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ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η Ομοσπονδία μας σε πλήρη ετοιμότητα για την υπεράσπιση των απαράγραπτων
ασφαλιστικών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας τραπεζοσυνταξιούχων, ανέθεσε στο
δικηγορικό γραφείο με το οποίο συνεργάζεται να κινηθεί και προς την αντιμετώπιση των
πρόσφατων προβλημάτων που δημιουργήθηκαν με τον απαράδεκτο τρόπο με τον οποίο
υπολογίζονται τα αναδρομικά.
Σας κοινοποιούμε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του συνεργαζόμενου δικηγορικού
γραφείου:
«Όπως σας ενημερώσαμε και με προηγούμενη ανακοίνωσή μας, μετά και την
έκδοση των πιλοτικών αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας τον
Ιούλιο του 2020 δεν καταλείπεται καμία αμφιβολία ότι η διαγνωσθείσα για δεύτερη φορά
αντισυνταγματικότητα των επίμαχων διατάξεων των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 δεν
αφορά μόνο τις κύριες συντάξεις αλλά και τις επικουρικές συντάξεις και τα επιδόματα
εορτών και αδείας.
Δυστυχώς, η Κυβέρνηση, αθετώντας τις δεσμεύσεις της ότι θα εφαρμόσει στο
σύνολό τους τις αποφάσεις του ΣτΕ και θα αποκαταστήσει έστω και μερικώς τις συντάξεις
μας , με τους νόμους 4714/2020, 4734/2020 και την ΚΥΑ Φ11321/35005/1528/14.10.2020,
νομοθέτησε ότι θα καταβληθούν για το χρονικό διάστημα 11.6.2015 - 12.5.2016 σε όλους
τους συνταξιούχους οι περικοπές των νόμων 4051/2012 και 4093/2012 μόνο όμως επί των
κύριων συντάξεων και των συντάξεων προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος προβλέποντας
συγχρόνως ότι για τους συνταξιούχους που δεν έχουν ασκήσει μέχρι 8-10-2020 σχετικές
αγωγές αποσβέννυνται οι αξιώσεις που αντιστοιχούν στις μειώσεις των επικουρικών
συντάξεων τους και στην κατάργηση των επιδομάτων εορτών και αδείας.
Η ως άνω ρύθμιση είναι, μεταξ ύ άλλων, ανίσχυρη ως αντίθετη στο άρθρο 1 του
Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, όπως προκύπτει και από την σχετική
γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου που συνοδεύει τον ν.4734/2020 .
Στην ως άνω γνωμοδότηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επισημαίνεται ότι με την διάταξη περί
απόσβεσης μη παραγεγραμμένων αξιώσεων τίθεται θέμα ανεπίτρεπτης επέμβασης του
νομοθέτη σε γεννημένα και κεκτημένα περιουσιακά δικαιώματα των συνταξιούχων και
παραβίαση της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης καθώς είχε δημιουργηθεί στους
συνταξιούχους από τις δηλώσεις των πλέον αρμόδιων Υπουργών (οι οποίοι προέτρεπαν
τους συνταξιούχους να μην προβούν σε καμία περαιτέρω δικαστική ενέργεια), η εύλογη
πεποίθηση ότι η ικανοποίηση των αξιώσεων τους θα επέλθει χωρίς ανάγκη προσφυγής
τους στη δικαιοσύνη.
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Η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε., ήδη με παρεμβάσεις της στο αρμόδιο Υπουργείο ζήτησε να
αναθεωρήσει η Κυβέρνηση την απόφαση της και να καταβάλλει στους δικαιούχους
συνταξιούχους το σύνολο των αναδρομικών που δικαιούνται χωρίς προαπαιτούμενα και
προϋποθέσεις συγχρόνως όμως θα ασκήσει ενώπιον του ΣτΕ προσφυγή για την ακύρωση
των διατάξεων των ως άνω νόμων και υπουργικών αποφάσεων που πλήττουν τους
συνταξιούχους.
Συγχρόνως, οι νομικοί σύμβουλοι της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. θα μας ενημερώσουν άμεσα για
τις πιθανότητες ευδοκίμησης προσφυγής και στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια ως προς τις
πλημμελείς παραδοχές των αποφάσεων του ΣτΕ και της παραβίασης διατάξεων της ΕΣΔΑ
προκειμένου να υπάρξει πλήρης και ουσιαστική αποκατάσταση των συνταξιοδοτικών μας
δικαιωμάτων.
Αυτά προς το παρόν. Συνεχίζουμε με αμείωτη ένταση τους διεκδικητικούς
μας αγώνες.
Για το Δ.Σ.
της Ομοσπονδίας Συνταξιουχικών
Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος
Η Πρόεδρος

Ο Αν. Γενικός Γραμματέας

ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ – ΠΟΥΛΙΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
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