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Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2017

Ανακοίνωση Νο 8
Τροχοπέδη για την εφαρμογή των αποφάσεων
του ΣτΕ αποτελούν οι τελευταίες εξελίξεις
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας που εκδόθηκε κατά τη
συνεδρίασή του στις 3/10/2017, υπό την προεδρεία του καθηγητή Συνταγματικού Δικαίου κ. Ν.
Αλιβιζάτου, δικαίωσε τη θέση του ΣΥΤΕ και του ΣΣΤΕ όσον αφορά στην υποχρέωση της
Τράπεζας να εφαρμόσει τις αποφάσεις του ΣτΕ για τις κρατήσεις επί των συντάξεων που
προβλέπονται από τους νόμους 4051/2012 και 4093/2012, αποκαθιστώντας τη νομιμότητα.
Προκειμένου να εφαρμοστεί η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου πρέπει να
ακολουθήσει θετική εισήγηση από το Συμβούλιο Ασφάλισης και η τελική έγκριση από το Γενικό
Συμβούλιο της Τράπεζας.
Δεδομένου ότι η θητεία του παρόντος Συμβουλίου Ασφάλισης λήγει στο τέλος
του τρέχοντος μηνός, οι Πρόεδροι του ΣΥΤΕ και του ΣΣΤΕ, ως μέλη του Συμβουλίου,
ζήτησαν από τον κ. Διοικητή να προβεί στην άμεση σύγκλησή του για τη δρομολόγηση του
θέματος.
Ο κ. Διοικητής ανέφερε ότι στην τρέχουσα συγκυρία, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη η
διαδικασία της τρίτης αξιολόγησης, η κυβέρνηση εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για την
εφαρμογή των παραπάνω αποφάσεων του ΣτΕ, θέση με την οποία συμφώνησε και ο
ίδιος. Ως εκ τούτου για την ώρα δεν προτίθεται να προχωρήσει στη σύγκληση του Συμβουλίου.
Ακολούθησε συνάντηση για το ίδιο θέμα με τον Υποδιοικητή κ. Μητράκο, ο οποίος
εξέφρασε και τις δικές του επιφυλάξεις, συμφωνώντας με τη θέση του κ. Διοικητή.
Στην ανακοίνωση Νο 7/5.10.2017 είχαμε ενημερώσει τους συναδέλφους συνταξιούχους
σχετικά με το παραπάνω θέμα. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ακόμα και οι εφαρμογές
δικαστικών αποφάσεων, που φαντάζουν αυτονόητες σε μια ευνομούμενη δημοκρατία, στη
σημερινή συγκυρία απαιτούν πολύ λεπτούς και προσεκτικούς χειρισμούς. Για άλλη μια φορά
ζητούμε από τους συναδέλφους να εμπιστευτούν τον Σύλλογό τους και όχι τους
διάφορους περιφερόμενους φανφαρολόγους, που όχι μόνο δεν προσφέρουν στην
επίλυση κανενός θέματος αλλά επιπλέον τα εκθέτουν και σε σοβαρό κίνδυνο.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
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