόμων 4051/12 και 4093/12 ,ούτε με τα αναδρομικά από 11/6/15,ούτε με 

την εισφορά υπέρ ΕΑΣ που δεν έπρεπε να εφαρμοσθεί στην ΤτΕ και που σύμφωνα με 

πρόσφατες κυβερνητικές αποφάσεις καταργείται ή μειώνεται αισθητά.Υποθέτουμε ότι, 

τουλάχιστον γιά την κράτηση αυτή ,ο κ. Στουρνάρας θα ενεργήσει ανάλογα και άμεσα.  

Οι αγωγές  που επαίρεται ο πρόεδρος, αφορούν στα  δώρα  των 400 + 200 + 200 = 800 

ευρώ, ετησίως, που καταργήθηκαν από 1/1/13.                                                                                               

Επ αυτού τονίζουμε την διαχρονική    θέση της κίνησής μας ότι, Ορισμένες, επιλεκτικές                            

(όχι ομαδικές)  αγωγές , έπρεπε να είχαν υποβληθεί, υπό την φροντίδα του Συλλόγου, 

τουλάχιστον από το 2015, για ανάλογη συνδικαλιστική αξιοποίηση.   

 Γ. Ο χρόνος διεκδίκησης των αναδρομικών ανατρέχει στην πενταετία.                                                  

Γιά διεκδίκηση, συνεπώς ,των δώρων του 2013 η παραγραφή έληξε στις 31/12/18.                                                                   

Γι αυτό ακριβώς τον λόγο, υποβάλαμε << αιτηση διακοπής  παραγραφής>> στην ΤτΕ,   

για να κρατήσουμε ζωντανή την  διεκδίκηση από το 2013. 

 Δ. Όμως, Το ΣτΕ έχει «πει», (το «είπε» πάλι εντελώς πρόσφατα), ότι η 

διεκδίκηση αναδρομικών, για αγωγές που υποβάλλονται μετά την 11/6/15,δεν 

ανατρέχει πριν την ημερομηνία αυτή ( 11/6/15).  Το πιθανότερο, συνεπώς, είναι ότι  

και οι αγωγές που ορισμένα πρωτοβάθμια δικαστήρια ( Ειρηνοδικεία... )  

δικαιώνουν  τους προσφεύγοντες αναδρομικά από 2013,στην κρίση των 

δευτεροβάθμιων δικαστηρίων θα  μετακινηθεί στις 11/6/15. 



 Ε. Η παραγραφή της διεκδίκησης αναδρομικών από11/6/15 λήγει την 

31/12/2020    ( διάστημα εντός του οποίου μπορεί να ασκηθεί αγωγή.) 

ΣΤ. Παρά ταύτα, όσοι έχουν υποβάλλει  «αίτηση μη παραγραφής», και θέλουν 

να διεκδικήσουν τα δώρα από το 2013,με διασφαλισμένη την διεκδίκηση, λόγω της  

« αίτησης», μπορεί να υποβάλλουν αγωγή, κατατεθειμένη στο δικαστήριο  μέχρι 

την 30/6/19.                                                                                                          

Ζ.Τέλος, θεωρούμε αδιανόητο ότι, σε χώρα που δεν έχει διαλυθεί  η έννομη 

τάξη, η κεντρική Τράπεζά της, ενώ θα εφαρμόσει τελεσίδικες αποφάσεις 

δικαστηρίων για χιλιάδες συναδέλφους,  δεν θα εφαρμόσει από 11/6/15  την 

απόφαση του ΣτΕ και του Νομικού Συμβουλίου της σε  όσους δεν έχουν ασκήσει 

αγωγή!.   

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι , 

 Εκφράζουμε την ανησυχία μας  για τις εξελίξεις και την μετατροπή του 

Συλλόγου σε πρακτορείο αγωγών. Βρεθήκαμε ,κι εμείς,να απολογούμεθα γιατί 

υπερασπίσαμε την μόνη ορθή πολιτική ,όταν μάλιστα  η συγκυρία  ήταν απόλυτα 

ευνοική.Και μόνη ορθή πολιτική ήταν, και είναι, να ομονοήσουμε και να 

επιστρέψουμε στο προστατευτικό πλαίσιο της ΤτΕ που προσδιορίζεται από  :                                                                                                                                                                       

«τις αποφάσεις  ΣτΕ 2287-2290/15, την μη υπαγωγή μας στον ΕΦΚΑ ( ν.4387/16), 

την γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου  της 3/10/17, τις έγγραφες 

τοποθετήσεις- επιστολές Υφ.Πετρόπουλου, το καταστατικό της ΤτΕ, την 

Ευρωπαική συνθήκη , τις    «γνώμες» των Διοικητών της ΕΚΤ., ιδιαίτερα αυτής του 

Τρισέ ( 2008)» 

Μπορεί οι  νεοφιλελεύθερες  αντιλήψεις να τρέχουν στον κόσμο  προς 

αντίθετη κατεύθυνση, όμως, το παραπάνω  θεσμικό πλαίσιο της κεντρικής Τράπεζας   

πρέπει να αποτελεί  το κέντρο  πέριξ του οποίου οφείλει να ασκείται η 

συνδικαλιστική πολιτική.    Μόνη ενδεδειγμένη πολιτική του Συλλόγου δεν μπορεί 

να είναι άλλη, πέραν της αναγνωρισμένης  «ιδιαιτερότητας»  του χώρου, σε 

συνδυασμό βέβαια με τις γενικότερες οικονομικο-πολιτικές συνθήκες της χώρας.                                                                                                                  

Σήμερα, μετά τις εκλογές ,δεν θα σταθούμε στο  ποιοί  και τι  έλεγαν και τι έπραξαν.                                        

Σε  ότι μας αφορά, εκλαμβάνουμε ως χρέος μας ,παράλληλα με την καλοπροαίρετη 

κριτική,την επιδίωξη   της  σύγκλισης όλων στον κοινό στόχο, δηλαδή της                                                                                                                                                                                             

« διαφύλαξης  και προαγωγής των οικονομικών και ασφαλιστικών συμφερόντων  

των μελών του Συλλόγου»,  όπως περιγράφεται στο καταστατικό και όπως  η κοινή 

λόγική επιβάλλει!  

                                                                              Η  Συντονιστική επιτροπή   


