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Η πλειοψηφία του ΣΣΤΕ εναντίον των συμφερόντων των 

μελών του 

Στη χθεσινή συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΣΤΕ, τα κύρια θέματα συζήτησης ήταν: 

1. Ενημέρωση του Δ.Σ. για την επιλογή δικηγορικού γραφείου σχετικά με την 

ενίσχυση της εκδίκασης της αναίρεσης της 2216/2020 εφετειακής 

απόφασης στον Άρειο Πάγο. 

(Σημείωσή μας: σύμφωνα με την εφετειακή απόφαση,  η μετεργασιακή παροχή της 

ΤτΕ από 16%+, δεν αποτελεί υποχρέωση των ΣΣΕ 1948 και 1951 αλλά οικειοθελή 

παροχή της Τράπεζας και ως εκ τούτου δεν δικαιούνται οι συνταξιούχοι δώρα 

και επίδομα αδείας στη μετεργασιακή παροχή) 

2. Άσκηση πρόσθετης παρέμβασης του Συλλόγου στο ΣτΕ υπέρ του 

Υπουργού και της ΤτΕ, κατά την εκδίκαση στις 5.10.2020, της αίτησης 

ακύρωσης της Υπουργικής απόφασης που κατέθεσαν 29 συνταξιούχοι 

μέλη του ΣΣΤΕ…   

 (Σημείωσή μας: η πλειοψηφία προχώρησε σε κάτι που δεν έχει προηγούμενο σε 

φιλοεργοδοτική και φιλοκυβερνητική πρακτική στο εργατικό κίνημα. Υποστηρίξαμε 

πως η απόφαση του διαχωρισμού των συνταξιούχων, σε συνταξιοδοτούμενους πριν 

ή μετά το 2015, στηρίχτηκε σε γνωμοδότηση της ΤτΕ που αναβιώνει καταργημένες 

διατάξεις νόμου και ο ΣΣΤΕ δεν έχει λόγο να παρέμβει κατά την άσκηση των 

εννόμων δικαιωμάτων μελών του, που αμφισβητούν τη νομιμότητα αποφάσεων που 

ανατρέπουν το Καταστατικό και διαχωρίζουν τους συνταξιούχους. Το 

Προεδρείο επέμενε πως αφού ψήφισαν στο Σ.Α. την απόφαση και ζήτησαν την 

έγκρισή της από τον κ. Βρούτση, οφείλουν να την υπερασπιστούν με πρόσθετη 

δικαστική παρέμβαση υπέρ της ΤτΕ και του Υπουργού!!)  

Ενημερωθήκαμε ότι και για την άσκηση της αναίρεσης και για την πρόσθετη 

παρέμβαση του ΣΣΤΕ κατά τη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης της Υπουργικής 

απόφασης, επέλεξαν το δικηγορικό γραφείο αδελφών Πετρόγλου, με συμφωνηθείσα 

αμοιβή 8000 ευρώ+ΦΠΑ. για την ενίσχυση της αίτησης αναίρεσης στον Άρειο Πάγο 

που κατά νόμο θα ασκηθεί από το δικηγορικό γραφείο Φιλιππόπουλου, ενώ για την 

πρόσθετη παρέμβαση στο ΣτΕ της 5.10.2020 η αμοιβή θα εγκριθεί από επόμενο Δ.Σ.!!  

Υπενθυμίζουμε ότι η κα Πετρόγλου, τις νομικές γνώσεις της οποίας δεν 

αμφισβητούμε, προσέφερε επ’ αμοιβή τις νομικές της υπηρεσίες στην ΤτΕ καθ όλη 

τη διάρκεια της δημιουργίας του μετεργασιακού και στην μετέπειτα προσπάθεια 

ανάθεσης της διαχείρισης του Προγράμματος σε Ασφαλιστική Εταιρεία.  



΄Αξιο απορίας είναι πώς η κα Πετρόγλου στη μία δίκη θα υποστηρίξει πως το 

Καταστατικό της ΤτΕ ισχύει και οι ΣΣΕ 48 και 51 δεν έχουν καταργηθεί και 

δεσμεύουν την Τράπεζα και στην άλλη θα υποστηρίξει το ακριβώς αντίθετο.  

Στο σημείο αυτό και βλέποντας πως ήταν ανώφελη κάθε προσπάθεια συνεννόησης,  

αφού και οι εκπρόσωποι της Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας και της ΕΣΑΚ-Σ 

αποδέχτηκαν στην ουσία τις προτάσεις του Προεδρείου, οι σύμβουλοι των ΕΝ 

ΔΡΑΣΕΙ  καταθέσαμε την παρακάτω τοποθέτηση - δήλωση: 

«Η πρόταση  να ληφθεί απόφαση του Δ.Σ. του ΣΣΤΕ για πρόσθετη δικαστική 

παρέμβαση υπέρ της Υπουργικής απόφασης της 16.1.2020, αποτελεί πρωτοφανή  

ενέργεια για σωματείο συνταξιούχων: Να στρέφεται δηλαδή κατά των έννομων 

δικαιωμάτων των μελών του και υπέρ εκείνων του Εργοδότη και του 

Υπουργείου!!! 

Η νομική υποστήριξη της Υπουργικής απόφασης που ανέτρεψε το Καταστατικό  του 

τ. Ταμείου Κύριας Σύνταξης, με το οποίο η ΤτΕ ανέλαβε της ασφάλιση του 

προσωπικού της από 1.1.2011 και ο διαχωρισμός των  ασφαλισμένων  σε 

συνταξιοδοτηθέντες πριν ή μετά την 1.1.2015, κατά πλήρη παραβίαση της 

ισχύουσας ασφαλιστικής νομοθεσίας, δεν πρέπει να τύχει πρόσθετης νομικής 

παρέμβασης από το ΣΣΤΕ. Είναι αδιανόητο ο ΣΣΤΕ, να έρχεται σε αντίθεση με τα 

έννομα δικαιώματα των μελών του!!   

Η  λήψη μιας τέτοιας απόφασης, θα αποτελεί ανεξίτηλο στίγμα για τον ΣΣΤΕ  και την 

ιστορία του συνδικαλιστικού κινήματος στο χώρο της ΤτΕ. Τέτοια ανάλογη ωμή 

εκδήλωση φιλοεργοδοτικής και φιλοκυβερνητικής πρακτικής από Σωματείο 

Συνταξιούχων, δύσκολα θα βρει κανείς τα προηγούμενα χρόνια, παρά τις 

δύσκολες φάσεις που πέρασε το συνδικαλιστικό κίνημα στην πατρίδα μας.  

Καλούμε όλους τους συμβούλους και τον καθένα ξεχωριστά, να σκεφτούν τη 

σημασία μιας τέτοιας απόφασης και να μην συνδράμουν σε αυτήν.  

Σε κάθε περίπτωση  δεν πρόκειται να νομιμοποιήσουμε με την παρουσία μας μια 

τέτοια απόφαση, για αυτό και δεν θα συμμετέχουμε στις περαιτέρω διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων από το σημερινό Δ.Σ. του ΣΣΤΕ, διαχωρίζοντας πλήρως τις 

ευθύνες μας ως μέλη του Δ.Σ. του ΣΣΤΕ από μια τέτοια ανιστόρητη απόφαση 

της πλειοψηφίας».   

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Η ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ των “ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ” Συνταξιούχων ΤτΕ 

 


