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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 18 
                                                                                                                     

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ Σ.Σ.Τ.Ε ΤΗΝ 2/12/2022 

 

Συνάδελφοι, 

Την Παρασκευή (02/12/2022) συνήλθε το ΔΣ του ΣΣΤΕ για να συζητήσει και 

εγκρίνει τα δώδεκα θέματα που είχαν συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη. Από το 

σύνολο των θεμάτων που ετέθησαν τα πέντε πρώτα αφορούσαν:  

ΘΕΜΑ 1ο  Αναπροσαρμογή συντάξεων από 1/1/2023 με βάση τον τιμάριθμο και την 

αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (Ν.4997/25.11.2022).  

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για την παραπομπή του αρ.18 του 

νέου νόμου 4997/25.11.2022 στην παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν4387/2016 για τον 

καθορισμό με Υπουργική Απόφαση του συνολικού ποσού της σύνταξης που 

αυξάνεται από 1/1/2023 και εκδίδεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους 

για τους συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ. Επιπρόσθετα ανέφερε ότι όλες οι τροποποιήσεις 

νόμων που έγιναν στην αρχική πρόβλεψη του Ν4387/2016 μέχρι και τον τελευταίο 

Ν4961/2022 προβλέπουν αυξήσεις μόνο στις κύριες συντάξεις.   

Παρά τις σχετικές προβλέψεις ο Σύλλογός μας καταβάλλει ειδικότερη προσπάθεια ώστε να 

υπάρξει η καλύτερη δυνατή λύση σχετικά με τις αυξήσεις στους συνταξιούχους της ΤτΕ. 

Λύσεις που δυστυχώς δε θεωρούνται δεδομένες για όλους τους συνταξιούχους της χώρας. 

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων επεσήμανε ότι η οριζόντια αύξηση 7,75% 

που θα δοθεί τον Ιανουάριο του 2023 με τις συντάξεις του Φεβρουαρίου αφορά 1.724.713 

συνταξιούχους επί συνόλου 2,6 εκατομμυρίων. Περίπου 900.000 συνταξιούχοι δε θα 

πάρουν καθόλου αύξηση καθότι μετά τον επανυπολογισμό των συντάξεων τους έχει 

προκύψει προσωπική διαφορά που το ύψος της μηδενίζει την όποια αύξηση.  

Αυτήν την εξέλιξη επεφύλασσαν και για τους δικούς μας συνταξιούχους οι 

υποστηρικτές του επανυπολογισμού!!!!  

Μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης εντός Δεκεμβρίου για την αύξηση των 

συντάξεων υπάρχει το χρονικό περιθώριο ώστε να επιλυθούν όλες οι εκκρεμότητες 

σχετικά με το θέμα αυτό. 

http://www.sste.gr/
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Ο Σύλλογος αυτήν την περίοδο έχει επικεντρωθεί σε θέματα που θα πρέπει να 

υλοποιηθούν εντός του Δεκεμβρίου όπως η έκτακτη οικονομική ενίσχυση ευάλωτων 

συνταξιούχων και η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης.   

ΘΕΜΑ 2ο  Ενημέρωση μελών Δ.Σ. για την εξέλιξη των τελευταίων αποφάσεων των 

Δικαστηρίων για αγωγές που αφορούν στις διεκδικήσεις των συνταξιούχων της ΤτΕ.  

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου ενημέρωσε τα μέλη του Δ.Σ. για τις εξελίξεις όλων των δικών που 

αφορούν τους συνταξιούχους του χώρου μας.  

ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  

1) Απόφαση 5910/7.6.21 Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου. Αφορά 46  

συναδέλφους. Ασκήθηκε έφεση από την Τράπεζα η οποία συζητήθηκε στο Διοικητικό 

Εφετείο στις 20/6/2022. Αναμένεται απόφαση Εφετείου. 

2) Απόφαση 12.486/12.9.22 Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου. Αφορά 49 

συναδέλφους.  

3) Απόφαση 14.399/13.10.22 Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου. Αφορά 39 

συναδέλφους.  

4)  Απόφαση 15.793/14.11.22 Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου. Αφορά 5 

συναδέλφους. 

Για την κρίση τους σ’ όλες τις παραπάνω αποφάσεις έλαβαν ρητά υπόψη τις γνωμοδοτήσεις 

και όλα τα έγγραφα που προσκόμισαν οι νομικοί Σύμβουλοι του Συλλόγου και δικαίωσαν τους 

συναδέλφους για την καταβολή των περικοπών και των αναδρομικών καθώς και τον 

επιμερισμό τόκων από 11/6/2015 και εφεξής καθώς και την καταβολή δώρων και επιδομάτων 

αδείας (800€ ετησίως) σε όσους λαμβάνουν σύνταξη κάτω από 2.500€ και είναι άνω των 60 

ετών. 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΔΙΚΑΣΗΣ  

1)  Απόφαση 14.666/7.10.22 Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου. Αφορά 49 

συναδέλφους. Η απόφαση  ανέστειλε την εκδίκαση της υπόθεσης μέχρι τη δημοσίευση 

απόφασης του ΣτΕ επί της πιλοτικής δίκης για το αν οφείλονται δώρα στους συνταξιούχους 

του ΕΤΕΑΕΠ (Επικουρική Σύνταξη)  και μετά την 12/5/2016. Ακολούθως θα οριστεί νέα 

δικάσιμος, στην οποία θα κλητευθούν οι διάδικοι για να παρασταθούν. 

2) Απόφαση 14.667/7.10.22 Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου. Αφορά 49 

συναδέλφους. Ανεστάλη η εκδίκαση με το ίδιο σκεπτικό. 

3) Απόφαση 15.739/11.11.22 Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου. Αφορά 49 

συναδέλφους. Ανεστάλη η εκδίκαση με το ίδιο σκεπτικό. 
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Οι ως άνω αποφάσεις των δικαστηρίων πέραν της προφανούς εσφαλμένης μη οριστικής 

κρίσης τους παραπέμπουν σε προγενέστερη απόφαση του Πρωτοδικείου 

(2039/18.2.2022) που χειρίζεται δικηγόρος εκτός Συλλόγου. Η υπόθεση όμως αυτή 

αφορούσε όντως δώρα στις επικουρικές συντάξεις της ΤτΕ , και είχε παραπεμφθεί στα 

διοικητικά δικαστήρια από τα πολιτικά δικαστήρια καθότι έκριναν ότι είναι αναρμόδια για τη 

συγκεκριμένη εκδίκαση..  

Ουδεμία λοιπόν σχέση έχει η παραπάνω απόφαση με τις αγωγές μας ενώπιον του 

Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών οι οποίες αφορούν την επιστροφή των περικοπών και 

των δώρων στις κύριες συντάξεις και όχι τα Δώρα στις επικουρικές (οι σχετικές αγωγές μας 

εκκρεμούν στα Πολιτικά Δικαστήρια) ούτε φυσικά έχουν επανυπολογιστεί οι επικουρικές 

μας συντάξεις και επομένως το αντικείμενο της αγωγής μας δεν συνδέεται καθ 

οιονδήποτε τρόπο με το θέμα της πιλοτικής δίκης. 

ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  

Απόφαση 1275/14.3.2022 Μονομελούς Εφετείου  Αθηνών από το δικηγορικό γραφείο 

που χρησιμοποιεί η παράταξη των Εν Δράσει. Για άλλη μια φορά ενώ έχουν παρέλθει 8 μήνες 

δεν μας έχει ενημερώσει η παράταξη των Εν δράσει που είχε αναλάβει «εργολαβικά» τις 

συγκεκριμένες δίκες. Η δικηγόρος του Συλλόγου μας ενημέρωσε ότι σε δίκη συναδέλφων μας 

στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, δικηγόρος της Τράπεζας κατέθεσε και επικαλέσθηκε τη 

συγκεκριμένη απόφαση στο σκέλος που αφορά το Ν4046/12 όπου σύμφωνα με την 

απόφαση του δικαστηρίου στον όρο 2.7 του Μνημονίου Συνεννόησης αναφέρεται: «Η 

Τράπεζα της Ελλάδος δεσμεύεται να μη χορηγήσει συνταξιοδοτικά προνόμια στο 

προσωπικό της και να αναθεωρήσει τις βασικές παραμέτρους του συνταξιοδοτικού 

ταμείου της, έτσι ώστε αυτές να μείνουν εναρμονισμένες με αυτές του ΙΚΑ».  

Το σημαντικό όμως είναι ότι για άλλη μια φορά η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται να 

ακυρώσει την ισχύ των Συλλογικών Συμβάσεων 1948 & 1951. Συγκεκριμένα 

αναφέρει: «Επιπρόσθετα στο καταστατικό του Μετοχικό Ταμείου Υπαλλήλων της ΤτΕ δεν 

υπάρχει πρόβλεψη για καταβολή επιδομάτων Πάσχα, Χριστουγέννων και Αδείας ούτε στις από 

28/2/1948 & 15/6/1951  συλλογικές συμβάσεις εργασίας συναφθείσες μεταξύ της ΤτΕ 

και του Συλλόγου Υπαλλήλων και Κλητήρων αυτής, οι οποίες έπαυσαν να ισχύουν στις 

14/5/2013 σύμφωνα με το άρθρο 2 της 6/2012 πράξης του Υπουργικού 

Συμβουλίου.  

Τέλος έρχεται για άλλη μια φορά το δικαστήριο να αναφέρει στη συγκεκριμένη 

απόφασή του για την Ε.Α.Σ. «Μετά την 1/1/2015 τα ποσά της Ε.Α.Σ. Επικουρικής 

Ασφάλισης μεταφέρονται και αποτελούν έσοδο του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης 

Γενεών. Επομένως οι διατάξεις του Ν3986/2011 αποσκοπούν στην κάλυψη των ελλειμμάτων 

στους φορείς και στους κλάδους της επικουρικής ασφάλισης, είναι εντός των ορίων του αρθρ. 

22 παρ. 5 του Συντάγματος, το κράτος τηρεί την αρχή της αναλογικότητας καθώς και την 
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αρχή της ισότητας στα δημόσια βάρη και η ρύθμιση αυτή δεν αντίκειται στο άρθρο 1 του 

Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.» Μετά όλα τα παραπάνω πράγματι χρειάζεται 

ειδικότερο θράσος να κυκλοφορεί ανακοίνωση της παράταξης των Εν Δράσει με το 

ερώτημα «Θα υπερασπιστούν επιτέλους τις ΣΣΕ και το ασφαλιστικό μας 

καθεστώς;;;»     

ΘΕΜΑ 3ο  Λήψη απόφασης για άσκηση έγκλησης – μήνυσης και άσκηση αγωγής 

από το Σύλλογο Συνταξιούχων Τράπεζας Ελλάδος, τον Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλόγου 

Ιωάννη Γοζαδίνο, τον Γενικό Γραμματέα Νικόλαο Αντωνόπουλο, την Αντιπρόεδρο Ελένη 

Κλητοράκη – Πούλια κατά του μέλους του Συλλόγου Γεώργιου Φλεμετάκη για το αδίκημα 

της εξύβρισης και της συκοφαντικής δυσφήμισης. Διορισμό πληρεξούσιων  δικηγόρων 

για την άσκηση έγκλησης – μήνυσης και της αγωγής.  

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου στο κλείσιμο της ομιλίας του στην Ετήσια Τακτική Γενική 

Συνέλευση στις 18/10/2022 ανέφερε για ποιο λόγο δεν αποδέχεται τη συμμετοχή της 

παράταξής του στη συγκρότηση ενός αντιπροσωπευτικού αναλογικού Προεδρείου 

όταν τόσο ο επικεφαλής της παράταξης των Εν Δράσει συν Ευσταθίου όσο και άλλο μέλος 

της ίδιας παράταξης πολλές φορές έχουν αναφερθεί σε αναρτήσεις τους στο διαδίκτυο 

(facebook) με υβριστικούς και συκοφαντικούς χαρακτηρισμούς τόσο για το Προεδρείο του 

Συλλόγου (Πρόεδρος, Γραμματέας, Αντιπρόεδρος) όσο και για τους επικεφαλής των 

παρατάξεων εκτός Προεδρείου, άμα αποτολμήσουν να ασκήσουν κριτική ή να εκφράσουν 

διαφορετική άποψη απ’ αυτή που έχει εκφράσει ο επικεφαλής της ως άνω παράταξης!!!  

Θέλοντας μάλιστα να αναδείξουμε τη συγκεκριμένη πρακτική αναγνώσαμε στη συνέλευση 

παλαιότερη υβριστική ανάρτηση του συν. Φλεμετάκη χωρίς να αναφέρουμε το όνομά 

του, αλλά έτσι αόριστα «ο λεβέντης κρητικός». Παρ’ όλο ότι ο ίδιος δε συμμετείχε στη Γενική 

Συνέλευση ενημερώθηκε από τρίτους και θεώρησε καλό να αναρτήσει εκ νέου την παρακάτω 

άκρως δυσφημιστική και συκοφαντική εναντίον μας δημοσίευση: Γιώργος Φλεμετάκης  

(ανάρτηση Facebook 23/10/2022) «Απάντηση από τον «γνωστό Χανιώτη» στον 

μεγαλύτερο συνδικαλιστικό απατεώνα από τη σύσταση του συνδικαλιστικού 

κινήματος στην Ελλάδα, που αν είχε ίχνος φιλότιμου, όχι μόνο θα είχε παραιτηθεί 

από τον ΣΣΤΕ, όχι μόνο δεν θα έπρεπε να είχε διοργανώσει  … γενική συνέλευση 

στις 18/10/2022, αλλά θα έπρεπε να απέφευγε τους καθρέπτες όπως ο διάβολος 

το λιβάνι. Αντιθέτως, διοργάνωσε με το γνωστό και επαίσχυντο τρόπο την γενική 

συνέλευση του συλλόγου μας, μάντρωσε σε λεωφορεία ευάλωτους συνταξιούχους 

που αν γινόταν έλεγχος από την τροχαία, το πιο πιθανό θα ήταν να ελέγχωταν ο 

οδηγός για μεταφορά αμνοεριφίων  προετοιμασμένα να ψηφίσουν δια του 

βελάσματος και δεν είναι υπερβολή, διότι όταν συναινείς και ψηφίζεις ΝΑΙ σε μια 

συνέλευση της οποίας ο πρόεδρος του Συλλόγου σου για 8 έτη δεν κάνει τίποτα να 

διαφυλάξει τα συμφέροντα σου και αντιθέτως διαφυλάττει τα συμφέροντα της 

εργοδοσίας, ποιος είναι ο λόγος προσέλευσης συνταξιούχων δορυφορικά από την 
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Αττική να υπερψηφίσουν ένα Πρόεδρο που είναι εναντίον των συμφερόντων τους 

……… Το αποτέλεσμα λοιπόν της γενικής συνέλευσης έδειξε ότι ο βοσκός 

πρόεδρος μάντρωσε τα «πράματα» για να πάρει δια βελάσματος το ΝΑΙ και να 

συνεχίσει το καταστροφικό του έργο, αυτή τη φορά και με συνειδητοποιημένους; 

Κομμουνιστές καθισμένους με καμάρι χιλίων Καρδιναλίων δίπλα του στην έδρα, 

κάτι που ο γνωστός Χανιώτης είχε επισημάνει καιρό πριν την γενική συνέλευση 

……»  

Αναφέραμε αποσπάσματα της πρόσφατης ανάρτησής του στα οποία με ευκολία όμως μπορεί 

να διακρίνει ο καθένας μας ότι αυτή τη φορά ο συνάδελφος Φλεμετάκης ξεπέρασε κάθε 

προηγούμενο. Δεν περιορίστηκε η υβριστική και συκοφαντική συμπεριφορά του στο 

Προεδρείο του Συλλόγου ή στον επικεφαλή της παράταξης της ΕΣΑΚ-Σ, αλλά δυστυχώς 

επεκτάθηκε στο σύνολο των εκλεγμένων εκπροσώπων των Παραρτημάτων, στους 

εκλεγμένους συνέδρους της ΟΣΤΟΕ και στους συναδέλφους γενικότερα του Νομού 

Αττικής που «έκαναν το λάθος» και συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου. Όλη 

αυτή η αλλοπρόσαλλη και συλλογική εξύβριση με ομαδικούς χαρακτηρισμούς επιτάσσει 

στο Συλλογικό όργανο να πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις για την προστασία του κύρους 

του Σωματείου και των παραρτημάτων τα οποία αποτελούν ουσιαστική δομή λειτουργίας 

του Συλλόγου. Μετά τις παραπάνω αναφορές θα προτείναμε τόσο στους συμβούλους των Εν 

Δράσει όσο και στους συναδέλφους που αναρτούν τις απόψεις τους στο διαδίκτυο και 

θεωρούν μάλιστα ότι οι μηνύσεις είναι προσωπική υπόθεση να διαβάσουν προσεκτικά την 

ημερησία διάταξη καθότι ο πρώτος μηνυτής ως οφείλαμε να πράξουμε είναι ο 

Σύλλογος Συνταξιούχων!!! 

Αντί λοιπόν να συνεχίζουν ορισμένοι να ρίχνουν νερό στο μύλο της αντιπαράθεσης και να 

υιοθετούν αυτές τις άθλιες συμπεριφορές και να τις εμφανίζουν μάλιστα ως 

«συνδικαλιστική κριτική», θα έπρεπε να στραφούν εκεί που πραγματικά υπάρχει το 

πρόβλημα εάν θέλουν να προσφέρουν ουσιαστικές υπηρεσίες στο κοινό συμφέρον… 

ΘΕΜΑ 4ο  Λήψη απόφασης για την άσκηση πειθαρχικής διαδικασίας εναντίον του 

μέλους του Συλλόγου Γεώργιου Φλεμετάκη λόγω των επανειλημμένων συκοφαντικών 

δημοσιεύσεων κατά του Προέδρου, των μελών του Δ.Σ. του Σωματείου, των εκπροσώπων 

των παραρτημάτων του σωματείου αλλά και των συνέδρων της ΟΣΤΟΕ, συμπεριφορά που 

πλήττει την τιμή των ανωτέρω αλλά και το κύρος του σωματείου και των μελών του 

παραβιάζοντας μεταξύ άλλων θεμελιώδεις αρχές και διατάξεις του καταστατικού.  

Το άρθρο 2 του καταστατικού του Συλλόγου που αναφέρει τη διαδικασία επιβολής 

ποινών σε ένα μέλος που έχει παραβεί τις καταστατικές διατάξεις προβλέπει ξεκάθαρα 

ότι θα πρέπει να έχει προηγηθεί απόφαση του Δ.Σ. για πειθαρχική διαδικασία και στη 

συνέχεια να ακολουθήσουν οι ενέργειες που αναφέρουν οι εκπρόσωποι της παράταξης των 

Εν Δράσει στην επιστολή που κατέθεσαν με την αποχώρησή τους στο Δ.Σ. του Συλλόγου. 

Πειθαρχική διαδικασία δεν υπήρξε καθότι στο Δ.Σ. δεν ήταν παρόντα τα ¾ των μελών 
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του σύμφωνα με την πρόβλεψη του καταστατικού. Σε αυτό άλλωστε αποσκοπούσε και η  

αποχώρηση των συμβούλων της παράταξης των Εν Δράσει επειδή δεν 

επιθυμούσαν την πειθαρχική δίωξη του συγκεκριμένου μέλους της παράταξής 

τους, ούτε καν συζήτηση για αυτό.  Καλό θα ήταν να σταματήσουν για άλλη μια φορά 

την παραπληροφόρηση των συναδέλφων!!! 

ΘΕΜΑ 5ο  Λήψη απόφασης για την ανάθεση στον ασφαλιστή κ. Ιωάννη Λυράκο και στην 

«Group Μέριμνα Πρακτορειακή»  να διερευνήσει εντός διμήνου την ασφαλιστική αγορά ώστε 

να ενημερώσει το Δ.Σ. του Συλλόγου  για την ενδεχόμενη  δημιουργία πρόσθετου 

νοσοκομειακού προγράμματος για τα μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων της ΤτΕ κατά τα 

πρότυπα της κάλυψης των μελών του Σ.Υ.Τ.Ε. 

Το Ταμείο Υγείας εδώ και πολλές δεκαετίες έχει παγιώσει συγκεκριμένες παροχές για το 

σύνολο των ασφαλισμένων του. Παρ’ όλα αυτά α) Δεν καλύπτει το σύνολο της δαπάνης 

νοσηλείας στους ασφαλισμένους του, αλλά ποσοστό αυτής σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει 

υπογράψει το Ταμείο με την κάθε ιδιωτική κλινική. β) Δεν καλύπτει πάντα το σύνολο των 

αμοιβών χειρούργων και αναισθησιολόγων αλλά μέρος αυτών σύμφωνα με την πρόβλεψη του 

τιμολογίου του Ταμείο για κάθε επέμβαση. γ) Δεν καλύπτει το σύνολο των αμοιβών 

επίσκεψης σε ιδιώτη γιατρό αλλά σύμφωνα με το τιμολόγιο αποζημιώνει 20€ για κάθε 

επίσκεψη και πολλά άλλα. 

Τα μέλη του ΣΥΤΕ εδώ και 2 – 2 ½ χρόνια έχουν ήδη συνάψει συμφωνία με την ΕΘΝΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ και έχουν πετύχει πλήρη κάλυψη τόσο για τους ίδιους όσο και για τις 

οικογένειες τους. Στη συμφωνία αυτή προχώρησαν με το συγκεκριμένο Ασφαλιστή ο 

οποίος έχει αποκτήσει τη σχετική εμπειρία μετά την κάλυψη των ασφαλισμένων του ΣΥΤΕ . 

Άλλωστε ζητήσαμε να προχωρήσει μόνο σε διερεύνηση της αγοράς και αφού προηγηθεί 

ενημέρωση του ΔΣ και οι όροι της συμφωνίας είναι ικανοποιητικοί, ενδεχόμενα να 

προχωρήσουμε σε δημιουργία πρόσθετου προγράμματος κατά τα πρότυπα του ΣΥΤΕ. 

Άλλη μια φορά όμως τα ίδια πρόσωπα με την ίδια παρωχημένη νοοτροπία 

προσπαθούν να σταθούν εμπόδιο και να υπονομευόσουν την κάθε προσπάθεια του 

Συλλόγου για οποιαδήποτε καινοτομία που ξεπερνάει τη δική τους αντίληψη των 

πραγμάτων.  

Προσπαθούν κινδυνολογώντας με δήθεν αριστερίστικες πρακτικές να 

αποτελέσουν τροχοπέδη στην προσπάθεια του Συλλόγου. Άλλωστε και για το θέμα 

αυτό η παράταξη των Εν Δράσει αποχώρησε μη συμμετέχοντας στη συζήτηση!!! 

 

  Με σ υ ναδελφικού ς  χ α ιρετ ισ μού ς  κα ι  ευ χ ές  γ ια  το  Νέο  Έτος  

Το  Δ ιο ικητ ικό  Συ μβού λ ιο  


