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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,  

Πριν από λίγες μέρες κυκλοφόρησε μια ανακοίνωση των «Εν Δράσει» (1/12/2014) και 
μάλιστα σαν ΕΚΤΑΚΤΗ με αφορμή την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την 
αντισυνταγματικότητα των αναδρομικών περικοπών των συντάξεων των ένστολών όλων 
των σωμάτων… 

Μέρος της ανακοίνωσης τους για να βγάλετε τα συμπεράσματά σας… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Και τώρα η αλήθεια όπως ακριβώς θα έπρεπε να γραφτεί για τη σωστή 

ενημέρωση όλων σας. 
1. Η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ως προς την αντισυνταγματικότητα των 

περικοπών του μισθού και της σύνταξης των ένστολών, είναι σε συνέχεια παρόμοιας 
απόφασης του ΣτΕ και διαφέρει μόνο ως προς την άμεση εντολή που δίνει προς το 
ΓΛΚ για την καταβολή των αναδρομικών και επαναφορά του βασικού μισθού, ο οποίος 
και καθορίζει και τη σύνταξη, στα προ του Αυγούστου 2012 επίπεδα. 

2. Η περικοπή που έγινε με τον 4093/12 δεν επηρεάζει τις λοιπές περικοπές και κρατήσεις 
των Νόμων 3865, 3986, 4024, 4051, 4093 που εξακολουθούν να γίνονται όπως και 

Η παραπληροφόρηση και η κινδυνολογία βασικές 

παράμετροι για τη συνδικαλιστική επιβίωση του 

επικεφαλής των «Εν Δράσει»  
 

« …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»….» 
 



στις δικές μας συντάξεις, παρά μόνον ποσοστιαία. Δηλαδή εκεί έγινε αναπροσαρμογή 
των ήδη χορηγούμενων βασικών (κύριων) συντάξεων προς τα κάτω. 

3. Ο Ν4307/14 που αναφέρει η ανακοίνωση δεν καταργεί όλον τον 4093, όπως 
ανακριβώς λέει, αλλά επανακαθορίζει στο άρθρο 86 τους συντελεστές προσδιορισμού 
των βασικών μισθών που άρθρου 50 του Ν 3205/03 που είχε τροποποιήσει ο Ν 
4093/12 (άρθρο 1 περ. 31,32 της παραγράφου Γ1). 
Επόμενα ή ο συντάκτης της ανακοίνωσης δεν μελέτησε επαρκώς «τας 

γραφάς» και η ημιμάθεια είναι επικίνδυνη ή τις μελέτησε και ηθελημένα 
απέκρυψε την πραγματικότητα από την πλειονότητα των συναδέλφων που δεν 
ασχολούνται με αυτά στην προσπάθεια του να βρίσκεται διαρκώς στην 
επικαιρότητα έχοντας αναγορεύσει τον εαυτό του ως ειδήμονα επί παντώς 
επιστητού. 

Με τον τρόπο αυτόν της άμεσης αντίδρασή μας αποτρέπουμε μια εξαιρετικά επιζήμια 
αποπροσανατολιστική πρακτική που καλλιεργούν ορισμένοι, δημιουργώντας ανησυχία και 
απογοήτευση στο σύνολο των συναδέλφων μας ότι «κάθε θετική ή αρνητική αλλαγή 
ασφαλιστικών νόμων ή δικαστικής απόφασης αφορά κατ’ ανάγκη τους 
συνταξιούχους της Τράπεζας Ελλάδος!!!» 

 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΜΕ ΔΙΕΓΡΑΜΜΕΝΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΜΙΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ 

 

 
 

Για την «Νέα Συνδικαλιστική ΕΝΟΤΗΤΑ»  

Γοζαδίνος Ι., Ζέρβας Α., Χαϊδούτης Σ. 


