
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

        Αθήνα,  18 Φεβρουαρίου  2019 

 

ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΩΣΑΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ !!  

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Μετά τις απαντήσεις του Υφυπουργού Εργασίας για την αρμοδιότητα της ΤτΕ να αποφασίζει 

μόνη της για τα συνταξιοδοτικά θέματα του  προσωπικού της, στο κέλυφος της 

κατοχυρωμένης θεσμικής της ανεξαρτησίας, περιήλθε  σε γνώση μας και η 194/25.1.2019 

απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών σχετική με αγωγή συνταξιούχου μας. 

Η παραπάνω απόφαση  υιοθετεί πλήρως την συμβατική υποχρέωση της ΤτΕ, για την καταβολή 

14 μερισμάτων (Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και Επίδομα Αδείας), τόσο στο τμήμα του 

16% της μετεργασιακής παροχής, όσο και στο 20% αυτής, που συμπίπτει χωρίς να ταυτίζεται, με 

την εκ του νόμου χορηγούμενη επικουρική. Δηλαδή γίνεται αποδεκτή η υποχρέωση της ΤτΕ 

έναντι των συνταξιούχων της ασφαλισμένων πριν την 1.1.1993 από τις ΣΣΕ 1948 και 

1951 όπως επικαιροποιήθηκαν με την επιχειρησιακή ΣΣΕ 2012 – 2015, στο σύνολο του 

36%!! 

 Ο καταλογισμός της αναδρομικότητας των δώρων και του επιδόματος αδείας στο 16% της 

μετεργασιακής παροχής από 1.6.2013 (αντί του ορθού από 30.4.2013 καταβολή δώρου Πάσχα) 

και του 20% από 11.6.2015 ημερομηνία έκδοσης της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ (αντί 

του ορθού από 30.4.2013 αφού και το τμήμα αυτό αποτελεί προϊόν ΣΣΕ όπως και το δικαστήριο 

αποδέχτηκε), δεν αλλάζει τη σπουδαιότητα της απόφασης και την υποχρέωση της ΤτΕ επί τέλους 

να συγκαλέσει εδώ και τώρα το Συμβούλιο Ασφάλισης και να σταματήσει τον ΕΜΠΑΙΓΜΟ μας!!   

Εντός του 2019 εκδικάζονται πλήθος αγωγών που ασκήθηκαν το 2015 τόσο για το Μέρισμα 

(όπως η παραπάνω απόφαση), που έχουν ασκηθεί και από άλλους δικηγόρους με διαφορετικά 

σκεπτικά, όσο και αυτές που αφορούν την κύρια σύνταξη και το σύνολο των περικοπών 

από το 2010 καθώς και την Ε.Α.Σ. Στις αγωγές αυτές, νομική βάση αποτελεί η θεσμική 

ανεξαρτησία της ΤτΕ και άρα η μη  επίκληση απ΄ αυτή  του δημόσιου συμφέροντος, αφού 

δεν συμμετέχει στο Δημόσιο Κοινωνικό Ασφαλιστικό Σύστημα και συνεπώς  δεν επιβαρύνει τις 

δημόσιες συνταξιοδοτικές δαπάνες. Περαιτέρω στο σκεπτικό των αγωγών αυτών η επίκληση 

των αποφάσεων του ΣτΕ γίνεται μόνο επικουρικά, σε αντίθεση με τις αγωγές που ασκήθηκαν 

δια μέσου ΣΣΤΕ, που ουσιαστικά έχουν μετατρέψει σε δικόγραφο την απόφαση του ΣτΕ και τη 

γνωμοδότηση του Ν.Σ. της ΤτΕ, αγνοώντας κάθε άλλη περικοπή και επιβάρυνση πέραν των 

περιλαμβανόμενων στην απόφαση του ΣτΕ!!  

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Η παραπάνω εξέλιξη ήταν γνωστή στην ΤτΕ και στους συμμετέχοντες στο Συμβούλιο Ασφάλισης 

από την 25.1.2019, δηλαδή τρείς ολόκληρες ημέρες  πριν την συνεδρίαση του Σ.Α. στις 

28.1.2019!! Ο αντίδικος λαμβάνει γνώση της απόφασης από την έκδοσή της(25.1.2019)!! και 

παίρνει αντίγραφο από την ημέρα που αυτή καθαρογράφεται( 28.1.2019)!!  Γιατί λοιπόν 

χρειαζόταν όλο αυτό το θέατρο με την κυβερνητική επίτροπο για να αναβληθεί το Συμβούλιο 

Ασφάλισης και η αλληλογραφία με τον Υφυπουργό Εργασίας;; Αφού οι αποφάσεις που 

εκδίδονται είναι όλες καταδικαστικές για την Τράπεζα γιατί δεν προχώρησαν στην υλοποίηση 

της γνωμοδότησης του Ν.Σ. που σε κάθε περίπτωση αποτελεί το ελάχιστο πρώτο βήμα;; Γιατί 

παρατείνουν την προφανή τελική δικαίωση των συνταξιούχων μας, επιβαρύνοντας την 

ΤτΕ με υψηλούς τόκους υπερημερίας;; Θα συγκαλέσουν έστω ΤΩΡΑ το Συμβούλιο Ασφάλισης, 



καταργώντας τις περικοπές του 4051/2012(στη σύνταξη) και  του 4093/2012 (στη σύνταξη και 

κατάργηση δώρων και επιδόματος αδείας), συμφωνώντας τους τρόπους επιστροφής των 

αναδρομικών ή θα συνεχίσουν τον εμπαιγμό των συνταξιούχων;;  

Επειδή «το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού» και ο «παθός μαθός», προειδοποιούμε όλους τους 

εμπλεκόμενους, εντός και εκτός Τράπεζας, να μην ονειρεύονται τη δημιουργία καταστάσεων 

τύπου ΛΕΠΕΤΕ στο χώρο της ΤτΕ. Οι συνταξιούχοι της ΤτΕ έχουν καταστατικώς 

κατοχυρωμένα δικαιώματα από ΣΣΕ, τα οποία κανένα δικαστήριο, ανεξαρτήτως του εύρους της 

απόφασης,  δεν μπορεί να αγνοήσει. Ας μην ελπίζουν λοιπόν σε συναίνεση των συνταξιούχων 

μας  στη συνέχιση και διαιώνιση του εμπαιγμού τους,  προσδοκώντας την κατάργηση του 

νόμου Κατρούγκαλου και τη δημιουργία πυλώνα ιδιωτικής ασφάλισης, γεγονός που 

θεωρούν ότι θα ενισχύσει τα σχέδιά τους για ανάθεση δικαιωμάτων μας στις ασφαλιστικές!!  

ΤΩΡΑ  λοιπόν απόφαση από το Σ.Α. πριν τις 26/2/2019 που συνεδριάζει το Γ.Σ. της ΤτΕ.  

ΤΩΡΑ καταβολή 14 μερισμάτων στο Πρόγραμμα όπως φωνάζαμε από το 2013!! 

 

Η ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΦΕΣΗ ΠΟΥ ΕΚΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΣΤΙΣ 22.2.2019 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Περιήλθε σε γνώση μας η πρόσθετη παρέμβαση που ασκήθηκε από τη δικηγόρο του ΣΣΤΕ, υπέρ 

της έφεσης που άσκησε η δικηγόρος Πολιτάκη κατά της απόφασης 202/2018 του Ειρηνοδικείου, με 

την οποία πρωτοδίκως επιδικάσθηκαν στους ενάγοντες δώρα και επιδόματα στο Μέρισμα 

του 20% από 11.6.2015 ενώ όλως αβάσιμα και αναιτιολόγητα, το τμήμα του 16% 

θεωρήθηκε οικειοθελής παροχή της Τράπεζας και όχι Καταστατική υποχρέωσή της από τις ΣΣΕ 

1948 και 1951.  Έχοντας πλήρη γνώση της ασκηθείσας έφεσης και των λόγων που αυτή 

επικαλείται, των λόγων που προβάλλει η αντίδικος ΤτΕ, η οποία ουδόλως αμφισβητεί τις 

υποχρεώσεις της από τις ΣΣΕ 1948 και 1951(πως θα μπορούσε άλλωστε), και της ασκηθείσας 

πρόσθετης παρέμβασης που κινείται σε απολύτως θετικό πεδίο, πιστεύουμε πως σύντομα 

θα προστεθεί μια ακόμα θετική απόφαση για τους συνταξιούχους μας που θα κλείνει την πόρτα 

στα σχέδια ανάθεσης δικαιωμάτων μας σε ασφαλιστικές εταιρείες.  Ταυτόχρονα σημειώνουμε, 

πως η Κίνησή μας ποτέ δεν είχε και δεν έχει πρόβλημα να αποδεχθεί κάθε πρωτοβουλία που 

κινείται σε σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα θεωρούμε πως η πλειοψηφία  θα ήταν πιο σωστό,  αν 

είχε αποδεχθεί  την πρότασή μας για άσκηση πρόσθετης παρέμβασης και στις αγωγές που 

ασκήθηκαν  από εκατοντάδες μέλη του ΣΣΤΕ από το 2015, αντί να  απορρίψει  την πρόταση 

αυτή με το επιχείρημα πως με τις αγωγές τους οι συνταξιούχοι  ζητάνε όλες τις 

περικοπές!!  

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Η Κίνησή μας θεωρεί πως η ενότητα και η συλλογική δράση, ειδικά σε εμάς τους συνταξιούχους, 

θα έπρεπε να ήταν κεκτημένο πέραν πάσης αμφιβολίας. Για αυτό και από το 2015 επίμονα 

επιδιώξαμε την αναλογική αντιπροσωπευτική συγκρότηση του Προεδρείου, η επίτευξη της 

οποίας θα άμβλυνε εντάσεις και οξύτητες και θα δημιουργούσε κλίμα διαλόγου και συνεννόησης. 

Δυστυχώς εκείνοι που το αρνήθηκαν και επιμένουν στο πολεμικό κλίμα, είναι αυτοί που πίσω 

από αυτό και την αντιδημοκρατική πρακτική τους, θέλουν να κρύψουν προσωπικούς, 

κομματικούς και παραταξιακούς σκοπούς. Οι ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ είμαστε και θα παραμείνουμε μια 

συλλογική ενότητα συνταξιούχων με μοναδικό  σκοπό την υπεράσπιση των συνταξιοδοτικών 

μας δικαιωμάτων στο κέλυφος της θεσμικής ανεξαρτησίας της ΤτΕ!! Ελπίζουμε στις 

εκλογές της 28.3.2019 οι συνάδελφοί μας να τα σκεφτούν όλα αυτά και η επιλογή τους να 

δυναμώσει τα συμφέροντά μας και ΜΟΝΟ. 

                                                Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ 


