Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2022
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΕΚΔΙΚΑΣΤΗΚΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.1.2022 ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣτΕ
Η ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Συναδέλφισσες , Συνάδελφοι
Στις 14.1.2022 συζητήθηκε στην Ολομέλεια του ΣτΕ με τον θεσμό της
Πιλοτικής Δίκης αγωγή συνταξιούχων του e ΕΦΚΑ (πριν την 12.5.2016) που
αφορούσε τον παράνομο επανυπολογισμό των κύριων συντάξεων τους. Υπερ
των συναδέλφων

άσκησε παρέμβαση η

Ομοσπονδία

όπως και άλλα

συνταξιουχικά σωματεία αλλά και συνταξιούχοι των οποίων οι αγωγές τους
εκκρεμούν στα Διοικητικά Δικαστήρια.
Κατά την συζήτηση

της υπόθεσης , τόσο η νομική σύμβουλος της

Ομοσπονδίας όσο και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των λοιπών συνταξιούχων,
κατέδειξαν ότι

ο επανυπολογισμός των κύριων

συντάξεων των

συνταξιούχων πριν τις 12.5.2016 - κυρίως όσων προέρχονται από Ειδικά
Ταμεία Τραπεζών παραβιάζει την

όπως προβλέφθηκε στον

αρχή

της

ισότητας, της

μεταχείρισης, καθώς και την αρχή της

νόμο

ισονομίας

Κατρούγκαλο,
και της

αναλογικότητας και

ίσης
της

ανταποδοτικότητας.
Ειδικότερα

τονίστηκε ότι αν και ο εν λόγω επανυπολογισμός

σύμφωνα και με την αιτιολογική έκθεση του Ν. 4387/2016
να εξασφαλιστούν

κανόνες ισονομίας, κοινωνικής δικαιοσύνης

διαγενεακής αλληλεγγύης μεταξύ παλιών και νεών
θέσπιση

ενιαίων κανόνων,

υπολογισμού
συνταξιούχων.

έγινε προκειμένου
και

συνταξιούχων με την

εντούτοις εισάγεται διαφορετική βάση

της ανταποδοτικής σύνταξης για τις

δύο κατηγορίες

Προβλέφθηκε δηλαδή, ότι για τους πριν την 12.5.2016

συνταξιούχους βάση επανυπολογισμού είναι ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου
χορηγήθηκε η σύνταξη, δηλ. μέρος μόνο των εισφορίσμων αποδοχών τους ,
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ενώ για τους

μετά την 12.5.2016, βάση υπολογισμού είναι ο μέσος όρος του

συνόλου των αποδοχών τους , από το 2002 και εφεξής.
Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι οι συνταξιούχοι πριν την 12.5.2016
παρά το γεγονός ότι η σύνταξη τους επανυπολογίστηκε με τα νέα μειωμένα
ποσοστά αναπλήρωσης όπως
παρά το

ότι

διαθέτουν τα

και

για τους νέους

ίδια ασφαλιστικά

συνταξιούχους, και

και συνταξιοδοτικά στοιχεία

(αποδοχές, θέση ευθύνης , βαθμό, επιδόματα χρόνια ασφάλισης και ηλικία)
με τους αντίστοιχους παλαιούς συνταξιούχους, να λαμβάνουν πολύ μειωμένη
ανταποδοτική σύνταξη σε σχέση με τους μετά την 12.5.2016 συνταξιούχους,
καθώς αυτή υπολογίζεται με βάση τον συντάξιμο μισθό και όχι με βάση τον
μέσο όρο του συνόλου των αποδοχών τους.
Η νομική σύμβουλος της Ομοσπονδίας επισήμανε ακόμα ότι δεν είναι
νόμιμη η επίκληση από τον νομοθέτη ότι ο λόγος μη λήψης υπόψη του
συνόλου των εισφορίσιμων αποδοχών είναι η έλλειψη των ασφαλιστικών
στοιχείων

για τους «παλαιούς» συνταξιούχους τονίζοντας ότι τουλάχιστον

για το χρονικό διάστημα από το
e - ΕΦΚΑ

έτος 2002 και μετά είναι αδιαμφισβήτητο ότι ο

διαθέτει όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Παρέθεσε

νομολογία του

δε

τη σχετική

Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την οποία

το

μηχανογραφικό σύστημα θα πρέπει να προσαρμόζεται στους κανόνες της
νομοθεσίας και όχι η νομοθεσία να

προσαρμόζεται στις

όποιες

δυνατότητες του συστήματος, όπως έγινε στην παρούσα περίπτωση.
Τέλος, ο νομικός παραστάτης του Ελληνικού Δημοσίου , επικεντρώθηκε
στο ότι η

υπό κρίση νομοθετική πρωτοβουλία

συνταγματική

είναι

καθώς σκοπό είχε αφενός οι παλαιοί

συμμετάσχουν

νόμιμη και

συνταξιούχοι να

με τον επανυπολογισμό της σύνταξης τους

δημοσιονομική προσαρμογή

στο πλαίσιο

του

στην

νέου ασφαλιστικού

συστήματος και αφετέρου να μειωθεί το ποσοστό στο ΑΕΠ που αφορά
στην συνταξιοδοτική

δαπάνη, ενώ επισήμανε

ότι ο θεσμός της

προσωπικής διαφοράς, αποτέλεσε ασφαλιστική δικλείδα για τις παλαιές
συντάξεις,

χωρίς

να αντικρούσει

κανένα

επιχείρημα

των νομικών

εκπροσώπων των συνταξιούχων.
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Το ΣτΕ έδωσε προθεσμία

στους διαδίκους μέχρι τις 28.1.2022,

για

την υποβολή Υπομνήματος, η δε σχετική απόφαση αναμένεται να εκδοθεί
εντός του τρέχοντος έτους.
Συνάδελφοι,
Η ΟΣΤΟΕ , τα

Σωματεία - Μέλη

της και

οι

συνταξιούχοι

τραπεζοϋπάλληλοι θα είμαστε παρόντες στους αγώνες που θα συνεχισθούν σε
όλα τα επίπεδα μέχρι την τελική δικαίωση.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για την ΟΣΤΟΕ
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