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Ανακοίνωση Νο 51 

 

Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΟΥ 

ΕΚΡΙΝΕ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΤΙΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ 

ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΑΣ 
 

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

Παράνομες κρίθηκαν από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών (07/06/2021), οι 

περικοπές που επιβλήθηκαν στις κύριες συντάξεις, για το χρονικό διάστημα από 

11.6.2015 και εφεξής, κατ’ εφαρμογή των ν. 4051/2012 & 4093/2012 καθώς και η 

κατάργηση των επιδομάτων εορτών (Χριστουγέννων - Πάσχα) και αδείας. Με την 

σχετική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου, έγινε δεκτή η αγωγή 46 συνάδελφων μας 

με την οποία κρίθηκε ότι η αντισυνταγματικότητα των μειώσεων που επιβλήθηκαν με τους  

ν.4051/2012 και του ν.4093/2012,  αφορά όχι μόνο το 11μηνο αλλά και  το χρονικό 

διάστημα μετά την 12.5.2016. 

Συγκεκριμένα το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, αφού έλαβε υπ’ όψιν του τις 

εμπεριστατωμένες προτάσεις, ισχυρισμούς και επιχειρηματολογία των νομικών μας 

συμβούλων, όλα τα σχετικά έγγραφα που προσκομίσθηκαν  καθώς και την από 

30/11/2020 γνωμοδότηση της δικηγόρου Αθηνάς Πετρόγλου (επί σειρά ετών 

υπεύθυνης έκδοσης του περιοδικού Επιθεώρηση Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλισης) 

έκανε δεκτά τα εξής:  

• Ότι η Τράπεζα της Ελλάδος, ως φορέας ασφάλισης του προσωπικού της, δεν 

περιλαμβάνεται στις διατάξεις του ν. 4387/2016 με τον οποίο συστάθηκε ο Ε.Φ.Κ.Α. 

και συνακόλουθα, δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των άρθρων 14 και 33 του 

ν. 4387/2016, περί αναπροσαρμογής των καταβαλλομένων συντάξεων στους 

συνταξιούχους της Τ.τ.Ε., οι οποίοι δεν κατέστησαν συνταξιούχοι του Ε.Φ.Κ.Α. και 

έχουν εξαιρεθεί από τον επανυπολογισμό των συντάξεων.  

• Ότι, οι μειώσεις που επιβλήθηκαν στη σύνταξή μας, κατά το χρονικό διάστημα 

από 11-6-2015 και εφεξής, καθώς και η μη καταβολή επιδομάτων εορτών και αδείας, 
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κατ’ εφαρμογή των προαναφερθεισών διατάξεων των ν. 4051/2012 και ν. 4093/2012 

είναι ΜΗ ΝΟΜΙΜΗ. 

• Ότι στοιχειοθετείται, ευθύνη της Τράπεζας να επανορθώσει τη ζημία  που έχουμε 

υποστεί από τις περικοπές αυτές. 

• Ότι η Τράπεζα οφείλει τόκους υπερημερίας από την επίδοση της αγωγής τόσο επί των 

ποσών των κύριων συντάξεων που καταβλήθηκαν, αναφορικά με το χρονικό διάστημα από 

11/6/2015 έως 12/5/2016 (αναδρομικά 11μηνου), όσο και για το μεταγενέστερο 

χρονικό διάστημα.  

• Ότι η Τράπεζα οφείλει επιδόματα εορτών και αδείας,  για το χρονικό διάστημα από 

11.6.2015 έως και την 30.4.2018 (ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής), ύψους 800 ευρώ 

κατ΄ έτος (200 ευρώ για επίδομα αδείας, 200 ευρώ για επίδομα Πάσχα και  400 ευρώ για 

επίδομα Χριστουγέννων) σε όσους συνταξιούχους έχουν υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας τους και 

εφόσον το σύνολο των καταβαλλόμενων σε αυτούς συντάξεων, συμπεριλαμβανομένων και των 

επιδομάτων εορτών και αδείας και υπολογιζόμενων σε δωδεκάμηνη βάση, δεν υπερέβαιναν κατά 

μήνα το ποσό των 2.500 ευρώ (Απόφαση Ολομέλειας ΣτΕ 1283/2012). 

• Ότι οι συνταξιούχοι - ενάγοντες δικαιούνται χρηματική ικανοποίηση για την 

αποκατάσταση της ηθικής τους βλάβης ύψους 300 Ευρώ ο καθένας με το νόμιμο τόκο 

μέχρι την ολοσχερή τους εξόφληση,  καθώς η Τράπεζα εξακολούθησε να παρακρατά τις 

παράνομες μειώσεις και μετά την έκδοση  των αποφάσεων Ολομ. ΣτΕ 2287-

2288/2015, και μάλιστα για χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών (11-6-2015 έως 30-4-

2018),. 

• ‘Ότι τυγχάνει απορριπτέα η επίδικη αγωγή για την καταβολή των περικοπών για το 

χρονικό διάστημα από 1.1.2013 έως 10.6.2015, συμμορφούμενη με τις ΣτΕΟλομ. 2287 και  

2288/2015, σύμφωνα με τις οποίες δεν μπορεί να γίνει επίκληση της 

αντισυνταγματικότητας των διατάξεων των ν. 4051/2012  και 4093/2012 για χρονικά 

διαστήματα προγενέστερα της δημοσίευσης των αποφάσεων του ΣτΕ (11.6.2015). 

 

Η παραπάνω απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου θεωρούμε ότι θα αποτελέσει  τη 

βάση για την έκδοση και άλλων θετικών αποφάσεων με το ίδιο περιεχόμενο διεκδικήσεων. 

 

Συνάδελφοι, 

Ο Σύλλογός μας προσηλωμένος στους στόχους του, σε συνεργασία με τους 

Νομικούς του Συμβούλους, θα συνεχίσει τις προσπάθειές του για την επίλυση όλων 

των εκκρεμοτήτων που αφορούν τις πάσης φύσεως περικοπές των συντάξεών μας!!! 



ΔΕΥΤΕΡΑ 14/06/2021 ΕΚΔΙΚΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣτΕ Η ΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ «29» 

ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗ  

 

 Τις επιτυχημένες προσπάθειες του Συλλόγου μας έρχεται να αμαυρώσει, άλλη μια φορά, 

η αψυχολόγητη ενέργεια των 29 μελών της παράταξης των Εν Δράσει, όπου κατέθεσαν στις 

16/03/2020 αίτηση στο Α’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την οποία επιδιώκουν την 

ακύρωση της Υπουργικής Απόφασης Βρούτση. Ενέργεια η οποία έχει καταδικαστεί από το 

σύνολο των παρατάξεων και των δύο Συλλόγων (ΣΥΤΕ και ΣΣΤΕ).  

 Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε (1/7/2020) την άσκηση πρόσθετης παρέμβασης για 

την συγκεκριμένη δίκη.  Πρόσθετη παρέμβαση έχει ασκήσει επίσης ο ΣΥΤΕ και η Τράπεζα 

Ελλάδος!!! 

 Έχουμε επανειλημμένα αναφέρει ότι η συγκεκριμένη προσφυγή υποκρύπτει 

κινδύνους εμπλοκής όλων των ασφαλισμένων της Τράπεζας. 

 Δυστυχώς όλα τα παραπάνω φαίνεται ότι δεν τα λαμβάνει υπόψη ο επικεφαλής της 

παράταξης που ανέλαβε «εργολαβικά» τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία προκειμένου να 

διασφαλίσει τη συνδικαλιστική του επιβίωση. Προσπαθεί απεγνωσμένα να πείσει τους 

συναδέλφους για εναλλακτικούς δήθεν τρόπους παροχής συντάξεων, γνωρίζοντας πολύ 

καλά ότι δεν έχουν καμία απολύτως βάση οι ισχυρισμοί του. Θεωρεί ότι ένας μεγάλος 

αριθμός συναδέλφων δε γνωρίζει επαρκώς τα ασφαλιστικά θέματα, οπότε αναπτύσσει δικές 

του ασφαλιστικές θεωρίες με σκοπό την παραπληροφόρηση των συναδέλφων και τη 

δημιουργία κλίματος ανασφάλειας και δυσαρέσκειας.   

 

 Διερωτώμεθα 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 

 

 


