
      

   

                             Ανακοίνωση Νο 16 /23.4.2020 

Με την, υπό έκδοση, απόφαση του ΣτΕ ( Ιούνιος 2020), η Τράπεζα της Ελλάδος, κατά ρητή 

δέσμευση του Διοικητή κ. Γ. Στουρνάρα: 

*Θα προβεί στην άμεση παύση των περικοπών των ν.4051/12 και 4093/12 και την 

επιστροφή των αναδρομικών 11 μηνών (κατ αρχήν)  

*Ανατίθεται σε μέλλοντα χρόνο, η επιστροφή των αναδρομικών από τον Μάιο 2016 έως 

τον μήνα παύσης των περικοπών 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Κοινή είναι η πεποίθηση, ότι η πρωτόγνωρη πανδημία επιβάλλει διάθεση για συνεννόηση, 

ηπιότερο συναδελφικό κλίμα και αλληλεγγύη, τουλάχιστον προς τις κατηγορίες εκείνες των 

συναδέλφων που, όντως, ασφυκτιούν. Και όμως, με την είδηση και μόνο, ότι το ΣτΕ έβγαλε 

απόφαση που όμως, δεν έχει δημοσιευτεί, πολλοί ξεχύθηκαν στο διαδίκτυο, 

αναπαράγοντας δημοσιεύματα, εν πολλοίς ανεύθυνα, βάζοντας τις δικές τους προσωπικές 

πινελιές, διεκδικώντας την πρωτιά!. Και αυτό με πλήρη άγνοια όχι μόνον της απόφασης 

αλλά  και ότι η απόφαση αυτή ,παρότι δεν αναφέρεται στη ΤτΕ, εν τούτοις, δεσμεύει τον κ. 

Διοικητή  ( δημόσια δέσμευσή του ) και το Γενικό Συμβούλιο  της Τράπεζας της Ελλάδος.  

Ας ηρεμήσουμε συναδέλφισσες και συνάδελφοι και ας δούμε ψύχραιμα τα πράγματα.  

Α. Ανήμερα το Πάσχα, βγήκε το «Βήμα» και ο Αλ. Μητρόπουλος ( ΕΝΥΠΕΚΚ) και ανήγγειλαν 

την έκδοση της απόφασης από το ΣτΕ (πιλοτική δίκη), που προκάλεσε ο ΕΦΚΑ και αφορά 

όλους τους συνταξιούχους της χώρας, εκτός ημών της ΤτΕ. 

Β. Το ΕΝΥΠΕΚΚ με ανακοίνωσή του  γράφει ότι, το ΣτΕ:                                                                                                                      

«ανέτρεψε την προηγούμενη απόφασή του (2287/2015) που είχε επιδικάσει αναδρομικά 

πολλών ετών στους συνταξιούχους» και ότι «επιδίκασε αναδρομικά 11 μηνών, μόνο στους 

συνταξιούχους που έχουν ασκήσει αγωγή». Αντίθετα, 

Γ. Το ΒΗΜΑ, γράφει ότι μετά την δημοσίευση της απόφασης (έως τα μέσα Ιουνίου)                               

«θα πάρουν την σκυτάλη τα Διοικητικά Δικαστήρια για να προσδιορίσουν την οφειλή του 

Δημοσίου (μακροχρόνια διαδικασία )» ή «η κυβέρνηση με νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει 

να ρυθμίσει πως θα καταβληθούν τα αναδρομικά στο σύνολο των συνταξιούχων».                                                             

Θυμίζουμε ότι σε αυτή την κατεύθυνση, ο  υπουργός κ.Βρούτσης , καλούσε τους 

συνταξιούχους να μην προσφύγουν στα δικαστήρια γιατί η<< κυβέρνηση θα σεβαστεί τις 

δικαστικές αποφάσεις και θα δώσει πολιτική λύση». 

Δ. Η τελευταία επίσημη θέση του Διοικητή της ΤτΕ σχετικά με την παύση των περικοπών , 

ήταν η θετική εισήγησή του στο Γ.Σ. της 20/1/20.   Εναντιώθηκε όμως ο κυβερνητικός 

επίτροπος, με αποτέλεσμα δύσκολες συνεννοήσεις των δύο μερών (Υπουργείου 

Οικονομικών και ΤτΕ) και τελικά ανταλλαγή οξύτατων  επιστολών, χαρακτηριστικά 

        



αποσπάσματα των οποίων μας διάβασε ο κ. Διοικητής στην συνάντηση που είχε με τη 

διαπαραταξιακή αντιπροσωπεία του Συλλόγου στις 9/3/20 .  

Ε. Ο Διοικητής κ. Στουρνάρας σχετικά με το ίδιο θέμα( παύση των περικοπών ), έχει 

δηλώσει – δεσμευτεί ότι « η καλύτερη επιλογή είναι η ταύτιση του θέματος με την 

απόφαση της πιλοτικής δίκης>>.    Συμπερασματικά  : 

α. χωρίς τη δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ, οι απόλυτες εκτιμήσεις είναι 

παρακινδυνευμένες. Το μόνο γνωστό είναι η έκθεση του εισηγητή που περιορίζεται στην 

παράθεση των επιχειρημάτων των δύο πλευρών, ΕΦΚΑ -προσφευγόντων σωματείων.  

β. Η υπό έκδοση απόφαση του ΣτΕ , αφορά όλους τους ενταγμένους στον ΕΦΚΑ  

συνταξιούχους της χώρας, εκτός της ΤτΕ. Αμφιβάλλουμε αν ανατρέπει την προηγούμενη 

απόφασή του( 2287/2015) της ολομέλειας του ίδιου δικαστηρίου, από την στιγμή που 

αναγνωρίζει αναδρομικά από 11/6/15 ,όπως η 2287/15 ,βάσει της οποίας οι συνταξιούχοι 

της ΤτΕ ,ενώ θεμελιώνουν δικαιώματα από την ημερομηνία αυτή, δεν υπόκεινται στον 

περιορισμό  του νόμου Κατρούγκαλου ( 2016),όπως οι συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ. 

γ. Πιο συγκεκριμένα, με την αναγνώριση αναδρομικών 11μηνών από τον Ιούνιο ν2015  

στους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ, η υπό έκδοση  απόφαση του ΣτΕ φαίνεται να  βρίσκεται σε 

συνέπεια με την απόφασή 2287/2015,δεδομένου ότι και με αυτή, το ΣτΕ   είχε ορίσει 

επιστροφή σε όλους τους συνταξιούχους  αναδρομικά από τον Ιούνιο του 2015.                                                              

Εδώ ξεκινάει η δική μας ιδιαιτερότητα γιατί όντας εκτός ΕΦΚΑ, δεν μας αφορά ο νόμος 

Κατρούγκαλου που επέβαλε τον επανυπολογισμό των συντάξεων των συνταξιούχων του 

ΕΦΚΑ  με βάση την συνταξιοδοτική τους κατάσταση στις 31/12/14 και με την ισχύ της 

νομοθετικής εξουσίας ακύρωσε κάθε αξίωσή τους για αναδρομικά πέραν της ημερομηνίας 

της έκδοσης του νόμου αυτού (Κατρούγκαλου 2016).Σημειώνουμε ότι το ΣτΕ με 

προηγούμενη απόφαση του ( Οκτ.19 ) έχει κρίνει συνταγματική αυτή την ρύθμιση του 

νόμου Κατρούγκαλου  ( επανυπολογισμό-προσωπική διαφορά).  

δ. Υπενθυμίζουμε ότι η απόφαση 2287/15 του ΣτΕ,  έχει ορίσει ότι κάθε διεκδίκηση 

αναδρομικών δεν θα ανέτρεχε πριν την 11/6/15, συνεπώς όλος ο κουρνιαχτός  των αγωγών 

για διεκδίκηση αναδρομικών από 1/1/13 ήταν αφήγημα των δικηγόρων και των 

συνδικαλιστών που ανταγωνίζονται σε …παροχές! 

ε. Ανεξάρτητα των άστοχων ενεργειών που ο συνδικαλισμός με μισές αλήθειες και πολλά 

ψέματα, πόλωσε τους συναδέλφους ωθώντας τους σε ομαδικές αγωγές κατά της ΤτΕ 

(υπονόμευση ανεξαρτησίας) και με την επιφύλαξη της δημοσίευσης της απόφασης, 

αναπόφευκτο θεωρούμε ότι΅: 

Από την ισχύ της απόφασης του  ΣτΕ,  η ΤτΕ, σύμφωνα με ρητή δέσμευση του κ. Διοικητή 

Θα προβεί άμεσα στην παύση των περικοπών και στην επιστροφή των αναδρομικών 11 

μηνών, κατ αρχήν. Είναι δέσμευση του κ .Διοικητή που βαρύνει τον ίδιο ή τον διάδοχό 

του. Είναι αδιανόητο η ΤτΕ να επιστρέψει τα αναδρομικά των 11 μηνών, που αναφέρονται 

στις περικοπές των νόμων  και να συνεχίζει τις περικοπές. Στη θέση αυτή πιστεύουμε να 

συμπέσει το σύνολο του συνδικαλιστικού φάσματος του χώρου, χωρίς ανώφελες εντάσεις.   

Τέλος θεωρούμε ανάξια απάντησης ,ανάρτηση ότι θα τύχουν εφαρμογής της απόφασης 

μόνον όσοι έχουν ασκήσει αγωγή. Μόνο σε πολιτεία – μπανανία ,που κάθε ίχνος έννομης 

τάξης έχει καταρρεύσει θα μπορούσε να συμβεί κάτι ανάλογο 

                                                                                        Η  Συντονιστική Γραμματεία 


