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Ανακοίνωση Νο 30
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΣΤΟ ΣτΕ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Για να έχουμε τη δυνατότητα μιας υπεύθυνης και έγκυρης ενημέρωσης των μελών
μας σχετικά με τις εξελίξεις της πιλοτικής δίκης και την επιστροφή των αναδρομικών
των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ από τις παράνομες κρατήσεις των Ν4051/12 & 4093/12
ζητήσαμε την άποψη της νομικής μας σύμβουλου, όπου ανέφερε συγκεκριμένα:
«Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες που επικαλούνται δικαστικούς κύκλους στην

διάσκεψη των μελών της Ολομέλειας του ΣτΕ σχετικά με την πιλοτική δίκη της 10ης Ιανουαρίου
2020 φαίνεται να αποφασίσθηκε ότι αναδρομικά λόγω των παράνομων κρατήσεων των
Ν.4051/2012 και 4093/2012 δικαιούνται οι συνταξιούχοι που έχουν ασκήσει αγωγή και
μόνο για το διάστημα από Ιούνιο 2015

έως και Μαϊο 2016 μέχρι δηλαδή την ψήφιση του

ν.4387/2016 καθώς για το χρονικό διάστημα από 12.5.2016 μέχρι 31.12.2018 ότε και
επανυπολογίστηκαν οι κύριες συντάξεις των συνταξιούχων του ΕΦΚΑ , το ΣτΕ φαίνεται να έκρινε
νόμιμη τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2Α του ν. 4387/2016 περί συνέχισης καταβολής των
συντάξεων όπως είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2014, δηλαδή με τις μειώσεις των
ν.4051/2012 και 4093/2012.
Υπενθυμίζουμε ότι στη διαδικασία της πρότυπης δίκης είχε προσφύγει ο ΕΦΚΑ προκειμένου να
λυθούν τα , κατά τον ΕΦΚΑ, νομικά ζητήματα που αφορούσαν του συνταξιούχους του μετά την
έκδοση της υπ΄αριθμ. 1891/2019 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ και προκειμένου να
προσδιορισθεί το χρονικό διάστημα για το οποίο οφείλει αναδρομικά από τις περικοπές των
ν.4051/2012 και 4093/2012.
Σύμφωνα με τις ίδιες δημοσιογραφικές πληροφορίες η απόφαση θα δημοσιευθεί το
καλοκαίρι και επομένως μόνο τότε θα μπορούν να εξαχθούν σαφή συμπεράσματα για όλα
τα ζητήματα που τέθηκαν στην ως άνω πιλοτική δίκη .»
Με τη δημοσίευση της απόφασης θα φανεί κατά πόσο θα υλοποιηθεί η πολιτική
δέσμευση του αρμόδιου Υπουργού κ. Βρούτση

για την κάλυψη όλων των

συνταξιούχων της χώρας, περίπου 2,5 εκατομμυρίων, με τους 11 μήνες αναδρομικά και όχι
μόνον αυτών που έχουν προσφύγει δικαστικά και δεν υπερβαίνουν τις 250 χιλιάδες.

Επικίνδυνοι και άφρονες σε ρόλο Δούρειου Ίππου
Ο λόγος για είκοσι εννέα (29) μέλη της παράταξης των Εν Δράσει που κατέθεσαν στις
16/3/2020 αίτηση στο Α’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία
επιδιώκουν την ακύρωση της πρόσφατης Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η σχετική απόφαση αφορούσε την απονομή σύνταξης
για όλους τους συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν από την 1/1/2015 και εφεξής καθώς και
την αύξηση του πλαφόν από 2.773€ σε 4.608€, εξέλιξη που αφορά και τους παλαιούς
συνταξιούχους όπως έχουμε αναφέρει.
Επέλεξαν τη συγκεκριμένη συγκυρία να στραφούν ενάντια στο Υπουργείο και τον
αρμόδιο Υπουργό όταν στην πρόσφατη συνάντηση του Συλλόγου μας με τον κ. Διοικητή
(9/3/2020) στην οποία συμμετείχε και ο επικεφαλής των Εν Δράσει συν. Κ. Ευσταθίου με αφορμή
την αρνητική παρέμβαση των δύο Υπουργείων (Οικονομικών και Εργασίας) για την περικοπή των
κρατήσεων των δύο νόμων, ο κ. Διοικητής επεσήμανε τους λόγους για τους οποίους δεν
επιδιώξαμε αυτήν την περίοδο να έρθουμε σε ρήξη με τα δύο Υπουργεία, καθότι έχουν
υπάρξει σαφείς υπαινιγμοί και απειλές για την κατάργηση της Υπουργικής Απόφασης σχετικά
με την απονομή συντάξεων και την ενδεχόμενη εμπλοκή μας στον ΕΦΚΑ.
Δυστυχώς όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι δεν τα λαμβάνει υπόψη ο συγκεκριμένος
συνδικαλιστής προκειμένου να ικανοποιήσει τις προσωπικές του συνδικαλιστικές επιδιώξεις. Την
ίδια αντιδημοκρατική στάση επέδειξε ταυτόχρονα για το σύνολο των συναδέλφων που
συμμετείχαν στην πρόσφατη Έκτακτη Γενική Συνέλευση (13/2/2020) την οποία
προξένησε ο ίδιος και η παράταξή του αδιαφορώντας ότι η πρόταση αποτροπής των αποφάσεων
του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου σχετικά με την υιοθέτηση της Υπουργικής Απόφασης
που έθεσε, καταψηφίστηκε με ποσοστό 64% από τους παρευρισκομένους.
Μας προξενεί εντύπωση η δήθεν αδιαφορία του, κατά τ’ άλλα πολυγραφότατου,
επικεφαλής των Εν Δράσει που δεν φιλοτιμήθηκε εδώ και ενάμιση περίπου μήνα να γράψει δυο
λόγια σε μια ανακοίνωση για ένα τόσο σοβαρό θέμα ώστε να ενημερώσει τους
συναδέλφους. Προσπαθεί όμως, με αφορμή την εξέλιξη της πιλοτικής δίκης του ΣτΕ που
προσέφυγε ο ΕΦΚΑ, να μας υπενθυμίσει άλλη μια φορά με αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης «τα ευεργετήματα» του επανυπολογισμού με τον Ν. Κατρούγκαλου, όταν ο ίδιος
πανηγύριζε πριν μερικά χρόνια γιατί πέτυχε την εξαίρεσή μας από το σχετικό Νόμο!!!!
Διερωτώμεθα εάν τελικά έχουμε άδικο όταν λέμε ότι έχουν ξεπεράσει προ πολλού το
στάδιο της κριτικής ή της διαφορετικής συνδικαλιστικής άποψης και έχουν καταστεί πλέον
επικίνδυνοι για τα συμφέροντα των ασφαλισμένων της Τράπεζας;;;;
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Ιωάννης Γοζαδίνος
Νικόλαος Αντωνόπουλος

