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Το σημείωμα της Προέδρου της ΟΣΤΟΕ συνδ. Ελένης Κλητοράκη-Πούλια
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Στηρίζουμε τη μοναδική δευτεροβάθμια οργάνωση του κ λάδου μας
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Η ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΣΥΝ/ΧΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε.

Συνάδελφοι, η Ομοσπονδία μας αφιερώνει μέρος της σελίδας αυτής του
132ου τεύχους του περιοδικού μας
– που εκδίδεται ανελλιπώς επί είκοσι
τρία χρόνια (1996-2019) – στην προβολή της κατάληψης του Κατ/ματος 103
της Εθνικής Τράπεζας, από τους συναδέλφους συνταξιούχους της ΕΤΕ.
Θεωρούμε ότι η γνωστοποίηση
στις σαράντα χιλιάδες (40.000) μέλη
μας των κινητοποιήσεων των συναδέλφων της Εθνικής συμβάλλει
αποφασιστικά στην ανάδειξη των
αγώνων τους καθώς με αυταπάρνηση και αυτοθυσία υπερασπίζονται το
δικαίωμά τους στην μετεργασιακή
τους παροχή. Παράλληλα καταδεικνύουμε την ασυνέπεια της Διοίκησης της ΕΤΕ, η οποία λειτουργώντας
ως ανάλγητη εργοδοσία προσπαθεί,
μετά από εβδομήντα (70) χρόνια, να
απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις της
που αφορούν σε θεσμικά και ηθικά
κατοχυρωμένα δικαιώματα τα οποία
έχουν κατακτηθεί με θυσίες τόσο των
νεώτερων όσο και των παλαιοτέρων
γενεών εργαζομένων.
Η αιφνιδιαστική αθέτηση των υποχρεώσεων της Ε.Τ.Ε. προς τον ΛΕΠΕΤΕ,
εκτός του ότι έχει στερήσει από το σύνολο των 16.500 συνταξιούχων της το,
εγγυημένο από την Τράπεζα και καθορισμένο από τον Κανονισμό του ΛΕΠΕΤΕ, μετεργασιακό τους βοήθημα, που
ήταν περίπου το 40%-50% των συνολικών συνταξιοδοτικών αποδοχών τους,
έχει οδηγήσει την πλειοψηφία των συνταξιούχων της Εθνικής στη φτωχοποίηση και στην απόγνωση.
Συνάδελφοι, Σήμερα, καθώς ο
Κλάδος μας αντιμετωπίζει άδικες,
ανοίκειες, παράλογες και εν πολλοίς
παράνομες επιθέσεις ενάντια στα κατοχυρωμένα ασφαλιστικά μας δικαιώματα, κανένας πρωτοβάθμιος Σύλλογος δεν πρέπει να μάχεται μόνος.
Την επιτυχία διασφαλίζει η Συλλογική Αλληλεγγύη και η Ενότητα.
Είναι περισσότερο από ποτέ άλλοτε, αναγκαίο τα εκλεγμένα Συνδικαλιστικά Στελέχη που απαρτίζουν
τα Διοικητικά Συμβούλια των 13

Συλλόγων - Μελών της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. να
αντιληφθούν ότι κανένας Σύλλογος
«μικρός» ή «μεγάλος» δεν μπορεί
και δεν πρέπει να λειτουργεί αποκομμένος από το ανώτερο, δευτεροβάθμιο, συνδικαλιστικό του όργανο.
Η ισχύς εν τη ενώσει”.
Έχουμε ιερή υποχρέωση απέναντι
στις οικογένειες των συναδέλφων
μας, τις οποίες εκπροσωπούμε, να
συσπειρωθούμε όλοι μαζί προκειμένου να δημιουργήσουμε τη μεγαλύτερη δυνατή πανστρατιά, ικανή
να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις
πολύπλευρες προσπάθειες φτωχοποίησης και «ξηλώματος» των δικαιωμάτων που δέχεται ο κλάδος των
συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων.
Συνάδελφοι, το προεδρείο του Δ.Σ.

αυτοαπομονωθούν. Οι ίδιοι δεν αντιλαμβάνονται ότι με το να παραμένουν
εκτός της Ομοσπονδίας γίνονται ευκολότερος στόχος της κάθε εργοδοτικής
εξουσίας. Εξάλλου το Δ.Σ. του ΣΣΕΤΕ
με την ακύρωση, στην πράξη, της συμμετοχής στην ΟΣΤΟΕ παραβίασε το
καταστατικό του (άρθρα 4§γ, 8§δ, 10
εδάφιο 2, 12§1-εδάφιο1&2&§10, 13,
21 εδάφιο1 κτλ). Παράλληλα το Δ.Σ.
δεν εφάρμοσε ούτε την απόφαση της
Έκτακτης
ΣΣΕΤΕτης(στις
Έκτακτης Γ.Σ.Γ.Σ.
τουτου
Συλλόγου
ΕΤΕ
2/12/2014)
γιαγια
τηντηνπληρωμή
(στις 2/12/2014)
πληρωμή των
οφειλόμενων
συνδρομών του
του ΣΣΕΤΕ
οφειλόμενων συνδρομών
στην ΟΣΤΟΕ,
ΟΣΤΟΕ,ούτε
ούτεέλαβε
έλαβε
υπόψη
υπόψη
τουτου
τις
τις
2 εκθέσεις
διαχειριστικού
ελέγχου
2 εκθέσεις
διαχειριστικού
ελέγχου
των
των
ορκωτών
ελεγκτών-λογιστών.
ορκωτών
ελεγκτών
- λογιστών.
Στις ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικές, εργασιακές και κοινωνικές συν-

Πρώτη φορά στην Ευρώπη έγινε 4ήμερη κατάληψη κα-ταστήματος
καταστήματος τράπεζας (σε 24ωρη
βάση) από τους συνταξιούχους της, οι οποίοι διαμαρτύρονται για την ολική περικοπή της
μετεργασιακής τους παροχής. Πρόκειται για το κατ/μα 103 (Αθηνάς & Ευριπίδου) της Εθνικής Τράπεζας. Μεταξύ άλλων και η εφημερίδα Le Monde αναφέρθηκε στην κατάληψη.

του Σ.Σ.Ε.Τ.Ε., εδώ και μια πενταετία
έχει δυστυχώς επιλέξει το δρόμο της
αποστασιοποίησης από την Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
παρά το γεγονός ότι διαχρονικά οι
προερχόμενοι από τον ΣΣΕΤΕ συνδικαλιστές κατείχαν τις περισσότερες
θέσεις στα όργανα της Διοίκησης της
Ομοσπονδίας μας. Από τον Νοέμβριο
δε του 2017 έως σήμερα δίνουν μόνοι
τους τη μάχη για τη διάσωση του ΛΕΠΕΤΕ. Οι πρωτεργάτες της συσπείρωσης έχουν μετατραπεί σε αδιάφορους
παρατηρητές των κοινών συνδικαλιστικών αγώνων, έχοντας διαλέξει να

θήκες που επικρατούν οι υποτιθέμενες οικονομικές διαφορές μεταξύ
Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. και Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. θα μπορούσαν
να είχαν ρυθμιστεί στη βάση μιας
βιώσιμης και αμοιβαία αποδεκτής
συμφωνίας. Είναι αδιανόητο να πιστέψουμε ότι τα μέλη του Προεδρείου του ΣΣΕΤΕ τα οποία σεβόμεθα και
εκτιμούμε καθώς τα τελευταία χρόνια
δεν είχαμε καμία ρήξη ή αντιδικία,
επιθυμούν την αποδυνάμωση και
ίσως τη διάλυση της Ομοσπονδίας.
Οι συνάδελφοι, συνταξιούχοι του Σ.
Σ.Ε.Τ.Ε. δεν θα πρέπει να λησμονούν
ότι ο πρώτος Πρόεδρος της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.,

Η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. ΕΔΩ ΚΑΙ 55 ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ
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το 1963, ο αείμνηστος Μελισσαρό-

πουλος, ήταν μέλος του Συλλόγου
Συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας.
Όσοι απεργάζονται την απαξίωση και
πιθανόν τη διάλυσή της, μας είναι
από καιρό γνωστοί. Είναι ενταγμένοι
σε άλλους χώρους, εκμεταλλεύονται
την όποια συνδικαλιστική τους ιδιότητα για να φτιάξουν ελεγχόμενα από
αυτούς βιλαέτια με λάφυρο κάποια
ισόβια κομματική ή/και πολιτική καρέκλα.
Με το καθαρά προσχηματικό επιχείρημα τι κάνει ή τι προσφέρει η
ΟΣΤΟΕ, προσπαθούν να πείσουν τα
μέλη τους ότι η συμμετοχή τους στην
Ομοσπονδία είναι ανώφελη καθώς
έχει οικονομικό κόστος. Με κάθε τρόπο μηδενίζουν την πολύχρονη και πολυσήμαντη προσφορά της Ομοσπονδίας μας και τη συνεχή, συνεπή, αγωνιστική και διεκδικητική της παρουσία.
Με την ίδια λογική είναι επιζήμιες και
άχρηστες όλες οι δευτεροβάθμιες και
οι τριτοβάθμιες οργανώσεις όπως η
ΟΤΟΕ, η ΑΔΕΔΥ, η ΓΣΕΕ κ.τ.λ.
Η ΟΣΤΟΕ στο πλαίσιο της πάγιας θέσης «η ισχύς εν τη ενώσει» τεκμηριώνει, προβάλλει και διεκδικεί με σοβαρό – μεθοδικό τρόπο τα ασφαλιστικά
και όχι μόνο αιτήματα του κλάδου.
Προς τη κατεύθυνση αυτή συνεργάζεται με ομάδα έγκριτων καθηγητών
Πανεπιστημίου (Εργατικού, Συνταγματικού, Διοικητικού και Αστικού Δικαίου) για την προστασία των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων
μας. Παρέχει κάθε αναγκαία βοήθεια
στους Συλλόγους - Μέλη της. Παρακολουθεί και ενημερώνει με κάθε πρόσφορο μέσο τους Συνταξιούχους και
την κοινή γνώμη, καθώς και τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις σε Ελλάδα και
Εξωτερικό. Η ΟΣΤΟΕ οργανώνει και
συντονίζει τούς αγώνες των Συλλόγων
- Μελών της και συνεργάζεται ισότιμα
με τις αντίστοιχες οργανώσεις στην
Ελλάδα και στο Εξωτερικό. (με την
Πανευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνταξιούχων και Ηλικιωμένων - τη γνωστή FERPA - την ΑΓΣΣΕ, την ΟΤΟΕ την
ΓΣΕΕ κτλ). Παρακολουθεί την εφαρμογή των καταστατικών των διαφόρων
Τραπεζικών Ασφαλιστικών Ταμείων,
εντοπίζει παραβάσεις της Ασφαλιστικής
Νομοθεσίας,
ασκεί
αγωγές
και
κή Νομοθεσία,
ασκεί
αγωγές
και παπαρεμβαίνει
νομικά
κάθε
διεκδίκηρεμβαίνει νομικά
σε σε
κάθε
διεκδίκηση,
ση,
οσάκις
βλάπτονταιτατασυμφέροντα
συμφέροντα
οσάκις
βλάπτονται

των τραπεζοσυνταξιούχων.
Η ΟΣΤΟΕ, παρά την αδικαιολόγητη
Δ.Σ. Δ.Σ.
του ΣΣΕΤΕ
να τηρήσει
άρνηση του
της του
του ΣΣΕΤΕ
να τητις
καταστατικές
του
υποχρεώσεις
και
ρήσει τις καταστατικές υποχρεώσεις
να καταβάλλει
τις εισφορές
προς της
την
και
να καταβάλλει
τις εισφορές
ΟΣΤΟΕ
που εκκρεμούν
από παραμέτο 2014,
που
εκκρεμούν
από το 2014,
παραμέρισε
όποιες οικονομικές
ρισε
τις όποιεςτιςοικονομικές
διαφορές
διαφορές
εκφράζοντας
την
απεριόριεκφράζοντας την απεριόριστη συμπαστη συμπαράστασή
της στον
δίκαιο
ράστασή
της στον δίκαιο
αγώνα
των
αγώνα των Συνταξιούχων
Εθνικής
Συνταξιούχων
της Εθνικήςτης
Τράπεζας
Τράπεζας
για την αποκατάσταση
των
για
την αποκατάσταση
των παροχών
παροχών
που
χορηγούσε
ο
ΛΕΠΕΤΕ.
που χορηγούσε ο ΛΕΠΕΤΕ.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΣΤΟΕ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ, ΜΑΧΙΜΗ ΚΑΙ
ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ - ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΜΩΣ
ΑΝΤΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ,
ΜΕΘΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ
ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ - ΔΕΝ
ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ
Ειδικότερα η Ομοσπονδία μας προέβη στις παρακάτω εποικοδομητικές
ενέργειες προς τον ΣΣΕΤΕ
1) Την 1/10/2015 αποδέχθηκε επιστολή - πρόσκληση προκειμένου να
συζητήσει με άλλες Οργανώσεις τις
διαφαινόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις καθώς και τα ασφαλιστικά
δικαιώματα των συνταξιούχων, μετά
την ψήφιση του τρίτου μνημονίου.
Επισημάνουμε ότι η επιστολή αυτή
εστάλη στις Οργανώσεις μετά από
απαίτηση των Συνταξιούχων μελών
του ΣΣΕΤΕ
2) Στις 3/3/2016, έστειλε επιστολή
με την οποία καλούνται τα μέλη του
Δ.Σ του Συλλόγου., εν όψει της ασφυκτικής συγκυρίας, των εκρηκτικών συνθηκών και της κατεδάφισης των νομίμων απαράγραπτων και κατοχυρωμένων ασφαλιστικών δικαιωμάτων μας,
να παραμείνει σε εκκρεμότητα ένα
μέρος των οφειλομένων εισφορών,
να καταβληθούν οι εισφορές του 2014
και 2015, με τη δέσμευση ότι η ΟΣΤΟΕ
θα προχωρήσει στην προκήρυξη Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου το 2ο τρίμηνο του 2016 με τη συμμετοχή των
εκλεγμένων Αντιπροσώπων του ΣΣΕΤΕ.
16/2/2018έστειλε
έστειλεεπιστολή,
επιστολή
3) Στις 5/3/2018,
προς τον
Πρόεδρο
του Δ.Σ.η του
ΣΣΕΤΕ
στην
οποία
εκφράζεται
επιθυμία
κ.
Ιωάννη
Πορτούλα,
για
ανάρτηση
του Δ.Σ. να συνεργαστεί και να συμιστοσελίδας
στο διαδικτυακό
τόπο,
βάλλει
με κοινές
δράσεις στον
δί-
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με δυνατότητα
συστημακαιο
αγώνα τουτακτικής
ΣΣΕΤΕ και
προκειμένου
τικής
ανάρτησης
των ανακοινώσεων
να
πιεστεί
η Διοίκηση
της Τράπεζας
όλων
των Συλλόγων
που ανήκουν
στη
να
τηρήσει
τις συμβατικές
της υποδύναμη
της
Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
προκειμένου
να
χρεώσεις προς τους δικαιούχους του
γίνεται ευρύτερα
γνωστή
η δραστηριΛΕΠΕΤΕ.
Η επιστολή
τελειώνει
με την
ότητα κάθε Συλλόγου.
επισήμανση:
«Στις δύσκολες εποχές
4) Στις 5/3/2018,
έστειλε
επιστολή,
απαιτείται
συσπείρωση
όλων
των Συστην
οποία
εκφράζεται
η
επιθυμία
νταξιούχων στα Συλλογικά τους Όργατου ώστε
Δ.Σ. να
και ναούτως
συμνα,
νασυνεργαστεί
περιφρουρηθούν
δράσεις δικαιώματά
στον δίκαιο
ήβάλλει
άλλωςμετακοινές
περικομμένα
αγώνα
ΣΣΕΤΕ προκειμένου
να πιμας.
Οιτου
συνδικαλιστικές
οργανώσεις
εστεί
η
Διοίκηση
της
Τράπεζας
να
τηδημιουργήθηκαν για να υπερασπίζορήσεικαι
τις να
συμβατικές
τηςτα
υποχρεώσεις
νται
διεκδικούν
κεκτημένα
προς
τους έχουν
δικαιούχους
Η
τα
οποία
παύσειτου
ναΛΕΠΕΤΕ.
θεωρούεπιστολή
με Τη
τηννίκη
επισήμαννται
και ωςτελειώνει
δεδομένα.
θα φέση:η«Στις
δύσκολες
εποχέςαγώνας».
απαιτείται
ρει
ενότητα
και ο κοινός
συσπείρωση
όλων των
Συνταξιούχων
4) Στις 16/2/2018
έστειλε
επιστολή
στα Συλλογικά
τουςτου
Όργανα,
ώστε
να
προς
τον Πρόεδρο
Δ.Σ. του
ΣΣΕΤΕ
περιφρουρηθούν
ούτως
άλλως τα
κ.
Ιωάννη Πορτούλα,
γιαή ανάρτηση
περικομμένα στο
δικαιώματά
μας. Οιτόπο,
συνιστοσελίδας
διαδικτυακό
δικαλιστικές
δημιουρμε
δυνατότηταοργανώσεις
τακτικής και συστημαγήθηκαν
για να υπερασπίζονται
και
τικής
ανάρτησης
των ανακοινώσεων
να διεκδικούν
τα κεκτημένα
τα οποία
όλων
των Συλλόγων
που ανήκουν
στη
έχουν παύσει
να θεωρούνται
και ως
δύναμη
της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
προκειμένου
να
δεδομένα.
Τη νίκηγνωστή
θα φέρει
η ενότητα
γίνεται
ευρύτερα
η δραστηρικαι ο κοινός
αγώνας».
ότητα
κάθε Συλλόγου.
5) Στις 13/6/2018
13/6/2018 έστειλε ανακοίνωση προς όλα τα μέλη της Ομοσπονδίας, ζητώντας
ζητώντας την ομόψυχη συμπαδίας,
ράσταση τους
τους στο δίκαιο αγώνα των
ράσταση
χιλιάδων συναδέλφων συνταξιούχων
χιλιάδων
της ΕΤΕ και την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μέσα
μέσα από ένα συμπαγές
τοποιήσεων
μέτωπο συνταξιούχων
μέτωπο
συνταξιούχων και εργαζομένων. Η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
νων.
Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. μαζί με το Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.,
Σ.Υ.Ε.Τ.Ε.,
Σ.Υ.Τ.Α.Τ.Ε. και Ο.Τ.Ο.Ε. άσκησε πρόσθετη παρέμβαση
παρέμβαση την ημέρα της εκδίκαΔικηγόρο την
την κα
σης με πληρεξούσιο
πληρεξούσιο Δικηγόρο
Σπυριδούλα Μαυροκέφαλου, υποστηρίζοντας τα δίκαια αιτήματα των συναδέλφων μας
μαςσυνταξιούχων
συνταξιούχωντης
τηςΕΤΕ.
ΕΤΕ.
δέλφων
ΟΣΤΟΕεπιστοέλαβε
6) Στις
Στις 19/6/2018
19/6/2018 ηέλαβε
επιστολή
το Δ.Σ.
του Σ.Σ.Ε.Τ.Ε.
λή
από το από
Δ.Σ. του
Σ.Σ.Ε.Τ.Ε.
προς την
προς την της
Πρόεδρο
της ΟμοσπονδίΠρόεδρο
Ομοσπονδίας
κα Ελένη
ας κα ΕλένημεΚλητοράκη
με την οποία
Κλητοράκη
την οποία ζητείται
η παζητείταιτης
η παρουσία
ρουσία
Προέδρου της
της Προέδρου
Ομοσποντης Ομοσπονδίας
στην προγραμμαδίας
στην προγραμματισμένη
συγκέτισμένη
συγκέντρωση
στην
Πλατεία
ντρωση στην Πλατεία Συντάγματος
Συντάγματος
(ξενοδοχείο
Μεγάλη
(ξενοδοχείο
Μεγάλη
Βρετανία)
όπου
Βρετανία)
έλαβε
χώρα η Γενιέλαβε
χώραόπου
η Γενική
Συνέλευση
των
κή Συνέλευση
τωνγια
Μετόχων
της ΕΤΕ,
Μετόχων
της ΕΤΕ,
συμπαράσταση
για ενίσχυση
συμπαράσταση
και ενίσχυση
και
του φρονήματος
των του
συφρονήματος
συνταξιούχων
της
νταξιούχων
τηςτων
Ε.Τ.Ε.
από την ανάλγηΕ.Τ.Ε.
από την ανάλγητη
συμπεριφορά
τη
συμπεριφορά
της Διοίκησής.
7) Στις 23/7/2018 έστειλε επιστολή
καλώντας τα μέλη των Συλλόγων που
ανήκουν στη δύναμη της Ομοσπον-
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 δίας να παρευρεθούν στην Πλατεία

Συντάγματος (Ξενοδοχείο Μεγάλη
Βρετανία) προκειμένου να διαμαρτυρηθούν και να ενισχύσουν τον δίκαιο
αγώνα των συναδέλφων Συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας, ενάντια
στην αυθαίρετη και μονομερή διακοπή της τήρησης των υποχρεώσεων
της Τράπεζας προς τον ΛΕΠΕΤΕ.
8) Στις 11/10/2018 έστειλε επιστολή στην οποία α) έκανε πρόταση για
την ενότητα όλων των Συλλόγων Συνταξιούχων Τραπεζικών β) Επεσήμανε
τις επιθέσεις που δέχεται ο Τραπεζικός Κλάδος γ) χαιρέτιζε την πρωτόδικη απόφαση που δικαιώνει όσους
προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και δ)
πρότεινε στη Διοίκηση του ΣΣΕΤΕ την
άμεση ενεργοποίηση του Συλλόγου
στη Διοίκηση της Ομοσπονδίας εν
όψει του Συνεδρίου της στις 15 Νοεμβρίου 2018, με την προϋπόθεση
καταβολής των συνδρομών μόνο του
έτους 2017, ώστε να υπάρχει το δικαίωμα συμμετοχής στο Συνέδριο και
για το σύνολο των οφειλομένων εισφορών αυτές να ρυθμιστούν σε 120
ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η επιστολή
έκλεινε με τη διαβεβαίωση ότι η Ομοσπονδία στέκεται αλληλέγγυος στον
δίκαιο αγώνα που δίνουν οι Συνταξιούχοι της Εθνικής Τράπεζας είναι δε
έτοιμη να συμπαρασταθεί και να παρέμβει δικαστικά, όποτε αυτό κρίνει
σκόπιμο το Δ.Σ. του ΣΣΕΤΕ.
Συνάδελφοι, Μέσα από το περιεχόμενο των επιστολών-ενεργειών που
σας κοινοποιήσαμε, διαπιστώνετε,
όλοι σας, ότι η Ομοσπονδία ανεξάρτητα των οικονομικών διαφορών που
προκύπτουν από τη μη καταβολή των
εισφορών που της δημιουργούν προβλήματα επιβίωσης, στάθηκε διαχρονικά, στέκεται στο παρόν και θα σταθεί
στον μέλλον, πλάι στον δίκαιο αγώνα
του Συλλόγου των Συνταξιούχων της
Εθνικής Τράπεζας. Ανάλογη υποστήριξη έχει προσφέρει σε ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ, όπως της Ιονικής – Λαϊκής Τράπεζας, Τράπεζας Αττικής, Εθνοκάρτας, Αθηνών – Eurobank,
Alpha Bank, Αγροτικής Τράπεζας κλπ.
Δυστυχώς οι καλές προθέσεις της
Ομοσπονδίας, αν δεν έχουν παρεξηγηθεί, είναι βέβαιο ότι έχουν αγνοη-
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θεί από την πλειοψηφία του Δ.Σ. του
ΣΣΕΤΕ. Δεν έγινε καμία προσπάθεια να
επιλυθεί το πρόβλημα με αμοιβαία κατανόηση και θετικό-ρεαλιστικό πνεύμα προκειμένου μέσα από τη ρύθμιση
των οφειλόμενων εισφορών, που σημειωτέον εκκρεμούν από το 2014, να
συνεχισθεί η παρουσία του ΣΣΕΤΕ.
Η ΟΣΤΟΕ, κατανοώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Σύλλογοι
προέβη στη μείωση των εισφορών
κατ’ έτος, από 5 € σε 3 € ανά φυσικό
μέλος. Το ποσό αυτό είναι το κατώτερο δυνατό ώστε να καλυφθούν τα
απαραίτητα λειτουργικά έξοδα και να
διασφαλισθεί η ύπαρξη της Ομοσπονδίας. Ειδικά για τον Σύλλογο των Συνταξιούχων της Εθνικής, η λύση που

Συλλόγους που οφείλουν εισφορές
πάνω από ένα έτος, με όλα τα μέσα
που προβλέπονται από το ισχύον
νομικό πλαίσιο. Είναι επιτακτική και
νόμιμη ενέργεια, τόσο για τη διασφάλιση των συμφερόντων της Ομοσπονδίας, αλλά και για τη μη δημιουργία
υπονοιών διακριτικής μεταχείρισης
έναντι των άλλων Συλλόγων - Μελών.
Για το λόγο αυτό, το Δ.Σ. της ΟΣΤΟΕ
στην υπ’ αριθ. 205-8/ 30-10-2018 Συνεδρίαση του, έχει λάβει απόφαση
για την έναρξη νομικών ενεργειών.
Συνάδελφοι, Η ενότητα όλων των
Συνταξιούχων του κλάδου είναι το
μεγάλο ζητούμενο. Όλοι μαζί θα διεκδικήσουμε την αποκατάσταση των
απωλειών μας αποκρούοντας τις

πιο πάνω (παρ.8) προτείνουμε εξασφαλίζει την άνετη λειτουργία δίχως
να προκαλεί οποιονδήποτε κίνδυνο
για τυχόν επιπτώσεις στον οικονομικό
προγραμματισμό του Συλλόγου.
Συνάδελφοι, Εάν δεν ευδοκιμήσει
η προτεινόμενη λύση ειλικρινά λυπόμαστε αλλά δεν έχουμε άλλο δρόμο
παρά τη χρήση των θεσμικά προβλεπόμενων μέσων. Η ΟΣΤΟΕ θα διεκδικήσει το σύνολο των εισφορών από
τον ΣΣΕΤΕ καθώς και από όλους τους

προσπάθειες αποδυνάμωσης του εισοδήματος μας που είναι φανερό ότι
κάποιοι το επιβουλεύονται.
Η προσπάθεια αποσυσπείρωσης
και αποδυνάμωσης δεν θα περάσει.
Η ΟΣΤΟΕ, παρά τους ευσεβείς πόθους ορισμένων σκοτεινών και κομματικών κύκλων, θα συνεχίσει να
δραστηριοποιείται, υποστηρίζοντας
με όλες τις δυνάμεις της, τα δίκαια
αιτήματα των Μελών της. 
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΟΣΤΟΕ

Τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα - Δεν τα διαπραγματευόμαστε
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Σελίδα 5

ΤΟ 37Ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
Στις 15 Νοεμβρίου του 2018 πραγματοποιήθηκε με
επιτυχία, στην αίθουσα της Ο.Τ.Ο.Ε. (Βησσαρίωνος 9)
η Ετήσια Τακτική Γενική Απολογιστική Συνέλευση των
Αντιπροσώπων των Συλλόγων Μελών της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
(37ο Συνέδριο).
Το Συνέδριο τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. συνάδελφος ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ και ο Επίτιμος Πρόεδρος
της Ομοσπονδίας μας συνάδελφος ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΠΛΙΑΚΟΣ.
Το Συνέδριο άνοιξε με ομιλία της Προέδρου της Ο.
Σ.Τ.Ο.Ε. συναδέλφου Ελένης Κλητοράκη – Πούλια. Στη

συνέχεια έλαβαν το λόγο Πρόεδροι και Εκπρόσωποι
των Συλλόγων καθώς και αρκετοί σύνεδροι - αντιπρόσωποι των Συλλόγων Μελών της Ομοσπονδίας μας οι
οποίοι αναφέρθηκαν στα πιεστικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοί μας. Παράλληλα εξέφρασαν τις έντονες ανησυχίες τους όσον αφορά στις
τελευταίες εξελίξεις που έχουν σχέση με την καταστρατήγηση των ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών και εν γένει δικαιωμάτων του κλάδου μας.
Τέλος το 37ο Συνέδριο της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. ομόφωνα εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα:

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.)

FEDERATION DES ORGANISATIONS DES
RETRAITES DES BANQUES DE GRECE (O.S.T.O.E.)
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)
Αριθ. πρωτ.1118
Αθήνα,15 Νοεμβρίου 2018
Προς: 1. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο
2. Τον Πρωθυπουργό της Χώρας κ. Αλέξη Τσίπρα
3. Τον Πρόεδρο της Βουλής κ.Νικόλαο Βούτση
4. Τον Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο
5. Τον Υπουργό Οικονομίας Ανάπτυξης κ. Γιάννη Δραγασάκη
6. Τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης Κα Έφη Αχτσιόγλου
7. Τον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο
8. Τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό
9. Τα Πολιτικά Κόμματα και
10. Τις οργανώσεις Γ.Σ.Ε.Ε. – Α.Γ.Σ.Σ.Ε. – Ο.Τ.Ο.Ε.

ΤΟ ΨΉΦΙΣΜΑ TOY 37ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΉΣ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.

Οι Συνταξιούχοι – που υπηρετήσαμε στις εν Ελλάδι
κών) καθώς και των Δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων
Τράπεζες - Σύνεδροι του 37ου Συνεδρίου της ΟΣΤΟΕ,
και Αδείας από 1/1/2013 και εντεύθεν.
ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή των πολιτών και  Τη δραματική υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείτης κοινωνίας, ενάντια στην επικείμενη καταστροφή
ας (ΕΣΥ) και την αδικαιολόγητη καθυστέρηση από
της χώρας, στο ξεπούλημα της περιουσίας του ελλητον ΕΟΠΥΥ της καταβολής ληξιπρόθεσμων οφεινικού λαού και στη βίαια φτωχοποίηση μισθωτών και
λών για ιατρικές δαπάνες στους δικαιούχους συσυνταξιούχων που προωθούν Κυβέρνηση, Τρόικα και
ναδέλφους μας, για να μπορέσουν να καλύψουν
ξένοι δανειστές και αφού ακούσαμε με προσοχή τους
τα καθημερινά τους έξοδα.
ομιλητές – εισηγητές και ενημερωθήκαμε για τις τε-  Τις συνεχιζόμενες αυξήσεις στις τιμές των ειδών
λευταίες εξελίξεις που αναφέρονται στα ασφαλιστικά
και υπηρεσιών ευρείας και αναγκαίας κατανάλω– συνταξιοδοτικά και στα εν γένει δικαιώματά μας.
σης. Ακριβαίνουν τα πάντα ενώ αντίθετα μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημά μας!
ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ:
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ :
 Τη μη εφαρμογή των αποφάσεων 2287/2015 και

2290/2015 του Συμβουλίου της Επικρατείας οι  Την άμεση εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ
περί αντισυνταγματικότητας ορισμένων από τις
οποίες έκριναν παράνομες και αντισυνταγματικές
περικοπές που επιβλήθηκαν στις συντάξεις μας
τις περικοπές των Συντάξεων (κυρίων και επικουριΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΧΑΡΙΣΑΝ – ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΜΑΣ ΠΑΝΤΑ
ΚΕΡΔΗΘΗΚΕ ΜΕ ΣΥΝΕΧΕΙΣ – ΕΠΩΔΥΝΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΘΥΣΙΕΣ
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(ν. 4051/12 & 4093/12), χωρίς αγωγές, αιτήσεις
και πρόσθετη ταλαιπωρία των Συνταξιούχων,
όπως γίνεται με άλλες κοινωνικές ομάδες (Δικαστικοί, Ένστολοι και Διευθυντές του ΕΣΥ).
 Την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας
και τη μείωση της δαπάνης συμμετοχής μας στα
φάρμακα από 25 % σε 15 %.
 Την κατάργηση του Ν. 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου) που με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις επανυπολογισμού των συντάξεων και την περικοπή
του οικογενειακού επιδόματος καθώς και την μετατροπή των συντάξεων χηρείας σε προνομιακά
επιδόματα, έχουν οδηγήσει σε δραματική μείωση
των εισοδημάτων μας με απώλεια 2 έως 3 συντάξεις ετησίως.
 Την εφαρμογή των γενικών αρχών του δικαίου της
κοινωνικής ασφάλισης, που επιτάσσει ότι το θεμελιωμένο και ασκηθέν συνταξιοδοτικό δικαίωμα
των ήδη Συνταξιούχων, διέπεται από τον Ασφαλιστικό Νόμο που ίσχυε κατά τον χρόνο θεμελίωσης
και άσκησης του δικαιώματός τους.
Συνεπώς είναι παράνομος ο επαναϋπολογισμός των συντάξεών μας με οποιαδήποτε μορφή και αν μεθοδευτεί.
 Την μη ανατροπή των θεμελιωμένων συνταγματικά, απαράγραπτων, ασφαλιστικών μας δικαιωμά-
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των, που αν πραγματοποιηθεί θα οδηγήσει στην
περαιτέρω φτωχοποίηση μας.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ Η ΦΟΡΕΑ
 Να μας αντιμετωπίσει, όπως αξίζει σε κάθε υπερήφανο, αξιοπρεπή, έντιμο και πάντα συνεπή στις
πάσης φύσεως οικονομικές και κοινωνικές του
υποχρεώσεις Έλληνα Συνταξιούχο.
 Να σταματήσει να μας συκοφαντεί, ως δήθεν προνομιούχους (των 1.000 € μικτά!!!) και να μη μας
συμπεριφέρεται απαξιωτικά, προβληματικά και
ταπεινωτικά σαν να είμαστε εμείς οι υπεύθυνοι
για την υπερχρέωση, τα ελλείμματα, την φοροαποφυγή και την κλεπτοκρατία στη Χώρα μας.
 Να αναγνωρίσει τα δίκαια αιτήματά μας και να
προχωρήσει άμεσα στη σταδιακή ικανοποίησή
τους, στο πλαίσιο της διασφάλισης της αξιοπρέπειας, της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης
και συνοχής και της αποκατάστασης των αδικιών
του παρελθόντος.
 Να αποδεχθεί τη θεσμική συμμετοχή εκπροσώπων
των Συνταξιούχων σε όλους τους φορείς - επιτροπές στις οποίες λαμβάνονται οι αποφάσεις που
μας αφορούν. 

Τo 37ο Συνέδριο της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.

Τραπαζοϋπάλληλοι και Τραπεζοσυνταξιούχοι
Τράπεζες

Τραπαζοϋπάλληλοι και Τραπεζοσυνταξιούχοι
Τράπεζες

Επειδή ΤΕΛΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ – ΤΕΛΟΣ ΑΝΟΧΗΣ – Γι’ αυτό ΔΕΝ ΕΠΑΙΤΟΥΜΕ – Αλλά δίκαια ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
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Σελίδα 7

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝ/ΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΘΗΝΩΝ - EUROBANK
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ
Η ΟΣΤΟΕ και οι Συνταξιουχικοί Σύλλογοι των οποίων
τα μέλη είναι ασφαλισμένα στο Επικουρικό Ταμείο Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Ιονικής – Λαϊκής Τράπεζας
και Άλλων Τραπεζών (ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ), διεκδικούν το δικαίωμα στην Δημόσια Κοινωνική Επικουρική Σύνταξη και
αγωνίζονται για την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ.
Η διοίκηση του Ταμείου στην προσπάθειά της να δικαιολογήσει τις τεράστιες ευθύνες της για την απομείωση του ασφαλιστικού κεφαλαίου του, διαστρεβλώνει σκόπιμα την πραγματικότητα με ανακοινώσεις
και δελτία τύπου, που προσυπογράφουν και Σύλλογοι
Εργαζομένων.
 Αντιπαλεύουν λυσσαλέα την ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
στο ΕΤΕΑΕΠ, γιατί θέλουν να αλλάξουν το χαρακτήρα του Ταμείου και να το οδηγήσουν στην ιδιωτική
ασφάλιση, «πετώντας τους συνταξιούχους συναδέλφους τους στον Καιάδα». Φτάνουν μάλιστα στο
σημείο να ισχυρίζονται ότι η ένταξη στο ΕΤΕΑΕΠ θα
επιβαρύνει τους φορολογούμενους, ενώ κάτι τέτοιο
δεν υφίσταται!
 Αποκρύπτουν ότι το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δεν είναι βιώσιμο,
αφενός εξαιτίας της καταστροφικής οικονομικής διαχείρισής τους, αφετέρου γιατί από το 2005 με τον
Ν.3371 δεν ασφαλίζεται κανένας νεοπροσλαμβανόμενος σε αυτό, αλλά ασφαλίζονται στο ΕΤΕΑΕΠ,
με αποτέλεσμα η σχέση εργαζομένων προς συνταξιούχων να έχει διαμορφωθεί πλέον σε 0,57:1, που
συνεχώς επιδεινώνεται! Αυτά αναδεικνύουν οι αναλογιστικές μελέτες που το ίδιο το Ταμείο συντάσσει.
 Αποκρύπτουν ότι επί της θητείας τους, η απομείωση του χαρτοφυλακίου του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σε μια
5ετία (2010-2015) ανέρχεται σε 211,4 εκατ. ευρώ
(ποσοστό 53%). Συγκεκριμένα την 31.12.2010, σε
μέσες τιμές κτήσης, ήταν 397.570.670,93€ ενώ την
31.12.2015 ήταν 186.166.560,89€.
 Ψεύδονται και συκοφαντούν τους συνταξιούχους
για δήθεν υψηλές επικουρικές συντάξεις και αποκρύπτουν ότι οι Σύλλογοι Συνταξιούχων, από τον
Δεκέμβριο 2014, είχαμε αποδεχτεί εγγράφως τις
μειώσεις, την κατάργηση Δ.Χ., Δ.Π. και Ε.Α. και το
ύψος των συντάξεων, όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο 2015, δηλαδή ανώτατο
πλαφόν 390€ κατώτατο 150€. Επιπλέον είχαμε προτείνει την επιβολή εισφοράς 7% επί των μηνιαίων

ΤΥΠΟΥ
συντάξεων μας, προς χάριν της βιωσιμότητας του
Ταμείου.
 Δε λένε κουβέντα για τα 55,5 εκατ. ευρώ που επένδυσαν το Δεκέμβριο του 2015 στην ΑΜΚ της ATTICA
BANK και εξαερώθηκαν. Το ποσόν που χάθηκε είναι
τρία χρόνια συντάξεων με εύρος ανώτατο πλαφόν
390€ κατώτατο 150€. Την απώλεια αυτή την φόρτωσαν στους συνταξιούχους, με κατάργηση της υπολογισμένης βάσει καταστατικών διατάξεων σύνταξης
και αντ’ αυτής απονομή βοηθήματος «επαιτείας»
50€ μικτά, 47,5€ καθαρά. Εργαλείο τους το τερατώδες εφεύρημα του καταστατικού, που πραξικοπηματικά επέβαλαν, ότι όταν οι ληφθείσες συντάξεις υπερβούν τις καταβληθείσες εισφορές, χωρίς
τις αποδόσεις, τότε καταργείται η υπολογισμένη
σύνταξη, διαγράφοντας πραγματικό θεμελιωμένο
συντάξιμο χρόνο και απονέμεται η κατώτατη, που
σήμερα είναι 50€ και αύριο μπορεί να είναι 1€,
αφού δεν είναι ούτε εγγυημένη ούτε βέβαιη, σύμφωνα με το καταστατικό!

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 ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
 Συνολικά κατά τη διοίκηση και διαχείριση των ιδίων
μοιραίων ανθρώπων έχουν απολεσθεί 13 χρόνων
συντάξεις με εύρος 390€-150€.
 Δεν λένε κουβέντα για το1 εκατ. € και πλέον, που
κατασπατάλησαν από την περιουσία του Ταμείου
σε δικαστικά έξοδα και δικηγόρους, προκειμένου να
στηρίξουν την επιλογή τους, η οποία είναι σταθερά
προσανατολισμένη στην ιδιωτική ασφάλιση.
 Αποκρύπτουν ότι επί της ουσίας, δεν έκαναν απολύτως τίποτα για να διεκδικήσουν πραγματικά τα
νόμιμα ποσά που οφείλουν οι Τράπεζες στο Ταμείο,
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από τα αλλεπάλληλα προγράμματα εθελουσίας εξόδου του
προσωπικού τους. Βλέπετε δεν
θέλουν να δυσαρεστήσουν τους
εργοδότες τους, τις εντολές των
οποίων ακολουθούν πιστά.
 Αυτό είναι το «νοικοκύρεμα» του
Ταμείου που αυτοί ευαγγελίζονται και υπερηφανεύονται ως
«αυτοδιοικούντες και αυτοδιαχειριστές». Εμείς τους καλούμε,
να δημοσιεύσουν νομίμως υπογεγραμμένη, την αναλυτική σημερινή διάθρωση και αποτίμηση
το χαρτοφυλακίου του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
και όχι στο περίπου, που αναφέρουν στο Δελτίο Τύπου τους.
Επίσης τους καλούμε να δημοσιεύσουν μία αναλογιστική με-

λέτη που να δείχνει ότι το Ταμείο είναι πράγματι βιώσιμο, με
όρους και προϋποθέσεις Κοινωνικής Επικουρικής Ασφάλισης,
εφάμιλλες του ΕΤΕΑΕΠ το οποίο
λοιδορούν και συκοφαντούν.
Υπογραμμίζουμε ότι το νέο Δ.Σ.
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ εκπροσωπεί λιγότερο του 1/3 των ασφαλισμένων,
αφού αποκρύπτουν σκόπιμα πως
στις εκλογές Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου 2018 από τους 12.500 ασφαλισμένους του Ταμείου (ενεργούς,
συνταξιούχους και αναβαλλόμενους) φαίνεται να ψήφισαν μόνον
4.168, σύμφωνα με την ανακοίνωση της διορισμένης εφορευτικής
επιτροπής.
Εμείς δεν θα επιτρέψουμε την
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κατάργηση της Κοινωνικής Επικουρικής Ασφάλισης και την αντικατάστασή της από την ιδιωτική
ασφάλιση.
Δεδομένου ότι το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αποτελεί φορέα Υποχρεωτικής Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τη διάταξη του άρθρου 2 εδ. 4 του ν.
2084/1992, καλούμε τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο να υλοποιήσει
τη θέση την οποία εξέφρασε, παρεμβαίνοντας νομοθετικά, και να
εντάξει το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ,
που αποτελεί τη μοναδική προοπτική κοινωνικής προστασίας εργαζομένων και συνταξιούχων και
που θα διασφαλίσει αξιοπρεπή
επικουρική σύνταξη για όλους. 

Για τα Διοικητικά Συμβούλια
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Η Πρόεδρος: ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ-ΠΟΥΛΙΑ Ο Γεν. Γραμματέας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ
Η Πρόεδρος: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Η Γεν. Γραμματέας: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο Πρόεδρος: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ Ο Γεν. Γραμματέας: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΘΗΝΩΝ-EUROBANK
Η Πρόεδρος: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΠΕΡΑ Ο Γεν. Γραμματέας: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΣ

“

Η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. από το 1963
είναι μια αναγνωρισμένη
δευτεροβάθμια οργάνωση
θεσμός. Συσπειρώνει όλους
τους τραπεζοσυνταξιούχους
οι οποίοι είναι
αποφασισμένοι να μην
επιτρέψουν να μεταλλαχθεί
σε αρένα συνεχών
κομματικών, παραταξιακών
και προσωπικών
αντιπαραθέσεων και
συγκρούσεων, αλλά να
αποτελεί το δόρυ στις
διεκδικήσεις μας και την
ασπίδα για την υπεράσπιση
των κατοχυρωμένων
ασφαλιστικών μας
δικαιωμάτων

”
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Σελίδα 9

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Αμερικής 6, τκ: 10671 Αθήνα, τηλ.: 2103637726 – 2103623583, mail: silsinate@hotmail.com, site: syntaxiouxosatebank

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο «ΑΜΑΛΙΑ», η
κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου μας
με πολύ μεγάλη συμμετοχή των συναδέλφων μελών.
Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι κ.κ.
Καλογιαννίδης από την ΟΣΤΟΕ, Δημ. ΑνδρεαδάΓιαν. Καραγιαννίδης
κης από την ΑΓΣΣΕ, Κυρ. Τσαούσης από τον ΟΣΥΑΤΕ,
Ακρ. Γιαννοπούλου εκ μέρους του ΤΥΠΑΤΕ και του Αλληλοβοηθητικού, Αθ. Αλμπάνης από τον ΚΑΣΥΑΤΕ και
Γιαν. Καζάκος από το ΠΟΚΕΑΤΕ.
Παραβρέθηκαν και χαιρέτησαν την εκδήλωσή μας
ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας του Πανελληνίου
Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ, κ.κ. Ανδ. Γραμματικός και
Γιωρ. Φλώρος καθώς και ο κ. Λ. Ευστρατίου, Πρόεδρος
της Ένωσης Βορείου Ελλάδος.
Το λόγο πήραν ο Πρόεδρος, κ. Μαράντος, ο Γεν.
Γραμματέας, κ. Μαλαμής και ο Αντιπρόεδρος, κ. Λεβέντης, οι οποίοι ενημέρωσαν τους παρόντες για όλα τα
θέματα που μας απασχολούν και δέχθηκαν ερωτήσεις.
Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι:
 Η πορεία της Ενοποίησης των Συλλόγων.
Το νέο Καταστατικό βρίσκεται στο τελικό στάδιο και
επίκειται η έγκρισή του από τα Δ.Σ. των Συλλόγων και
μετά από τις Γενικές τους Συνελεύσεις.
 Η Διακοπή της Επικούρησης.

 Ο επανυπολογισμός των Συντάξεων, που έχει γίνει
σχεδόν για όλους τους Συνταξιούχους πλην όμως
για τους συνταξιούχους της ΑΤΕ δεν έχει ακόμα
ολοκληρωθεί.
 Οι νόμοι που έχουν κριθεί αντισυνταγματικοί και
οι αγωγές που ασκούνται μέσω του Συλλόγου, για
την εφαρμογή των Δικαστικών Αποφάσεων.
 Το μέλλον του ΤΥΠΑΤΕ. Οι θέσεις του Συλλόγου
μας σχετικά με αυτό το θέμα καθώς και με τα
αποθεματικά του ΕΛΕΜ (βλ. ανακοίνωση στο site:
syntaxiouxosatebank).
 Τα θέματα που απασχολούν τους νέους συνταξιούχους. Εδώ σημειώνεται, ότι έγινε εκ νέου κάλεσμα στο Σύλλογο Απολυθέντων, να προσέλθει
στους κόλπους ενός Ενιαίου πια Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ.
 Μια γενική ενημέρωση για την πορεία των υποθέσεων που διεκδικούνται δικαστικά.
Το Δ.Σ. εύχεται σε όλους τους συνταξιούχους της
ΑΤΕ, αλλά και των άλλων Τραπεζών, Χρόνια Πολλά
και Καλή Χρονιά.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38, 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.361.5765 - 210.364.0541 FAX: 210.361.4287

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ Ν. 4051/2012 ΚΑΙ 4093/2012
Συνάδελφοι, Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 2018
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο
του κ. Δημήτρη Μπούρλου, ξεκινάει
τη διαδικασία κατάθεσης ομαδικών
αγωγών διεκδίκησης των μειώσεων
που επιβλήθηκαν στην κύρια σύνταξή μας δυνάμει των μνημονιακών διατάξεων των Νόμων Ν. 4051/2012
& 4093/2012 και των Δώρων Εορτών
και των Επιδομάτων Αδείας.
Για να συμμετάσχετε στις ομαδικές
αγωγές και να διεκδικήσετε τα αναδρομικά θα πρέπει να συγκεντρώσετε τα παρακάτω αναφερόμενα
απαραίτητα δικαιολογητικά και να
τα αποστείλετε -σε δύο αντίγραφαάμεσα στο Σύλλογό μας. Οι ομαδικές αγωγές θα κατατεθούν υποχρεωτικά το πρώτο εξάμηνο του 2019.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Εξουσιοδότηση-Ιδιωτικό Συμφωνητικό-Εργολαβικό Δίκης (εις
διπλούν με γνήσιο υπογραφής).
2. Τα Στοιχεία Ενάγοντος Συμπληρωμένα (υπόδειγμα στην πίσω
σελίδα).

3. Απόφαση συνταξιοδότησης κύριας σύνταξης και τυχόν τροποποιητικές (φωτοτυπία).
4. Μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων (δύο ενδεικτικά κατ’ έτος από το 2013-2018).
5. Φωτοτυπία αίτησης μη παραγραφής Αναδρομικών που υπεβλήθη στον ΕΦΚΑ (Δεν θα αποσταλεί το παρόν δικαιολογητικό
της Αίτησης για όσους την υπέβαλαν μέσω του ΣΣΙΛΤΕ).
6. Αποδεικτικό κατάθεσης ποσού
40€ στην ALPHA BANK με αιτιολογία «ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΑΡ. ΛΟΓ. 101002320023190,
IBAN : GR67 0140 1010 1010 0232
0023 190, (ΜΠΟΥΡΛΟΣ-ΚΟΥΤΑΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΙΑ).
Οι χήρες, καθώς και οι κληρονόμοι θα πρέπει να έχουν επιπλέον
τα κάτωθι: Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, Πιστοποιητικό Εγγυτέρων
Συγγενών για να φαίνονται όλοι οι
κληρονόμοι, Δημοσιευμένη Διαθήκη (αν τυχόν υπάρχει) ειδάλλως
πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης.

Διαδικασία αποστολής των απαραίτητων δικαιολογητικών:
– Αυτοπροσώπως στα γραφεία του
Συλλόγου μας, Πανεπιστημίου
38, 5ος όροφος.
– Αποστολή των απαραίτητων ως
άνω δικαιολογητικών σε κλειστό
φάκελο, με συστημένη επιστολή
ή κούριερ στην διεύθυνση του
Συλλόγου μας:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38, Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ

Για περισσότερες πληροφορίες και
διευκρινίσεις απευθύνεστε στο τηλέφωνο του Συλλόγου 2103615765
στη Γενική Γραμματέα του Συλλόγου μας κ. Αθηνά Καραδελή.
Συνημμένη: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
για το Διοικητικό Συμβούλιο,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ

Οι συνταξιούχοι έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων που τους αφορούν

Αρνούμαστε να αποδεχθούμε τη φτωχοποίηση του κλάδου μας
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Σελίδα 11

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ AMERICAN EXPRESS BANK
Συνάδελφοι,
Το άρθρο
του
Συλλόγου
στην
θαθα
περιάρθρο
τουάρθρο
Συλλόγου
μας
στηνεφημερίδα
εφημερίδα
πεσημερινό
τουμας
Συλλόγου
μας, λόγω
οικοοριστεί,
στην
αναφορά
των
Δικαστικών
οι
ριοριστεί,
στην
αναφορά
των
Δικαστικών
νομίας χώρου,
θα περιοριστεί
κυρίως Αποφάσεων
σεΑποφάσεων
Δικαστικές
οποίες
είτε
έχουν
εκδοθεί,
είτε
έχουν
συζητηθεί
και
εκοι
οποίες είτε
έχουν
εκδοθεί,
είτεαλλά
έχουνκαι
συζητηθεί
και
Αποφάσεις
που
έχουν
εκδοθεί,
σε εκείνες
κρεμούν
οι οι
δημοσιεύσεις
εκκρεμούν
δημοσιεύσεις
τους.
που έχουν
συζητηθεί
καιτους.
αναμένονται
οι αποφάσεις.
1.
Εκκαθαριστών:
1. Αντικατάσταση
Αντικατάσταση
Εκκαθαριστών:
Η
αίτηση
με
αριθμό
Η αίτηση με αριθμόκατάθεσης
κατάθεσης2884/2017,
2884/2017,στο
στοΜονοΜομελές
Πρωτοδικείο
Αθηνών,
τεσσάρων
συναδέλφων,
νομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, τεσσάρων συναδέλγια
τηνγια
αντικατάσταση
των Εκκαθαριστών
του Συλλόγου
φων,
την αντικατάσταση
των Εκκαθαριστών
του
συζητήθηκε
στις
4/12/2017,
παραμένει
σε
εκκρεμότητα,
Συλλόγου συζητήθηκε στις 4/12/2017, παραμένει σε
αφού
μέχρι τηναφού
ώρα μέχρι
που τυπώνεται
η εφημερίδα
εκκρεμότητα,
την ώρα που
τυπώνεταιμας
η
δεν
έχει
εκδοθεί
καμία
απόφαση.
εφημερίδα μας δεν έχει εκδοθεί καμία απόφαση.
2. Χορήγηση Επικουρικής Σύνταξης εφ’ άπαξ (Πρόνοια)
2. Χορήγηση Επικουρικής Σύνταξης εφ’ άπαξ (Πρόκαι επιστροφές Εισφορών:
νοια) και επιστροφές Εισφορών:
Είκοσι πέντε συνάδελφοι με αγωγή προς το Μονομελές
Είκοσι πέντε συνάδελφοι με αγωγή προς το ΜονομεΠρωτοδικείο Αθηνών (αριθμός 501/2018) στρέφονται
λές Πρωτοδικείο
Αθηνών
(αριθμόςτην
501/2018)
εναντίον
του Ταμείου
και απαιτούν
χορήγησηστρέφοΕπικουνται
εναντίον
του
Ταμείου
και
απαιτούν
τηνκαι
χορήγηση
ρικής Σύνταξης, Εφ’ άπαξ βοήθημα (πρόνοια)
επιστροΕπικουρικής
Εφ’ άπαξ βοήθημα
(πρόνοια)
φή
εισφορών.Σύνταξης,
Η αγωγή συζητήθηκε
στις 12. 10.
2018 και
και
επιστροφή
εισφορών.
Η
αγωγή
συζητήθηκε
στις
αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση.
12.Επιστροφή
10. 2018Οικιστικών
και αναμένεται
να εκδοθεί η απόφαση.
3.
Μερίδων:
3.
Επιστροφή
Οικιστικών
Μερίδων:
Η αγωγή που είχαν καταθέσει στο Μονομελές ΠρωτοδιΗ αγωγή
πουτρεις
είχαν
καταθέσει στο
Μονομελές
Πρωτοκείο
Αθηνών
συνάδελφοι,
με αίτημα
την επιστροφή
δικείο
Αθηνών
τρεις
συνάδελφοι,
με
αίτημα
την
επινομιμοτόκως του ποσού που είχε καταβάλλει έκαστος
στροφή
νομιμοτόκως
του ποσού
που
είχε καταβάλλει
για
το οικιστικό
πρόγραμμα
δεν έγινε
δεκτή.
Οι συνάδελέκαστος
για τοΈφεση
οικιστικό
δεν έγινε
δεκτή.
φοι
κατέθεσαν
πουπρόγραμμα
εκδικάζεται στις
7.2.2019.
Θα
Οι συνάδελφοι
αναμένουμε
τηνκατέθεσαν
απόφαση.Έφεση που εκδικάζεται στις
7.2.2019.
Θαπαρακρατηθέντος
αναμένουμε την
απόφαση.
4.
Επιστροφή
φόρου
στο εφ’ άπαξ (πρόνοια)
Η
απερρίφθη
για τυπικούς λόγους
επανα4. αγωγή
Επιστροφή
παρακρατηθέντος
φόρουκαι
στοθαεφ’
κατατεθεί.
άπαξ (πρόνοια)
5.
παλλαγή μεμε
Βούλευμα
Εφετών
ΜελώνΜελών
Δ.Σ. Ταμείου
5. ΑΑπαλλαγή
Βούλευμα
Εφετών
Δ.Σ.
Αλληλοβοηθείας:
Ταμείου Αλληλοβοηθείας:
Με το υπ’ αριθ. 1128/2018 Βούλευμα του Συμβουλίου
Εφετών, σε μηνυτήρια αναφορά του Ν. Καραγεωργόπουλου και Ιωάννου Σπύρου, τα μέλη του Δ.Σ. του
Ταμείου απηλλάγησαν, επειδή το Δικαστήριο έκρινε
ότι οι εναγόμενοι δεν έβλαψαν το Ταμείο προς όφελος του Συλλόγου Υπαλλήλων της Τράπεζας. Το Δικαστήριο έκρινε ότι τα μέλη του Δ.Σ. του ενός είναι
εξ ορισμού και μέλη του άλλου και προσδοκούν οι
ίδιοι τα οικονομικά οφέλη που τους αναλογούν από
τη συμμετοχή τους στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας.
γωγή Εκκαθαριστών
και Μελών
Δ.Σ. του
Ταμείου
6. ΑΑγωγή
Εκκαθαριστών
και Μελών
Δ.Σ.
του Ταεναντίον
του Συλλόγου
τηςΣυν/χων
American της
Express
μείου εναντίον
του Συν/χων
Συλλόγου
Bank
και
εναντίον
του
Προέδρου
του
Νικολάου
American Express Bank και εναντίον του ΠροέΚαραγεωργόπουλου:
δρου του Νικολάου Καραγεωργόπουλου:
Ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, οι
Εκκαθαριστές του Συλλόγου και η πλειοψηφία των
Μελών του Ταμείου Αλληλοβοηθείας κατέθεσαν την
υπ’ αριθμ. 2438/2018 αγωγή εναντίον του Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Συνταξιούχων της
American Express Bank» και του Προέδρου του Νικο-

λάου Καραγεωργόπουλου για υπαίτια παράνομη και
προσβλητική συμπεριφορά καθώς και για διεκδίκηση
ηθικής βλάβης που υπέστησαν οι μηνυτές με αφορμή τα δημοσιεύματα στην εφημερίδα «ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ
ΚΟΣΜΟΣ».
Οι ενάγοντες απαιτούν το ποσό των 20.000 € για κάθε
έναν εξ’ αυτών και στο σύνολο το ποσό των 220.000 €
και για τον Πρόεδρο του Συλλόγου απαιτούν χρηματική
ποινή 100.000 € και προσωπική κράτηση ενός έτους.
Οι Εκκαθαριστές του Συλλόγου Υπαλλήλων και τα
Μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου θα πρέπει να γνωρίζουν
ότι όσες αγωγές καταθέσουν, που είναι αναφαίρετο
δικαίωμά τους, δεν πρόκειται να πτοήσουν ούτε να
μας αποθαρρύνουν στην προσπάθειά μας να επιτελούμε το έργο μας που αφορά αποκλειστικά και μόνο
την ενημέρωση των Μελών μας με αμερόληπτο και
αντικειμενικό τρόπο. Ποτέ δεν θίξαμε κανέναν. Τα
κείμενα που δημοσιεύουμε στηρίζονται σε αδιάσειστα στοιχεία, όπως είναι η Έκθεση Πραγματογνωμοσύνης, η Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του
Κράτους, οι Ισολογισμοί, οι Δικαστικές Αποφάσεις και
κάθε άλλο έγγραφο που περιέρχεται εις γνώση μας.
Για παράδειγμα το Ταμείο Αλληλοβοηθείας, σύμφωνα
με βεβαίωση του Λογιστή του Ταμείου κ. Ιωάννου Καλεσά, στις 10/10/2018 χρωστάει για ενοίκιο Γραφείου,
έως τις 30/9/2018, το ποσό των 19.800€.
Σε Συνταξιούχους Αmex. 4.000€, σε Μέλη 2.501€, σε
φόρους Δημοσίου 49.2013,11€, σε ΕΝΦΙΑ, έως στις
31/12/2017 21.179,52€ και σε Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων, από το έτος 2015, 30.628€.
Ο Λογιστής στα πιο πάνω ποσά έχει παραλείψει να
συμπεριλάβει και τα οφειλόμενα κοινόχρηστα των
Γραφείων Θεσσαλονίκης.
Είναι ευνόητο ότι τα ποσά αυτά έχουν αυξηθεί σημαντικά από προσαυξήσεις φόρου και από τρέχοντα
έξοδα, αφού οι υποχρεώσεις αφορούν περίοδο μέχρι
30/9/2018.
Δηλαδή, σύμφωνα με την άποψη των εναγόντων, για
να μην τους δυσαρεστήσουμε θα έπρεπε να αποκρύψουμε ή να αποσιωπήσουμε τις οφειλές που είναι
επιζήμιες για το Ταμείο. Οι ενάγοντες δεν θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις στη Γ. Σ. του Ταμείου στις
26/2/2019, γιατί προτίμησαν να επενδύσουν σε έργα
βελτίωσης του οικισμού ύψους 619.918,70 € (έκθεση πραγμ. σελίς 8) αντί να εξοφλήσουν τις δανειακές
υποχρεώσεις του Συλλόγου προς το Ταμείο; Αν είχαν
επιστραφεί τα δάνεια που οφείλει ο Σύλλογος στο
Ταμείο ύψους 343.810,43 €, δεν θα υπήρχαν ούτε
οφειλές στο Δημόσιο ούτε προς τρίτους και δεν θα
κινδύνευε η περιουσία του Ταμείου από πιθανή κατάσχεση ή πλειστηριασμό;
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Τα δάνεια του Συλλόγου, σύμφωνα με το Βούλευμα

είναι έντοκα και η μη εξόφλησή τους δεν επιφέρει
ζημιά στο Ταμείο. Όμως τα μέλη του Δ.Σ. του Ταμείου
σε ανύποπτο χρόνο και χωρίς απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Ταμείου, ισχυρίζονται ότι προχώρησαν
σε νέα δανειακή σύμβαση με τον Σύλλογο υπό εκκαθάριση, μεταθέτοντας τα χρονικά όρια αποπληρωμής
του χρέους, έτσι ώστε να καταστεί βιώσιμο. Δηλαδή
ισχυρίζονται ότι άλλαξαν τη βάση για την υπερημερία του οφειλέτη ώστε να μην υπάρχει ληξιπρόθεσμη
οφειλή (Μήνυση – Έγκληση Βασιλείου Καλούδη κλπ
κατά Ν. Καραγεωργόπουλου – Ι. Σπύρου).
Γεννούνται ερωτήματα αν έγινε τέτοια σύμβαση, αν
έγινε εγγράφως και πότε; Ποίοι υπέγραψαν; Με τι
ποσά κεφαλαίου; Τί ποσό τόκων; Από πότε έναρξη
τοκοφορίας; Αν κεφαλαιοποιήθηκαν οι τόκοι, αν διαγράφηκαν τόκοι με τα αντίστοιχα ποσά, καθώς τι θα
γίνει με τις προηγούμενες δόσεις που έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσμες πριν από την υπογραφή της Σύμβασης.
Έτσι θα έπρεπε να ενημερωθούν τα μέλη του Ταμείου
που είναι δικά τους χρήματα.
Το γεγονός αυτό τα μέλη του Δ.Σ. το απέκρυψαν από
τη Γενική Συνέλευση του Ταμείου στις 28.5.2013. Στην
πράξη, αυτό, σημαίνει αποδοτική επένδυση και μεγαλύτερη πηγή εσόδων.
7. Οικιστικό Πρόγραμμα ΕΝΣΤΑΣΗ – ΣΥΠΟΘΑ:
Η ένσταση που κατέθεσε ο Σύλλογος υπό εκκαθάριση
στην Πολεοδομία Μαρκοπούλου στις 27.4.2017 κατά
της υπ’ αριθμ. 1658/28. 3. 2017 απόφασης με την
οποία ανεκλήθη η δήλωση ένταξης αυθαιρέτου του
Νόμου 4178/2013 εκδικάστηκε από το ΣΥΠΟΘΑ στις
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21/11/2018 και αναμένεται η απόφαση. Με έγγραφό του στις 31.01.2019, το Συμβούλιο Πολεοδομικών
θεμάτων και αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ) αποφάσισε
ομόφωνα, κατόπιν διαλογικής συζήτησης, να αναβάλει τη λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθ. πρωτ. Υ.ΔΟΜ
2344 & 2345/05.05.2017 Προσφυγής του Συλλόγου
Υπαλλήλων Τραπέζης Αμέρικαν Εξπρές υπό Εκκαθάριση κατά της υπ’ αριθ. πρωτ. 1658/28.3.2017 απόφαση
της δήλωσης υπαγωγής στη ρύθμιση του ν.4178/2013
της Υ.ΔΟΜ Δήμου Μαρκοπούλου προκειμένου η αρμόδια υπηρεσία να προσκομίσει συμπληρωματική
εισήγηση.
Στις 7.2.2019 εκδικάστηκαν στο Εφετείο Αθηνών οι
δύο Αγωγές που είχε καταθέσει το Ταμείο Αλληλοβοηθείας εναντίον της Τράπεζας American Express Bank
οι οποίες είχαν απορριφθεί πρωτόδικα, διεκδικώντας
άνω των 2.000.000€.
Το Ταμείο δικάστηκε ερήμην παρ’ όλο που το ίδιο είχε
καταθέσει τις αγωγές. Αυτό συμβαίνει για δεύτερη
φορά. Εύλογα αναμένονται εξηγήσεις στη Γενική Συνέλευση των Μελών. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ
Υ.Γ. Ο οικιστής Β. Αναστασιάδης, μας παρεκάλεσε να
συμπεριλάβουμε στην ανακοίνωσή μας δήλωσή του
για την παροχή εξηγήσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο οικιστή ή ακόμη και στη Γενική Συνέλευση των οικιστών,
εφ’ όσον προσκληθεί, σχετικά με τους ψιθύρους που
ανωνύμως κυκλοφορούν ότι με δικές του ενέργειες
παρεμποδίζεται η μεταβίβαση των οικιστικών μερίδων
στους δικαιούχους τηλ. 6945 29 30 19.

Ο ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ
– ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΣΗΜΕΡΑ –
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ
ΣΟΒΑΡΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ
ΝΑ ΤΟΝ ΑΦΗΣΟΥΜΕ
ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ
ΟΣΩΝ ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΜΕ
ΓΝΩΜΟΝΑ
ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ,
ΤΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΑ
ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ
ΤΑ ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ ΤΟΥΣ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
Όλα στο φως - Αντιστεκόμαστε στον κατήφορο και στην παρακμή
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ΟΙ ΚΑΤΑΙΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΑΠΟΚΑΛΥΨΑΝ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ

Γράφουν οι Νίκος Τσαλαβρέττας και Μιχαήλ Μανουράς
Πρόεδρος και Γεν. Γραμματέας της Προσωρινής Διοίκησης της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ε.Τ.Ε.
Εμείς οι συνταξιούχοι της ΕΤΕ βιώνουμε τον τελευταίο ενάμιση χρόνο συνθήκες πλήρους φτωχοποίησης.
Κι’ αυτό γιατί, μετά τις συνεχείς μνημονιακές περικοπές
στις συντάξεις μας, η Διοίκηση της Εθνικής Τράπεζας
αποφάσισε και διέταξε την παράνομη διακοπή της μετεργασιακής μας παροχής, η οποία ανελλιπώς επί 70
έτη είναι εγγυημένη από την τράπεζα και καθορισμένη
από τον κανονισμό του κοινού λογαριασμού περιουσίας (ΛΕΠΕΤΕ).
Οι 16.500 συνταξιούχοι συνάδελφοι μας που είναι
άμεσοι δικαιούχοι της παροχής αυτής, χάνουν τις εισφορές τους και τις υπέρ αυτών εργοδοτικές συνεισφορές (ύψους 12,5% επί του συνόλου των αποδοχών
τους). Εξάλλου, οι 4.000 εν ενεργεία συνάδελφοί μας,
οι οποίοι καταβάλλουν κανονικά τις εισφορές τους,
όταν αφυπηρετήσουν θα μείνουν χωρίς τη μετεργασιακή παροχή που δικαιούνται. Ουσιαστικώς πρόκειται
για την παράνομη και καταχρηστική ακύρωση από
την ΕΤΕ, της συμβατικής της υποχρέωσης. Σχετικά σημειώνεται ότι, η ΕΤΕ επειδή είχε την πλήρη δικαιοδοσία της διοίκησης – διαχείρισης του ΛΕΠΕΤΕ, ευθύνεται στο ακέραιο για την εξαφάνιση των αποθεματικών
του λογαριασμού και την καταπάτηση των ήδη γεγενημένων δικαιωμάτων των συνταξιούχων της, καθώς
και των νόμιμων προσδοκιών των εργαζομένων της.
Απέναντι σε αυτήν την πρωτοφανή εργοδοτική επίθεση, δεν οργανώθηκε ούτε κλιμακώθηκε από το σύνολο της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης (ΣΣΕΤΕ και
ΣΥΕΤΕ) καμμία δυναμική αντεπίθεση σε έκταση και
διάρκεια. Αντίθετα, η πλειοψηφία του Δ.Σ. του ΣΣΕΤΕ
δεν τόλμησε να αντιδράσει αγωνιστικά με συνέπεια
και αποφασιστικότητα. Εξ αρχής επέδειξε αδικαιολόγητη καθυστέρηση, με συνεχείς παλινωδίες, ασύνδετες ενέργειες – για το θεαθήναι – ενώ μονίμως ετεροκαθορίζεται και καθοδηγείται από άλλα κέντρα (εργοδοτικά, κυβερνητικά, κομματικά, παραταξιακά κ.λπ.).
Και παρά το μέγεθος του προβλήματος η πλειοψηφία
του Δ.Σ. επιμένει να κρατά τον ΣΣΕΤΕ εκτός της ΟΣΤΟΕ,
η οποία με την ιδιότητα της μοναδικής δευτεροβάθμιας οργάνωσης θα μπορούσε να βοηθήσει στον συντονισμό και τη κινητοποίηση όλων των δυνάμεων του
κλάδου. Η φυσική ή τεχνητή ανεπάρκεια της συλλογικής μας εκπροσώπησης υπονομεύει αντικειμενικά τις
διεκδικήσεις μας (για αναδρομική κατάργηση όλων
των μνημονιακών κρατήσεων από τις συντάξεις μας,
αναδρομική καταβολή στο ακέραιο της μετεργασι-

ακής μας παροχής από τον ΛΕΠΕΤΕ. εξασφάλιση της
παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας από το
ΤΥΠΕΤ, περικοπή των πάσης φύσεως δανείων ανάλογη
με τη μείωση των συντάξιμων αποδοχών μας).
Για όλους αυτούς τους λόγους εμείς οι συνταξιούχοι
της Εθνικής Τράπεζας δεν εμπιστευόμαστε πλέον τις
παρατάξεις που συγκροτούν την πλειοψηφία του Δ.Σ.
του πολιτιστικού ΣΣΕΤΕ. Και επειδή εξαντλήσαμε όλα
τα περιθώρια της καλόπιστης υπομονής και αναμονής,
αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις
για την αλλαγή των συσχετισμών στον ΣΣΕΤΕ, μέσα από
τη συγκρότηση ενός ενωτικού σχήματος, ανεξάρτητου από κυβερνητικές και εργοδοτικές δεσμεύσεις και
δουλείες, το οποίο θα οργανώσει τις κατάλληλες αγωνιστικές κινητοποιήσεις και δράσεις σε όλα τα επίπεδα
(συνδικαλιστικό – κινηματικό, κοινωνικό, πολιτικό, δικαστικό, διεθνές) χωρίς υποχωρήσεις, προκειμένου να
υπερασπιστούμε τα δικαιώματά μας που βάναυσα καταπατούνται. Καλούμε όλους τους χειμαζόμενους συ-

ναδέλφους μας πρωτίστως δικαιούχους του ΛΕΠΕΤΕ
(μέλη και μη μέλη του ΣΣΕΤΕ) να συμμετέχουν σε διάταξη πανστρατιάς στον αγώνα για μία αξιοπρεπή διαβίωση. Το οφείλουμε στην πολύχρονη και πολύπλευρη
προσφορά μας στην ΕΤΕ, την αναγνώριση της οποίας
απαιτούμε. Το οφείλουμε στις οικογένειές μας, στους
παλαιότερους από εμάς αλλά, και τους νεώτερους συναδέλφους μας που σήμερα εργάζονται στην τράπεζα.
Το οφείλουμε επίσης και στη μνήμη των συναδέλφων
μας που πέθαναν τα τελευταία πέτρινα μνημονιακά
χρόνια, λόγω του άγχους από την αναπάντεχη οικονομική ασφυξία που βίωναν. 

Υπενθύμιση: Όλες-Όλοι
συμμετέχουμε
στη Γεν.στη
Συνέλευση
του Συλλόγου
Συν/χων
ΕΤΕ που
θα πραγματοποιηθεί
Όλες-Όλοι συμμετέχουμε
δυναμικά
Γεν. Συνέλευση
του Συλλόγου
Συν/χων
ΕΤΕ που
θα πραγματοποιηθεί
στις 11/4/2019
11/4/2019στην
στηνΑθήνα.
Αθήνα

Όποιος αγωνίζεται μπορεί και να χάσει.Όποιος δεν αγωνίζεται έχει ήδη χάσει !!!

Μπέρτολτ Μπρέχτ (Brertolt Brecht)
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ρώπη, που θα φροντίζει τους συνταξιούχους και τα ηλικιωμένα άτομα.
Η FERPA επικαλείται τα τρία θεμελιώδη προαπαιτούμενα:
Το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια.

Το δικαίωμα σε ικανοποιητικές
συντάξιμες αποδοχές.
Το δικαίωμα στην ασφάλεια.
Η FERPA ως Οργάνωση των Συνταξιούχων και των Ηλικιωμένων
παρέχει την υποστήριξή της στους
νέους ανθρώπους και σε κάθε εργαζόμενο στον αγώνα τους για πλήρη απασχόληση και για διασφάλιση
των εργατικών τους δικαιωμάτων.
Η FERPA δεν θα σταματήσει να
αγωνίζεται για τις προτεραιότητες
που έχει θέσει στις επιδιώξεις της:
α) Η εξασφάλιση των συνταξιούχων με το να λαμβάνουν μια
ασφαλή, επαρκή και αξιοπρεπή
σύνταξη, και με κρατική εγγύηση που θα στηρίζεται στην αλληλεγγύη των γενεών. Όσο υποβαθμίζεται αυτό το καθεστώς το
επίπεδο ζωής των Συνταξιούχων
θα χειροτερεύει.
β) Η FERPA μαζί με την ETUC, στα
πλαίσια της συνεργασίας τους
για κοινωνικό διάλογο, προτίθεται να συνεχίσει να αναδεικνύει
και να διεκδικεί σημαντικά αιτήματα μακριάς πνοής όπως είναι η
υψηλής ποιότητας ιατροφαρμακευτική περίθαλψη προκειμένου
να εξασφαλίσει στους ηλικιωμένους συνταξιούχους αξιοπρεπή
γηρατειά. Αυτή είναι μια βασική
και αναγκαία διεκδίκηση.
γ) Η αναγνώριση της ενεργούς γήρανσης, προκειμένου οι συνταξιούχοι και ηλικιωμένοι να παίζουν έναν ουσιαστικό ρόλο στην
κοινωνία. Η γήρανση είναι ένας
σταθμός στη ζωή και πρέπει να
τη σέβονται όλοι και όχι απλά να
την ανέχονται.
δ) Η εξασφάλιση συνθηκών αυτο-
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νομίας έχει σημαντικά αποτελέσματα γιατί επιμηκύνει τη ζωή
των ατόμων με ειδικές ανάγκες.
Όμως κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι οι περιπτώσεις αυτές μπορεί να οδηγήσουν στην
εξάρτηση και σε υψηλότερο
κόστος μακροπρόθεσμης φροντίδας. Αυτό το κόστος για να
το αντιμετωπίσουμε θα πρέπει
έγκαιρα να παίρνουμε μαθήματα και εμπειρίες και να υιοθετούμε νέες προσεγγίσεις που
θα μας οδηγήσουν τελικώς στην
υπερκάλυψη του.
ε) Σημαντικές είναι - στα πιο κάτω
θέματα - οι θέσεις των συνταξιούχων γυναικών και ανδρών
τις οποίες επεξεργάζετ αι τόσο
η επιτροπή γυναικών όσο και οι
ομάδες εργασίας της FERPA:
 Η αναγνώριση των συγκεκριμένων αναγκών των γυναικών και η
στενή επαφή με τις Ευρωπαϊκές
Οργανώσεις προκειμένου να δοθεί η μάχη κατά της ανισότητας.
 Η συνολική προβολή των διακρίσεων με βάση το φύλλο και
η συμμετοχή στην παγκόσμια
ημέρα της 8ης Μαρτίου και της
25ης Νοεμβρίου που οργανώνονται για αυτά τα θέματα και
έχουν σχέση με τη βία και θύματα τις γυναίκες.
 Οι ημερίδες κάθε δύο χρόνια,
για να υπάρχει μια συνολική
άποψη και να εξετάζεται η θέση
της συνταξιούχου – ηλικιωμένης
γυναίκας.
 Η διεύρυνση της πολιτικής «βοήθεια στο σπίτι» προσαρμοσμένη σε ηλικιωμένους με μειωμένη
κινητικότητα και ανασφάλεια.
 Η προετοιμασία για την ενίσχυση
της FERPA μέσω των μελών της σε
μια αντιπροσωπευτική οργάνωση των συνταξιούχων γυναικών.
 Η ενημέρωση και ανάδειξη μέσω
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των Εργατικών Οργανώσεων των
πιθανών αντιδράσεων από την μη
καταπολέμηση της φτώχειας στους
μελλοντικούς συνταξιούχους.
 Η συνεχής εμπλοκή της FERPA σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς αποτελεί ενεργό μέλος της ETUC.
 Η συνεχής βελτίωση των επαφών της FERPA με τα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα και οι συναντήσεις
με ιθύνοντες της Κομισιόν, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο της Ευρώπης.
 Μετά τη σοβαρή διακήρυξη για
Ευρωπαϊκό Πυλώνα δικαιωμάτων στο Γκέτεμποργκ, η FERPA
έχει δεσμευτεί να παίξει ενεργητικό ρόλο στην υλοποίηση
συγκεκριμένων προτάσεων σε
συνεργασία με την ETUC. Ειδικώς σε αυτές που αναφέρονται
στο κεφάλαιο ΙΙΙ και αφορούν
την Κοινωνική Προστασία, όπως
το εισόδημα των Συνταξιούχων,
την φροντίδα υγείας, τη μακροπρόθεσμη φροντίδα υγείας, τη
βοήθεια στους άστεγους και τη
πρόσβαση σε βασικά φάρμακα.
Τα επόμενα τέσσερα χρόνια η
FERPA θα εμφανίσει έναν πίνακα
με τις ελάχιστες συντάξεις που
χορηγούνται σε κάθε Ευρωπαϊκή
Χώρα που είναι μέλος της Ένωσης.
Η FERPA θα συνεχίσει κάθε προσπάθεια, που θα τις επιτρέπει να
συμμετέχει στις Ευρωπαϊκές δομές
και στις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των χωρών και θα συνεχίσει να
συνεργάζεται με αυτούς που θέλουν
μια καλύτερη κοινωνική Ευρώπη που
θα διασφαλίζει ένα ειρηνικό μέλλον
για όλους τους ευρωπαίους πολίτες
και κυρίως για τους ηλικιωμένους.

Τη μετάφραση επιμελήθηκε
το μέλος του Δ.Σ. της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
και γραμματέας των Δημοσίων
και Διεθνών Σχέσεων συνάδελφος
Νικόλαος Καραγεωργόπουλος

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΤΑ
ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥΣ KAI ΤΗN ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΕΝΕΩΝ,
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΤΗΣ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΞΙΩΝ
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 και η μείωση των κοινωνικών και
υγειονομικών υπηρεσιών, έχουν
σημαντικά επιδεινωθεί. Μεγάλες
κοινωνικές ομάδες, ιδιαιτέρως από
τις πιο αδύναμες, αναγκάζονται να
καταφεύγουν σε ιδιωτικά κέντρα
εξυπηρέτησης, χωρίς το εισόδημά
τους να επαρκεί γι’ αυτές τις προσφερόμενες υπηρεσίες.
Επειδή ζούμε σε έναν κόσμο που
συνεχώς μεταβάλλεται και σε αυτό
έχουν μεγάλη επίδραση τα μέσα
μαζικής επικοινωνίας, πρέπει να
εντείνουμε τις προσπάθειές μας
για να μην εγκαταλείπουμε τις πολλές και ποικίλες προσδοκίες μας. Γι’
αυτό η FERPA έχει υποχρέωση να
αντιμετωπίσει δυναμικά όλες αυτές τις αλλαγές και να κάνει το ρόλο
της πιο ενεργητικό.
Επειδή παγκοσμίως έχουν χαθεί
εκατομμύρια θέσεις εργασίας, οι
συνταξιούχοι και οι ηλικιωμένοι θα
πρέπει να συνεχίσουν να προσφέρουν ενεργά τις υπηρεσίες τους
στην κοινωνία και σε διάφορους
τομείς. Θα πρέπει να συμμετέχουν
στην οικονομική και κοινωνική ζωή
της χώρας τους και να συνεισφέρουν με το εισόδημά τους, εφ’ όσον
αυτό είναι επαρκές. Δεν πρέπει να
θεωρούνται ότι είναι βάρος, αλλά
με τις εμπειρίες τους να συμβάλουν
θετικά στα κοινωνικά δρώμενα .
Καθώς ο ευρωπαϊκός πληθυσμός
γηράσκει, προβάλλουν ένα σωρό
συνέπειες και προκλήσεις τις οποίες οι διάφορες συνδικαλιστικές (και
όχι μόνο) οργανώσεις καλούνται
να αντιμετωπίσουν. Αυτές κυρίως
μπορούμε να τις κατατάξουμε σε
τρεις κατηγορίες :

Η πρώτη αφορά την γήρανση
του πληθυσμού και την εξεύρεση του τρόπου ώστε οι ηλικιωμένοι να συνεχίσουν να ζουν
με αξιοπρέπεια, με τη σταθερή
εξασφάλιση των κατάλληλων

πόρων μέσω και των κοινωνικών κονδυλίων.

Η δεύτερη αφορά το πως θα καταστήσουμε τους ηλικιωμένους
ικανούς να συνεχίσουν να είναι
χρήσιμοι και να παίζουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνία, όπου
αυτό είναι αναγκαίο. Επίσης
κάθε ηλικία θα πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς διακρίσεις και
χωρίς να υπονομεύεται η κάθε
γενεά. Για παράδειγμα να μη
μπαίνουν εμπόδιο στους νέους
ή και αντιστρόφως.

Η Τρίτη πρόκληση αφορά την
αυξανόμενη φτώχεια, ιδιαίτερα μεταξύ των συνταξιούχων,
γυναικών, γιατί οι συντάξιμες
αποδοχές τους είναι πολύ χαμηλές, συγκρινόμενες με τις αποδοχές που ελάμβαναν κατά τη
διάρκεια του εργασιακού τους
βίου. Εκτός από τις οικονομικές
συνέπειες οι γυναίκες έχουν να
αντιμετωπίσουν και πολλές δυσκολίες ώστε να κατακτήσουν
μια επιτυχημένη εργασιακή καριέρα, λόγω ελλείψεως ισορροπίας μεταξύ της εργασιακής και
της οικογενειακής τους ζωής.
Η FERPA αγωνίζεται και θα συνεχίσει να αγωνίζεται ώστε να αντιμετωπίσει αυτές τις προκλήσεις, κάνοντας
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τη φωνή της να ακουστεί σε όλους
τους φορείς όπου γίνονται συζητήσεις και λαμβάνονται αποφάσεις σε
ευρωπαϊκό επίπεδο και στα πλαίσια
της CES-ETUC. Αυτό το κάνει με σκοπό να καταγράψει το ρόλο της και
τη λειτουργία της ως συνδικάτο και
θα προχωρήσει στη συσπείρωση και
στρατολόγηση όλων των μελών της,
προκειμένου να εκπληρώσει αυτούς
τους σκοπούς.
Αυτά θα γίνουν στα πλαίσια:
α) Του ευρωπαϊκού Καταστατικού
των Συνταξιούχων και Ηλικιωμένων.
β) Του πρωτοκόλλου που έχει υπογράψει με την επιτροπή νέων της
CES-ETUC.
γ) Της ιδιότητάς της ως μέλος της
ETUC να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Διάλογο που αφορά την
ενεργό γήρανση και τη προσέγγιση
μεταξύ των γενεών .
Το 8ο Συνέδριο της FERPA σχεδιάζει να συνεχίσει τις δεσμεύσεις
του επιβεβαιώνοντας το σημερινό
ψήφισμα που υιοθετήθηκε και στη
Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, στις 10, 11 και
12 Οκτωβρίου 2017.
Προτεραιότητες του 8ου Συνεδρίου της FERPA και πρόγραμμα δράσης
για μια περισσότερη κοινωνική Ευ-

Θέλουμε να αποκαταστήσουμε τους δημοκρατικούς θεσμούς, τη δικαιοσύνη, την
κοινωνική συνοχή, τις αξίες του ευρωπαϊκού πολιτισμού, τα αξιοπρεπή για όλους
συστήματα υγείας και πρόνοιας. Υποστηρίζουμε την Ευρώπη των πολιτών και όχι
των μονοπωλίων & των τραπεζών.

Η F.E.R.P.A. μαζί με τις Οργανώσεις Μέλη της αγωνίζεται για το σεβασμό των
δικαιωμάτων της 3ης ηλικίας και για να μη κυριαρχήσει πάλι ο φασισμός στην Ευρώπη
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πη με περισσότερη αξιοπρέπεια, ανεξαρτήτου ηλικίας,
συνθηκών υγείας και αποδοχής της διαφορετικότητας.
Η FERPA υποστηρίζει και εργάζεται για μια ισχυρή και
ενωμένη Ευρώπη που θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που προέρχονται από την βίαια παγκοσμιοποίηση
και τον αχαλίνωτο καπιταλισμό.
Είναι φανερό ότι τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν τα
μέλη που προβληματίζονται για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά το χρονικό διάστημα που πέρασε από το 7ο Συνέδριο της FERPA στη Βουδαπέστη,
τον Σεπτέμβριο του 2015, έχουν επιδεινωθεί πολλοί
από τους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες και
έχουν προσφάτως αναδειχθεί νέα προβλήματα λόγω
της γενικότερης κρίσης. Η πρόγνωση για ανάκαμψη
που εμφανίστηκε πρόσφατα, δεν μπορεί να θεραπεύσει τα τραύματα. Προβλήματα όπως η ανεργία των
νέων, η ανασφάλιστη εργασία, η δραματική μείωση
της αγοραστικής αξίας των μισθών και των συντάξεων,
η αυξανόμενη ανισότητα μεταξύ των πολιτών (ιδίως
η περιθωριοποίηση της μεσαίας τάξης), η απώλεια

Εγκρίθηκε από τους συνέδρους
του 8ο Συνεδρίου της F.E.R.P.A. (Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνταξιούχων
και Ηλικιωμένων), που συμμετέχουν
ενεργά στη διαμόρφωση μιας Δημοκρατικής και Κοινωνικής Ευρώπης, προκειμένου να ζήσουν με υπόληψη και αξιοπρέπεια.
Με την εκπροσώπηση 10 εκατομμυρίων ενεργών μελών από 25 Χώρες που εντάσσονται στη δύναμη της
FERPA, από τη φύση της καθίσταται μια οργάνωση που
αντιπροσωπεύει τους συνταξιούχους και τους ηλικιωμένους της Ευρώπης και αποτελεί αναπόσπαστο μέλος
της CES – ΕΤUC, (Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία των Συνδικάτων), με την υποχρέωση να τηρεί όλες τις αρχές και
τις αξίες που επαναβεβαιώθηκαν με τη διακήρυξη της
Συνομοσπονδίας τον Οκτώβριο του 2015 στο Παρίσι.
Η FERPA υιοθέτησε την καμπάνια για μια Ευρώπη
που βασίζεται στην αλληλεγγύη, ισότητα, κοινωνική
δικαιοσύνη και συνοχή των ανθρώπων που πρόσφεραν και προσφέρουν την εργασία τους για μια Ευρώ-

φέρθηκε: α) στη φτωχοποίηση των Ελλήνων συνταξιούχων οι οποίοι βιώνουν για 8η συνεχή χρονιά τις
δυσμενέστατες οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες
της εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών, β) στην
υποβάθμιση των συντάξεων, της υγείας, της πρόνοιας, της ασφάλειας κτλ και στην καταπάτηση των κατοχυρωμένων ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων και
γ) στις εξοντωτικές περικοπές μέχρι μηδενισμού των
επικουρικών μετεργασιακών τους παροχών.
Οι σύνεδροι προχώρησαν στην εκλογή αφενός μεν
του νέου Προέδρου της F.E.R.P.A. του συναδέλφου
Lajos Mayer από την Ουγγαρία, αφετέρου δε του νέου
Γενικού Γραμματέα της F.E.R.P.A. (πλήρους απασχόλησης) του συναδέλφου Agostino Siciliano, από την
Ιταλία ο οποίος στο τέλος των εργασιών του Συνεδρίου παρουσίασε την παρακάτω Διακήρυξη – Ψήφισμα.

Το 8ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων και των Ηλικιωμένων της γνωστής F.E.R.P.A.
πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 16 & 17 Οκτωβρίου του 2018 με τη συμμετοχή 125 αντιπροσώπων
συνταξιουχικών οργανώσεων από 25 χώρες της Ευρώπης, οι οποίοι εκπροσωπούν τα 100.000.000 των ευρωπαίων συνταξιούχων. Στο Συνέδριο παραβρέθηκαν
παρατηρητές κυρίως από χώρες εκτός Ευρώπης καθώς
και εκπρόσωποι τόσο των ευρωπαϊκών συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων (C.E.S.) όσο και των
θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Οικονομική και
Κοινωνική Επιτροπή κ.τ.λ.).
Την Ομοσπονδία μας εκπροσώπησε ο Γραμματέας
Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων συνάδελφος Νικόλαος Καραγεωργόπουλος ο οποίος στην ομιλία του ανα-
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Ο ευρωπαϊκός πολιτισμός σέβεται και τιμά την τρίτη ηλικία. Στην Ελλάδα τι γίνεται;

