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Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2020 

 

Ανακοίνωση Νο 41 

Η ΠΡΩΤΗ ΔΙΚΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΣΤΟ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 

Συνάδελφοι, 

  Συζητήθηκε ενώπιον του 6ου Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου 

Αθηνών στις 7/12/2020, η αγωγή κατά της Τράπεζας της Ελλάδος σαράντα έξι (46) 

συναδέλφων συνταξιούχων με τα παρακάτω αιτήματα: 

α) Να υποχρεωθεί η ΤτΕ στην εφεξής καταβολή των συντάξεων στο ύψος που ανέρχονταν 

χωρίς τις αντισυνταγματικές περικοπές των Ν4051 & 4093/2012. 

β) Να υποχρεωθεί στην επιστροφή εντόκως των ποσών που αφορούν τις σχετικές 

κρατήσεις των Ν 4051 & 4093/2012. 

γ) Να υποχρεωθεί στην επιστροφή εντόκως των ποσών που αντιστοιχούν στα 

καταργηθέντα επιδόματα αδείας και δώρων εορτών στην κύρια σύνταξη. 

 Ο Σύλλογός μας άσκησε πρόσθετη παρέμβαση στην ως άνω δίκη για την ενίσχυση των 

αιτημάτων και την αντίκρουση των επιχειρημάτων της ΤτΕ που τέθηκαν ενώπιον του 

δικαστηρίου. 

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ 
   

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων παραμένοντας σταθερός στις επιδιώξεις του καταβάλλει κάθε 

προσπάθεια ώστε να επιλύσει τα δύο εκκρεμή θέματα που αφορούν τα αναδρομικά και την 

παύση των αντισυνταγματικών κρατήσεων των Ν 4051/12 & 4093/12. Στην προσπάθειά του 

αυτή διασφάλισε  τρεις διαφορετικές γνωμοδοτήσεις, σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. 

(15/9/2020) από τη Νομική Εταιρεία «ΠΕΤΡΟΓΛΟΥ & ΜΑΛΑΜΗ», ώστε με τα πρόσθετα 

επιχειρήματα των συγκεκριμένων έμπειρων νομικών να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε με 

επιτυχία το στόχο μας. Οι τρεις γνωμοδοτήσεις ενισχύουν : 

➢ Τη συνάντηση του Προέδρου με τον κ. Διοικητή (25/9/2020) για τη χορήγηση των 

αναδρομικών του 11μήνου και την παύση των κρατήσεων. (ανακ. 37/28.9.2020) 

➢ Τη διαβούλευση της Τράπεζας με τα συναρμόδια Υπουργεία (Οικονομικών και 

Εργασίας) ώστε να ξεπεραστούν οι αντιρρήσεις που προβάλλουν για την παύση των δύο 

κρατήσεων. Διαβούλευση η οποία έχει ξεκινήσει και συνεχίζεται παρ’ όλα τα προβλήματα 

που έχουν ανακύψει λόγω των μέτρων για την πανδημία. 

➢ Τη διεξαγωγή της Δίκης ενώπιων του Διοικητικού Πρωτοδικείου όπως αναφέραμε 

προηγούμενα, καθότι πιστεύουμε ότι η έκβασή της θα παίξει σημαντικό ρόλο στη συνολική 

ικανοποίηση των αιτημάτων μας (παύση κρατήσεων, επιστροφή του συνόλου των 

αναδρομικών, δώρων και επιδομάτων αδείας). Η εμπεριστατωμένη και αναλυτική 
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γνωμοδότηση της δικηγόρου Πετρόγλου Αθηνάς θεωρούμε ότι θα συντελέσει στην επίτευξη 

των παραπάνω στόχων μας. 

Αντιλαμβάνεται ο κάθε συνάδελφος ότι ο Σύλλογος Συνταξιούχων παρόλα τα προβλήματα 

που έχουν ανακύψει λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για την πανδημία, προσπαθεί να 

επιλύσει όλα τα εκκρεμή θέματα χρησιμοποιώντας όλους τους εναλλακτικούς τρόπους 

που θα βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Το μόνο δρόμο βέβαια που δεν πρόκειται ποτέ 

να ακολουθήσουμε είναι ο συνδικαλισμός των μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπου 

ορισμένοι έχουν την ψευδαίσθηση ότι μέσω του facebook θα επιλύσουν τα θέματα που 

απασχολούν τους συνταξιούχους της ΤτΕ.  

 

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΥΣΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΚΑΘΕ 

ΕΝΝΟΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ 

ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 

 Όλο το προηγούμενο διάστημα αρκετοί συνάδελφοι παρακολουθούσαν έκπληκτοι την 

απεγνωσμένη προσπάθεια του εκπροσώπου της παράταξης των «Εν Δράσει» συν. Κ. 

Ευσταθίου να δημιουργήσει ένα κοινό μέτωπο ενάντια στο Προεδρείο του Συλλόγου με 

τις δύο παρατάξεις της μειοψηφίας (Αναγεννητική Πρωτοβουλία – ΕΣΑΚ-Σ). Στην αρχή μάλιστα 

είχε εκθέσει όλη τη συνδικαλιστική του «πραμάτεια» συμπεριλαμβανομένου και του 

επανυπολογισμού των συντάξεων για τους παλαιούς συνταξιούχους και καλούσε τις δύο 

παρατάξεις να συμφωνήσουν με αυτές τις προτάσεις ώστε να υπάρξει ένα κοινό διεκδικητικό 

πλαίσιο!!! Βλέποντας ότι δεν υπήρξε κανένα ουσιαστικό ενδιαφέρον τόσο από την ΕΣΑΚ-Σ όσο 

και από την Αναγ. Πρωτοβουλία η οποία μάλιστα απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο στήριξης 

πρότασης επανυπολογισμού των συντάξεων, αναγκάστηκε να αναθεωρήσει τις προτάσεις 

του και να περιοριστεί μόνο στην παύση των κρατήσεων και την ενίσχυση των 

χαμηλοσυνταξιούχων. Φαίνεται όμως ότι έχει γίνει πλέον αντιληπτός ο τρόπος που χειρίζεται τις 

καταστάσεις και γνωρίζουν όλοι ότι ο απώτερος στόχος του δεν είναι η επίλυση κάποιων 

θεμάτων αλλά η ανατροπή του δημοκρατικά εκλεγμένου Προεδρείου του Συλλόγου, 

οπότε εκ των πραγμάτων και η δεύτερη προσπάθειά του απέβη άκαρπη. 

 Στην πρόσφατη μάλιστα ανακοίνωση της ΕΣΑΚ-Σ (14/12/20) αποτυπώνεται ευθέως η 

παραπάνω σκοπιμότητα αναφέροντας συγκεκριμένα «…Πίσω από τις βαρύγδουπες 

ανακοινώσεις (ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ), δεν μπορούν να 

κρύψουν πως αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η με κάθε τρόπο αναρρίχηση στις 

κορυφαίες θέσεις του ΣΣΤΕ, όπως λέγεται, να γίνουν  «χαλίφηδες στη θέση του 

χαλίφη». Άλλωστε, στο παρελθόν, τους ζήσαμε σε τέτοιες θέσεις, συνεργαζόμενους 

με αυτούς που κατακεραυνώνουν σήμερα, και ΓΝΩΡΙΣΑΜΕ ΑΠΟ ΠΡΩΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟ 

«ΘΕΑΡΕΣΤΟ» ΕΡΓΟ ΤΟΥΣ…»  

 Η εξέλιξη όλων των παραπάνω και η απώλεια κάθε ευκαιρίας για τη δημιουργία κοινού 

μετώπου ανατροπής του Προεδρείου του Συλλόγου  ώθησε τον εκπρόσωπο των «Εν Δράσει» 

να θυμηθεί τον «παλιό καλό» εαυτό του ξεπερνώντας αυτή τη φορά κάθε προηγούμενο!!!  

 Κατά την προσφιλή του μέθοδο «γράφοντας στα παλιά του υποδήματα» κάθε έννοια 

συνδικαλιστικής δεοντολογίας και καταστατικής πρόβλεψης ως απρόσκλητος 

«σωτήρας», συνέταξε επιστολή με την οποία συνηγόρησαν άλλα 28 μέλη της παράταξής του 

την οποία και απέστειλε στη Διοίκηση της Τράπεζας και στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου. 

  



Στη συγκεκριμένη παραταξιακή επιστολή εκτός των άλλων αναφέρουν «Κύριε Διοικητά, 

Με την εφαρμογή και στην ΤτΕ του ανωτάτου πλαφόν κύριας σύνταξης, που θεσπίστηκε με την 

εγκύκλιο Φ.8000/οικ.36531/129-20.8.2019 του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, 

καταργήσατε τις κρατήσεις των νόμων 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012 μόνον από το 

ποσό της διαφοράς του νέου (4608 ευρώ) από το παλαιό πλαφόν (2773,40 ευρώ) 

παραβιάζοντας την παραπάνω εγκύκλιο και το παράδειγμα εφαρμογής της, στο οποίο οι 

κρατήσεις αυτές έπαυσαν για το σύνολο του ποσού και για το σύνολο  των 

συνταξιούχων!! 

Με την  πράξη αυτή, που ευνοεί μόνο μια μικρή ομάδα πρώην υψηλόβαθμων συνταξιούχων 

(Διευθυντών-Υποδιευθυντών), αποκλείονται από την κατάργηση των κρατήσεων οι υπόλοιποι 

χαμηλοσυνταξιούχοι συνάδελφοί μας…»  

 Προσπαθούν άλλη μια φορά να διαχωρίσουν σκόπιμα τους συνταξιούχους της ΤτΕ 

παρουσιάζοντας ψευδώς ότι ορισμένοι συνάδελφοι που δικαιούνταν το πλαφόν έτυχαν ευνοϊκής 

μεταχείρισης έναντι των υπολοίπων συνταξιούχων. Αποφεύγουν σκόπιμα να αναφέρουν ότι 

οι κρατήσεις μέχρι το παλαιό πλαφόν (2.773,40€) ισχύουν για όλους τους συνταξιούχους 

που τους επιβλήθηκαν οι σχετικές κρατήσεις και όχι για ορισμένους χαμηλοσυνταξιούχους όπως 

αναφέρει.  

 Η ίδια πρακτική ισχύει και στον ΕΦΚΑ που αποστέλλει στην ΗΔΙΚΑ τις 3 

μνημονιακές κρατήσεις μέχρι το πλαφόν 2.773,40€ και όχι για το επιπλέον ποσό που 

προβλέπεται από το νέο πλαφόν. 

 Θα ήταν φαίνεται ευχαριστημένοι εάν οι κρατήσεις για τις οποίες διαρρηγνύουν τα ιμάτιά 

τους αντί να καταργηθούν αυξάνονταν ακόμη περισσότερο!!!  

 Για τους αυτόκλητους «σωτήρες» των Εν Δράσει το μόνο ουσιαστικό ενδιαφέρον 

τους επικεντρώνεται στη δημιουργία εντυπώσεων και στην προσπάθειά τους να εμφανίζουν 

το Σύλλογο Συνταξιούχων ότι ολιγωρεί και δεν επιδεικνύει το απαιτούμενο ενδιαφέρον για τα 

συμφέροντα των συναδέλφων, όποτε αναλαμβάνουν οι ίδιοι την πρωτοβουλία για τη δήθεν 

επίλυση των θεμάτων μας.  

 Συνεχίζουν μάλιστα κάνοντας αναφορά στη συγκεκριμένη επιστολή στο θέμα της 

συνταξιοδότησης για τους συνταξιούχους πριν την 1/1/2015 και ζητούν από τον κ. Διοικητή 

τον υπολογισμό των συντάξεων με ενιαίο τρόπο, σύμφωνα με τον κανονισμό του πρώην ΤΣΠ-

ΤΕ και την ισχύουσα ασφαλιστική νομοθεσία. Φαίνεται μάλλον να αγνοούν ότι η ΤτΕ πρότεινε 

μέσω του Διοικητή της, που προεδρεύει στο Συμβούλιο Ασφάλισης, τη γνωστή πρόταση προς 

το Υπουργείο Εργασίας που τελικά τελεσφόρησε ως Υπουργική Απόφαση με την υπογραφή του 

αρμόδιου Υπουργού στις 16/01/2020 και ξεκαθαρίζει κατά τον καλύτερο τρόπο το ασφαλιστικό 

καθεστώς των συναδέλφων που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 1/1/2015 και εφεξής. Φαίνεται 

επίσης να αγνοούν ότι οι ίδιοι έχουν ασκήσει προσφυγή για το θέμα αυτό στο ΣτΕ και η 

δίκη έχει ορισθεί για τις 11/1/2021 και ότι η ΤτΕ έχει ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση στο 

ΣτΕ για να στηρίξει τη συγκεκριμένη ασφαλιστική επιλογή που θεωρεί απόλυτα σωστή και 

νόμιμη. 

 

 Μετά από το «θέατρο παραλόγου» που περιγράψαμε αντιλαμβάνεται ο κάθε 

συνάδελφος τη σκοπιμότητα της αποστολής της συγκεκριμένης επιστολής και νομίζουμε ότι δεν 

έχουμε να προσθέσουμε τίποτα παραπάνω.  

 

Θέλοντας μάλιστα να διασφαλίσουν και το ανάλογο άλλοθι νομιμότητας για την 

αποστολή τους συγκεκριμένου υπομνήματος στον κ. Διοικητή και τα μέλη του Γενικού 



Συμβουλίου, απέστειλαν γράμμα (3/12/2020) προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του 

Συλλόγου μας όπου ζητούσαν επιτακτικά «να συνεδριάσει άμεσα το Διοικητικό Συμβούλιο 

του ΣΣΤΕ αξιοποιώντας τις δυνατότητες που μας παρέχει η τεχνολογία», όταν γνωρίζουν πολύ 

καλά ότι οι περισσότεροι σύμβουλοι του Συλλόγου δεν έχουν τη δυνατότητα αυτής της 

σύνδεσης ούτε βέβαια στη διάρκεια των μέτρων περιορισμού για την πανδημία μπορεί να 

διεξαχθεί Δ.Σ. με τη φυσική παρουσία των Διοικητικών Συμβούλων. 

 

 Όλα τα παραπάνω προέκυψαν όπως αναφέραμε μετά την απόρριψη των προτάσεων 

του εκπροσώπου της παράταξης των Εν Δράσει από τις δύο παρατάξεις της μειοψηφίας 

του Συλλόγου, πρακτική  που έχουν ακολουθήσει εδώ και πολύ καιρό και οι πρώην 

«συνεργάτες» του συν. Κ. Ευσταθίου στο ΣΥΤΕ. Απ’ ότι φαίνεται έγινε πλέον γενικότερα 

αντιληπτός ο τρόπος λειτουργίας του συγκεκριμένου συνδικαλιστή και οι πρακτικές που 

χρησιμοποιεί καθιστώντας ανέφικτη την οποιαδήποτε συνεργασία. 

     
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Ο Πρόεδρος     Ο Γεν. Γραμματέας 

Ιωάννης Γοζαδίνος    Νικόλαος Αντωνόπουλος 

 

 

Υ.Γ. Σας γνωστοποιούμε ότι οι ημερομηνίες καταβολής της μηνιαίας σύνταξης, Κύριας, Επικουρικής και 

Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών των συνταξιούχων της Τράπεζας της Ελλάδος έτους 2021, έχουν ως εξής: 
ΗΜ/ΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

Τρι, 22 Δεκεμβρίου 2020 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Ιανουαρίου 2021 

Πεμ, 28 Ιανουαρίου 2021 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Φεβρουαρίου 2021 

Πεμ, 25 Φεβρουαρίου 2021 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Μαρτίου 2021 

Τρι, 30 Μαρτίου 2021 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Απριλίου 2021 

Τετ, 28 Απριλίου 2021 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Μαΐου 2021 

Παρ, 28 Μαΐου 2021 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Ιουνίου 2021 

Τρι, 29 Ιουνίου 2021 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Ιουλίου 2021 

Παρ, 30 Ιουλίου 2021 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Αυγούστου 2021 

Δευ, 30 Αυγούστου 2021 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Σεπτεμβρίου 2021 

Τετ, 29 Σεπτεμβρίου 2021 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Οκτωβρίου 2021 

Τετ, 27 Οκτωβρίου 2021 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Νοεμβρίου 2021 

Δευ, 29 Νοεμβρίου 2021 Κύρια, Επικουρική, & Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών Δεκεμβρίου 2021 
 

 

Ευχόμαστε σε όλους τους συναδέλφους και τις οικογένειές τους υγεία,  

 
καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το 2021 


