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Ανακοίνωση Νο 14 

 

Ο ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ 

ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΑ 

 
 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Βρισκόμαστε μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή της ειδικότερης προσπάθειας που 

καταβάλλουμε  για την βελτίωση του επιπέδου των παροχών μας. Η σημαντική απόφαση της 

διεκδίκησης των οφειλομένων μέσω προσφυγής στην Δικαιοσύνη, κατασυκοφαντείται από τις 

παρατάξεις της μειοψηφίας με λιβελογραφήματα και ψεύδη. Όμως, μετά από τον 

«βομβαρδισμό» σας με αναρίθμητες αλλοπρόσαλλες και αντικρουόμενες ανακοινώσεις 

είναι λογικό να σας έχουν δημιουργηθεί ορισμένες απορίες και ερωτηματικά. Θεωρούμε λοιπόν 

ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα σημαντικότερα θέματα που σας απασχολούν με σαφήνεια: 

1. Γιατί η πλειοψηφία του Δ. Σ. αποφάσισε να διεκδικήσει  ΤΩΡΑ  τα 

οφειλόμενα μέσω της δικαστικής οδού;    

 Η προσπάθεια επίλυσης των αιτημάτων μας μέσα από διαπραγματεύσεις με τον κ. Διοικητή 

υπονομεύθηκε συνδικαλιστικά, διοικητικά και πολιτικά από τους γνωστούς σε όλους μας 

κύκλους για συνδικαλιστικούς και κομματικούς λόγους. 

 Η  θετική γνωμοδότηση του  Νομικού  Συμβουλίου της Τράπεζας (3/10/2017) σύμφωνα με  

οποία προεβλέπετο η εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ, που έκρινε αντισυνταγματικές τις 

περικοπές των νόμων 4051/12 και 4093/12, με αναδρομική ισχύ μάλιστα από τις 11/6/2015, 

έρχεται ακόμη περαιτέρω να ενισχύσει ΤΩΡΑ την απόφασή μας για δικαστική διεκδίκηση . 

 Η αναγκαιότητα προφύλαξης των δικαιωμάτων μας, καθώς η προθεσμία παραγραφής 

ξεκινά τον Ιούλιο του 2018 (συμπληρώνοντας αντίστοιχα 5ετία από τον Ιούλιο του 2013 που 

ξεκίνησαν οι εν λόγω μνημονιακές κρατήσεις). 

Σας  διαβεβαιώνουμε  ότι το Προεδρείο του Συλλόγου δεν έχει, σε καμία 

περίπτωση, διακόψει τις επαφές του με τη Διοίκηση προσπαθώντας να 

διερευνήσει και να αξιοποιήσει στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις δυνατότητες 

εξωδικαστικής συνεννόησης. Ο κ. Διοικητής είχε ενημερωθεί για τις 

συγκεκριμένες ενέργειές μας. 

 

2.  Ποιο είναι το συνολικό διεκδικητικό πλαίσιο;;; 

 Ο Σύλλογος διεκδικεί:  
α) την αποκατάσταση των  συντάξεών στο επίπεδο που είχαν διαμορφωθεί πριν την 

επιβολή των κρατήσεων των  νόμων 4051/12 & 4093/12 και   

β) την επιστροφή των επιδομάτων Χριστουγέννων  Πάσχα και Άδειας.  

Τα ανωτέρω αφορούν  στο σύνολο της κύριας, επικουρικής σύνταξης και 

Προγράμματος Μετεργασικάων Παροχών (συνολικά 36%).   
 

Συνάδελφοι είναι ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ   ότι διεκδικούμε την άρση των κρατήσεων στο σύνολο 

των συντάξιμων αποδοχών μας και μάλιστα με αναδρομική ισχύ από 1/7/2013 .  

http://www.sste.gr/


3.  Γιατί η προσφυγή του Συλλόγου αφορά μόνο την υλοποίηση των 

αποφάσεων του ΣτΕ (2287 & 2288);  

 Η ταύτιση των αγωγών με τη θετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου της Τράπεζας 

ενδυναμώνει τα  νομικά επιχειρήματα υπέρ της θετικής έκβασης των υποθέσεών μας.  

 Η ενσωμάτωση στις διεκδικήσεις μνημονιακών περικοπών που έχουν κριθεί από το ΣτΕ 

νόμιμες και συνταγματικές (π.χ. Ν.4024/11 & Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων) 

αποδυναμώνει τη νομική μας θέση με συνέπεια να τίθεται σε κίνδυνο το όλο εγχείρημα, ενώ 

ταυτόχρονα διαιωνίζει τη δικαστική αντιπαράθεση με την Τράπεζα. 

 

4.  Ποιοι  έχουν το δικαίωμα να ασκήσουν αγωγές;  

 Το σύνολο των συνταξιούχων της Τράπεζας που έχουν υποστεί τις μνημονιακές 

κρατήσεις καθώς και τις περικοπές των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα και Αδείας. 
 

 Οι έχοντες έννομο συμφέρον κληρονόμοι κάθε βαθμού συγγένειας οι οποίοι λαμβάνουν 

συντάξεις. 

 

5.  Γιατί αποφασίσθηκε η συνεργασία μας με το νομικό γραφείο του 

κ.  Ν. Φιλιππόπουλου;   

 Ο  κ. Ν. Φιλιππόπουλος είναι ο  Νομικός Σύμβουλος του Συλλόγου μας επί σειρά ετών, 

κατά τη διάρκεια των οποίων έχει δημιουργηθεί αμοιβαία σχέση εμπιστοσύνης που 

χαρακτηρίζεται από συνέπεια και αξιοπιστία. 

 Διαθέτει  μεγάλη συσσωρευμένη πείρα σε αντίστοιχα θέματα καθώς, μεταξύ των άλλων, 

είναι Νομικός Σύμβουλος του ΣΥΤΕ, της ΟΤΟΕ και της ΟΣΤΟΕ. 

 Διασφαλίζεται  με τακτική επικοινωνία η άμεση ενημέρωση των εξελίξεων στα θέματα που 

μας απασχολούν. 

 Και το σημαντικότερο, όταν θα χρειαστεί να αναιρεθεί κάποιο από τα αιτήματα της 

δικαστικής διεκδίκησής μας, καθότι θα έχει προκύψει εξωδικαστική συμφωνία με την 

Τράπεζα, θα χρειαστεί να απευθυνθούμε σε ένα μόνο δικηγορικό γραφείο που θεωρούμε 

δεδομένο ότι θα υιοθετήσει άμεσα τη θέση του Συλλόγου μας χωρίς ειδικότερες 

«περιπέτειες»… 
 

6. Η δικαστική διεκδίκηση θέτει σε κίνδυνο την ιδιαιτερότητα του 

ασφαλιστικού μας συστήματος;  

 Δεν δημιουργείται κανένας κίνδυνος καθώς ο χρονικός ορίζοντας των διεκδικήσεων 

τοποθετείται μετά την έξοδο από τα μνημόνια και τη θητεία της σημερινής κυβέρνησης. 

Τουναντίον αγωγές που έχουν κατατεθεί σε προγενέστερο χρονικό διάστημα (2015), με 

την προτροπή συγκεκριμένης συνδικαλιστικής παράταξης, πολύ πιθανόν να 

δημιουργήσουν προβλήματα… 
 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Η σύνεση, η υπευθυνότητα, η λογική και η αίσθηση της πραγματικότητας που 

χαρακτηρίζουν τα μέλη της πλειοψηφίας είναι οι καλύτερες εγγυήσεις για την ορθολογική 

διεκδίκηση των αιτημάτων μας.  Σας διαβεβαιώνουμε ότι  μοναδικός μας στόχος είναι η 

διασφάλιση του επιπέδου των παροχών μας και η αποκατάσταση, με τον πλέον 

πρόσφορο τρόπο, των απωλειών που έχουμε υποστεί.    

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 


