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Ανακοίνωση Νο 7 
 

 

ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΤτΕ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ Σ.Σ.Τ.Ε.  

 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 Το Νομικό Συμβούλιο της ΤτΕ που συνεδρίασε την Τρίτη 3/10/17, στο οποίο 
συμμετέχουν πέντε (5) Πανεπιστημιακοί καθηγητές και ο Δ/ντης της Νομικής Υπηρεσίας, 
τοποθετήθηκε θετικά στο αίτημα του Συλλόγου μας ώστε να εφαρμόσει η ΤτΕ τις αποφάσεις  
(2287-2290/15 του ΣτΕ) για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών των νόμων 
4051/12 και 4093/12, κάτι που θα αναμένουμε να επιβεβαιωθεί και στο κείμενο της 
απόφασης. Μετά την παραπάνω επιβεβαίωση την ευθύνη για την οριστική επίλυση του θέματος 
αναλαμβάνει το Συμβούλιο Ασφάλισης  και το Γενικό Συμβούλιο της Τράπεζας με τη σειρά 
που αναφέρονται. Επισημαίνουμε ότι η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου έχει 
αναδρομική ισχύ από τις 11/6/2015, ημερομηνία που δημοσιεύτηκε η απόφαση του ΣτΕ 
για την αντισυνταγματικότητα των παραπάνω νόμων του 2012. 

Επειδή θεωρούμε ότι είναι πλέον εμφανής η προσπάθεια συγκεκριμένης συνδικαλιστικής 
παράταξης να οικειοποιηθεί όλη την παραπάνω θετική εξέλιξη και μάλιστα με μεθοδεύσεις 
έξω από κάθε δεοντολογία συνδικαλιστικής πρακτικής και λογικής οφείλουμε να παραθέσουμε 
τα γεγονότα με κάθε λεπτομέρεια όπως ακριβώς έχουν συμβεί ώστε οι συνάδελφοι να 
βγάλουν τα δικά τους συμπεράσματα. 

Στις 23/5/2017 αποστείλαμε ως Σύλλογος Υπόμνημα στον κ. Διοικητή στο οποίο 
έχουμε συμπεριλάβει τέσσερα (4) συγκεκριμένα αιτήματα διεκδικώντας την επίλυσή τους. Το 
υπ’ αριθμ. (4) αίτημα αναφέρεται στη διευθέτηση των αποφάσεων του ΣτΕ για την 
αντισυνταγματικότητα των περικοπών των νόμων 4051 και 4093 του 2012 (Ανακ. Νο 
4/27.6.2017), αίτημα που είχε συμπεριληφθεί σ’ όλα τα υπομνήματα που είχαν 
αποσταλεί στον κ. Διοικητή μετά την απόφαση του ΣτΕ τον Ιούνη του 2015.  

Την Παρασκευή 21/7/2017 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Συλλόγου μας με 
τον κ. Διοικητή για την προώθηση των αιτημάτων που είχαν συμπεριληφθεί στο υπόμνημα 
(Ανακ. Νο5/24.7.2017). Εκτιμώντας όμως ότι θα έπρεπε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση 
στο θέμα της διευθέτησης των αποφάσεων του ΣτΕ, παραδώσαμε στον κ. Διοικητή και 
σχετική επιστολή ως κάτωθι. 
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Αξιότιμε κύριε Διοικητά, 
 Αναφερόμενοι στην από 23/5/2017 επιστολή μας θέλουμε να θέσουμε υπόψη σας 

ότι, κατόπιν επανελέγχου της ουσίας των αιτημάτων που υποβάλαμε με αυτήν, θεωρούμε 
πως μπορεί με ευχέρεια να ικανοποιηθεί το υπ’ αριθμό 4 που αναφέρεται στη διευθέτηση των 
αποφάσεων του ΣτΕ (2287-2290/15) για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών των 
νόμων (4051/12 και 4093/12), δεδομένου ότι υπαγορεύεται ευθέως από νομική 
υποχρέωση της Τράπεζας.   Με εκτίμηση 

Ο Πρόεδρος     H Γεν. Γραμματέας 
Ιωάννης Γοζαδίνος   Ελένη Κλητοράκη - Πούλια 

 Οπότε, όπως είναι λογικό, η συζήτηση με τον κ. Διοικητή επικεντρώθηκε στο 
παραπάνω θέμα. Στη συνέχεια τον ενημερώσαμε ποιες ενέργειες θα πρέπει να γίνουν, κατά 
την άποψή μας, ώστε να επιτευχθεί η επίλυσή του. Ο ίδιος μας διαβεβαίωσε ότι θα ζητήσει από 
τον αρμόδιο Δ/ντη της Νομικής Υπηρεσίας να επιληφθεί  του συγκεκριμένου αιτήματος.  
 Στις 12/9/2017 συνεδρίασε η Επιτροπή Κοινωνικοασφαλιστικών Θεμάτων στην 
οποία όπως είναι γνωστό μετέχουν οι δύο Πρόεδροι των Συλλόγων (ΣΥΤΕ και ΣΣΤΕ). Στη 
σχετική συνεδρίαση συζητήθηκε διεξοδικά το θέμα των αποφάσεων του ΣτΕ που αφορούν τους 
δύο μνημονιακούς νόμους του 2012. Μετά από εισήγηση του Δ/ντη της Νομικής Υπηρεσίας 
αποφασίστηκαν οι παρακάτω ενέργειες. 
 Να ζητηθεί γνωμοδότηση από τη σύμβουλο της Τράπεζας επί ασφαλιστικών θεμάτων  

κα Αθ. Πετρόγλου για τη δυνατότητα της διευθέτησης από την Τράπεζα των αποφάσεων 
του ΣτΕ. 

 Να ζητηθεί γνωμοδότηση από το Νομικό Συμβούλιο της Τράπεζας για το ίδιο θέμα.  
 Να υπάρξει εισήγηση προς τον κ. Διοικητή ώστε να αποσταλεί σχετική επιστολή στο 

αρμόδιο Υπουργείο με σκοπό τον ορισμό Επιτρόπου στο Συμβούλιο Ασφάλισης της ΤτΕ 
όπως προβλέπει ο σχετικός νόμος. 

Αγαπητοί συνάδελφοι αντιλαμβάνεστε ότι η σύγκλιση του Νομικού Συμβουλίου 
ήταν σε εμάς γνωστή από τις 12/9/2017. Δε σπεύσαμε όμως να την γνωστοποιήσουμε με 
ανακοίνωση του Συλλόγου, προκειμένου να  καρπωθούμε το όποιο συνδικαλιστικό όφελος, 
καθότι κύρια επιδίωξή μας είναι η επιτυχής επίλυση των θεμάτων που αφορούν τους 
συνταξιούχους του χώρου μας. Αυτό όμως επιτυγχάνεται μόνο με την ανάλογη 
υπευθυνότητα και σοβαρότητα.   

Δυστυχώς μόνο απογοήτευση και προβληματισμό προκαλούν στους συναδέλφους 
ενέργειες όπως αυτές που βιώσαμε πρόσφατα με την αντιδεοντολογική ανακοίνωση 
Νο10/25.9.2017 της παράταξης των «Εν Δράσει» με τίτλο «Συνεδριάζει το Νομικό 
Συμβούλιο της Τράπεζας»,  πριν καν ανακοινωθεί επίσημα η σύγκλισή του, θεωρώντας 
μάλιστα ότι αυτή προκλήθηκε από επιστολές – εξώδικα προς τον κ. Διοικητή των μελών της 
παράταξής τους και των Αντισυλλόγων που λειτουργούν στο χώρο μας και όχι από την 
προσπάθεια του επίσημου Συλλόγου Συνταξιούχων, γεγονός που στιγματίστηκε και από 
τον ΣΥΤΕ με την Ανακ. Νο 19/4.10.2017!!!        

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας 

Ιωάννης Γοζαδίνος Ελένη Κλητοράκη – Πούλια 

 


