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ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ Φ11321/35005/1528
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣτΕ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η Ομοσπονδία μας παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή όλες τις εξελίξεις που έχουν
σχέση με τις παραβιάσεις των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας
τραπεζοσυνταξιούχων.
Για το σκοπό αυτό προσπαθεί να παρεμβαίνει είτε προληπτικά για να προλαβαίνει τις
όποιες δυσμενείς αποφάσεις των Κυβερνήσεων και των Διοικήσεων των Τραπεζών που
κυοφορούνται, είτε κατασταλτικά για να διεκδικήσει την αποκατάσταση των αδικιών σε βάρος
των νόμιμων, κατοχυρωμένων και απαράγραπτων δικαιωμάτων των συναδέλφων μας.
Στην προκειμένη περίπτωση διαπιστώσαμε ότι, με την εφαρμογή της ως άνω
υπουργικής απόφασης δεν καταβλήθηκε το σύνολο των αναδρομικών του 11μήνου που
δικαιούνται οι συνταξιούχοι – μέλη μας κατά παράβαση συγκεκριμένων αποφάσεων της
ολομέλειας του ΣτΕ.
Για την αντιμετώπιση της απαράδεκτης απόδοσης μειωμένων αναδρομικών στους
δικαιούχους συναδέλφους μας, η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. ανέθεσε στο δικηγορικό γραφείο με το οποίο
συνεργάζεται να κινηθεί άμεσα για τη δικαστική αντιμετώπιση και αυτού του προβλήματος.
Σας κοινοποιούμε
δικηγορικού γραφείου:

σχετικό

ενημερωτικό

σημείωμα

του

συνεργαζόμενου

Θέμα: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΣτΕ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ
ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ 11ΜΗΝΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ
ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΟΠΩΣ ΕΠΙΤΑΣΣΕΙ ΤΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ
ΤΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 2287-2288/2015 ΚΑΙ 1439/2020 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣτΕ
– ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΟΣΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΑΓΩΓΕΣ.

Η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. όπως σας είχε ενημερώσει και με προηγούμενες ανακοινώσεις της
προχώρησε σε κατάθεση προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας για την
ακύρωση της υπ΄αριθμ Φ11321/35005/1528 (ΦΕΚ 4536/Β/2020) Υπουργικής Απόφασης
κατά το μέρος που με αυτήν θίγονται γεγενημμένες και μη παραγεγραμμένες αξιώσεις μελών
μας για τις οποίες υφίσταται σχετική αμετάκλητη κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας
καθώς και για την επιλεκτική μερική συμμόρφωση της Πολιτείας στο δεδικασμένο των
υπ΄αριθμ. 2287/2015 και 2288/2015 αποφάσεων του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μη
περιλαμβάνοντας στην απόδοση των αναδρομικών τις μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις
και τα επιδόματα αδείας και δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα.
Η ως άνω υπουργική απόφαση όπως αναλύεται στο δικόγραφο της αίτησης ακύρωσης
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας:
1. Παραβιάζει το δεδικασμένο των υπ΄αριθμ.2287-2288/2015 αποφάσεων του ΣτΕ
καθώς με την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση η Πολιτεία συμμορφώνεται πλημμελώς
και μερικώς στις ανωτέρω δικαστικές αποφάσεις με τις οποίες κρίθηκε η ουσιαστική
αντισυνταγματικότητα των διατάξεων των ν.4051/2012 και 4092/2012 τόσο για τις κύριες όσο
και για τις επικουρικές συντάξεις και τα επιδόματα εορτών και αδείας.

./.
2. Παραβιάζει το άρθρο 26 του Συντάγματος (αρχή διάκρισης λειτουργιών)
3. Παραβιάζει το άρθρο 20 παρ.1 του Συντάγματος και το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ καθώς
θίγει στο πυρήνα του το δικαίωμα δικαστικής προστασίας των συνταξιούχων.
4. Παραβιάζει το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.
5. Παραβιάζει τις συνταγματικές αρχές της αναλογικότητας και την αρχή της
δικαιολογημένης εμπιστοσύνης καθώς πλήττεται με την προσβαλλόμενη υπουργική
απόφαση ο συνταγματικός πυρήνας του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος λαμβανομένου
υπόψη ότι τα ποσά των ως άνω μειώσεων έχουν κριθεί με τις αποφάσεις του ΣτΕ ως
απολύτως απαραίτητα για τη διασφάλιση επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης των
συνταξιούχων και επομένως η μη πλήρης ανόρθωση της ζημίας που έχουν υποστεί για
πάνω από πέντε έτη οι συνταξιούχοι μέλη μας είναι παράνομη.
6. Η διάταξη περί απόσβεσης των μη παραγεγραμμένων αξιώσεων για όσους συνταξιούχους
δεν είχαν καταθέσει αγωγές πρέπει να ακυρωθεί γιατί αντιβαίνει στο δικαιακό μας σύστημα.
Η συζήτηση της ως άνω αίτησης ακύρωσης αναμένεται να προσδιορισθεί για τον
Ιανουάριο του 2021 και η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί εντός του α΄ εξαμήνου του
επόμενου έτους.
Η Ομοσπονδία μας, όπως και στο παρελθόν, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των
διεκδικητικών μας αγώνων προκειμένου να υπάρξει πλήρης και ουσιαστική αποκατάσταση
των σε βάρος μας αδικιών.

Για την Ομοσπονδία Συνταξιουχικών
Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος
Η Πρόεδρος
ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ – ΠΟΥΛΙΑ

Ο Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

