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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 14
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 13/7/2022
Συνάδελφοι,
Την Τετάρτη (13/7/2022) συνήλθε το ΔΣ του ΣΣΤΕ για να συζητήσει και εγκρίνει
τα εννέα θέματα που είχαν συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη. Από το σύνολο των
θεμάτων τα τρία πρώτα αφορούσαν: 1.

Ενημέρωση του Δ.Σ. για τις πρόσφατες

περιοδείες του Προεδρείου του Συλλόγου μας. 2. Εκδίκαση της Έφεσης που
άσκησε η ΤτΕ ενάντια στην πρωτόδικη απόφαση στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών στις
20/6/2022. 3. Αποφάσεις ολομέλειας ΣτΕ για τα αναδρομικά του 11μήνου στις
επικουρικές συντάξεις και τα δώρα.

1 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ενημέρωσε τα μέλη για τις πρόσφατες περιοδείες του
Συλλόγου μας σε ένα περιορισμένο αριθμό Παραρτημάτων εντός του μηνός Ιουνίου. Η
απόφαση της Κυβέρνησης να άρει τους περιορισμούς της πανδημίας από 1/6/2022,
λόγω της έναρξης της τουριστικής περιόδου έδωσε το έναυσμα και στο Σύλλογό μας να
ξεκινήσει μετά από 2 και πλέον έτη τις ενημερωτικές συναντήσεις με τους συναδέλφους
της περιφέρειας. Η αθρόα συμμετοχή και το ενδιαφέρον των συναδέλφων μας στις
συναντήσεις με το Σύλλογο, δικαιώνει κατά τον καλύτερο τρόπο την επιλογή για τις
περιοδείες αυτές. Ταυτόχρονα δεσμεύει το Σύλλογό ότι μετά το πέρας των διακοπών, οι
περιοδείες αυτές θα συνεχιστούν και θα ολοκληρωθούν στο σύνολο των
παραρτημάτων μας.
Αλγεινή εντύπωση προκάλεσαν οι αντιδράσεις των δύο παρατάξεων της μειοψηφίας
(Αναγεννητικής Πρωτοβουλίας και Εν Δράσει) που χρησιμοποίησαν κάθε μέσο για να
υποτιμήσουν, να λοιδορήσουν και να δημιουργήσουν

δήθεν διαδικαστικά

προσκόμματα σε αυτήν την προσπάθεια του Προεδρείου να συναντηθεί με τους
συναδέλφους της περιφέρειας. Ειλικρινά πιστεύουν ότι ο Σύλλογος θα έρχεται σε επαφή
με τα μέλη του μόνο με διαδικτυακά μέσα (Facebook, email κ.α.);;; Φαίνεται ότι
τους εξυπηρετεί

αυτή η

περιορισμών της πανδημίας.

κατάσταση

που είχε διαμορφωθεί λόγω

των

Τα θεσμικά όργανα του Συλλόγου δεν πρόκειται να διαπραγματευτούν σε
καμία περίπτωση υποχρεώσεις που απορρέουν από το καταστατικό σχετικά με
την ενημέρωση των μελών του, πρακτική που ισχύει επί σειρά δεκαετιών.

2

ΕΚΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
ΣΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (Τμήμα 12ο Μονομελές)
Η ΕΦΕΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΔΙΚΑΙΩΣΕΙ 46 ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ Ν.4051-4093/12 ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΩΡΩΝ
ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΌ 12-5-2016 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ

Όπως σας έχουμε ενημερώσει και με προηγούμενη ανακοίνωσή μας με την υπ΄αριθμ.
5910/2021 απόφασή του το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών δικαίωσε τους
συναδέλφους μας κρίνοντας 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 για το λόγο αυτό οι μειώσεις των ν.4051/2012 και 4093/2012 που συνεχίστηκαν να
επιβάλλονται στις συντάξεις μας και μετά την 12.5.2016 καθώς και η μη καταβολή
επιδομάτων εορτών και αδείας, κατ’ εφαρμογή των προαναφερθεισών διατάξεων των ν.
4051/2012 και ν. 4093/2012 είναι μη νόμιμη.

Στοιχειοθετείται ευθύνη της Τράπεζας να επανορθώσει τη ζημία που έχουμε
υποστεί επιδικάζοντας συγχρόνως χρηματική ικανοποίηση για την αποκατάσταση
της ηθικής βλάβης ύψους 300€ με την αιτιολογία ότι η Τράπεζα παρά την παρέλευση
μεγάλου χρονικού διαστήματος δεν έχει ακόμα συμμορφωθεί με τις υπ΄αριθμ. 22872288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ
Παρά την πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, η Τράπεζα
άσκησε έφεση ισχυριζόμενη αβασίμως ότι οι μεταγενέστερες αποφάσεις της Ολομέλειας
του ΣτΕ 1891/2019 και 1439/2020 αφορούν και την Τράπεζα και ότι για λόγους ίσης
μεταχείρισης με τους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ πρέπει να επιστρέψει μόνο τις περικοπές
που αφορούν το χρονικό διάστημα 12.6.2015 – 11.5. 2016 , επικαλούμενη και το
άρθρο 114 του ν.4714/2020.
Ακόμα ισχυρίσθηκε ότι η αναλογιστική μελέτη που εκπονήθηκε από την Ελληνική
Αναλογιστική Αρχή στο πλαίσιο βιωσιμότητας του ΕΦΚΑ θεράπευσε την
αντισυνταγματικότητα των ν.4051/2012 και 4093/2012 για όλους τους φορείς κοινωνικής
ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης και της Τράπεζας Ελλάδος και ότι συντρέχουν λόγοι
δημοσίου συμφέροντος και έμμεση ωφέλεια του Δημοσίου για την συνέχιση των
περικοπών , λόγοι που δεν αναιρούνται από τυχόν ιδιαιτερότητες που η Τράπεζα έχει ως
ασφαλιστικός φορέας του προσωπικού της.
Το νομικό μας επιτελείο, κατέθεσε εντός της νόμιμης τριήμερης προθεσμίας
εμπεριστατωμένο υπόμνημα και όλα τα σχετικά έγγραφα και γνωμοδοτήσεις για την

αντίκρουση των ισχυρισμών της Τράπεζας εστιάζοντας στους κατωτέρω βασικούς και
αναμφισβήτητους ισχυρισμούς:
Λόγω της μη ένταξης μας στον ΕΦΚΑ και του μη επανυπολογισμού των
συντάξεων μας (μη εφαρμογής του άρθρου 14 του ν.4387/2016) δεν έχουν
νομιμοποιηθεί οι μειώσεις των ν.4051/2012 και 4093/2012 , και επομένως δεν έχουν
εφαρμογή οι μεταγενέστερες των αποφάσεων Ολομ.2287-2290/2015 αποφάσεις
1891/2019 και 1439/2020 του ΣτΕ ως προς τα χρονικά διαστήματα επιστροφής των
μειώσεων.
Η Αναλογιστική Μελέτη του ν. 4387/2016 δεν αφορά στο
κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα της ΤτΕ, ως προκύπτει τόσο από τον τίτλο αυτής
όσο και από το περιεχόμενο της, το οποίο, αφορά στη τεκμηρίωση της βιωσιμότητας των
ασφαλιστικών φορέων, οι οποίοι εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ.
Η ίδια η υπ΄αριθμ. 2287/2015 απόφαση έχει κρίνει ότι η βιωσιμότητα εκάστου
ασφαλιστικού οργανισμού πρέπει να κρίνεται αυτοτελώς και όχι συλλήβδην.
Οι αξιώσεις μας όπως περιγράφονται στην αγωγή μας αποτελούν γεγεννημένα
περιουσιακά δικαιώματα τα οποία έχουν αναγνωρισθεί δικαστικά και παραμένουν
ενεργά και επομένως δεν είναι δυνατόν να αποσβεσθούν με το άρθρο 114 του
ν.4714/2020.
Τέλος , την ίδια ως άνω ημερομηνία συνεκδικάσθηκε και η έφεση των συναδέλφων
μας για την διεκδίκηση των αναδρομικών και για το χρονικό διάστημα από 1.1.2013
μέχρι την 10.6.2015 καθώς και την καταβολή των δώρων για όλους τους
συνταξιούχους και χωρίς τις προϋποθέσεις που έθεσε η πρωτόδικη απόφαση. Δηλαδή
καταβολή ποσού 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 δεν υπερέβαιναν κατά μήνα το ποσό των
2.500 ευρώ (Απόφαση Ολομέλειας ΣτΕ 1283/2012).

3 Έχουμε συμπεριλάβει εκ νέου την ενημερωτική ανακ. του Συλλόγου μας Νο13/6.7.22
καθότι η συγκεκριμένη ανακοίνωση δεν έχει αποσταλεί και πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν
ενημερωθεί.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 13
ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΣτΕ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΟΥ 11ΜΗΝΟΥ
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΩΡΑ
Συνάδελφοι,
Η Ολομέλεια του ΣτΕ δημοσίευσε περίληψη των υπ’ αριθμ.14031407/2022 αποφάσεων επί της πιλοτικής δίκης που διεξήχθη τον Ιανουάριο
του 2021.
Στη δίκη αυτή συνταξιουχικά σωματεία ζήτησαν να καταβληθούν για το 11μηνο
(10.6.2015-12.5.2016 ) στους συνταξιούχους του e –ΕΦΚΑ και οι αντισυνταγματικές
περικοπές των ν.4051/2012 και 4093/2012 επί των επικουρικών συντάξεων καθώς και
δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας στις κύριες και στις επικουρικές
συντάξεις.

Το ΣτΕ απεφάνθη ότι τα ως άνω ποσά δικαιούνται μόνο οι συνταξιούχοι
που είχαν προσφύγει στα δικαστήρια μέχρι τις 31.7.2020 (ημερομηνία έκδοσης
του Ν.4714/2020 αρ.114), εφ΄ όσον έχουν τελεσιδικήσει ή τελεσιδικήσουν
μελλοντικά οι αγωγές τους στα δικαστήρια. Για τους συνταξιούχους που δεν είχαν
ασκήσει αγωγή το Δικαστήριο απεφάνθη ότι έχει αποσβεσθεί κάθε αξίωσή τους για
επιστροφή των επιδομάτων εορτών και αδείας και των μειώσεων στις κύριες
και επικουρικές τους συντάξεις.
Το ΣτΕ έκρινε ότι η θέσπιση του άρθρου 114 του Ν. 4714/2020 για την
επιστροφή

μόνο των ποσών του 11μήνου στις κύριες συντάξεις και όχι στις

επικουρικές, τα δώρα και επιδόματα αδείας δικαιολογείται για σοβαρούς
λόγους δημόσιου συμφέροντος, δηλαδή την διαφύλαξη της δημοσιονομικής
σταθερότητας της χώρας, ώστε να είναι δυνατή η κάλυψη οικονομικών αναγκών της
χώρας και σε άλλους τομείς, όπως η υγεία, η άμυνα, η διαχείριση των μεταναστευτικών
και προσφυγικών ροών.

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Έχει κατά κόρον αναφερθεί τόσο στον έντυπο όσο και στον ηλεκτρονικό τύπο ότι
η κυβέρνηση μετά τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ επεξεργάζεται 2 σενάρια για
την επιστροφή εκ νέου των αναδρομικών του 11μήνου όπως αναφέρονται:
1. Συμψηφισμός των «κομμένων» αναδρομικών (δώρα & επικουρικές) με τις
αρνητικές προσωπικές διαφορές του νόμου Κατρούγκαλου (παράλληλα με την αύξηση
που θα δοθεί από 1/1/2023).
2. Η καταβολή τους να γίνει σε δόσεις και σε βάθος χρόνου από το 2023.
Για τη παραπάνω ενδεχόμενη πρωτοβουλία της κυβέρνησης δεν έχει υπάρξει
καμία επίσημη δέσμευση.
Συνάδελφοι,
Έχουμε αναφέρει επανειλημμένα σε ανακοινώσεις μας ότι λόγω της μη ένταξης
της ΤτΕ στον e- ΕΦΚΑ και κυρίως λόγω της ρητής νομοθετικής διάταξης περί μη
επανυπολογισμού των συντάξεων μας, το χρονικό διάστημα που οφείλει η Τράπεζα
να μας επιστρέψει τις ως άνω μειώσεις δεν περιορίζεται στο 11μηνο, που
αφορά η παραπάνω απόφαση, αλλά εκτείνεται και μετά τον Μάιο του
2016 μέχρι σήμερα !!!!!
Τα επιχειρήματά μας αυτά τα έχουμε τεκμηριώσει σε όλες τις ασκηθείσες αγωγές
μας και ήδη τα Πρωτοβάθμια Διοικητικά Δικαστήρια μας έχουν δικαιώσει πλήρως.
Ευελπιστούμε ότι άμεσα θα έχουμε και την πρώτη τελεσίδικη θετική δικαστική
απόφαση, μετά την εκδίκαση της Έφεσης που άσκησε η ΤτΕ στην πρωτοδίκη
απόφαση 5910/2021 στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών στις 20/6/2022.
Συνεπώς αδήριτη προβάλλει η ανάγκη της παρακολούθησης από τους
συναδέλφους της εμπεριστατωμένης ενημέρωσής τους που τακτικά
πραγματοποιεί ο Σύλλογος κα όχι διάφορα αποπροσανατολιστικά κέντρα που
μόνο σύγχυση δημιουργούν.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το Διοικητικό Συμβούλιο

