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Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2020 
 

Ανακοίνωση Νο 36 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 15/09/2020 
   

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΣΤΕ συνεδρίασε την Τρίτη (15/9/2020) και σύμφωνα με την 

ημερησία διάταξη ο Πρόεδρος του Συλλόγου ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για την αποστολή 

στη Δικηγορική Εταιρεία «ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ & ΜΑΛΑΜΗ» επιστολής  με την οποία ζητήσαμε  

γνωμοδότηση ειδικότερα μετά τα νέα δεδομένα που διαμορφώθηκαν με την έκδοση της 

απόφασης (14/7/2020) της πιλοτικής δίκης του ΣτΕ για τους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ.  
 

Παραθέτουμε αυτούσια την επιστολή που απέστειλε ο ΣΣΤΕ 

 

Αρ. Πρωτ. 182                    Αθήνα, 04/09/2020 

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΠΕΤΡΟΓΛΟΥ & ΜΑΛΑΜΗ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 3-5 

Α Θ Η Ν Α 

 

Μετά την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ επί της πιλοτικής δίκης του ΕΦΚΑ για την 

αναδρομική απόδοση κρατήσεων επί συντάξεων που έχουν κριθεί αντισυνταγματικές 

(Ν.4051 & 4093/2012), ενόψει δε και των επικείμενων κυβερνητικών ανακοινώσεων και 

αποφάσεων και μετά την ψήφιση του πρόσφατου νόμου 4714/2020 (άρθρο 114)  σχετικά με 

την καταβολή των αντίστοιχων ποσών στους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ, παρακαλούμε να 

έχουμε γνωμοδότησή σας επί του ζητήματος της υποχρέωσης της ΤτΕ να προβεί και 

εκείνη σε αναδρομική απόδοση των κρατήσεων προς τους συνταξιούχους της, λαμβάνοντας 

υπόψη τις ειδικότερες ισχύουσες διατάξεις για την Τράπεζα της Ελλάδος.  

Παρακαλούμε επίσης να περιλάβετε στη γνωμοδότηση σκέψη επί του προκριματικού 

ζητήματος της υποχρέωσης της ΤτΕ να παύσει να διενεργεί τις κρατήσεις (Ν.4051 

& 4093/2012)  που έχουν κριθεί αντισυνταγματικές ως ανωτέρω, καθώς υπήρξαν 

αντιρρήσεις εκ μέρους του Επιτρόπου του Υπουργείου Οικονομικών στο Γενικό Συμβούλιο 

της ΤτΕ (βάσει  αντίστοιχης θέσης του αρμοδίου Υπουργείου Εργασίας) όταν είχε εισαχθεί 

το εν λόγω θέμα στις 20/01/2020 ως αναμφισβήτητο και ώριμο προς επίλυση, ενώπιον 

του  αρμοδίου οργάνου της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΖΑΔΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 

  

http://www.sste.gr/


 Ο Σύλλογος Συνταξιούχων παραμένοντας σταθερός στις επιδιώξεις του καταβάλλει 

κάθε προσπάθεια ώστε να επιλύσει τα δύο παραπάνω θέματα που αφορούν τα αναδρομικά 

και την παύση των αντισυνταγματικών κρατήσεων  των Ν4051/12 και 4093/12, 

ενισχύοντας ταυτόχρονα τη θέση του με επιπρόσθετα επιχειρήματα μέσα από τη 

γνωμοδότηση των συγκεκριμένων έμπειρων νομικών ώστε να μπορέσουμε να 

ξεπεράσουμε τις αντιρρήσεις που προβάλλουν τα δύο συναρμόδια Υπουργεία 

(Οικονομικών – Εργασίας) για την παύση των δύο κρατήσεων. Εάν επιτευχθεί η συγκεκριμένη 

επιδίωξή μας θα είμαστε οι μοναδικοί συνταξιούχοι που δεν θα παρακρατούνται οι 

συγκεκριμένες κρατήσεις καθότι το αφήγημα ορισμένων συνδικαλιστών του Συλλόγου 

μας ότι  τόσο τα αναδρομικά είχαν δοθεί όσο και  η παύση των αντισυνταγματικών 

κρατήσεων είχε υλοποιηθεί σε όλους τους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ εκτός από τους 

συνταξιούχους της ΤτΕ, δεν υπάρχει πλέον κανένας συνάδελφος που να το επικαλείται και να 

μην έχει αντιληφθεί τη σκοπιμότητα της παραπάνω παραπληροφόρησης.  

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
 

 Όπως είχαμε αναφέρει στην ανακοίνωση του Συλλόγου μας Νο 33/4.6.2020 μετά την 

εφαρμογή του «πλαφόν» με την καταβολή της σύνταξης του μηνός Ιουνίου θα ακολουθήσει 

η συνολική υλοποίηση της Υπουργικής Απόφασης το επόμενο χρονικό διάστημα. Τους 

προηγούμενος μήνες (Ιούλιο – Αύγουστο) αλλά και το Σεπτέμβριο ολοκληρώνεται η 

εφαρμογή του άρθρου 10Α όσον αφορά το πλαφόν αλλά και την απονομή σύνταξης σε όσους 

συνταξιούχους αποδίδετο «έναντι σύνταξης». Άρα η άποψη συγκεκριμένων συνδικαλιστών 

ότι η Υπουργική Απόφαση  δεν πρόκειται να υλοποιηθεί από την Τράπεζα έπεσε άλλη 

μια φορά στο κενό.  

 

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

 Στα ενημερωτικά των συντάξεων των τελευταίων μηνών παρατηρήθηκαν μειώσεις 

σε ορισμένους συναδέλφους στο «POOL» του Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών. 

Ειδικότερα στη σύνταξη του μηνός Σεπτεμβρίου οι μειώσεις για ένα περιορισμένο αριθμό 

συναδέλφων κυμάνθηκαν από 10-40€. Ο Σύλλογός μας ενημερώθηκε από το αρμόδιο τμήμα 

για το συγκεκριμένο πρόβλημα και καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε να υπάρξει 

διευθέτηση του ως άνω θέματος με την καταβολή στον κάθε συνάδελφο του ποσού που 

έχει απολέσει. 

 

ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΤΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΩΝ «29» ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
 

 Την Τρίτη 9/9/2020 συνεδρίασε το ΔΣ του ΣΥΤΕ και αποφάσισε την πρόσθετη 

παρέμβαση στην εκδίκαση της υπόθεσης της 5/10/2020 ώστε να αποτραπεί η προσπάθεια 

των «29» συνταξιούχων που επιδιώκουν την ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης. Τη 

συγκεκριμένη πρόταση υπερψήφισαν όλες οι παρατάξεις του ΣΥΤΕ. Η απόφαση αυτή 

αποτελεί την ελάχιστη προσφορά του ΣΥΤΕ για την προστασία των μελών του κατά τα 

πρότυπα που ακολούθησε και ο Σύλλογος Συνταξιούχων. 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
Το Διοικητικό Συμβούλιο 


