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Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2018 

Ανακοίνωση Νο 12 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΗ 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ 

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 Ο Σύλλογος Συνταξιούχων αλλά και ο ΣΥΤΕ έχουν κυκλοφορήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα 

μια πληθώρα ανακοινώσεων στις οποίες αναφέρεται ξεκάθαρα ο λόγος για τον οποίο ο κ. Διοικητής δεν 

μπόρεσε να προχωρήσει στη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφάλισης, ώστε να δρομολογηθεί η 

εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ  σχετικά με την επιστροφή των μνημονιακών κρατήσεων, ειδικότερα 

μετά και τη θετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της ΤτΕ  (3/10/2017). 

 Με δεδομένα όλα τα παραπάνω το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συνεδρίασε την Πέμπτη 12/1/2018 και 

αποφάσισε ότι κρίνεται ΤΩΡΑ αναγκαία η δικαστική διεκδίκηση από τους συνταξιούχους μέλη μας με 

αίτημα: 

α) την αποκατάσταση εφεξής των συντάξεών μας στο ύψος που ανέρχονταν πριν τις μειώσεις των 

μνημονιακών Ν.4051/12 και 4093/12. 

β) την επιστροφή των ποσών κύριας σύνταξης που απωλέσαμε κατ’ εφαρμογή των αντισυνταγματικών 

νόμων 4051/12 και 4093/12 καθώς και την επιστροφή των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και 

αδείας των κύριων συντάξεων αλλά και των ως άνω επιδομάτων της επικουρικής σύνταξης - 

μερίσματος. 

 Είναι πλέον γνωστό σ’ όλους ότι δεν περιορίζεται το πρόβλημα στις αντιρρήσεις της 

Κυβέρνησης για την υλοποίηση της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου στη ΤτΕ και μόνο, άλλα 

είναι μια γενικευμένη πολιτική άποψη που αφορά στο σύνολο των συνταξιούχων στην Ελλάδα. 

Αυτός είναι και ο λόγος, όπως είχαμε αναφέρει και στην ανακοίνωση Νο 11/21.12.17, ότι η Κυβέρνηση στα 

πλαίσια της 3ης αξιολόγησης υπέγραψε με τους θεσμούς συμφωνία ότι θα αποφευχθεί η εκτέλεση των 

αποφάσεων του ΣτΕ (κεφάλαιο 2.5.1 : ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ).  

 Όπως έχει αναφερθεί οι εφαρμογές δικαστικών αποφάσεων που θεωρούνται αυτονόητες σε μια 

ευνομούμενη δημοκρατία, στη σημερινή Ελλάδα, απαιτούν πολύ λεπτούς και προσεκτικούς χειρισμούς για 

να επιτευχθεί η υλοποίησή τους.   

 Ο Σύλλογός μας με υπευθυνότητα και σοβαρότητα επέλεξε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να 

προχωρήσει στη δικαστική διεκδίκηση των εν λόγω θεμάτων, χωρίς όμως να σταματήσει ταυτόχρονα 

η προσπάθεια θετικής λύσης με τη λογική της διαπραγμάτευσης και της εξωδικαστικής 

συνεννόησης. 

 Τυπικά είμαστε υποχρεωμένοι να στραφούμε εναντίον της Τράπεζας, αλλά είναι κοινά 

αποδεκτό ότι υπαίτιος όλης αυτής της αρνητικής εξέλιξης είναι η ίδια η Κυβέρνηση. 
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 Μοναδική παραφωνία, άλλη μια φορά, σ’ όλη αυτή την προσπάθεια αποτέλεσε ο συνάδελφος Κ. 

Ευσταθίου, επικεφαλής της παράταξης των «Εν Δράσει», εκφράζοντας δήθεν αντιρρήσεις για το χρόνο που 

επέλεξε η πλειοψηφία να ακολουθήσει τη δικαστική οδό, προβάλλοντας σαν επιχείρημα  το ενδεχόμενο η 

Διοίκηση να απαντήσει αρνητικά τώρα στην υλοποίηση του αιτήματος της επιστροφής των 

κρατήσεων με το πρόσχημα ότι δεν έχει υπάρξει δικαστική τελεσίδικη  απόφαση. 

 Γνωρίζοντας πολύ καλά ότι ο εν λόγω συνδικαλιστής εδώ και 4 χρόνια έχει αναγάγει τις ομαδικές 

αγωγές συναδέλφων ως τη μοναδική συνδικαλιστική του δραστηριότητα θα ήταν παράλογο να 

λάβουμε υπ’ όψιν τις επισημάνσεις του. Πόσο μάλιστα όταν γνωρίζουμε και για την αποστολή εξωδίκων 

σε μέλη της Διοίκησης της Τράπεζας, σε μέλη του Γενικού της Συμβουλίου, σε μέλη του Συμβουλίου 

Ασφάλισης, στην ΟΣΤΟΕ, σε μέλη της εφορευτικής επιτροπής της ΟΣΤΟΕ, ακόμα και εναντίον του ίδιου 

του Συλλόγου μας. Πράγματι προκαλεί γέλιο ο συνδικαλιστής των αγωγών και των εξωδίκων να 

προσπαθεί να μας προστατεύσει και να μας νουθετήσει όταν έχει αντιληφθεί και ο ίδιος ότι όλες αυτές οι 

ενέργειές του αποτελούν μια από τις βασικές αιτίες υπονόμευσης των προσπαθειών λύσης των αιτημάτων 

του Συλλόγου μας. 

 Αλλά και αν ακόμη «υιοθετούσαμε» την δική του τυχοδιωκτική άποψη, ότι τα εξώδικα που 

απέστειλε ο ίδιος αλλά και ένας περιορισμένος αριθμός μελών της παράταξής του «θορύβησαν» και 

«φόβισαν» τη Διοίκηση ώστε να προχωρήσει άμεσα στη σύγκληση του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας 

για την επιστροφή των κρατήσεων (Ανακ. «Εν Δράσει» Νο10/25.9.17), ποια θα είναι η αντίδραση της 

Διοίκησης εάν κατατεθούν 2.000-3.000 αγωγές, μπορεί να μας απαντήσει;;; 

 Βεβαίως και δεν ενδιαφέρεται να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις σ’ όλα αυτά τα λογικά και εύλογα 

ερωτήματα. Το μόνο που τον ενδιαφέρει και επικεντρώνει την προσπάθειά του είναι να εμφανίζει το 

Σύλλογο και τα μέλη του Προεδρείου του ως ανίκανα για την επίλυση των προβλημάτων των 

συνταξιούχων, ώστε μοναδικοί «σωτήρες» για την επιβίωση μας να αναγορευτούν τόσο ο ίδιος όσο και 

ο συνάδελφος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ τον οποίο πρότεινε με θράσος στο Δ.Σ. να ενημερώσει θεσμικά ο 

Σύλλογος για όλες τις ανωτέρω εξελίξεις!!! Με την πρότασή του αυτή αποδεικνύεται, όπως είχαμε τονίσει και 

στις ανακοινώσεις μας, ότι το πρόβλημα της μη υλοποίησης της επιστροφής των κρατήσεων δεν ήταν 

απόφαση της Διοίκησης αλλά της Κυβέρνησης, οφείλουν λοιπόν μόνοι τους να λάβουν τα αναγκαία 

μέτρα για την αποκατάσταση της νομιμότητας.  

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

 Ο Σύλλογος ζήτησε τη νομική συνδρομή του κ. Ν. Φιλιππόπουλου και των συνεργατών του 

(Νομικός Σύμβουλος του Σ.Σ.Τ.Ε., του Σ.Υ.Τ.Ε., της ΟΣΤΟΕ και της ΟΤΟΕ) και προσπάθησε ταυτόχρονα 

να διασφαλίσει τις καλύτερες προϋποθέσεις για τα μέλη μας. 

 Αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά, τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν για τη δικαστική 

διαδικασία και το Ιδιωτικό συμφωνητικό – εργολαβικό δίκης όπου αναγράφονται οι υποχρεώσεις 

των δύο συμβαλλομένων πλευρών (Δικηγόρων  - Συνταξιούχων)  

  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

 

Συνημμένα:  (1) Ενημερωτικό σημείωμα Δικηγορικού γραφείου 
(1) Έντυπο στοιχείων ενάγοντα 
(3) Ιδιωτικά Συμφωνητικά – Εργολαβικά δίκης 
(1) Απαντητικός φάκελος με προπληρωμένο τέλος με τον οποίο θα επιστέψετε 

τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αυτά αναφέρονται στο Ενημερωτικό 
σημείωμα του Δικηγορικού γραφείου  


