
   

 

                                   Ανακοίνωση 21/ 17.7.20 

---Το ΣτΕ , με την τελευταία απόφασή του,  επιβεβαιώνει την ισχύ για 

την ΤτΕ της απόφασής του Νο 2287/2015  .                                                                                     

---Η εκφρασμένη  διάθεση του Διοικητή κ.Γιάννη Στουρνάρα  (εισήησή 

του στο Γ.Σ. της 20/1/20) και η δήλωση-δέσμευσή του  στο Γ.Σ. της 

Τράπεζας εξαφανίζουν, πλέον, κάθε δικαιολογία  για την μη τήρηση 

των δεσμεύσεών του. 

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι, 

Ο αναβαθμισμένος διοικητής της ανεξάρτητης ΤτΕ,  κ. Γιάννης Στουρνάρας , 

απαλλαγμένος, πλέον, από δεσμεύσεις κυβερνητικής πολιτικής, (η κυβέρνηση 

δηλώνει ότι θα σεβαστεί την νομιμότητα (απόφαση του ΣτΕ) , οφείλει να 

υπερασπίσει την ανεξαρτησία του   ιδρύματος ,προβαίνοντας σε παύση των 

περικοπών και στην επιστροφή ,κατ αρχή, των αναδρομικών ένδεκα  μηνών.                                                                                                                                                        

Η επιστροφή του συνόλου των αναδρομικών   μπορεί να  αναχθεί σε βάθος χρόνου. 

Το ΣτΕ, με την απόφασή του  επικυρώνει την προηγούμενη απόφασή του (2287/15), 

κηρύσσοντας αντισυνταγματικές τις περικοπές των ν.4051/12 και 4093/12 και  

διατάζοντας την επιστροφή των αναδρομικών από 11/6/15 .                                                                                                                                                        

Όμως,, δεν θα μπορούσε να μην λάβει υπόψη του τις << συνταγματικές >> διατάξεις 

του ν.4387/16 ( ΚΑατρούγκαλου ) και  περιορίζει την διεκδίκηση των αναδρομικών 

των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ από 11/6/15 έως 12/5/16.                                                                     

Είναι σαφές ότι η απόφαση περιορισμού των αναδρομικών ισχύει για τους 

συνταξιούχους του ΕΦΚΑ, όχι για τους συνταξιούχους της ΤτΕ ,δεδομένου ότι η ΤτΕ, 

ως ασφαλιστικός οργανισμός δεν υπάγεται στον ΕΦΚΑ και συνεπώς ισχύει στο 

ακέραιο η απόφασή του 2287/15 .                                                                                                                                               

Κανένας, άλλωστε, δεν δικαιούται να αγνοεί την βαρύτητα της σχετικής  ομόφωνης 

απόφασης  του Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ. Κατόπιν τούτου αναμένεται ότι ο 

Διοικητής θα εφαρμόσει, κατ αρχή, την δέσμευσή του. Είναι ,πέραν κάθε σοβαρής 

συζήτησης, ότι  παύση περικοπών και επιστροφή αναδρομικών  μπορεί να αφορά  

μόνον σ όσους έχουν ασκήσει αγωγή. Η απόφαση του ΣτΕ είναι εξ ίσου 

<<γενναιόδωρη>> ,όπως αυτή του 2015.Και τότε αποφάνθηκε  επί αγωγής τριών 

συνταξιούχων  ,με σκεπτικό όμως κάλυψης όλων των συνταξιούχων ,ανεξάρτητα 

άσκησης ή μη αγωγής.                                                                                                                                                     

Τέλος,  Για την αντιμετώπιση της κραυγαλέας ανισότητας που θέριεψε με την 

απόφαση του Σ.Α.  της 22/11/19 ( πλαφόν και νέου τύπου συντάξεις ),ένα μέρος των 



παλιών αναδρομικών, σύμφωνα με πρόβλεψη  στον ισολογισμό της ΤτΕ, να διατεθεί   

για  την  σμίκρυνση της ανισότητας  με μία νέα ενοχικού χαρακτήρα συμφωνία -  

σύμβαση  μεταξύ ΤτΕ – ΣΥΤΕ  - ΣΣΤΕ  ,όπως αυτή της    25/6/13. 

Η Συντονιστική Γραμματεία. 
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