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Ανακοίνωση Νο 53 

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ  30/6/2021 
 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

  Την Τετάρτη 30/6/2021 συνήλθε το Δ.Σ. του ΣΣΤΕ και ο Πρόεδρός του ενημέρωσε τα μέλη του 

για τα παρακάτω θέματα: α) Συνάντηση Προέδρου ΣΥΤΕ και ΣΣΤΕ με τον κ. Διοικητή στις 28/6/2021 β) 

Παράταση θητείας Διοικητικών Οργάνων συνδικαλιστικών και συνταξιουχικών οργανώσεων (Ν. 4808/21 

αρθ. 133). 

  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΣΥΤΕ & ΣΣΤΕ  

ΜΕ ΤΟΝ κ. ΔΙΟΙΚΗΤΗ 28/6/2021  
 

Συνάδελφοι, 

 Τη Δευτέρα 28/6/2021 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των δύο Προέδρων των Συλλόγων 

(ΣΥΤΕ & ΣΣΤΕ) με τον κ. Διοικητή. Αποκλειστικός σκοπός της συνάντησης, ειδικότερα μετά τη 

διαδικτυακή συνέντευξη τύπου από τον Υπουργό Εργασίας κ. Κωστή Χατζηδάκη και τον Υφυπουργό κ. Πάνο 

Τσακλόγλου την Παρασκευή 25/6/2021 με θέμα τη « Μεταρρύθμιση της επικουρικής ασφάλισης», ήταν 

η πρόταση των δύο Προέδρων προς τον κ. Διοικητή όπως παρέμβει στο αρμόδιο Υπουργείο 

προκειμένου να διασφαλιστεί εγκαίρως ότι το νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης δεν θα επεκταθεί 

και στους εργαζομένους της ΤτΕ.   

 Ο κ. Διοικητής δεσμεύτηκε ότι θα προβεί άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποφυγή 

ενδεχόμενης εμπλοκής της ΤτΕ στο νέο σύστημα. Η εύλογη ανησυχία των Προέδρων εστιάζεται στη 

διατύπωση των δύο αρμόδιων Υπουργών στη σχετική συνέντευξη ότι το νέο σύστημα επικουρικής 

ασφάλισης θα είναι:   

«Υποχρεωτικό για το σύνολο των μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων που εισέρχονται για 

πρώτη φορά στην αγορά εργασίας από 01/01/2022 και είναι υπόχρεοι επικουρικής ασφάλισης. 

Πρόκειται για τους μισθωτούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, τους δικηγόρους και τους 

μηχανικούς.» 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 133 ΤΟΥ Ν.4808/2021 

 

Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 72 του ν. 4756/2020 (Α’ 235) τροποποιούνται ως προς τις προϋποθέσεις και τον 

χρόνο ισχύος τους έως την 31η.10.2021 και το άρθρο 72 διαμορφώνεται ως εξής: «1. H θητεία των 

διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α’ 79) 

των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων….. παρατείνεται έως την 

31η.10.2021, εφόσον στο μεταξύ δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων 
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καταστατικών οργάνων. 2. Εξαιρετικά, έως την 31η.10.2021 οι συνεδριάσεις των διοικητικών 

οργάνων των ανωτέρω οργανώσεων και νομικών προσώπων δύνανται να διεξάγονται και οι αρχαιρεσίες 

να διενεργούνται, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους, και ηλεκτρονικά εξ 

αποστάσεως, ανεξαρτήτως των καταστατικών προβλέψεων. 

 Ο σχετικός νόμος  αναφέρει ξεκάθαρα ότι η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνταξιοδοτικών 

οργανώσεων παρατείνεται έως τις 31/10/2021. Σχετική πρόταση που κατατέθηκε στο Διοικητικό 

Συμβούλιο από το συνάδελφο Ικ. Πετρόπουλο για να διεξαχθούν οι άμεσα εκλογές του ΣΣΤΕ ηλεκτρονικά, 

δεν έγινε αποδεκτή καθότι θα απέκλειε την πλειοψηφία των συναδέλφων που δεν έχουν τη 

δυνατότητα και τη γνώση να συνδεθούν ηλεκτρονικά. Απορρίφθηκε επίσης και η πρόταση του συναδέλφου 

Κ. Ευσταθίου για τον ορισμό ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών τέσσερις (4) μήνες πριν τη λήξη της θητείας 

του Δ.Σ.!!! 

 Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας δεσμεύτηκε ότι θα οριστεί ημερομηνία εκλογών και θα 

διεξαχθούν μέσα στο προβλεπόμενο όριο της παράτασης που δίνει ο σχετικός Νόμος, δηλαδή 

μέχρι 31/10/2021, εφόσον οι συνθήκες και η εξέλιξη της πανδημίας μας το επιτρέψουν.  

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 

ΕΜΜΕΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΑΣ 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,  

 Μετά τη συνάντηση του Προέδρου του Συλλόγου Συνταξιούχων με τον κ. Διοικητή την Πέμπτη 

3/6/2021 και τη δέσμευσή του ότι «όποια συμφωνία υπάρξει για τα στεγαστικά δάνεια των 

εργαζομένων θα αφορά και τους συνταξιούχους της ΤτΕ», είχαμε δεσμευτεί ότι μετά την υπογραφή 

της απαιτούμενης Πράξης Διοικητή θα κυκλοφορήσει αναλυτική ανακοίνωση για την πλήρη ενημέρωση 

των συναδέλφων (Ανακ.  Νο50/7.6.2021). 

 Σας ενημερώνουμε ότι μετά την υπογραφή της Π.Δ. εγκρίθηκαν τα εξής:  

Δάνεια συνταξιούχων, οι εγκρίσεις των οποίων δόθηκαν όσο 

αυτοί ήταν στην ενεργό υπηρεσία. 

Για τα στεγαστικά δάνεια Α’ και Γ’ κατηγορίας παρατείνεται ο χρόνος καταβολής μειωμένων δόσεων κατά 

(4) τέσσερα χρόνια μετά τη λήξη της προηγούμενης συμφωνίας  (31/12/2022) και η νέα συμφωνία 

επεκτείνεται μέχρι 31/12/2026. Συγκεκριμένα: 

Για τα (3) τρία πρώτα χρόνια μέχρι 31/12/2025 η συμφωνία παρατείνεται με τις ίδιες προϋποθέσεις που 

ισχύουν σήμερα δηλαδή θα καταβάλλεται το 30% της συνολικής μηνιαίας δόσης.  

Για τον (1) ένα χρόνο από 1/1/2026 μέχρι και 31/12/2026 θα καταβάλλεται το 50% της συνολικής 

μηνιαίας δόσης.  

 Ο κάθε συνάδελφος αντιλαμβάνεται πόσο σημαντικές είναι οι παραπάνω ρυθμίσεις για την 

ενίσχυση του εισοδήματος ενός σημαντικού αριθμού συναδέλφων συνταξιούχων. Ταυτόχρονα, η 

διευθέτηση του χρόνου εξόφλησής τους πριν τη λήξη της συμφωνίας (31/12/2022), δίνει την 

ευχέρεια στους δανειοδοτούμενους να γνωρίζουν εκ των προτέρων τους όρους της νέας συμφωνίας, 

ώστε να εκλείψει η όποια δικαιολογημένη ανησυχία και ανασφάλεια υπάρχει.  

 



Μετά από αίτημα πολλών συναδέλφων συνταξιούχων που δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο και δεν 

είχαν ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη απόφαση, αποστέλλουμε αυτούσια την ανακοίνωση Νο51/9.6.2021 

του Συλλόγου για την πλήρη ενημέρωσή σας. 

 

Αθήνα, 9 Ιουνίου 2021 
 

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, 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!!! 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 


