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Ανακοίνωση Νο 3 

ΕΠΑΝΑΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΤΩΝ 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ  

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 Ο Σύλλογός μας με την Ανακ.32/20.2.2017 σας είχε ενημερώσει υπεύθυνα μετά από 
νομική ερμηνεία των συμβούλων του σχετικά με την απόφαση 244/2017 (απόφαση της 
Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου). Σας υπενθυμίζουμε ότι: 

Η ως άνω απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου και οι 
συνέπειες της αφορούν μόνο του συνταξιούχους του Δημοσίου.  

Τις αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν στους συνταξιούχους του ΙΚΑ, των ειδικών 
Ταμείων και γενικά  σε όλους τους συνταξιούχους τραπεζοϋπαλλήλους,  η Ολομέλεια του 
Συμβουλίου της Επικρατείας με τις υπ΄αριθμ. 2287/2015 και 2288/2015 τις έκρινε 
συνταγματικές. 

Σύμφωνα με τις αποφάσεις της  Ολομέλειας του ΣτΕ οι περικοπές και οι μειώσεις 
οι οποίες ξεκίνησαν από τα επιδόματα εορτών και αδείας των οργανισμών κύριας ασφάλισης 
(άρθρο τρίτο παρ. 10-14 του ν. 3845/2010), και συνεχίστηκαν με την εισφορά 
αλληλεγγύης των συνταξιούχων κύριας ασφάλισης (άρθρο 38 του Ν. 3863/2010), την 
εν συνεχεία αναπροσαρμογή και τη συμπλήρωση της εισφοράς αυτής και την επέκτασή της 
στην επικουρική ασφάλιση  (άρθρο 44 παρ. 10-13 του Ν. 3986/2011), καθώς και τις 
μειώσεις στις συντάξεις των κάτω των 55 ετών συνταξιούχων και στις κύριες και επικουρικές 
συντάξεις που υπερβαίνουν αντιστοίχως τα 1200 και τα 150 ευρώ (άρθρο 2 παρ. 1-5 του Ν. 
4024/2011), εντάσσονται στις δέσμες μέτρων που έχουν ως βάση της προβλέψεις του πρώτου 
Μνημονίου και του πρώτου «Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου» και συνιστούν, μέτρα «άμεσης 
απόδοσης» για την εξεύρεση πόρων προς αντιμετώπιση της Έκτακτης ανάγκης στην 
οποία βρέθηκε η Χώρα. Με τα δεδομένα αυτά, οι εν λόγω περικοπές έχοντας 
αποφασισθεί υπό την πίεση των ως άνω όλως εξαιρετικών περιστάσεων και 
επιβαλλόμενες κατά την εκτίμηση του νομοθέτη για την άμεση αντιμετώπιση της 
κρίσεως, δεν παραβιάζουν συνταγματικές διατάξεις. 

Επομένως, κατά τη γνώμη των νομικών συμβούλων του ΣΣΤΕ, και με  δεδομένο ότι 
εκδόθηκαν αντίθετες αποφάσεις από δύο ανώτατα δικαστήρια της Χώρας (Συμβούλιο 
της Επικρατείας και Ελεγκτικό Συνέδριο)  για την αντισυνταγματικότητα των ως άνω διατάξεων 
πρέπει να κρίνει οριστικά  το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (άρθρο 100 Σ) το οποίο και θα 
άρει την αμφισβήτηση υπέρ ή όχι της συνταγματικότητας των κρίσιμων ως άνω 
διατάξεων. 



Όλα τα παραπάνω που επαναλαμβάνουμε για δεύτερη φορά μέσα σε 4 μήνες 
αποτελούν τα πραγματικά δεδομένα που αφορούν την Εισφορά Αλληλεγγύης και των 
συνταξιούχων της ΤτΕ.  

Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση Νο 5 /16.6.2017 της συνδικαλιστικής παράταξης 
των «Εν Δράσει» σας υπενθυμίζουμε ότι: 

Η ίδια συνδικαλιστική παράταξη (Εν Δράσει) με έκτακτη ανακοίνωσή της στις 
13/2/2017 στην προεκλογική περίοδο του Συλλόγου ανακοίνωνε πανηγυρικά τον 
τερματισμό της κράτησης της Εισφοράς Αλληλεγγύης των συνταξιούχων και της 
ΤτΕ μετά την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου χωρίς να υπάρξει καμία αναφορά  από τους 
ως άνω συνδικαλιστές ότι η σχετική απόφαση αφορούσε Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα 
ΜΟΝΟΝ.  

Τώρα επανέρχονται εκ νέου με την ανακοίνωση Νο5/16.6.2017  και βεβαίως με 
αφοπλιστική ειλικρίνεια αναφέρουν ότι η απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου αφορά το 
Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο τομέα και μας επισημαίνουν ότι η σχετική απόφαση είναι 
εξαιρετικά σημαντική και ενισχυτική για την ΤτΕ και μάλιστα συνεχίζουν ότι «σε συνεννόηση 
με νομικούς επί εργασιακών και ασφαλιστικών θεμάτων και ειδικότερα αυτών της 
ΤτΕ, καταρτίσθηκε ατομική Αίτηση που θα κατατεθεί από κάθε ασφαλισμένο στο 
Πρωτόκολλο του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας και των Υποκαταστημάτων 
της. Με αυτή, ο κάθε ασφαλισμένος ζητά την άμεση κατάργηση της Ε.Α.Σ. αλλά και 
την επιστροφή των αναδρομικών από την ημερομηνία της πρώτης κράτησης.» 

Ξεκινούν μια εκστρατεία εμπλοκής των συνταξιούχων ενάντια στην Τράπεζα όταν 
γνωρίζουν πολύ καλά ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα η Τράπεζα Ελλάδος να εφαρμόσει μια 
δικαστική απόφαση που δεν την αφορά. Όταν μάλιστα υπάρχει αντίστοιχη απόφαση όπως 
αναφέραμε παραπάνω του ΣτΕ που καλύπτει το σύνολο των τραπεζών άρα και την ΤτΕ.  

Γνωρίζουμε από χρόνια αυτές τις συνδικαλιστικές πρακτικές της συλλογής 
υπογραφών, της προώθησης υπομνημάτων, της συλλογής αιτήσεων που κατατίθενται 
στο Σύλλογό ή στην Τράπεζα όταν γνωρίζουν εκ  των προτέρων αυτοί που αναλαμβάνουν τις 
πρωτοβουλίες ποια θα είναι η τύχη τους. Αλλά βεβαίως ορισμένοι συνδικαλιστές, και 
ειδικότερα ο επικεφαλής των «Εν Δράσει» έχει επιβιώσει πολιτικά και 
συνδικαλιστικά από αυτές τις πρακτικές!!! 

Δυστυχώς ο τυχοδιωκτισμός, η παραπληροφόρηση των συναδέλφων και η υπονόμευση 
των προσπαθειών του Συλλόγου συνεχίζεται μετά τις πρόσφατες εκλογές με 
απροκάλυπτο τρόπο. Θα αναφερθούμε συγκεκριμένα σ’ όλα αυτά που έχουν γραφεί μέσα 
και έξω από την Τράπεζα σε αναλυτική ανακοίνωσή μας ώστε να ενημερωθούν όλοι οι 
συνταξιούχοι του χώρου μας. 

 
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας 
Ιωάννης Γοζαδίνος Ελένη Κλητοράκη – Πούλια 

 


