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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Δεν πάει άλλο! Η υπομονή και η αντοχή όλων μας έχουν εξαντληθεί προ πολλού. Η οικονομική κατάσταση όλων των
συναδέλφων μας τραπεζοσυνταξιούχων
μήνα με τον μήνα χειροτερεύει. Στις συνεχείς μνημονιακές και κυβερνητικές μειώσεις των συντάξεών μας, έχουν ήδη προστεθεί και οι μειώσεις στις επικουρικές
μας παροχές. Μειώσεις που σε ορισμένες
Το σημείωμα της
περιπτώσεις (όπως αυτή του ΛΕΠΕΤΕ των
Προέδρου της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. συναδέλφων μας της Εθνικής) οδήγησαν
συνδ. Ελένης Κλητοράκη- σε μηδενισμό της παροχής.
Πούλια
Η Ομοσπονδία μας κυριολεκτεί όταν
συνεχώς επισημαίνει, προς κάθε κατεύθυνση, ότι ειδικά ο
κλάδος μας βρίσκεται σε διωγμό. Κι’ αυτό, πέρα από κάθε
αμφιβολία, στοιχειοθετείται από τα εξής διαχρονικά δεδομένα:
1. Οι εισφορές μας και οι αντίστοιχες συνεισφορές των εργοδοτών μας για τους ασφαλιστικούς φορείς, ως ποσοστό
επί των μηνιαίων αμοιβών μας ήταν σαφώς υψηλότερες από
άλλες κατηγορίες εργαζομένων. Τις εισφορές μας αυτές τις
στερηθήκαμε καθ’ όλη τη διάρκεια του εργάσιμου βίου μας
προκειμένου να εξασφαλίσουμε μια αξιοπρεπή σύνταξη όταν
αφυπηρετήσουμε.
2. Ο υπολογισμός των ως άνω εισφορών και συνεισφορών
γίνονταν και επί όλων των τακτικών και έκτακτων επιδομάτων,
των δώρων κ.τ.λ., ακόμα και επί των υπερωριών. Το γεγονός
αυτό είχε ως αποτέλεσμα να καταβάλουμε σημαντικά υψηλότερες εισφορές από αυτές που αντιστοιχούσαν στην ανώτατη
μισθολογική κλίμακα του Ι.Κ.Α.
3. Σε σχέση με άλλους, οι Τράπεζες ήταν πάντα οι πιο συνεπείς εργοδότες, δεδομένου ότι κατέβαλαν, χωρίς καμία καθυστέρηση στους ασφαλιστικούς φορείς, τις εισφορές μας και τις
συνεισφορές τους για τους εργαζόμενους σ’ αυτές.
Με βάση όλα τα παραπάνω εμείς οι 50.000 τραπεζοσυνταξιούχοι έχουμε κάθε δικαίωμα να διαμαρτυρηθούμε και να μην
αποδεχθούμε να μας ταυτίζει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ με
άλλες κατηγορίες συνταξιούχων οι οποίοι κατέβαλαν σημαντικά χαμηλότερες εισφορές και για χρονικά διαστήματα σαφώς

Σελ. 1:
Το Άρθρο της Προέδρου της ΟΣΤΟΕ
Σελ. 2:
Από τη δράση των Συλλόγων – Μελών της ΟΣΤΟΕ
Σελ. 3 & 4: Από τη δράση της ΟΣΤΟΕ.

μικρότερα του συνολικού εργάσιμου βίου τους.
Παράλληλα δηλώνουμε ότι είναι απαράδεκτη, παράνομη & καταχρηστική οποιαδήποτε επιχειρούμενη μείωση
του συνόλου των συντάξιμων αποδοχών μας, μέσα από
διάφορες προσχηματικές, αναδρομικές και ύποπτες διαδικασίες δήθεν επανυπολογισμού και δήθεν ορθολογικοποίησης.
Και σαν να μην έφταναν τα παραπάνω, αντιμετωπίζουμε και
νέες παράλογες προκλήσεις. Ήδη βιώνουμε τις οργανωμένες
και άδικες επιθέσεις που δέχεται ο κλάδος μας από ξένους και
κυρίως από ημεδαπούς «παράγοντες», με στόχο τη μείωση ή
την εξαφάνιση των επικουρικών μας παροχών. Πρόκειται
για ένα ουσιαστικό συμπλήρωμα της σύνταξής μας για το
οποίο – καθ’ όλη τη διάρκεια του εργάσιμου βίου μας – καταθέταμε σημαντικού ύψους εισφορές εμείς και συνεισφορές οι
εργοδότες μας και το οποίο διεκδικούμε στο ακέραιο. Άλλωστε στις περισσότερες των περιπτώσεων οι επικουρικές παροχές ρυθμίζονται με ενοχική διμερή σχέση αποκλειστικά μεταξύ
των Τραπεζών και των εργαζομένων σ’ αυτές, το δε κράτος δεν
είχε ούτε έχει καμία ανάμιξη!
Και σ’ αυτές τις επιθέσεις κατά των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων η Ομοσπονδία μας - με τη θεσμική της ιδιότητα ως
η μοναδική δευτεροβάθμια οργάνωση του κλάδου μας - είναι
αποφασισμένη και ήδη κινητοποιείται δυναμικά, ουσιαστικά
με συνέχεια και συνέπεια. Μαζί με τους Συλλόγους - Μέλη μας
προχωράμε στην καλύτερη δυνατή οργάνωση, διεύρυνση και
συντονισμό των διεκδικητικών μας αγώνων σε όλα τα επίπεδα.
Ειδικά για την περίπτωση του ΛΕΠΕΤΕ των 16.500 συναδέλφων μας της Εθνικής, η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. πραγματοποίησε ειδική παρέμβαση κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο Πρωτοδικείο
Αθηνών (βλέπε σχετική ανακοίνωση στη σελίδα 4 του ανά χείρας εντύπου).
Κανένας συνάδελφος και κανένας Σύλλογος - Μέλος μας,
μικρός ή μεγάλος, δεν είναι και δεν πρέπει να είναι μόνος,
η ισχύς εν τη ενώσει. Θα νικήσουμε γιατί έχουμε το δίκιο
με το μέρος μας.

Σελίδα 2

Από τ η δρ άσ η των Συλ λόγ ων – Με λών τ η ς Ο. Σ. Τ.Ο. Ε .

Τραπεζικός Κόσμος 129

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ A L P H A B A N K
ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ. : 210 3604327, 210 3606071,
FAX : 210 3606347 e-mail: ssalpha8@otenet. gr – www.ssalpha.gr
Αριθ. Πρωτ.1126

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΠΟΦΑΣΗ 873/2018

Μετά από δώδεκα (12) μήνες από τη
συζήτηση των δύο αγωγών μας με τις
οποίες ζητούσαμε να υποχρεωθεί η Τράπεζα να μας καταβάλλει , σύμφωνα με τις
συμβατικές έναντι μας υποχρεώσεις της
που πηγάζουν από τη Σύμβαση του 1981,
τα χρηματικά ποσά που αντιστοιχούσαν
στις μειώσεις που επέφεραν οι νομοθετικές μεταβολές, δημοσιεύτηκε η με αριθμό 873/2018 απόφαση του Μονομελούς
Πρωτοδικείου Αθηνών.
Η ανωτέρω απόφαση του Δικαστηρίου δεν έκανε δεκτές τις αγωγές μας, θεωρώντας ότι η νομοθετική ένταξη του
ΤΑΠΤΠ στο ΕΤΑΤ είχε καταλυτική επίδραση στη σύμβαση του 1981. Δυστυχώς η
απόφαση δεν απάντησε ειδικά και αιτιολογημένα στους εμπεριστατωμένους
ισχυρισμούς μας για την ιδιαίτερη φύση
της σύμβασης του 1981, που είχαν στηριχθεί και στις γνωμοδοτήσεις των καθηγητών Αγγ. Στεργίου και Δ. Ζερδελή και
της δικηγόρου και Δ.Ν. Όλγας Αγγελοπούλου. Η κρίση του Δικαστηρίου έχει
προσχωρήσει σε εσφαλμένη ερμηνεία
του νόμου. Η Σύμβαση του 1981 δεν
καταργήθηκε και δεν θα μπορούσε
να καταργηθεί από το άρθρο 10 του
ν. 3620/07. Η απόφαση μεταξύ άλλων
αντιπαρήλθε ότι :
Η δέσμευση της Τράπεζας για κάλυψη της διαφοράς διατηρήθηκε και
μετά την υπαγωγή των εργαζομένων –
ασφαλισμένων της στο ΕΤΑΤ.

Επίσης τις τεκμηριωμένες θέσεις μας
για τον αμφοτεροβαρή χαρακτήρα της
σύμβασης του 1981, με την οποία η
Τράπεζα απέκτησε την σημαντικότατη
περιουσία του Ταμείου καθώς και ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΥΘΕΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 1981,
έναντι καθενός από εμάς να καλύπτει
τις διαφορές στις συντάξεις μας, όπως
αναλυτικά υποστηρίξαμε στο Δικαστήριο.
Με τις κρίσεις της, η απόφαση ταυτίζει την περίπτωση του ΤΑΠΤΠ με τις περιπτώσεις άλλων επικουρικών ταμείων
Τραπεζών για τα οποία η υποχρέωση των
τραπεζών εξαντλούνταν στην κάλυψη
των ελλειμμάτων τους και δεν αφορούσε την ενοχική υποχρέωση της Τράπεζας για κάλυψη της διαφοράς σε περίπτωση ένταξης σε ενιαίο φορέα, όπως
ΡΗΤΑ είχε προβλεφθεί στη σύμβαση
του 1981.
Ακόμη, το χαρακτηριστικό της Σύμβασης του 1981 που τη διαφοροποιεί από
κάθε άλλη παρόμοια και παράλληλα νομιμοποιεί πλήρως τον ισχυρισμό μας ότι
οι υποχρεώσεις της Τράπεζας είναι αποκλειστικά ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ και ουδεμία σχέση έχουν με κοινωνικοασφαλιστικές
παροχές και ως εκ τούτου δεν μπορεί ο
νομοθέτης να επέμβει σε αυτές περιορίζοντάς τες ή επαναπροσδιορίζοντάς τες,
είναι ότι με τη σύμβαση του 1981 μεταβιβάστηκε στην Τράπεζα η σημαντι-
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κότατη περιουσία του Ταμείου και τη
διοίκηση του ανέλαβε η Τράπεζα .
Σε όλες τις άλλες παρόμοιες συμβάσεις
στον χώρο των Τραπεζών οι υποχρεώσεις
των Τραπεζών έναντι των εργαζομένων
τους - ασφαλισμένων, είχαν ως δικαιολογητική βάση την εργασιακή σύμβαση.
Οι παροχές των τραπεζών αποτελούσαν
αντάλλαγμα της προσφερόμενης εργασίας. Ουδέν άλλο αντάλλαγμα προβλεπόταν υπέρ των Τραπεζών. Στη
σύμβαση του 1981 όπως αποδείξαμε με
αδιάσειστα στοιχεία και μάρτυρες στο
Δικαστήριο, η Τράπεζα όπως προαναφέραμε έλαβε ολόκληρη την περιουσία του
Ταμείου (μετρητά ακίνητα, μετοχές) ως
αντάλλαγμα για τις υποχρεώσεις που ανέλαβε.
Συνάδελφοι, Την προσεχή εβδομάδα
θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τους
νομικούς συμβούλους μας και στη συνέχεια θα σας ενημερώσουμε λεπτομερώς
με Ανακοίνωση και σχολιασμό στην Εφημερίδα μας.
Αγωνιζόμαστε Δυναμικά μέχρι να
υποχρεωθεί η Τράπεζα να τηρήσει
τις δεσμεύσεις της. Η υπόθεση μας
πλέον θα κριθεί από το Εφετείο. Πιστεύουμε ακράδαντα στην τελική δικαίωσή μας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ
Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΧΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕRICAN EXPRESS BANK
ENHMEΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Α) Το Ταμείο Αλληλοβοηθείας με αφορμή το κλείσιμο της Τράπεζας, τον Ιούνιο
του 2009, άσκησε δυο αγωγές με συνολικό αίτημα περίπου 2.000.000€, επικαλούμενο ότι υπέστη ζημία από τις εθελούσιες
εξόδους της Τράπεζας τα έτη 2008, 2009.
Πρωτόδικα οι αγωγές συνδικάστηκαν και

απορρίφθηκαν (απόφαση 4129/2017). Το
Πρωτοδικείο αποφάνθηκε ότι η Τράπεζα
δεν είχε εγγυηθεί τις συντάξεις, όπως άλλωστε έχει κρίνει αμετάκλητα και ο Άρειος
Πάγος (αποφάσεις 880/2013, 2213/2014
και 111/2016). Επίσης οι εθελούσιες έξοδοι κρίθηκαν νόμιμοι όπως είναι πάγια
πρακτική όλων των Τραπεζών. Το Ταμείο
άσκησε Έφεση κατά της απόφασης που
δικάζεται τον Φεβρουάριο του 2019.
Β) Εξ’ άλλου όπως είναι γνωστό κατά το
κλείσιμο της Τράπεζας 49 εργαζόμενοι
προσέφυγαν στα Δικαστήρια ζητώντας
αποζημίωση τους μισθούς μέχρι το 65ο
έτος της ηλικίας τους.
Οι αγωγές των 8 πρώτων απορρίφθηκαν αμετάκλητα (Πρωτοδικείο, Εφετείο,
Άρειος Πάγος), ενώ η αγωγή των υπολοίπων 41, απορρίφθηκε από Πρωτοδικείο
και Εφετείο (Απόφαση Εφετ. Αθηνών
2554/2018). Σε όλες τις περιπτώσεις τα
Δικαστήρια έκριναν σταθερά και χωρίς
καμία εξαίρεση, ότι η λύση της σύμβασης

εργασίας ήταν συναινετική και μάλιστα
με πολύ αυξημένη αποζημίωση και ότι οι
ισχυρισμοί περί παράνομης και καταχρηστικής απόλυσης, δεν ευσταθούν.
Γ) Την αγωγή που κατάθεσαν 13 συνάδελφοι στο Ειρηνοδικείο Χαλανδρίου
με αίτημα την επιστροφή του φόρου της
Πρόνοιας. Η συζήτηση έγινε την 8.5.2018
και αναμένεται η απόφαση.
Δ) Επίσης η αίτηση που κατέθεσαν τέσσερις πρώην συνάδελφοι στο Πρωτοδικείο Αθηνών, με αίτημα την αντικατάσταση των εκκαθαριστών του Συλλόγου. Συζητήθηκε την 4.12.2017, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει εκδοθεί απόφαση. Για θέματα
που αφορούν τον οικισμό του Συλλόγου,
όπως πληροφορούμεθα, υπήρχε και άλλη
πηγή ενημέρωσης μέσω Ταχυδρομείου,
προς το παρόν δεν θα προβούμε σε κανένα σχόλιο, πριν την υπεύθυνη τοποθέτηση
των οικιστών.
Πρόεδρος: Νικόλαος
Καραγεωργόπουλος
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Σελίδα 3

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.)
GREEK FEDERATION OF BANK PENSIONERS ASSOCIATIONS (O.S.T.O.E.)

Μέλος της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.)
Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνταξιούχων & Ηλικιωμένων (F.E.R.P.A.)
Οδός Πανεπιστημίου, αρ. 34, Τ.Κ. 10679, Αθήνα, Ελλάς

Tel. +302103617880, +302103613680, Fax +302103617882, e-mail: ostoe@otenet.gr, site: www.ostoe.gr

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Της Δευτεροβάθμιας Οργάνωσης με
την επωνυμία «Ομοσπονδία Συνταξιουχικών Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε)» που εδρεύει στην Αθήνα
(οδός Ιπποκράτους αρ.1 και Πανεπιστημίου αρ. 34), όπως εκπροσωπείται νομίμως.
(ΑΦΜ 090310219, Δ.Ο.Υ Α’ ΑΘΗΝΩΝ)
ΠΡΟΣ
1. Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κ. Έφη Αχτσιόγλου, η οποία κατοικοεδρεύει ως εκ της ιδιότητάς της στην Αθήνα
(οδός Σταδίου 29)
2. Τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Τάσο Πετρόπουλο, ο οποίος κατοικοεδρεύει ως εκ της ιδιότητάς του ομοίως
ως άνω.
Με το άρθρο 102 παρ. 1 του Ν.
4387/2016 προβλέφθηκε η θέσπιση μηνιαίας εισφοράς 0,20 €, η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και αποδίδεται στον Λογαριασμό
Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του
Ν 4144/2013 με σκοπό την οικονομική
ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και
Συνομοσπονδιών Συνταξιούχων. Στόχος
της ως άνω ρύθμισης, σύμφωνα με την
αιτιολογική έκθεση αυτής, αποτέλεσε η
οικονομική αυτάρκεια των συλλογικών
οργάνων εκπροσώπησης των συνταξιούχων, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη κρατικής
οικονομικής ενίσχυσης.
Εν όψει των ανωτέρω, και δεδομένου
του ότι η διάταξη του άρθρου 102 παρ.
1 του Ν. 4387/2016 δεν θέτει κριτήρια
ως προς τον τρόπο διανομής του συγκεντρούμενου ετησίως ποσού στις οργανώσεις συνταξιούχων, είναι αυτονόητο ότι
κατά την διανομή του θα πρέπει να τηρούνται οι αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας, πριν δε οποιαδήποτε διανομή να
έχει προβλεφθεί η σχετική διαδικασία .
Σε αντίθετη περίπτωση, κατά την οποία
δεν ακολουθούνται ως προς την διανομή
οι ανωτέρω αρχές, οιαδήποτε διανομή θα
πάσχει νομικά, καθώς θα συνιστά αθέμιτη
ενίσχυση τινών οργανώσεων εις βάρος

άλλων, όπερ θα συνιστά ιδιαίτερα μεγάλο
οικονομικό πλήγμα για όσες οργανώσεις
εξαιρούνται της διανομής, στα πλαίσια
των παρουσών συνθηκών οικονομικής
ασφυξίας και των αλλεπάλληλων περικοπών των συντάξεων των μελών μας, ένεκα
των οποίων μόνο περιορίζονται δραματικά οι οικονομικοί μας πόροι.
Ήδη η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε με την με αριθμό πρωτ.
593/29.3.2018 αίτηση της με θέμα «οικονομική ενίσχυση με την εισφορά του άρθρου 102 του Ν. 4387/2016» αιτήθηκε την
συμμετοχή της στην κατανομή της παρακρατηθείσας εισφοράς 0,20 € από τις κύριες συντάξεις των συνταξιούχων για το έτος
2017, στο ίδιο δε έγγραφο σας ανέφερε ότι
απαριθμεί άνω των 50.000 μελών, και ότι
η ως άνω οικονομική ενίσχυση είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη επίτευξη των
σκοπών της.
Παρά ταύτα, προσφάτως πληροφορηθήκαμε ότι προωθείται η έκδοση υπουργικής απόφασης σχετικά με την διανομή
των παρακρατηθέντων εισφορών του
έτους 2017, ύψους 2.082.800 ευρώ, με
την οποία αφενός εμείς εξαιρούμαστε
από την διανομή, χωρίς καμία απολύτως
αιτιολογία ως προς τον αποκλεισμό μας,
αφετέρου το ως άνω ποσό στο σύνολό
του αποδίδεται αυθαιρέτως και χωρίς να
υφίσταται κανένα απολύτως κριτήριο επιλεκτικά σε 5 Ομοσπονδίες και 3 πρωτοβάθμια σωματεία.
Σημειωτέον ότι είναι η δεύτερη συνεχόμενη χρονιά που προωθείται η εξαίρεσή
μας από την συμμετοχή στην διανομή της
ως άνω οικονομικής ενίσχυσης, καθώς με
την υπ’ αρ. 49426/30-12-2016 Υ.Α. το συνολικά συγκεντρωθέν ποσό εισφορών κατά
το έτος 2016 αποδόθηκε αποκλειστικά σε
3 δευτεροβάθμιες οργανώσεις, οι οποίες
και πάλι συμμετέχουν στην διανομή για
το έτος 2017, σύμφωνα με το προωθούμενο σχέδιο Υ.Α., όπερ επιτείνει την αδικία
που υφιστάμεθα και την αθέμιτη και άνιση
αντιμετώπιση ημών έναντι των οργανώσεων που επί δύο συνεχόμενα έτη επιλέγετε

αυθαίρετα και προνομιακά να ενισχύσετε.
Επειδή το ως άνω ποσό θα πρέπει να
αποδίδεται στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις συνταξιούχων με βάση τις προαναφερθείσες αρχές της ίσης μεταχείρισης
και της αναλογικότητας, και όχι επιλεκτικά
με αδιαφανή κριτήρια όπως συμβαίνει
με την προωθούμενη ρύθμιση, η οποία
στερείται νόμιμης βάσης, παραβιάζει κατάφωρα τις αρχές του Κράτους Δικαίου
και της χρηστής διοικήσεως και προκαλεί
βάσιμα ερωτήματα ως προς την σκοπιμότητα και τα κίνητρα έκδοσης της, πολύ
περισσότερο από τη στιγμή που το καταμενόμενο ποσό αποτελεί το σύνολο της
παρακρατηθείσας εισφοράς και όχι μέρος
αυτής.
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
- Να μας συμπεριλάβετε στις οργανώσεις που θα συμμετέχουν στην διανομή
του συγκεντρωθέντος κατά το έτος 2017
ποσού εισφορών και δη κατ΄ αναλογία του
μεγέθους μας,
- Να απέχετε από την έκδοση οποιασδήποτε απόφασης απόδοσης του ανωτέρω
ποσού των 2.082.000 ευρώ η οποία θα
ευνοεί αθέμιτα κάποιες οργανώσεις και θα
αποκλείει αδικαιολόγητα άλλες
Σε διαφορετική περίπτωση, σας γνωρίζουμε ότι θα προσφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια για την ακύρωση και
την άμεση αναστολή εφαρμογής κάθε
παράνομης πράξης και παράλειψης για
την διασφάλιση των δικαιωμάτων μας.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς
τους οποίους απευθύνεται προς γνώσιν
το και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγράφοντας ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης
του.
Η Πληρεξούσια Δικηγόρος
ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ - ΠΟΥΛΙΑ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΦΟΡΕΩΝ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΕΣ ΓΙΑ
ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΚΑΠΝΙΣΕΙ – ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ
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ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1066
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Συνταξιουχικών τραπεζικών
Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.) συμπαρίσταται ομόψυχα στον δίκαιο αγώνα των χιλιάδων συναδέλφων συνταξιούχων της ΕΤΕ καθώς η ανυποχώρητη
στάση της Διοίκησης τους έχει πλέον
οδηγήσει σε απόγνωση.
Προκειμένου να υπάρξει θετική εξέλιξη, απαιτείται η κλιμάκωση των κινητοποιήσεων να έρθει μέσα από τη δημιουργία ενός συμπαγούς μετώπου εργαζομένων και συνταξιούχων σε όλο το
επίπεδο του τραπεζοϋπαλληλικού κλάδου. Η Ομοσπονδία θα έρθει αρωγός
σε κάθε δράση που θα στοχεύει στην
αποκατάσταση της καταφανούς αυτής αδικίας. Η απόφαση περικοπής της
επικουρικής παροχής είναι αυθαίρετη,
καταχρηστική, και αντίθετη με την επί
σειρά ετών ακολουθούμενη πρακτική

Α Ν Α ΚΟ Ι Ν Ω Σ Η
ΟΛΩΝ των προηγουμένων Διοικήσεων
της Τράπεζας.
Το δικαίωμα της μη διακοπής της παροχής επικούρησης αναγνωρίσθηκε
από την Ελληνική Δικαιοσύνη καθώς
το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών με
την υπ αριθμό 3641/2018 απόφασή του
δέχθηκε αφ ενός μεν ότι, η αιφνίδια διακοπή της επικούρησης ανέτρεψε τον
οικονομικό σχεδιασμό της ζωής των
συνταξιούχων καθώς είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία ασφυκτικών οικονομικών πιέσεων, αφ ετέρου δε ότι η
συνεχής καταβολή της παροχής επί μακράν σειρά ετών, ανεξάρτητα από την
ύπαρξη επαρκών αποθεμάτων στον
Λογαριασμό Επικούρησης, είχε δημιουργήσει στους δικαιούχους την εύλογα δικαιολογημένη πεποίθηση ότι δεν
είναι δυνατή η διακοπή της.
Η ΟΣΤΟΕ μαζί με τους ΣΥΕΤΕ, ΣΥ-

ΑΘΗΝΑ 2018
ΤΑΤΕ και την ΟΤΟΕ άσκησε πρόσθετη
παρέμβαση την ημέρα της εκδίκασης με πληρεξούσια δικηγόρο της
κα Σπυριδούλα Μαυροκέφαλου υποστηρίζοντας τα δίκαια αιτήματα των
συναδέλφων της ΕΤΕ. Δηλώνουμε ότι
είμαστε στο πλευρό σας και σε πείσμα όλων των υπονομευτών δεν θα
υπάρξει αποσυσπείρωση. Την νίκη
θα φέρει η ενότητα και ο κοινός αγώνας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Δ. Σ. της Ομοσπονδίας
Συνταξιουχικών Τραπεζικών
Οργανώσεων Ελλάδος
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ - ΠΟΥΛΙΑ Ο
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.)
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 1051
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Αθήνα, 2018
Προς τον Πρόεδρο
Προς την Πρόεδρο
της Νέας Δημοκρατίας
του Κινήματος Αλλαγής
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
κα Φώφη Γεννηματά
Πειραιώς 62, 183 46 Μοσχάτο
Χαρ. Τρικούπη 50, τ.κ. 10680
Κύριε Πρόεδρε,
Κυρία Πρόεδρε,
Γνωρίζετε ότι η χώρα μας διανύει τον που ευθύνονται για τη διόγκωση των επι- νωνικής ευαισθησίας που διακρίνει τόσο
9ο χρόνο της πιο βαθειάς και μακροχρό- σφαλειών τους. Η συνετή διαχείριση του εσάς προσωπικά όσο και το σύνολο των
νιας οικονομικής ύφεσης που έχει γνωρί- δανειακού χαρτοφυλακίου και η τήρηση στελεχών του κόμματός, σας ζητάμε να
σει στην νεώτερη ιστορία της.
συντηρητικών τραπεζικών πρακτικών δεχθείτε αντιπροσωπεία του Διοικητικού
Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τις θυσιάσθηκε ως άλλη «Ιφιγένεια» στον Συμβουλίου της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. προκειμένου
αποφάσεις των σημαντικών περικοπών βωμό της επίτευξης υψηλής κερδοφο- να σας ενημερώσουμε επί όλων των επειστο ύψος των παροχών, που λήφθηκαν ρίας και διανομής αντιστοίχων ετησίων γόντων θεμάτων που αντιμετωπίζουμε
αφ’ ενός μεν, κατ’ επιταγή των μνημονι- μερισμάτων.
και να τεθούν οι βάσεις και οι προϋποθέακών «δεσμεύσεων», αφ’ ετέρου δε μετά
Η Ομοσπονδία Συνταξιουχικών Τρα- σεις επιτυχούς παρέμβασης σας.
από συνειδητές επιλογές της σημερινής πεζικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΣΤΟΕ),
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, είχαν ως συ- που διανύει ήδη τον πεντηκοστό πέμπτο τη θετική σας ανταπόκριση είμαστε δε σίνέπεια, μεταξύ των άλλων αρνητικών (55) χρόνο συνεχούς λειτουργίας της, έχο- γουροι ότι θα κατανοήσετε τη δικαιολοεπιπτώσεων, τη δραστική μείωση των ει- ντας ιδρυθεί το 1963, είναι η δευτεροβάθ- γημένη αγωνία όλων των πρωτοβαθμίων
σοδήματος όλων των συνταξιούχων του μια συνδικαλιστική Ένωση η οποία εκπρο- συλλόγων των συνταξιούχων που αποτεΤραπεζικού μας Συστήματος.
σωπεί το σύνολο των συνταξιούχων τραπε- λούν τα μέλη της ΟΣΤΟΕ
Οι συνταξιούχοι, σήμερα, τραπεζικοί ζοϋπαλλήλων σε πανελλαδικό επίπεδο.
Με Τιμή
υπάλληλοι είναι αυτοί οι οποίοι με τη συΜέσα στα πλαίσια των δράσεων που
Για το Δ.Σ. της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
νεχή και άοκνη εργασία τους, συνέβαλ- έχουμε αναλάβει για την προβολή, προΗ ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
λαν αποφασιστικά στη δημιουργία, επί άσπιση και προώθηση των οικονομικών,
ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ - ΠΟΥΛΙΑ
σειρά ετών, υψηλών καθαρών κερδών ασφαλιστικών και κοινωνικών συμφερόΟ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
στο σύνολο, σχεδόν, των Πιστωτικών ντων των συνταξιούχων των τραπεζών,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
Ιδρυμάτων και βέβαια είναι οι τελευταίοι γνωρίζοντας δε το υψηλό επίπεδο κοιΗ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. ΑΠΟ ΤΟ 1963 ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΟΡΥ ΣΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ Η ΑΣΠΙΔΑ
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