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ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ “ EN ΔΡΑΣΕΙ” 

Συνάδελφοι,  

Ως Μέλος του Δ.Σ του Σ.Σ.Τ.Ε και εκπρόσωπος σε αυτό της Κίνησης “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ σας παραθέτω ΄Εκτακτη Ανακοίνωση της 
1.12.2014  της Κίνησης: 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

ΑΘΗΝΑ, 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 

Συνάδελφοι, 

Τη στιγμή κατά την οποία το Προεδρείο του Σ.Σ.Τ.Ε. προσπαθεί απελπισμένα να μας πείσει 
πως, με την ανάθεση της διαχείρισης του Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών σε 
Ιδιωτική Ασφαλιστική Εταιρεία ή με τη δημιουργία Επαγγελματικού Ταμείου, θα ¨σωθούν¨ οι 
συντάξιμες αποδοχές μας, έπεσε σαν ¨βόμβα¨ η σχεδόν ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση της 
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποσπάσματα της οποίας παραθέτουμε   παρακάτω, 
όπως αυτά αναφέρονται στα Μ.Μ.Ε.  

Πρόκειται, συνάδελφοι, για απόφαση η οποία έκρινε αντισυνταγματικές τις αναδρομικές, 
από τον Αύγουστο του 2012, περικοπές των συντάξεων των ένστολων όλων των 
σωμάτων, των πανεπιστημιακών καθηγητών και των διευθυντών γιατρών του ΕΣΥ, 
δηλαδή συντάξεων ταμείων επιχορηγούμενων από κρατικούς πόρους. Κάποιοι όμως, οι 
οποίοι για ίδιο όφελος επενέβησαν στο ασφαλιστικό σύστημα της ΤτΕ, το οποίο δεν έχει ούτε 
ένα ευρώ κρατικής επιχορήγησης και χορηγεί συντάξεις και μισθούς από τα έσοδα της ΤτΕ, 
όπως προβλέπουν άρθρα του Καταστατικού της και νόμοι, και περιέκοψαν ανερυθρίαστα τα 
πάντα, ακόμα και τα Δώρα στο Μέρισμα, συνεχίζουν να πιέζουν προκειμένου να οδηγήσουν 
τα δικαιώματα του προσωπικού της εκτός ΤτΕ, σε Ασφαλιστικές και Χρηματιστηριακές 
Εταιρείες. Πρέπει όλοι με κάθε τρόπο να αντιδράσουμε και να αποτρέψουμε τα σχέδιά τους.  

«  Απόφαση "βόμβα" του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

Σύμφωνα με πληροφορίες η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε διάσκεψη, κεκλεισμένων 
των θυρών, έκρινε αντισυνταγματικές τις αναδρομικές περικοπές των συντάξεων των 
ένστολων όλων των σωμάτων, των πανεπιστημιακών καθηγητών και των διευθυντών 
γιατρών του ΕΣΥ. Ειδικότερα, η Ολομέλεια έκρινε αντισυνταγματική, παράνομη και αντίθετη 
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) την κυβερνητική πράξη 
αναδρομικού περιορισμού των συντάξεων των στρατιωτικών που έγινε, τον Αύγουστο του 
2012. 

Μάλιστα, στην περίπτωση των συνταξιούχων ένστολων η Ολομέλεια του Ανωτάτου 
Δημοσιονομικού Δικαστηρίου σχεδόν ομόφωνα (27 υπέρ και 2 κατά) αποφάνθηκε ότι ο νόμος 
4093/2012 (Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016) καταργήθηκε 
με τον νεότερο πρόσφατο νόμο 4307/2014. Κατά συνέπεια, έκριναν οι σύμβουλοι του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ότι η κυβερνητική πράξη περιορισμού των συντάξεων των ένστολων δεν 
έχει «νόμιμο έρεισμα και είναι άνευ αντικειμένου». 

Τελικά, το Ελεγκτικό Συνέδριο ακύρωσε την κυβερνητική απόφαση που μείωσε το ύψος των 
συντάξεων και διαβίβασε ,απευθείας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ), εντολή για 
άμεση αναπροσαρμογή των συντάξεων στα προ του Αυγούστου 2012 επίπεδα. Κατόπιν αυτών, 
το ΓΛΚ, θα αναπροσαρμόσει τις συντάξεις των στρατιωτικών στα επίπεδα του 2012. 
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Παράλληλα, το ΓΛΚ σύμφωνα με το πνεύμα της δικαστικής απόφασης θα επιστρέψει άμεσα 
στους συνταξιούχους ένστολους τα ποσά των συντάξεών τους που παρακρατήθηκαν 
μέχρι τώρα. 

Όπως είναι γνωστό, οι περικοπές στις συντάξεις των ένστολων όλων των σωμάτων 
(στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών, πυροσβεστών, κ.λπ.) και των ειδικών μισθολογίων, 
όπως είναι των καθηγητών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των γιατρών 
διευθυντών του ΕΣΥ, έγιναν κατά τις επιταγές του πλαισίου του νόμου 4093/2012. Παράλληλα, 
οι περικοπές των συντάξεων των ένστολων παραβιάζουν επιπρόσθετα και το πρώτο 
πρόσθετο πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ, καθώς δεν προκύπτει από κάποιο στοιχείο ότι η 
αναδρομική μείωση των συντάξεων υπαγορεύτηκε από λόγους γενικότερου δημοσίου ή 
κοινωνικού συμφέροντος. 

Πανεπιστημιακοί καθηγητές και γιατροί ΕΣΥ 
Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σε διάσκεψη και πάλι, κεκλεισμένων των θυρών με 
πλειοψηφία (21 υπέρ και 8 κατά), έκρινε σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ότι είναι 
αντισυνταγματικό το αναδρομικό «ψαλίδισμα» των συντάξεων που έγιναν τον Αύγουστο του 
2012 σύμφωνα με το νόμο 4093/2012 στους συνταξιούχους δυο κατηγοριών του ειδικού 
μισθολογίου. 

Δηλαδή, στους συνταξιούχους του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (καθηγητών) και στους γιατρούς διευθυντές του ΕΣΥ. Οι δύο 
αυτές κατηγορίες συνταξιούχων (καθηγητές και γιατροί) ζητούσαν να κηρυχθούν 
αντισυνταγματικές οι μειώσεις που επέφερε στις συντάξεις τους αναδρομικά από 1.8.2012 έως 
σήμερα ο νόμος 4093/2012. Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έκρινε ότι οι περικοπές 
των συντάξεων παραβιάζουν τις διατάξεις του Συντάγματος που κατοχυρώνουν την ισότητα, 
την αναλογικότητα, την αξιοκρατία και την ιδιοκτησία, κ.λ.π. » 

Συνάδελφοι, 

Οι “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχοι Τραπέζης της Ελλάδος, σημειώσαμε εγγράφως έγκαιρα και 
αιτιολογημένα τους λόγους για τους οποίους δεν έπρεπε να υπάρξει πλήρης κατεδάφιση των 
συντάξεων του προσωπικού της ΤτΕ, με την εφαρμογή των μνημονικών νόμων οι οποίοι 
αντικειμενικά παραβίαζαν άρθρα του Καταστατικού της ΤτΕ  και νόμους σχετικά με την  
ανεξαρτησία της και το ασφαλιστικό της καθεστώς.  

Ήρθε η ώρα να πάρουμε τις τύχες στα χέρια μας.  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 
Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ 

Αναγνωστοπούλου Δήμητρα, Βαξεβανάκη Έλλη, Δεληπέτρος Δημήτρης, Ευσταθίου Κώστας, 
Καραγιάννης Ιπποκράτης, Καραφωτιά Φωφώ, Κουλούρης Γιώργος, Κουρκουτσάκη Τίνα, 
Κωνστανταράκη Εύα,  Μαγκλάρας Κώστας, Μελισσείδου Ελένη, Μπαλαούρας Μάκης, 
Μοσχονησίου Βάσω, Μουτσάκη Μάρθα, Μπουλαλά Αγγελική, Νέστoρας Γιώργος, 
Παπαμάργαρης Χάρης, Πατσιλίβα Μαργαρίτα, Χατούπη Μαρία, Χρηστίδης Απόστολος. 
 
Για πλήρη ενημέρωση σχετικά με τις θέσεις και τις τακτικές συναντήσεις των “ΕΝ 
ΔΡΑΣΕΙ”, καθώς και για επικοινωνία:  
Blog: http://endrasi-ste.blogspot.com Email: endrasi.ste@gmail.com ” 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

Ευσταθίου Κώστας, Μέλος του Δ.Σ του Σ.Σ.Τ.Ε και εκπρόσωπος σε αυτό της Κίνησης 
“ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
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