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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 8 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 9/3/2022 

 

Συνάδελφοι, 

 Την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022  συνήλθε το Δ.Σ. του ΣΣΤΕ και ο Πρόεδρός του, σύμφωνα με 

την ημερήσια διάταξη, ενημέρωσε τα μέλη για την «Αναίρεση της απόφασης του Εφετείου 

Αθηνών στον Άρειο Πάγο», η οποία συζητείται, μετά από αναβολή, κατά τη δικάσιμο της 

22/3/2022. 

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου ανέγνωσε από το δικόγραφο που είχε συντάξει το κατ’ ανάθεση 

δικηγορικό γραφείο «Πετρόγλου & Μαλαμή» τα σημαντικότερα από τα επιχειρήματα που 

είχαν προβληθεί για την αναίρεση της Εφετειακής απόφασης 2216/6.4.2020 στον Άρειο Πάγο, 

επειδή όπως έχουμε ήδη αναφέρει (Ανακ. Νο 6/17.2.2022), το αποτέλεσμα της απόφασης έχει 

γενικότερη θεσμική σημασία διότι αμφισβητεί την ίδια την ισχύ των Σ.Σ.Ε. (1948 & 

1951), περί συστάσεως του Μ.Τ.Υ.Τ.Ε. (Μετοχικού Ταμείου Υπαλλήλων Τ.Ε.), αλλά και τη 

χορήγηση δώρων και επιδομάτων αδείας στην επικουρική και στο Πρόγραμμα Μετεργασιακών 

Παροχών.  

Συγκεκριμένα οι δικηγόροι μας αναφέρουν ότι: «…Με το άρθρο 64 του Ν.3863/2010 

από 1.1.2011 η Τράπεζα της Ελλάδος αναλαμβάνει και ενεργεί την κοινωνική ασφάλιση 

του προσωπικού της, ως προς τους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης.». 

 

1. Κατ’ εφαρμογή του ως άνω άρθρου 64 Ν.3863/2010, με την κατάργηση του ΜΤΥΤΕ 

και τη διαδοχή του από την Τράπεζα όχι μόνον δεν καταργήθηκαν οι θεσπισθείσες 

με τις από 28.2.1948 και 15.6.1951 ΣΣΕ καταστατικές διατάξεις του, αλλά αυτές 

κατέστησαν καταστατικές διατάξεις της Τράπεζας της Ελλάδος.  

 

2. Εξάλλου, με το άρθρο 44 Ν. 4021/2011 (ΦΕΚ Α΄ 218/3.10.2011) κυρώθηκε και 

απέκτησε ισχύ νόμου η από 18.4.2011 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 

Μετόχων της Τράπεζας της Ελλάδος. Με την απόφαση αυτή είχε προστεθεί, μεταξύ 

άλλων, στο Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος το άρθρο 37Α, με το οποίο 

συστάθηκε το Συμβούλιο Ασφάλισης της Τράπεζας της Ελλάδος, το οποίο χαράσσει 

εξ ονόματος του Γενικού Συμβουλίου τις γενικές κατευθύνσεις της 

κοινωνικοασφαλιστικής πολιτικής της Τράπεζας. 
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3. Εξάλλου, η διατήρηση σε ισχύ των από 28.2.1948 και 15.6.1951 ΣΣΕ, με τις οποίες 

θεσπίστηκαν οι καταστατικές διατάξεις του ΜΤΥΤΕ, επιβεβαιώθηκε με την από 

11.4.2012 επιχειρησιακή ΣΣΕ με τριετή ισχύ από 1.5.2012 έως 30.4.2015 μεταξύ 

της Τράπεζας και του Συλλόγου Υπαλλήλων αυτής. 

 

4. Οι από 28.2.1948 και από 15.6.1951 ειδικές ΣΣΕ συνέχισαν να ισχύουν και μετά την 

14.2.2013, ως έχουν καταστεί περιεχόμενο της από 25.6.2013 Συλλογικής 

Συμφωνίας μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και των δύο Συλλόγων (ΣΥΤΕ και 

ΣΣΤΕ) για τη δημιουργία του Προγράμματος Μετεργασιακών Παροχών. Όπου τα 

τρία μέρη συναποδέχτηκαν ότι μετά τον διαχωρισμό του ενιαίου μερίσματος του τ. 

ΜΤΥΤΕ η ΤτΕ έχει συμβατική υποχρέωση που απορρέει από τις 28.2.1948 και 

15.6.1951 ΣΣΕ για τη χρηματοδότηση της όλης παροχής (20% + 16%). 

 

Οι παραπάνω (4) παράγραφοι αποτελούν τα κύρια επιχειρήματα των Νομικών Συμβούλων 

μας για την αναίρεση της εφετειακής απόφασης στην ειδικότερη αναφορά που κάνει για την 

παύση της ισχύος των ΣΣΕ (1948 & 1951) από τις 14.2.2013, σύμφωνα με την πρόβλεψη του 

Ν. 4046/2012.  

Περαιτέρω αναφέρουμε την επισήμανση που γίνεται από την κυρία Πετρόγλου 

προς τον Άρειο Πάγο. «Σημειωτέον ότι κανένας τέτοιος ισχυρισμός δεν είχε προβληθεί 

στο Εφετείο από την διάδικο, (Τράπεζα της Ελλάδος), η οποία με τον πρώτο λόγο 

έφεσής της παραπονέθηκε μόνο για το ότι μη νόμιμα η πρωτόδικη απόφαση επεδίκασε 

στον συνταξιούχο τα αγωγικά του κονδύλια για οφειλόμενα επιδόματα εορτών και 

αδείας στην επικουρική σύνταξη, κατά το ένδικο διάστημα από 10.6.2015 έως και το 

επίδομα Πάσχα του 2018.».  

Αποδεικνύονται, δηλαδή, από τη συγκεκριμένη επίσημη παραδοχή τα όσα έχουμε ήδη 

αναφέρει, ότι δηλαδή, στη διεξαχθείσα δίκη στο Εφετείο δεν υπήρχε καμία αναφορά του 

δικηγόρου της Τράπεζας ως προς την ισχύ των ΣΣΕ, αλλά δημοσιεύθηκε απόφαση με όμοιο 

σκεπτικό πρωτόδικης απόφασης, που είχε ήδη προηγηθεί και είχε εκδικασθεί από άλλο 

δικηγορικό γραφείο !!! (Ανακοίνωση Νο 6/17.2.2022).  

Επιγραμματικά αναφέρουμε ότι στο δικόγραφο προβάλλεται πληθώρα νομικών 

ισχυρισμών και επιχειρημάτων κατά της εφετειακής απόφασης σχετικά με τη χορήγηση των 

δώρων και των επιδομάτων αδείας που είχαν απορριφθεί.  

Στη συνέχεια, το Δ.Σ. «προχώρησε» στην υλοποίηση της ήδη ειλημμένης απόφασης για την 

Αναίρεση της Απόφασης του Εφετείου στον Άρειο Πάγο, που είχε ληφθεί με συντριπτική 

πλειοψηφία των μελών του στη συνεδρίαση της 2.6.2020.  

Τέλος, ο Σύλλογος αποφάσισε να ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση στη συγκεκριμένη δίκη. 



Επιστολές συνδικαλιστικών παρατάξεων  

για τη διεκδίκηση συγκεκριμένων αιτημάτων 
 

α) Διεκδίκηση άμεσης οικονομικής ενίσχυσης των συνταξιούχων μας, επαναφορά της 

μειωμένης δόσης σε όλα τα δάνεια (Εν Δράσει). 

Πράγματι, προκαλεί εντύπωση ότι η συγκεκριμένη παράταξη (Εν Δράσει) ζητά επαναφορά της 

μειωμένης δόσης των δανείων, όταν για κάθε ρύθμιση που συμφωνούσε ο Σύλλογός μας, από το 

2013 έως και το 2019, για τη μείωση των δόσεων στο 30% όλων των κατηγοριών των δανείων, 

υποτιμούσε τις συμφωνίες του ΣΣΤΕ και μας κατηγορούσε ότι «με δάνεια και παροχές 

επιχειρούν τον αποπροσανατολισμό των συναδέλφων». Ο επικεφαλής μάλιστα της 

συγκεκριμένης παράταξης επανειλημμένα σε συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είχε 

αναφέρει για τις ρυθμίσεις των δανείων ότι, «με χάντρες και καθρεφτάκια προσπαθούν να 

ξεγελάσουν τους ιθαγενείς.» 

Μετά όλα τα παραπάνω ενδιαφέρθηκε, έστω και καθυστερημένα, για τις ρυθμίσεις των 

δανείων των συναδέλφων που αφορούν δάνεια Β’ κατηγορίας (επισκευαστικά) και δάνεια 

μισθών που είχαν λάβει οι συνάδελφοι ως εργαζόμενοι στην Τράπεζα. Οι ρυθμίσεις των 

συγκεκριμένων δανείων συμφωνήθηκαν από τις 30/4/2018, ενάμιση περίπου χρόνο πριν τη 

λήξη της συμφωνίας της 31/12/2019, μεταξύ του Συλλόγου μας και του κ. Διοικητή. Η 

συγκεκριμένη συμφωνία αφορούσε σε σειρά θετικών ρυθμίσεων (μειώσεις επιτοκίων, παράταση 

της μειωμένης δόσης του 30% των Α’ και Γ’ κατηγορίας δανείων), αλλά και την τμηματική 

επαναφορά των δόσεων στο 100% για τα δύο δάνεια που προαναφέραμε.  

Ενημερωτική ανακοίνωση για τις ρυθμίσεις των δανείων κυκλοφόρησε από τον Μάϊο του 

2018 και δεν υπήρξε καμία απολύτως αντίδραση από τη συγκεκριμένη παράταξη, αλλά με την 

εφαρμογή της συμφωνίας από 1/1/2022 θεώρησε καλό να εκμεταλλευτεί την όποια δυσαρέσκεια 

των συναδέλφων.  

Επισημαίνουμε, τέλος, ότι παρόμοιες ρυθμίσεις δανείων δεν υπάρχουν σε καμία 

τράπεζα, σε κανέναν εργασιακό χώρο, ούτε για τους εργαζόμενους, πόσο μάλλον για τους 

συνταξιούχους!!! 

Είναι γνωστό ότι οι ρυθμίσεις των δανείων ξεκίνησαν από το 2012 και φθάνουν αισίως έως και 

το 2026, (15 συναπτά έτη), με προοπτική να επιδιωχθεί ρύθμιση και μετά το 2026!!! Εάν 

αναλογισθεί κανείς τη μοναδική ρύθμιση που έχουμε επιτύχει ως ΤτΕ, ότι σε περίπτωση θανάτου 

του δανειοδοτούμενου, δεν επιβαρύνονται οι κληρονόμοι, γίνεται αντιληπτό ότι για πολλά από τα 

δάνεια δεν επαρκεί ο χρόνος για να εξοφληθούν με ότι αυτό συνεπάγεται...  

Καλό θα είναι λοιπόν, τόσο οι σύμβουλοι της συγκεκριμένης παράταξης όσο και τα 

«παπαγαλάκια» του διαδικτύου να σιωπήσουν όσον αφορά τις ρυθμίσεις των δανείων γιατί 

μόνο ζημία μπορούν να προκαλέσουν, και ο νοών…νοείτω… 

 

Λεπτομερής αναφορά για τις ρυθμίσεις των δανείων γίνεται στο πράσινο βιβλιαράκι της 

έκθεσης πεπραγμένων του Δ.Σ. για τα έτη 2019 και 2020 (στις σελίδες 41-44).  

 



β) Διεκδίκηση από τη Διοίκηση της ΤτΕ της καταβολής έκτακτης ενίσχυσης μίας (1) 

σύνταξης για την αντιμετώπιση της υπέρογκης αύξησης των ενεργειακών δαπανών και 

των τιμών βασικών ειδών και υπηρεσιών (ΕΣΑΚ-Σ). 

Υπενθυμίζουμε ότι ενισχύσεις με ποσά της τάξεως (300 - 400 €) είχαν χορηγηθεί για 

τελευταία φορά στους συναδέλφους το 2008, δηλαδή 14 χρόνια πριν. Ενίσχυση στο ύψος μιας 

σύνταξης δεν έχει χορηγηθεί ΠΟΤΕ!!! 

Ταυτόχρονα, το 2013 με τη δημιουργία του Προγράμματος, εκτός του 16% που 

μεταφέρθηκε από το συνολικό μέρισμα του 36% στο Πρόγραμμα Μετεργασιακών Παροχών, 

ενισχύθηκε επιπλέον το Πρόγραμμα από την Τράπεζα με το ποσό των έξι εκατομμυρίων 

ευρώ ετησίως για την αποκατάσταση απωλειών που είχαν προκύψει από την καθιέρωση των 

μνημονιακών κρατήσεων στους συναδέλφους.  

Η θεσμική αυτή κατάκτηση αφορά σε ποσά που κυμαίνονται μηνιαίως περίπου από 100  

έως 500 €, ανάλογα με το ύψος της σύνταξης και τα ποσά των μνημονιακών κρατήσεων που 

παρακρατούνται για τον κάθε συνάδελφο. Μικροσυνταξιούχοι συνάδελφοι που δεν είχαν υποστεί 

οι συντάξεις τους κρατήσεις δεν είχαν καρπωθεί τα εν λόγω ποσά. Με την ίδια λογική τα 

αναδρομικά των 11 μηνών των μνημονιακών κρατήσεων δεν αφορούσαν 

μικροσυνταξιούχους συναδέλφους, πολύ δε περισσότερο η κατάργηση του πλαφόν, 

σύμφωνα με τις προβλέψεις της Υπουργικής Απόφασης Βρούτση (16.1.2020).  

Μετά όλα τα παραπάνω, θεωρήσαμε λογικό, για να μην υπονομευθεί το αίτημα με 

υπερβολικές διεκδικήσεις, να επικεντρωθούμε στους χαμηλοσυνταξιούχους συναδέλφους που δεν 

συμμετείχαν σε όλες τις παραπάνω παροχές και να διεκδικήσουμε 500 € (χωρίς κρατήσεις) για 

κάθε συνάδελφο που η ΚΥΡΙΑ σύνταξή του δεν υπερβαίνει μικτά τα 1.200 €. Τελικά, την 

πρόταση αυτή υπερψήφισε το Δ.Σ. του Συλλόγου μας.  

Καθόσον αφορά το θέμα της «κατάργησης των μνημονιακών κρατήσεων» που ετέθη από 

τους συναδέλφους της παράταξης των «Εν Δράσει», ο Πρόεδρος υπενθύμισε την όλη εξέλιξη του 

θέματος έως τώρα για το οποίο έχει υπάρξει λεπτομερής ενημέρωση σε σειρά ανακοινώσεων του 

Συλλόγου αλλά και στην προηγηθείσα Γενική Τακτική Συνέλευση, όπου αναδεικνύεται ότι η 

επίλυση του θέματος προσκρούει κατ’ εξακολούθηση στις αντιρρήσεις που προβάλλει τόσο το 

Υπουργείο Εργασίας όσο και το Υπουργείο Οικονομικών με τον εκπρόσωπό του στο Γενικό 

Συμβούλιο της ΤτΕ και μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχουν ακόμη αρθεί. Συνεπώς, η επαναφορά του 

θέματος από τους «Εν Δράσει» μόνο ως ανέξοδη συνδικαλιστικοφανή ενέργεια μπορεί να 

θεωρηθεί.  

Τέλος, το Δ.Σ. του Συλλόγου ενέκρινε ΟΜΟΦΩΝΑ ψήφισμα «ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ 

ΟΥΚΡΑΝΙΑ».  

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς  

Το Διοικητικό Συμβούλιο  


