
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1943 
ΛΕΚΚΑ 23-25 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10562 

Τηλ.: 210 36.28.168•Fax: 210 36.17.838 
website: http:// www.sste.gr 

 

 
Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2021 

Ανακοίνωση Νο 43 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ ΤΩΝ «29» ΣΤΟ ΣτΕ 

ΓΙΑ ΤΙΣ 22/2/2021 
 

Συνάδελφοι, 

 Η ασκηθείσα από «29» μέλη της παράταξης των Εν Δράσει αίτηση, ενώπιον του 

Συμβουλίου της Επικρατείας (Α’ Τμήμα) με την οποία επιδιώκουν την ακύρωση της πρόσφατης 

Υπουργικής Απόφασης (Βρούτση), η συζήτηση της οποίας είχε προσδιορισθεί για τις 11/1/2021  

αναβλήθηκε με απόφαση του ίδιου του Δικαστηρίου  για τις  22/2/2021. 

 

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣτΕ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/1/2021) 

 
Η ΟΣΤΟΕ συμμετέχει στη δίκη που θα διεξαχθεί την Παρασκευή ενώπιον της Ολομέλειας του 

ΣτΕ για την καταβολή των αναδρομικών κρατήσεων και στις επικουρικές καθώς και των 

δώρων του 11μήνου τόσο επί των κυρίων όσο και των επικουρικών συντάξεων. 

Παράλληλα ζητείται η ακύρωση της διάταξης περί απόσβεσης των μη παραγεγραμμένων αξιώσεων 

για όσους συνταξιούχους δεν είχαν καταθέσει αγωγές. 

 Ουσιαστικά η συγκεκριμένη προσφυγή στο ΣτΕ επιδιώκει τη συνολική εφαρμογή της 

πρόσφατης απόφασης 1439/2020 (Πιλοτική Δίκη) για τους 11 μήνες που εκδόθηκε μετά την 

προσφυγή του ΕΦΚΑ. 

 

ΧΘΕΣΙΝΟΣ ΠΟΛΕΜΙΟΣ, ΣΗΜΕΡΙΝΟΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ!!! 

 

 Ο λόγος για τον εκπρόσωπο της συνδικαλιστικής παράταξης Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας 

συν. Ίκαρο Πετρόπουλο και οι πρόσφατες απόψεις που ανήρτησε στο διαδίκτυο όπου ανέφερε 

συγκεκριμένα:  

«Κρίσιμη δικάσιμος του ΣτΕ στις 15/1/21!  

Κλασσική παραδεδεγμένη αρχή του διεκδικητικού συνδικαλισμού ήταν, μεταξύ άλλων, και η 

προσφυγή στην δικαιοσύνη μικρού αριθμού επιλεγμένων συνταξιούχων-μελών του Σωματείου, με 

μέριμνα και δαπάνες του, το θετικό αποτέλεσμα της οποίας, το σωματείο, θα χρησιμοποιούσε στην 

διαπραγμάτευση με την Διοίκηση. Αυτό, μέχρι την ώρα που συνδικαλιστές και φίλιοι δικηγόροι τους, 

επέλεξαν τις συλλογικές, αρχικά φθηνές αγωγές, με άδηλο (πολύ απομακρυσμένο) τον χρόνο 

που… θα τελεσφορήσουν!. Κι όμως, αυτό που όφειλαν να κάνουν οι συνταξιούχοι της ΤτΕ που 
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έχουν περισσότερα επιχειρήματα, το έπραξαν, το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, καθώς και 

συνταξιουχικές οργανώσεις ΑΤΕ, ΗΣΑΠ, ΟΑΣΑ, αλλά και άλλοι σύλλογοι, όπως των συνταξιούχων 

της ΕΤΕ, οι οποίοι προσέφυγαν στο ΣτΕ, προκαλώντας νέα πιλοτική δίκη, την προσεχή Παρασκευή 

(15/1/21), διεκδικώντας τις περικοπές των δώρων και επιδομάτων αδείας…» 

 Μια ανάρτηση μισής σελίδας που βρίθει ανακριβειών και σκοπιμοτήτων για λόγους 

ανούσιας και μόνο κριτικής του Συλλόγου μας, καθότι: 

• Διαφεύγει  στον εν λόγω συνδικαλιστή «όλως τυχαίως» να αναφέρει μαζί με τις άλλες 

συνταξιουχικές οργανώσεις και την Ομοσπονδία Συνταξιουχικών Τραπεζικών Οργανώσεων 

Ελλάδος (ΟΣΤΟΕ) που ως Ομοσπονδία αποτελεί τον κύριο διάδικο όπως αναφέραμε!!! 

• Του διαφεύγει ότι για να γίνει αποδεκτή από το Ανώτατο Δικαστήριο (ΣτΕ) εκδίκαση 

προσφυγής με τη διαδικασία της Πιλοτικής Δίκης θα πρέπει το θέμα που θα εκδικαστεί να 

αφορά μεγάλο αριθμό προσφυγών όπως ισχύει για τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ που 

συμμετέχουν κατά δεκάδες χιλιάδες και όχι οι συνταξιούχοι της ΤτΕ που οι αγωγές τους είναι 

περίπου 3.000!!!  

• Του διαφεύγει ότι η σχετική προσφυγή στο ΣτΕ αποτελεί απόρροια και συνέχεια της 

απόφασης 1439/2020 (Πιλοτική Δίκη) που είχε προκαλέσει ο ΕΦΚΑ και άρα οι προσφυγές που 

ακολούθησαν αφορούν συνταξιούχους του ΕΦΚΑ!!! 

• Του διαφεύγει ότι εξίσου σημαντική, αλλά για τους συνταξιούχους της ΤτΕ, είναι η αναίρεση 

στον Άρειο Πάγο που εκδικάζεται 18/5/2021 και θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τη χορήγηση 

των δώρων και των επιδομάτων αδείας σε Επικουρική σύνταξη και Πρόγραμμα 

Μετεργασιακών Παροχών!!! 

• Του διαφεύγει ότι συνολικά οι αγωγές των συνταξιούχων της ΤτΕ που έχουν κατατεθεί 

ήδη στα δικαστήρια υπερβαίνουν τις 3.000 και έχουν διασφαλίσει με τον καλύτερο τρόπο 

τις αξιώσεις των συγκεκριμένων μελών του συλλόγου μας και δεν αφορά «ένα μικρό αριθμό 

επιλεγμένων μελών του σωματείου» όπως αναφέρει!!! 

 

Μετά όλα τα παραπάνω συμπεραίνει ο κάθε συνάδελφος ότι ο εκπρόσωπος της Αναγεννητικής 

Πρωτοβουλίας όχι μόνο δεν είχε κατανοήσει τους λόγους  για τους οποίους το Σωματείο είχε 

επιλέξει με απόφασή του το 2018 να ακολουθήσει τη δικαστική οδό με την κατάθεση των σχετικών 

αγωγών, αλλά πολύ περισσότερο  δεν έχει κατανοήσει και τους λόγους που ασκούν σήμερα 

(15/1/2021) οι συνταξιοδοτικές οργανώσεις τις προσφυγές στο ΣτΕ!!!    

     

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας 

Ιωάννης Γοζαδίνος    Νικόλαος Αντωνόπουλος 


