ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1943
ΛΕΚΚΑ 23-25 – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10562
Τηλ.: 210 36.28.168•Fax: 210 36.17.838
website: http:// www.sste.gr
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Ανακοίνωση Νο 38
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ 11 ΜΗΝΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΤτΕ
Το Γενικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του τη Δευτέρα 5/10/2020 αποφάσισε
ομόφωνα τη χορήγηση του 11μηνου των αναδρομικών (από 11/6/2015 έως
12/5/2016) και στους συνταξιούχους της ΤτΕ. Παρόλο ότι η απόφαση της πιλοτικής δίκης του
ΣτΕ (14/7/2020) αφορούσε τους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ θεωρούμε τη σχετική
απόφαση του Γενικού Συμβουλίου ως επιβεβλημένη, καθόσον θα συνιστούσε τυχόν μη
χορήγησή τους άνιση μεταχείριση των συνταξιούχων της ΤτΕ σε σχέση με τους λοιπούς
συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα.
Τα ποσά των αναδρομικών θα καταβληθούν με τη σύνταξη Νοεμβρίου
(δηλαδή τέλος Οκτωβρίου).
Τα σχετικά ποσά είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα και κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής και ειδικής διάταξης δεν δεσμεύονται και δεν συμψηφίζονται με βεβαιωμένα
χρέη προς την Εφορία, Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία και Πιστωτικά Ιδρύματα. Κατά την
καταβολή των ποσών δεν διενεργείται παρακράτηση φόρου και εισφοράς
αλληλεγγύης. Τα ποσά αυτά θα φορολογηθούν το 2021 ως εισόδημα από μισθωτή
εργασία και συντάξεις με την κατάθεση τροποποιητικών δηλώσεων για τα έτη 2015 και
2016.
Ταυτόχρονα με την αποδοχή της ικανοποίησης του αιτήματος για την επιστροφή των
αναδρομικών, ο Σύλλογός μας, όπως ήδη έχουμε αναφέρει, απέστειλε επιστολή του στον
κ. Διοικητή όπου ανέφερε ξεκάθαρα ότι η συγκεκριμένη καταβολή αποτελεί μέρος των
συνολικών αιτημάτων των συνταξιούχων. Η σχετική επιστολή κοινοποιήθηκε από τον
ίδιο σε όλα τα μέλη του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας, πριν τη συζήτηση του επίμαχου
θέματος.
Παραθέτουμε αυτούσια τη σχετική επιστολή και για τη δική σας ενημέρωση.
Αρ. Πρωτ. 210
ΠΡΟΣ ΤO
ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΥΡΙΟ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ
ΑΘΗΝΑ

Αθήνα, 28/09/2020

Αξιότιμε κ. Διοικητά,
Όπως γνωρίζετε, μετά και την έκδοση των υπ’ αριθμ.2287/2015 και 2288/2015
αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ , με σειρά επιστολών μας και παραστάσεις ενώπιόν σας
και ενώπιον του Γενικού Συμβουλίου ζητούσαμε την άμεση παύση των περικοπών που

επιβλήθηκαν στις κύριες και επικουρικές συντάξεις μας με τους Ν.4051/12 και 4093/2012 και
την καταβολή των αναδρομικών.
Εξάλλου, ήδη από το έτος 2017, το Νομικό Συμβούλιο της Τράπεζας ομόφωνα
γνωμοδότησε ότι με νομική ασφάλεια η Τράπεζα μπορεί εξωδίκως να ικανοποιήσει το
αίτημα των συνταξιούχων για άρση των περικοπών στις κύριες και επικουρικές συντάξεις
που επιβλήθηκαν με το άρθρο 6 παρ. 1 και 2 του ν.4051/2012 και το άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ
υποπαρ.ΙΑ.5 περ. 1 και υποπαρ.ΙΑ.6 περ. 3 του ν.4093/2012 καθώς και να επιστρέψει τα
συναφώς παρακρατηθέντα ποσά, αλλά μόνο για τον μετά την 11.6.2015 χρόνο, γνώμη
απόλυτα σύμφωνη και με τις πρόσφατες υπ’ αριθμ. 1439-1443/2020 αποφάσεις της Ολομέλειας
του ΣτΕ.
Ενόψει των ανωτέρω, ζητάμε τουλάχιστον την άμεση καταβολή και στους
συνταξιούχους της Τράπεζας, όπως ήδη έχει αποφασιστεί να καταβληθούν εντός του
Οκτωβρίου σε όλους τους συνταξιούχους της Χώρας, των περικοπών που επιβλήθηκαν στις
κύριες συντάξεις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 6 παρ. 1 του ν.4051/2012 και του άρθρου
πρώτου παρ. ΙΑ υποπαρ.ΙΑ.5 περ.1 4093/2012 για το διάστημα από 11.6.2015 μέχρι
12.5.2016. Στη συνέχεια δε, θα αναμένουμε την ικανοποίηση και των λοιπών εκκρεμών
θεμάτων των συνταξιούχων μελών μας, διαδικασία που είχε ανασταλεί εν αναμονή της
πιλοτικής δίκης στην οποία εκδόθηκαν οι ως άνω 1439-1443/2020 αποφάσεις της Ολομέλειας
του ΣτΕ.
Με εκτίμηση,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΟΖΑΔΙΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΣΣΤΕ προσπαθεί να διασφαλίσει με τον καλύτερο τρόπο το σύνολο των μελών
του ώστε να μη διακυβευθεί για κανένα η όποια διεκδίκηση στο μέλλον. Το ενδιαφέρον μας
δεν περιορίζεται μόνο σε αυτούς τους συναδέλφους οι οποίοι έχουν προσφύγει στα
δικαστήρια, που η διασφάλισή τους θεωρείται δεδομένη και από τη σχετική διάταξη του
άρθρου 114 του Ν4714/2020 για το σύνολο των αξιώσεων που διεκδικούν, αλλά
επεκτείνεται και στους υπόλοιπους συναδέλφους.
Συνάδελφοι,
Ο Σύλλογός μας παραμένοντας σταθερός στις επιδιώξεις του θα καταβάλλει κάθε
προσπάθεια ώστε να ικανοποιήσει και το δεύτερο αίτημα που ο Πρόεδρός του έθεσε
στην πρόσφατη συνάντηση με τον κ. Διοικητή και αφορά την άμεση παύση των
κρατήσεων. Με επιπρόσθετα επιχειρήματα α) την απόφαση για καταβολή των
αναδρομικών και β) τις αναγκαίες γνωμοδοτήσεις από τους έμπειρους νομικούς που
έχουν αναλάβει τη στήριξή μας, θα ενισχύσουμε τη θέση μας ώστε να μπορέσουμε να
ξεπεράσουμε, όπως έχουμε αναφέρει, τις αντιρρήσεις που προβάλλουν τα δύο
συναρμόδια Υπουργεία (Οικονομικών & Εργασίας). Μια προσπάθεια παράλληλη με τη
σχετική διαβούλευση της Τράπεζας με τα δύο Υπουργεία, προϋπόθεση που έθεσε ο ίδιος ο κ.
Διοικητής, ώστε να ξεπεραστεί το όποιο εμπόδιο και να διασφαλιστεί η οριστική
επίλυση του σχετικού θέματος.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Ιωάννης Γοζαδίνος
Νικόλαος Αντωνόπουλος
Υ.Γ. Η ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ασκηθείσα από «29» μέλη της παράταξης των Εν Δράσει
αίτησης, στο Α’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία επιδιώκουν την ακύρωση της
πρόσφατης Υπουργικής Απόφασης (Βρούτση), η συζήτηση της οποίας είχε προσδιοριστεί για την 5η
Οκτωβρίου 2020, αναβλήθηκε με απόφαση του ίδιου του Δικαστηρίου για την 11η Ιανουαρίου 2021 .

