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                     Ανακοίνωση Νο 23/ 17.9.20  

Η Αναγεννητική Πρωτοβουλία στο Δ.Σ. της 16/9/20: 

Συνάδελφοι, πρόεδρε και Διοικητικοί Σύμβουλοι,                                                                                

Λόγω αδυναμίας  να παραστώ  στην συνεδρίαση του Δ.Σ.,  την Τρίτη 15/9/20 ,  χρήσιμο έκρινα 

να καταθέσω, εγγράφως,  την θέση της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας επί των παρακάτω 

θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.                                                                              Πρώτο θέμα:  

Επιστολή ΣΣΤΕ σε δικηγορική εταιρεία γιά γνωμοδότηση μετά τα νέα δεδομένα  

της…πιλοτικής δίκης για αναδρομικά  και παύση πληρωμών….. 

Γενική θέση.   Η Κίνησή μας  εκτιμά ότι οι έγκαιρες   γνωμοδοτήσεις έγκυρων νομικών επί 

σημαντικών θεμάτων , όπως της παύσης των περικοπών και της διεκδίκησης των  

αναδρομικών των ν. 4051/12 και 4093/12 ), μπορεί να περιορίσουν  τις διαφορές εκτιμήσεων 

και πρακτικής   των συνδικαλιστικών κινήσεων και  να  συσπειρώσουν  όλες τις δυνάμεις του 

χώρου, στην στήριξη  της διεκδικητικής πολιτικής του Συλλόγου που οφείλει να είναι 

συγκεκριμένη.   

Ξεκάθαρη η νομική διάσταση του θέματος των περικοπών.                                        

Αμετάβλητο, από το 2015, το οπλοστάσιο του Συλλόγου!                                                                    
Το ΣτΕ με την πρόσφατη απόφασή του 1439/20 ( πιλοτική δίκη ) , επανέρχεται και   

επιβεβαιώνει τις αποφάσεις του (2287 – 2288/15)  που, ως γνωστόν, ορίζουν ότι  η διεκδίκηση 

αναδρομικών  δεν μπορεί να ανατρέξει πριν την 11/6/15, ενώ  ταυτόχρονα  αποτελούν  

δυνητική προτροπή στα Α/ θμια και Β/θμια δικαστήρια να δικαιώνουν αναδρομικά, από την 

ημερομηνία αυτή , κάθε προσφεύγοντα συνταξιούχο. Το μόνο νέο δεδομένο αφορά μόνον 

στους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ που βάσει του  ν.4387/16 (Κατρούγκαλου) δικαιώνονται 

αναδρομικών 11 μηνών. Όμως, οι συνταξιούχοι της ΤτΕ δεν υπάγονται στον Ν.4387/16.   

Συνεπώς, ουδέν νέο δεδομένο έχει προκύψει για τους συνταξιούχους της ΤτΕ  από το 2015.                                                             

Επίσης ,η  πρόσφατη απόφαση του Σ τΕ κάνει ακόμη πιο  επίκαιρη την απόφαση του Νομικού 

Συμβουλίου της ΤτΕ ( Οκτ. 2017 ), η νομική βαρύτητα του οποίου απαιτεί, επί τέλους,  τον 

σεβασμό της ΤτΕ .Κατά συνέπεια, η διεκδίκηση της παύσης των περικοπών και αναδρομικών 

από 11/6/15 παραμένει αμετάβλητη.      

                Όροι για την ανάθεση γνωμοδότησης:                                                                                

1.   H   γνωμοδότηση καλείται  να στηρίξει  την παραπάνω  διαμορφωμένη  συγκεκριμένη 

πολιτική του Συλλόγου  κι όχι  το αντίθετο, δηλαδή,  να διαμορφώσει την πολιτική του 

Συλλόγου. Στις δοσμένες συνθήκες, το   Δ.Σ.  οφείλει να ζητήσει γνωμοδότηση  ενισχυτική της 

παραπάνω διεκδικητικής πολιτικής του Συλλόγου.                                                 2.   Με την 

γνωμοδότηση θωρακίζουμε νομικά  τα βασικά σημεία της διεκδικητικής γραμμής του 

Συλλόγου και βέβαια στην απόκρουση  των  αντίθετων επιχειρημάτων. 3.   Προς τον σκοπό 



αυτό  ,πριν την οριστική ανάθεση της γνωμοδότησης , τίθεται υπόψη του νομικού  ( εγγράφως 

) , τα βασικά ερωτήματα – ενότητες  επί των οποίων ζητάμε τοποθέτηση ,όπως άλλωστε  

έχουμε πράξει με την γνωμοδότηση Κρεμαλή  για την θωράκιση του << προγράμματος >>.                                                                                    

4. Μόνον  σε καταφατική απάντηση ανατίθεται η μελέτη και συμφωνείται η αμοιβή.                                                                                                                                                          

5. Κρίσιμο στοιχείο της γνωμοδότησης είναι η αντίκρουση της  γνωμοδότησης των Νομικών 

υπηρεσιών της ΤτΕ του Μαίου  2018  που τυχόν εφαρμογή  αυτής και στο θέμα των  

αναδρομικών ,θα σημάνει την   εισχώρηση, ανοιχτά και απροκάλυπτα στο χώρο ,  η κατά 

βούληση  και συμφέρον  αυθαίρετη ερμηνεία των κανόνων δικαίου.  Θα έχει ξεπεραστεί  κάθε 

όριο ανοχής ,και τότε  οι συνταξιούχοι της ΤτΕ, εμπαιζόμενοι, θα  κληθούν ως Σύλλογος, όχι 

μόνον να υπερασπίσουν τα Νόμιμα συμφέροντά τους, αλλά και τον  δημόσιο βίο.                                                                                     

6 . Τέλος, με την γνωμοδότηση ,αναζητούνται οι ευθύνες του κ.  Διοικητή ( θεσμικές – 

προσωπικές )  σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του  με την νομιμότητα ,ακόμη και   

υπαναχώρησής του   απ αυτές τις δεσμεύσεις του, όπως  και οι τρόποι που μπορούν να 

αναζητηθούν οι ευθύνες αυτές. 

                                          Ο… συμβιβασμός! 

 Οι πρόσφατες εξελίξεις οδηγούν στην εκτίμηση ότι ο κ .Στουρνάρας  θα στέρξει                                 

( υποχρεωθεί ) στην  απόδοση αναδρομικών  11 μηνών.  

Η Αναγεννητική Πρωτοβουλία κάτω από το βάρος των συνθηκών, του γκρίζου αύριο,  της 

επιδίωξης να επιτύχουμε λύση  εσωτερικά  ,να μην  σωρεύονται μήνες και ποσά  και με 

δεδομένη την  μέχρι τώρα παρελκυστική θέση του k. Διοικητή, τόλμησε να προτείνει την 

αποδοχή αναδρομικών 11 μηνών (Ιούνιος 15 – Μάϊος 16 ), κατ αρχήν,  και την αναπόφευκτη 

παύση των περικοπών.                                                                                                      Είναι 

αυτονόητο ότι απόδοση αναδρομικών και παύση περικοπών είναι                                  << 

πακέτο αδιαίρετο>>. Διαφορετική  εκτίμηση σημαίνει ευθεία αμφισβήτηση του έννομου βίου.                                                                                                                                                                                               

Ταυτόχρονα, για να ξεκολλήσει το κρίσιμο τούτο θέμα, έχουμε   προτείνει  ενοχική συμφωνία 

των μερών  ανάθεσης σε βάθος χρόνου της διευθέτησης των  υπόλοιπων αναδρομικών( από 

Μάϊο 2016).                                                                                                                                                          

Αυτονόητο , επίσης, τυγχάνει ότι τυχόν απαίτηση της ΤτΕ για παραίτησή μας από νόμιμα 

δικαιώματά μας, όπως αυτών των αναδρομικών  από Μάιο 2016,  δεν μπορεί να τύχει της 

αποδοχής μας.                                                                                                

      Υπόψη του νομικού τίθενται τα  παρακάτω στοιχεία :                                                                                                                                       

Καταστατικό ΤτΕ- Ευρωπαϊκή συνθήκη -Γνώμες Διοικητών Ε.Κ.Τ…)-   ν.3863/10 -  ν.4387/16  -

…Αποφάσεις ολομέλειας  Στε  2287 /15 ,2288/15 και 1439/20 ( πιλοτικές  δίκες )- Γνωμοδότηση 

Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ ( Οκτ 2017 )-επιστολές υφ. Πετρόπουλου) -πρόσφατες 

κυβερνητικές εξαγγελίες  ( επιστροφή αναδρομικών)-                                                                           

θέσεις - παρελκυστική πολιτική αλλά και δεσμεύσεις του κ. Στουρνάρα . 

Δεύτερο θέμα: Επιστολή μελών του Συλλόγου -Αίτηση για λήψη αντιγράφων…..                                   

Αυτονόητο, θεωρούμε,  το δικαίωμα κάθε εκλεγμένου μέλους του Δ.Σ. να ζητάει και να 

λαμβάνει έγγραφα που αφορούν στην άσκηση της δραστηριότητάς του, ως αιρετού 

εκπροσώπου των μελών του Συλλόγου. 

15/9/20                                                          Συναδελφικά, Ίκαρος Πετρόπουλος 


