
 

                                        Ανακοίνωση  22/31.8.20 

Το ΣτΕ ( ολομέλεια ) με την απόφασή του 1439 /20 (πιλοτική δίκη), επιβεβαιώνει 

την νομική ισχύ  προηγούμενων αποφάσεών του ( 2015)  και  καθιστά 

επιβεβλημένη την επιστροφή των αναδρομικών   από 11/6/15. Κατόπιν τούτου:  

            …Επιβεβαιώνονται οι προβλέψεις της κίνησής μας ότι η διεκδίκηση 

αναδρομικών από 1/1/13 ήταν εφεύρημα των δικηγόρων και των 

συνοδοιπορούντων  συνδικαλιστών  (  Υστερία ομαδικών αγωγών στην ΤτΕ ).                                                                                                         

…Ο Διοικητής κ. Γ. Στουρνάρας δεν μπορεί πλέον να αγνοήσει την νομιμότητα και 

τις δεσμεύσεις του και κυρίως την απόφαση του Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ                              

(3/10/17 ) που ο ίδιος συγκάλεσε !.                                                                                                            

…Το  συνδικαλιστικό κίνημα του χώρου,  οφείλει να απαιτήσει την άμεση διακοπή 

των περικοπών  και ότι τούτο σηματοδοτεί. Εν όψει  οριστικής   διευθέτησης  του 

συνόλου των αναδρομικών,  άμεση καταβολή 11 μηνών .                                                                   

…Η  Αναγεννητική Πρωτοβουλία εξακολουθεί να θέτει στο τραπέζι το θέμα της 

κραυγαλέας ανισότητας των συντάξεων σε βάρος των παλαιο -χαμηλο- 

συνταξιούχων  ( ιδιαίτερα μετά την απόφαση του Σ.Α. της 22/11/19 ) και προτείνει 

ρύθμιση αντίστοιχη με αυτή της 25/6/13,  με μία νέα ενοχικού χαρακτήρα 

συμφωνία – σύμβαση, μεταξύ ΤτΕ – Συλλόγων ( ανακοίνωσή μας Νο  19/23.6.20.). 

…Η κυβέρνηση με πρόσφατους  νόμους( 4670/20 – πλαφόν Βρούτση  κ.λ.π. )                         

<< διόρθωσε>>  ορισμένες διατάξεις του ν. 4387/16 (Κατρούγκαλου ), αυξάνοντας 

τις υψηλές συντάξεις του ΕΦΚΑ ( !).  Σε ανάλογη απαράδεκτη απόφαση προέβη και 

η Τράπεζα της Ελλάδος (Σ.Α. 22/11/19) . Οι παραπάνω εξελίξεις προσδίδουν 

πρόσθετα  ισχυρά επιχειρήματα στον Σύλλογό μας   να διεκδικήσει  την διόρθωση 

της   ανισότητας – αδικιών   στην ΤτΕ.                                                                                                                                                                         

… Στις διαγραφόμενες αρνητικές συνθήκες ( συνέντευξη Πατέλη,  υπουργοποίηση 

Τσακλόγλου κ.λ.π. ),  οι συνταξιούχοι της ΤτΕ ,μέσα και έξω από τις συνδικαλιστικές 

κινήσεις, έχουν συμφέρον, να   απαιτήσουν συστράτευση  όλων ανεξαίρετα των 

συνδικαλιστικών δυνάμεων  του Χώρου, στον  κοινό διεκδικητικό στόχο.                                                                                                     

Συνέχιση της ίδιας παρελκυστικής πολιτικής από την Διοίκηση,  επιβάλλεται να 

απαντηθεί, από σύσσωμο το Δ.Σ., με καταφυγή σε όλα ,τα μέχρι σήμερα, 

αναξιοποίητα μέσα που πράγματι, διαθέτει ο Σύλλογός μας .                                                                                                                                                                        

Με ορίζοντα τις προσεχείς  εκλογές να χτίσουμε ενιαίο συλλογικό μέτωπο 

διεκδίκησης και ποιότητας (!) στην συλλογική ζωή μας.                                                                                                                                                                           

Η αίτηση των 29 συναδέλφων στο ΣτΕ  να μετατραπεί σε αιτία συνεννόησης όλων 

των πλευρών του Συλλόγου.                                                                                                                                                                     

Η << πρωτοβουλία Μπαλαούρα >> να επανέλθει στο προσκήνιο.  

  



Συνοπτική  αναφορά στην απόφαση του ΣτΕ (πιλοτική δίκη ) 

                  45 συνταξιούχοι του ΕΦΚΑ   με τον γνωστό δικηγόρο  Λ. Αποστολίδη, κατέθεσαν 

αγωγή στο μονομελές Πρωτοδικείο Αθήνας κατά του ΕΦΚΑ ,του ΕΤΕΑΕΠ και  κατά 

του  παρεμβαίνοντος Ε.Δ.                                                                                                                                                                                                                                                          

Ζητούσαν:  Αναδρομικά για τις περικοπές  στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις                                

που επιβλήθηκαν βάσει των ν. ν.4051/12 και 4093/12  και την <<.παράνομη 

κατάργηση  από 1/1/13  των δώρων εορτών  και του επιδόματος αδείας>>.                                                                                              

Η αγωγή , κατόπιν  αίτησης του ΕΦΚΑ , εισήχθη  στο ΣτΕ ( πιλοτική δίκη ),                                                                                                                                

<< προκειμένου να κριθούν τα ακόλουθα γενικότερου ενδιαφέροντος ζητήματα που  

έχουν συνέπειες  για ευρύτερο κύκλο  προσώπων >>:                                                                                                                    

α.    Αν είναι συνταγματική η διάταξη του ν.4387/16,με την οποία έγινε  

επανυπολογισμός των συντάξεων του ΕΦΚΑ , όπως είχαν διαμορφωθεί  στις 

31/12/14,  δηλαδή με τις μειώσεις που επήλθαν  με τους ν . 4051/12 και 4093/12.                                                                                                                                                      

β).   Αν η συγκεκριμένη  διάταξη του ν. 4387/16 <<καταλαμβάνει ρυθμιστικά>>  και 

το διάστημα από 1/1/13 έως  11/5/16.                                                                                                                                                     

γ). και δ).     Ζητήθηκε διευρυμένη ερμηνεία των  αποφάσεων του ΣτΕ του  2015                                 

(2287-2288) δηλαδή,   αν με βάση τις αποφάσεις του ΣτΕ  1891/19 και 2287/ 15 , 

είναι σύννομες οι μειώσεις από 1/1/13 έως  12/5/16,   λόγω  εμπεριστατωμένης  

επιστημονικής μελέτης  μεταγενέστερης  της απόφασης  2287/15.                                                                                                                                                                

Στην δίκη παρέμβηκαν  κι άλλοι απλοί  συνταξιούχοι   ,αλλά  και οι Σύλλογοι 

συνταξιούχων   ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΟΤΕ, ΙΟΝΙΚΗΣ – ΛΑΙΚΗΣ,ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, 

ΑΛΦΑ ,ΟΣΤΟΕ, με γνωστούς επιφανείς δικηγόρους( Κλαουδάτος, Μπούρλος,  

Μητρόπουλος ,Στρίμπερης, Φιλιπποπούλου κ.λ.π.)                                                                                                                                                                                                                                   

Το ΣτΕ ( ολομέλεια) απέρριψε όλους τους ισχυρισμούς των εναγόντων  για 

επιστροφή αναδρομικών από 1/1/13 ,παρέμεινε στην ισχύ των προηγούμενων 

αποφάσεών του ( 2287-2288 /15 ), όμως,  συμμορφώθηκε  με τον βασικό κορμό  

του ν. 4387/16 ( Κατρούγκαλου ) και περιόρισε τα αναδρομικά στους συνταξιούχους 

του ΕΦΚΑ ,από την δημοσίευση  των  ως άνω αποφάσεών του (2015) μέχρι την ισχύ 

του ν. αυτού (4387/16),ήτοι   11 μήνες ).  

                                         Ποια είναι η αλήθεια !                                                                                             
Επισημαίνουμε ότι,  η απόφαση του ΣτΕ αναφέρεται  στους συνταξιούχους του 

ΕΦΚΑ ( όχι της ΤτΕ)  και, όπως είχαμε προβλέψει, ήταν  αναμενόμενη,  γιατί ο ν.  

4387/ 16  << νομιμοποίησε>>, κατ άλλους << θεράπευσε >> την 

αντισυνταγματικότητα  των περικοπών .   Η αλήθεια είναι ότι,  ο  νόμος αυτός ,με το 

τέχνασμα του επανυπολογισμού  των συντάξεων , όπως είχαν διαμορφωθεί στις 

31/12/14  ,<< εξαύλωσςε >> τις  περικοπές σε όλους, σχεδόν,  τους συνταξιούχους 

της χώρας ΕΦΚΑ ), και ότι συνιστά κοινωνική πρόκληση  να λέγεται και να γράφεται, 

ότι λαμβάνουν συντάξεις χωρίς τις περικοπές  των μνημονιακών νόμων του 2012 (!).                                                                              

Η προβολή τέτοιων έωλων και αυθαίρετων επιχειρημάτων, όπως και αυτό της 

διεκδίκησης εθνικής σύνταξης και  επανυπολογισμού,  ουδόλως βοηθάνε   στην 

αξιοπιστία των διεκδικήσεών μας .                                                                                                             

Η Συντονιστική Γραμματεία 


