Δεν πρόκειται να αποδεχθούμε τη συνεχιζόμενη φτωχοποίηση του κλάδου
μας.– Διεκδικούμε την άμεση άρση των σε βάρος μας αδικιών.
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ΜΗΝ ΠΥΡΟΒΟΛΕΙΤΕ ΤΗΝ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε

Το άρθρο της Προέδρου της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. συναδέλφου Ελένης Κλητοράκη-Πούλια

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Είναι καιρός τώρα που μεθοδεύεται από
γνωστούς κύκλους, συστηματικά, αδικαιολόγητα, απερίσκεπτα και επικίνδυνα η
χρησιμότητα ύπαρξης και λειτουργίας της Ομοσπονδίας μας.
Βέβαια το φαινόμενο της αμφισβήτησης, όταν
αυτό εδράζεται σε σοβαρά επιχειρήματα, είναι
δείγμα κοινωνικής, οικονομικής και στην περίπτωσή μας συνδικαλιστικής υγείας.
Όταν όμως οι αμφισβητίες αδυνατούν να δικαιολογήσουν πειστικά αυτήν τους τη θέση, γεννούνται
εύλογα ερωτηματικά για τους σκοπούς που υποκρύπτονται και για τους στόχους που επιδιώκουν. Με δεδομένα τα
παραπάνω τίθενται μια σειρά ευλόγων ερωτημάτων:
 
Ποίοι θα ευνοηθούν με τη διάλυση της Ομοσπονδίας ;
 
Δεν μας αρέσει η σημερινή Διοίκηση της Ομοσπονδίας;
Τότε να την αλλάξουμε. Οι διαδικασίες υπάρχουν. Οι
εκλογές γίνονται ελεύθερα, δημοκρατικά και έντιμα.
 
Μήπως η αδυναμία κάποιων να πείσουν τους συναδέλφους ότι είναι κατάλληλοι για να αναλάβουν τη Διοίκηση της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. οδηγεί να εισηγούνται τη διάλυσή της;
 
Μήπως οι δημοκρατικές τους ευαισθησίες εξαντλούνται
μόνο σε λόγια;
 
Μήπως επιζητούν με τις πρακτικές τους την αποδυνά-





μωση της εκπροσώπησης των Τραπεζοσυνταξιούχων,
την επιδείνωση της θέσης τους, οικονομικής και κοινωνικής με αποτέλεσμα την εξαθλίωσή τους για κομματικά
συμφέροντα;
Μας είναι γνωστή αυτή η θεωρία, από που προέρχεται και τι αποτελέσματα έφερε εκεί που εφαρμόστηκε.
Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε άμεσα συνάδελφοι, ότι όσοι απεργάζονται τη διάλυση της
Ομοσπονδία μας «δεν πυροβολούν μόνο τα πόδια τους» κατά το κοινώς λεγόμενο, αλλά «πυροβολούν τα κεφάλια όλων μας».
Εμείς θεωρούμε ότι η σοφία των πρωτεργατών της δημιουργίας της Ομοσπονδίας μας το 1963 πρέπει να μας
οδηγεί όχι μόνο στη διατήρησή της σαν ενεργό μέλος
της κοινωνίας και σαν κυματοθραύστη στις κατά καιρούς αρνητικές εξελίξεις αλλά και στην ενδυνάμωσή
της για το καλό των συναδέλφων μας.
Γι’ αυτό καλούμε κάθε συναδέλφισσα και κάθε συνάδελφο να αντισταθεί σε όσους προωθούν την αμφισβήτηση της ύπαρξης και της χρησιμότητας της
Ομοσπονδίας μας και να δώσουν τη μάχη εναντίον
εκείνων που έντεχνα διασπείρουν το δηλητήριο της
διαβολής και της διάλυσης, πριν επιφέρουν μη αναστρέψιμα καταστροφικά αποτελέσματα.

Α ΠΟ Τ Η Δ ΡΑ ΣΗ ΤΗ Σ Ο.Σ .Τ.Ο.Ε.– ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΝΟΜ ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Το κείμενο επιμελήθηκε η Δικηγόρος - Εργατολόγος Γεωργία Φιλιπποπούλου

Α. Συζητήθηκε στις 21 Μαΐου 2019
στο Συμβούλιο Επικρατείας η αίτηση ακύρωσης της ΟΣΤΟΕ κατά της
υπ΄αριθμ. 41777/13303/21.8.2018
απόφασης της Υπουργού και του
Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με την οποία κατανεμήθηκε το
συγκεντρωθέν για το έτος 2017 ποσό
εκ των παρακρατηθέντων εισφορών
των συνταξιούχων του άρθρου 102

παρ.1 του ν.4387/2016 (0,20€ επί τις
καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης) σε
συγκεκριμένες οργανώσεις συνταξιούχων χωρίς κανένα απολύτως κριτήριο και χωρίς καμία αιτιολογία για τον
τρόπο επιλογής των συγκεκριμένων
οργανώσεων συνταξιούχων και τον
αποκλεισμό της ΟΣΤΟΕ. Στην αίτηση ακύρωσης ενδελεχώς αναπτύξαμε
και αναδείξαμε τις πλημμέλειες της
υπουργικής απόφασης που εδράζο-

νται στην παραβίαση της αρχής της
ισότητας, της αναλογικότητας, της
χρηστής διοίκησης και της παντελούς
έλλειψης αιτιολογίας, ουσιώδης προϋπόθεση του κύρους κάθε διοικητικής
πράξης.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία που
προσκομίσθηκαν στο φάκελο της υπόθεσης, το κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν ενέκρινε τα σχετικά χρηματικά εντάλματα προς τις συγκεκριμένες 

 Σελ.1: Το σημείωμα της Προέδρου της ΟΣΤΟΕ  Σελ. 1-3: Από τη δράση της ΟΣΤΟΕ – Επίκαιρα νομικά θέματα
 Σελ.4-6: Από τη δράση των Συλλόγων- Μελών της ΟΣΤΟΕ.  Σελ.6: Οι Διεθνείς Δραστηριότητες της ΟΣΤΟΕ
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οργανώσεις κρίνοντας
 συνταξιουχικές
ότι η υπουργική απόφαση είναι μη νό-

μιμη, υιοθετώντας ουσιαστικά τις απόψεις της Ομοσπονδίας μας.
Το Υπουργείο στις απόψεις του ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας υποστήριξε ότι επεξεργάζεται την
αναμόρφωση της διάταξης του άρθρου 102 του Ν. 4387/2016.
Πράγματι με το άρθρο 41 του
Ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α 73/17.5.2019 )
τροποποιήθηκε το άρθρο 102 του
Ν.4387/2016 .
Η ως άνω διάταξη συνοπτικά ορίζει
μεταξύ άλλων τα εξής :
– Η μηνιαία εισφορά 0,20 ευρώ, θα
παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις και θα αποδίδεται από τον ΕΦΚΑ στις δικαιούχες
συνταξιουχικές οργανώσεις με σκοπό
την οικονομική τους ενίσχυση.
– Τα ποσά που συγκεντρώνονται
από την παρακράτηση αποδίδονται
στις συνταξιουχικές οργανώσεις με
σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών
τους δαπανών, όπως δαπάνες στέγασης, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας,
μισθοδοσία προσωπικού, έξοδα για
την έκδοση εντύπων ενημερωτικών,
καθώς και την εν γένει ενίσχυσή τους
και την κάλυψη εξόδων για ανάπτυξη
πολιτιστικών, κοινωνικών και πνευματικών δραστηριοτήτων προς όφελος
των συνταξιούχων που εκπροσωπούν.
– Σε κάθε συνταξιουχική οργάνωση αποδίδεται ποσό ανάλογο με τον
αριθμό των συνταξιούχων του κλάδου, του εργασιακού χώρου ή της ιδιότητας που εκπροσωπεί, με την προϋπόθεση ότι, γίνεται παρακράτηση της
εισφοράς αυτής από την κύρια σύνταξή τους, όπως προκύπτει από στοιχεία
της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. ή του ΕΦΚΑ. Προς τον
σκοπό αυτόν, κάθε συνταξιουχική
οργάνωση υποβάλλει σχετική αίτηση

προς τον ΕΦΚΑ και καταθέτει το πρακτικό των αρχαιρεσιών της.
– Ως δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις ορίζονται:
α) Οι Ομοσπονδίες του δημόσιου ή
ιδιωτικού τομέα. β) Τα Σωματεία του
δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που είναι
αντιπροσωπευτικά του κλάδου, εφόσον έχουν πανελλήνια εμβέλεια. Στα
σωματεία για τα οποία δεν υφίσταται
στον αντίστοιχο εργασιακό κλάδο, εργασιακό χώρο ή ιδιότητα, Ομοσπονδία, η κατανομή γίνεται βάσει του
αριθμού των εγγεγραμμένων μελών
και όχι βάσει του αριθμού των συνταξιούχων του οικείου κλάδου.
– Σε συνταξιουχικές οργανώσεις
για τις οποίες παρακρατείται ειδική
εισφορά, σύμφωνα με άλλες ειδικές
ή καταστατικές διατάξεις ενώ ταυτόχρονα γίνεται και η παρακράτηση του
παρόντος, η κατανομή γίνεται βάσει
του αριθμού των εγγεγραμμένων μελών και όχι βάσει του αριθμού των
συνταξιούχων του οικείου κλάδου.
Στη συμμετοχή βάσει του αριθμού
των εγγεγραμμένων μελών δύναται
να συμμετάσχουν και Ομοσπονδίες ή
υπερκείμενες αυτών Ενώσεις, μετά από
απόφαση του Διοικητικού τους Συμβουλίου, στην οποία γίνεται δεκτό ότι,
στα μέλη τους γίνεται η παρακράτηση.
– Στις δικαιούχες συνταξιουχικές οργανώσεις κατανέμεται το ογδόντα τοις
εκατό (80%) του συνολικού ποσού που
κατατίθεται στον λογαριασμό κάθε
έτους. Το υπόλοιπο ποσό παραμένει
ως αποθεματικό στον λογαριασμό και
χρησιμοποιείται για τυχόν οικονομική
ενίσχυση συνταξιουχικών οργανώσεων που δεν συμπεριλαμβάνονται στις
τακτικές ενισχύσεις για οποιονδήποτε
λόγο, ενώ πληρούσαν τις προϋποθέσεις, καθώς και για την τροποποίηση
των αρχικών κατανομών κάθε φορά
που αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Η Ομοσπονδία μας αναμένει την
απόφαση του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης με την οποία θα θεσπίζονται τα κριτήρια, οι όροι και οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δικαιούχων οργανώσεων, η διαδικασία συμμετοχής στην κατανομή και θα προβεί
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για
την προστασία των δικαιωμάτων της.
Β. Ακόμη σας ενημερώνουμε ότι με
το ως άνω Ν.4611/2019 ρυθμίσθηκαν
μεταξύ άλλων και τα παρακάτω θέματα: Ειδικότερα:
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Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ του Α΄ ΜΕΡΟΥΣ
(άρθρα 1-18) περιλαμβάνονται διατάξεις για την ρύθμιση οφειλών προς
Φορείς Κοινωνικής Ασφαλίσεως :
 Σ
ύμφωνα με το άρθρο 2 το σύνολο των οφειλών προς φορείς
κοινωνικής ασφάλισης που δημιουργήθηκαν ως και 31.12.2018
υπάγονται σε ρύθμιση κατόπιν αίτησης του οφειλέτη.
 Σ
ύμφωνα με το άρθρο 5 στη ρύθμιση υπάγονται οφειλές και από κάθε
είδους παροχές που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως σε ασφαλισμένο
ή συνταξιούχο έως και 31.12.2018,
εφόσον δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε βάρος του οφειλέτη λόγω
των οφειλών αυτών.
 
Σύμφωνα με το άρθρο 9 προβλέπεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης του οφειλέτη εφόσον η οφειλή
που υπάγεται στην ρύθμιση, όπως
αυτή προκύπτει μετά τον υπολογισμό της, είναι κάτω από το όριο που
Η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.- ΕΔΩ
ΚΑΙ 56 ΧΡΟΝΙΑ - ΕΙΝΑΙ
ΜΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΘΕΣΜΟΣ
ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙ ΚΑΙ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΝΕΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
ορίζεται στην παρ.2 & 4 του αρ.61
του Ν.3863/2010 εφόσον πληρούνται και οι λοιπές συνταξιοδοτικές
προϋποθέσεις. Οι οφειλές καταβάλλονται σε μηνιαίες δόσεις που δεν
μπορούν να ξεπερνούν τις 120.
 
Σύμφωνα με το άρθρο 11 ορίζεται ότι το δικαίωμα υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση
παρέχεται άπαξ ανά οφειλέτη και
η αίτηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Το α’ στάδιο αφορά στον προσδιορισμό της
οφειλής μέσω της ηλεκτρονικής
πλατφόρμας του ΕΦΚΑ.
Στους οφειλέτες του αρ. 2 υπάρχει
δυνατότητα επανυπολογισμού της
οφειλής του και ενημερώνονται για το
ύψος της οφειλής όπως διαμορφώνεται πριν και μετά τον επανυπολογισμό
κατόπιν η προσδιοριζόμενη οφειλή διαβιβάζεται στο ΚΕΑΟ και υποβάλλεται 
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 αίτηση για την υπαγωγή στην ρύθμιση

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας
του ΚΕΑΟ. Για τους οφειλέτες των αρ.4
& 5 κατά τα ανωτέρω η σχετική αίτηση
υποβάλλεται απευθείας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΚΕΑΟ.
 
Στο άρθρο 13 τίθεται ως καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στη
ρύθμιση προς τους ασφαλιστικούς
φορείς, η 30η Σεπτεμβρίου 2019.
 
Τέλος στο άρθρο 15 προβλέπεται
ρητά η αναστολή ποινικών διώξεων και μέτρων εκτέλεσης για όσο
διαρκεί ρύθμιση και τηρούνται οι
όροι αυτής.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
ρύθμιση οφειλών μπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ στη
διεύθυνση: www.efka.gov.
gr και να κλικάρετε «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» κατόπιν στο «Ρύθμιση οφειλών Ν.4611/2019» και εν
συνεχεία στο «Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις Ρύθμιση Οφειλών Ν 4611/201»
ή στο «Ρύθμιση οφειλών
Ν.4611/2019 - Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις που
αφορούν Συνταξιούχους».
Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄(άρθρα 19-36),
επισημαίνουμε τις διατάξεις του
άρθρου 19, με το οποίο:
Οι συντάξεις λόγω θανάτου («χηρείας») καταβάλλονται εφεξής
στους χήρους-χήρες ανεξαρτήτως
ηλικίας, και μετά από την παρέλευση τριετίας. Η ρύθμιση αφορά
και εκείνους για τους οποίους έχουν
εκδοθεί συνταξιοδοτικές αποφάσεις
κατ’ εφαρμογή του Ν. 4387/16.
Για να λάβει σύνταξη η χήρα (ή ο χήρος) πρέπει να έχει παρέλθει τριετία
(αντί πενταετίας) από την σύναψη
του γάμου.
Το ποσοστό της συντάξεως διαμορφώνεται σε 70% αντί του 50%.
Μετά την πάροδο τριετίας το ποσοστό συντάξεως για όσους εργάζονται
ή αυτοαπασχολούνται είναι 50% για
όσο διάστημα εργάζονται ή αυτοαπασχολούνται (διαμορφώνεται σε 70%
με την λήξη της εργασίας ή αυτοαπα-

σχολήσεως). Για τους λαμβάνοντες
σύνταξη είναι 50%.
Το δικαίωμα των τέκνων να λάβουν
σύνταξη λόγω θανάτου συνταξιούχου
ή ασφαλισμένου έχει ως προϋπόθεση
το να είναι άγαμα και να μην έχουν
συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους, χωρίς να απαιτείται πλέον για
τα πέρα του 18ου και μέχρι του 24ου
έτη, να φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές.
Τροποποιείται ο υπολογισμός
συντάξεως άρθρου 12 παρ. 7 του
Ν. 4387/16. Ειδικότερα το ποσοστό

70 % υπολογίζεται στο ποσό σύνταξης που προκύπτει μετά τον επανυπολογισμό της σύνταξης του θανόντος (κατ’ εφαρμογή του αρ.14 του
Ν.4387/2016) εφόσον αυτό το ποσό
είναι μεγαλύτερο από το καταβαλλόμενο στις 12.5.2016 ποσό σύνταξης.
Διαφορετικά, αν το ποσό της σύνταξης, όπως προκύπτει από τον υπολογισμό του σύμφωνα με το άρ.14 του
Ν.4387/2016 (επανυπολογισμένο
ποσό) είναι μικρότερο του καταβαλλόμενου κατά τις 12.5.2016 τότε το ως
άνω ποσοστό (70%) υπολογίζεται επί
του καταβαλλόμενου ποσού σύνταξης στις 12.5.2016.
Οι διατάξεις του άρθρου 19 έχουν
εφαρμογή και για όσους έχουν ήδη
εκδοθεί αποφάσεις συνταξιοδοτήσεως κατά τον Ν. 4387/16.
Ακόμη με το άρθρο 34 προβλέπεται
ότι ως ημερομηνία καταβολής των μηνιαίων κύριων συντάξεων για τους μισθωτούς ορίζεται η προτελευταία εργάσιμη

Σελίδα 3

ημέρα του προηγούμενου μήνα, ενώ με
το άρθρο 40 σχετικά με την Παρακράτηση Οφειλών από τη Σύνταξη ορίζεται
ότι σχετικά με την έναρξη καταβολής
της σύνταξης και τα ποσά της οφειλής
συμψηφίζονται ή παρακρατούνται από
τα ποσά των συντάξεων σε ίσες μηνιαίες
δόσεις που δεν μπορεί να είναι περισσότερες από 60. Η πρώτη δόση παρακρατείται από τον πρώτο μήνα απονομής
της σύνταξης
Το ΜΕΡΟΣ Β΄ του ως άνω νόμου
περιλαμβάνει ρυθμίσει που αφορούν
την ρύθμιση οφειλών προς την ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ και το
ΜΕΡΟΣ Γ΄ τη δυνατότητα
ρύθμιση οφειλών προς ΟΤΑ
Α΄ Βαθμού. Τέλος, με το άρθρο 120 προβλέφθηκε
ότι από το έτος 2019 και
για κάθε επόμενο έτος θα
χορηγείται στους δικαιούχους κύριας σύνταξης
λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου καθώς και
στους δικαιούχους προσυνταξιοδοτικής παροχής «13η σύνταξη».
Την 13η σύνταξη δικαιούνται όσοι λαμβάνουν
σύνταξη ή προσυνταξιοδοτική παροχή την 1η Μαΐου του έτους
χορήγησής της, καθώς και όσοι δικαιώνονται την καταβολή κύριας σύνταξης
ή προσυνταξιοδοτικής παροχής εφόσον το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα
ανατρέχει στην ίδια ημερομηνία. Το
ποσό της 13ης σύνταξης καθορίζεται
ανάλογα με το ποσό της ακαθάριστης
μηνιαίας κύριας σύνταξης ή της προσυνταξιοδοτικής παροχής ως εξής:
α) Για ποσό έως και 500,00 ευρώ, σε
ποσοστό 100%.
β) Για ποσό από 500,01 έως και
600,00 ευρώ, σε ποσοστό 70%.
γ) Για ποσό από 600,01 έως και
1.000,00 ευρώ, σε ποσοστό 50%.
δ) Για ποσό από 1.000,01 ευρώ και
άνω, σε ποσοστό 30%. Αν το ίδιο πρόσωπο δικαιούται περισσότερες από
μία κύριες συντάξεις ή προσυνταξιοδοτική παροχή ή/και επίδομα σύνταξης με αιτία την αναπηρία, το ποσό
της 13ης σύνταξης καθορίζεται με
βάση το άθροισμά τους.

Φυσικά η ΟΣΤΟΕ με επανειλημμένα διαβήματά της προς του αρμόδιους φορείς ζητά
την άμεση, στο σύνολό τους, αποκατάσταση των συντάξεων των μελών της και την
εφαρμογή των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ.
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK

Αριθ. Πρωτ.: 1222

ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8 - 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3604327, 210 3606071 FAX.: 210 3606347 e-mail: ssalpha8@otenet.gr, www.ssalpha.gr
Αθήνα, 2019

ΣΥΜΒΑΣΗ 1981 – ΕΦΕΣΗ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΓΚΥΡΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Στις 2.4.2019 συζητήθηκε ενώπιον
του Εφετείου Αθηνών η Έφεση του
Συλλόγου μας κατά της υπ΄ αριθμ.
134/2017 απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία απέρριψε την αγωγή μας για τις αξιώσεις μας που πηγάζουν στη Σύμβαση του 1981.
Για την υποστήριξη των ισχυρισμών
μας ενώπιον του Εφετείου εκτός από
τις ένορκες βεβαιώσεις, τα σημαντικά
έγγραφα και οικονομικά στοιχεία προσκομίσαμε στο Εφετείο και πρόσφατη νομική αρθρογραφία σε έγκυρα
περιοδικά του Εργατικού και Κοινωνικοασφαλιστικού Δικαίου.
Ειδικότερα η Γνωμοδότηση του καθηγητή της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ
Άγγελου Στεργίου με τίτλο «Ανάληψη
από τον εργοδότη της υποχρέωσης
προς κάλυψη εις το διηνεκές της διαφοράς μεταξύ των παροχών του ΕΤΑΤ
και των παροχών του Καταστατικού
του ΤΑΠΤΠ», δημοσιεύθηκε στο τεύχος 624/Απρίλιος 2019 σελ. 289 επ. του
νομικού περιοδικού “ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ
ΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ και ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ
ΔΙΚΑΙΟΥ” ενώ το σχόλιο της Όλγας Αγγελοπούλου, Δ.Ν Μεσολαβήτριας του
ΟΜΕΔ 2019, με τίτλο «Όρια επίδρασης
της Νομοθεσίας για την επικουρική
ασφάλιση των τραπεζοϋπάλληλων
στη δυνατότητα σύναψης συμφωνιών για συμπληρωματικές παροχές»
δημοσιεύθηκε στην “Επιθεώρηση
Εργατικού Δικαίου”, τόμος 78/2019,
τεύχος 2, σελ. 171 επ.
Οι εσφαλμένες κρίσεις της απόφασης
του Εφετείου εντοπίζονται και σχολιάζονται ενδελεχώς στην γνωμοδότηση
του καθηγητή Άγγελου Στεργίου και
αναλύονται στα κάτωθι κεφάλαια
της γνωμοδότησης :
Ι. Ανάληψη από την Τράπεζα της
υποχρέωσης διασφάλισης του επιπέδου παροχών που προβλέπονταν
από τον Κανονισμό Συντάξεων και
Παροχών του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού (σελ. 290 -296).
ΙΙ. Η υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ταμείου
Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως
στο ΕΤΑΤ δεν επέφερε κατάργηση

ή αλλοίωση των υποχρεώσεων της
Τράπεζας από τη Σύμβαση του 1981
(σελ. 296-303)
III. Η αποδέσμευση της Τράπεζας,
λόγω υπαγωγής των ασφαλισμένων
και των συνταξιούχων στο ΕΤΑΤ,
θα ήταν αντίθετη στο άρθρο 1 του
Π.Π.Π. της ΕΣΔΑ. (σελ. 303-306)
ΙV. Η υπαγωγή των ασφαλισμένων

αξιώσεις υπέρ ημών, ως τρίτων. Οι
αξιώσεις μας αυτές, ήταν επιπρόσθετες
των βασικών συνταξιοδοτικής φύσης
αξιώσεών μας και συμπληρωματικές
προς αυτές, αποτελούσαν αντάλλαγμα
της εργασίας μας, η Τράπεζα έλαβε γι’
αυτές σημαντικό οικονομικό αντάλλαγμα (την περιουσία του Ταμείου) και
βάσει ειδικής πρόβλεψης γεννούνται

και συνταξιούχων του ΤΑΠΤΠ στο
ΕΤΑΤ και οι μετέπειτα νομοθετικές
περικοπές των επικουρικών συντάξεων δεν ήραν αλλά, αντίθετα, ενεργοποίησαν τη συμβατική υποχρέωση της Τράπεζας για κάλυψη της
διαφοράς. (σελ. 306-307).
V. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας της Σύμβασης δεν μπορούν να
θίξουν γεγενημένες ήδη αξιώσεις
(σελ.307-309)
Κρίσιμη εξάλλου ανάλυση των νομικών ζητημάτων που τίθενται στην ένδικη υπόθεση περιέχεται και στο σχόλιο της δικηγόρου και ΔΝ, Όλγας Αγγελοπούλου επί της αποφάσεως ΜΠρΑθ
873/2018, η οποία έκρινε παρόμοια σε
αγωγή άλλων συναδέλφων μας, με το
ίδιο αίτημα, βασιζόμενη επίσης στην
κρίσιμη Σύμβαση της 28-7-1981.
Καταδεικνύεται επομένως και από
την ανωτέρω γνωμοδότηση καθώς
και από το νομικό σχόλιο το δομικό
σφάλμα της πρωτόδικης απόφασης, η
οποία παραγνώρισε την ιδιαιτερότητα
της κρίσιμης Σύμβασης της 28-7-1981,
με την οποία θεμελιώθηκαν ενοχικές

και ενεργοποιούνται – και σε καμία περίπτωση δεν καταλύονται ή αποσβένυνται – με την ένταξή μας σε δημόσιο
ασφαλιστικό φορέα επικουρικής σύνταξης και την κατάργηση της συνταξιοδοτικής λειτουργίας του Ταμείου.
Σκοπός της σύμβασης του 1981 δεν
ήταν να καλύψει του ασφαλισμένους
του ΤΑΠΤΠ από συγκεκριμένους κινδύνους, αλλά αντίθετα να διασφαλίσει
ότι σε οποιαδήποτε περίπτωση και υπό
οποιεσδήποτε συνθήκες οι ασφαλισμένοι του ΤΑΠΤΠ και εργαζόμενοι της
Τράπεζας θα λάμβαναν πάντοτε τα συγκεκριμένα ποσά που προκύπτουν με
μαθηματικούς υπολογισμούς από την
εφαρμογή του Κανονισμού Παροχών
του ΤΑΠΤΠ.
Πιστεύουμε ότι το Εφετείο με την
απόφασή του θα εξετάσει τους ισχυρισμούς μας και θα λάβει υπόψη όλα τα
ανωτέρω έγγραφα , ένορκες βεβαιώσεις και γνωμοδοτήσεις και θα μας δικαιώσει, κρίνοντας ότι η σύμβαση του
1981 δεσμεύει την Τράπεζα.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ
Ο ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Β. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38, 106 79 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: 210.361.5765 - 210.364.0541 FAX: 210.361.4287

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 26/4/2019 ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ
1) Ένταξη ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ.
Εντατικοποίηση προσπαθειών Ομοσπονδίας ΟΣΤΟΕ και Συλλόγων Συνταξιούχων μελών ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για τελική συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης και υλοποίηση
της ένταξης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και της Επικουρικής μας Σύνταξης στο ΕΤΕΑΕΠ.
2) Απόφαση ανασυγκρότησης Διοικητικού Συμβουλίου ΣΣΙΛΤΕ. Αποφασίστηκε η συμπλήρωση του αξιώματος
του Αντιπροέδρου Β΄ με την ανάδειξη
δια μυστικής ψηφοφορίας του εκλεγμένου μέλους του Δ.Σ. συναδέλφου Ανδρέα Μπάφη.
3) Ποινική δίωξη φυσικών και ηθικών αυτουργών υπογραφής αίτησης
για έκτακτη Γ.Σ. μομφής κατά της δημοκρατικά εκλεγμένης Διοίκησης του
Συλλόγου.
Το Δ.Σ. αποφάσισε την άμεση προσφυγή στη Δικαιοσύνη για να διωχθούν
ποινικά οι τέσσερις (4) ηθικοί αυτουργοί-διακινητές, εκπρόσωποι της «Ιονικής Ενότητας» και οι ελάχιστοι φυσικοί
αυτουργοί που θα υπογράψουν το ψευδές, συκοφαντικό και ποινικά κολάσιμο
κείμενο της αίτησης.
4) Ομαδικές αγωγές διεκδίκησης
αναδρομικών συνταξιούχων.
Ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει μέχρι 31
Μαΐου 2019 την συγκέντρωση των δικαιολογητικών διεκδίκησης των μειώσεων
που επιβλήθηκαν με τους αντισυνταγματικούς Ν. 4051/2012 και Ν. 4093/2012
και των Δώρων Εορτών και των Επιδομάτων Αδείας. Πέραν των 1.000 και πλέον
συναδέλφων που ήδη κατέθεσαν τα δικαιολογητικά τους, καλούμε τους συνα-

δέλφους που δεν προσκόμισαν ακόμα τα
σχετικά δικαιολογητικά να επισπεύσουν
την κατάθεσή τους στα γραφεία του Συλλόγου μας, Πανεπιστημίου 38, Αθήνα,
προκειμένου να ξεκινήσει και για αυτούς
η διαδικασία των ομαδικών Αγωγών σε
συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο
του κ. Δημητρίου Μπούρλου.
5) Αναστολή έκδοσης Ενημερωτικών Σημειωμάτων κύριας Σύνταξης
ΕΦΚΑ.
Μετά την προσφυγή του Συλλόγου μας
και της ΑΓΣΣΕ στον Συνήγορο του Πολίτη
για την μη έκδοση από 1/1/2019 των Ενημερωτικών Σημειωμάτων κύριας Σύνταξης ΕΦΚΑ, η αρμόδια Ειδική Επιστήμονας
Κοινωνικής Προστασίας του Συνηγόρου
του Πολίτη μας ενημέρωσε ότι παρά τις
παρεμβάσεις της ως άνω Ανεξάρτητης
Αρχής, ο ΕΦΚΑ μέχρι και σήμερα δεν έχει
απαντήσει ακόμα στο σχετικό αίτημα.
6) Δίωξη παράνομης-καταχρηστι-

κής πρακτικής Συνεταιρισμού Ιονικής
Το Δ.Σ. αποφάσισε την αποστολή νέας
(6ης) Εξώδικης Διαμαρτυρίας κατά του
Συνεταιρισμού Ιονικής (ΣΥΝΕΡΓΑΣΥΑ).
Επίσης αποφασίστηκε η άσκηση των
Νομικών δικαιωμάτων μας ενώπιον κάθε
αρμόδιου Δικαστηρίου και Αρχής για την
άκρως παράνομη-αντικαταστατική και
καταχρηστική πρακτική του Συνεταιρισμού Ιονικής που θίγει τα νόμιμα συμφέροντα των μελών του Συνεταιρισμού
και μελών του Συλλόγου μας. (Ακύρωση Καταστατικού από το Πρωτοδικείο
Αθηνών, παράνομη Γενική Συνέλευση
26/2/2019 χωρίς απαρτία-παρόντα 46
μόνο μέλη από τα 2.092- διενέργεια
πρόωρων εκλογών με αποκλεισμό της
πλειοψηφίας των συνεταίρων, ανάδειξη
νέου Δ.Σ. χωρίς ανακοίνωση σταυρών
καταμέτρησης και ονομάτων Εφορευτικής Επιτροπής κλπ.).
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ AMERICAN EXPRESS BANK

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Προς Τους Συνταξιούχους της
AMERICAN EXPRESS BANK
Συνάδελφοι, Όσοι Συνταξιούχοι επιθυμούν να διεκδικήσουν, με αγωγή τις περικοπές και τις μειώσεις των
Συντάξεων που επιβλήθηκαν με τις διατάξεις των νόμων
3986/2011, 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012, κα-

θώς και του νόμου 4093/2012 που αφορά την κατάργηση των δώρων εορτών και επιδόματος αδείας, μπορούν
να απευθυνθούν στη συνδ. Σοφία Πολιτοπούλου τηλ.:
6974853458 για την παροχή πληροφοριών και για την
προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών.
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ AMERICAN EXPRESS BANK

ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΤΑΜΕΙΩΝ ΔΕΝ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΥΣ
ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΤΟΥΣ ΚΑΠΝΙΣΕΙ – ΕΙΝΑΙ
ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

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

ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

 Η θέληση του Δ.Σ. του Συλλόγου
μας, για οριστική λύση στο θέμα της
ενοποίησης είναι πια δεδομένη. Το
ίδιο, θέλω να πιστεύω ισχύει και για
τον άλλο Σύλλογο. Οι διαδικασίες
έχουν προχωρήσει αρκετά, αλλά οι
καθυστερήσεις, που διαπιστώνουμε αποδεικνύουν τις δυσκολίες που
υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν σε πρακτικά θέματα.
Για να θυμηθούμε λίγο τι έχει γίνει μέχρι σήμερα.
Στην περσινή Γενική μας Συνέλευση
καθώς και σ’ εκείνη του Πανελληνίου
Συλλόγου, εγκρίθηκαν τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ που είχαν συμφωνήσει
τα Δ.Σ. των Συλλόγων μας και σύμφωνα μ’ αυτά έπρεπε τα μέλη του Πανελληνίου Συλλόγου να μεταφερθούν αυτόματα στον Ενιαίο Σύλλογο, μαζί με
όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τους
υπαλλήλους του. Έτσι θα γινόντουσαν
κοινά Συμβούλια, θα παίρνονταν κοινές αποφάσεις και στη συνέχεια τα Δ.Σ.
θα επεξεργαζόντουσαν από κοινού το
ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ με βάση το οποίο,
θα γινόντουσαν οι κοινές εκλογές.
Οι συμφωνίες όμως αυτές δεν τηρήθηκαν, χωρίς δική μας ευθύνη. Η πρότασή μας, από τη πρώτη στιγμή που ξεκίνησαν οι συναντήσεις της Επιτροπής,
ήταν η άμεση ενοποίηση των Δ.Σ. των
δύο Συλλόγων με Πρόεδρο, τον Πρόεδρό μας και Γεν. Γραμματέα τον Πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου, κάτι
που δεν έγινε αποδεκτό.
Στο μνημόνιο Νο 2 συμφωνήσαμε
ότι τα μέλη των Δ.Σ. των 2 Συλλόγων
θα συνέρχονται ατύπως σε κοινή συνεδρίαση θα συζητούν και θα συναποφασίζουν για όλα τα θέματα του Ενιαίου
Συλλόγου με πλειοψηφία των ¾ του
συνόλου των μελών και η απόφαση
αυτή θα είναι δεσμευτική για το Δ.Σ.
του Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ που
θα διοικεί τον Ενιαίο Σύλλογο μέχρι την

εκλογή για ανάδειξη του νέου Δ.Σ.
Στη συνέχεια, ο Πανελλήνιος Σύλλογος, προχώρησε σε καθολική ψηφοφορία για την έγκριση, από τη βάση του,
της ενοποίησης, όπως και έγινε με μεγάλη πλειοψηφία. Ακολούθως, από το
Δ.Σ. του Πανελληνίου διερευνήθηκε ο
τρόπος μεταφοράς των εισφορών των
μελών του Συλλόγου αυτού, στον Ενι-

Η ΙΣΧΥΣ
ΕΝ ΤΗ
ΕΝΩΣΕΙ
αίο Σύλλογο, ο οποίος, όπως μας ενημέρωσαν ήταν απλούστατος. Παρόλα
αυτά, η απόφασεις των Γενικών Συνελεύσεων του 2018, δεν υλοποιήθηκαν.
Άρα η ενοποίηση έπρεπε να είχε γίνει, να λειτουργούμε ήδη ενωμένοι και
να είχε προηγηθεί του καταστατικού.
Αυτό ήταν γιατί η τροποποίηση του καταστατικού σύμφωνα με το άρθρο 22
απαιτεί να συγκληθεί Έκτακτη Γενική
Συνέλευση των μελών με θέμα την τροποποίηση και να παρίστανται τα μισά
τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη που
ταμειακώς εντάξει και πλειοψηφία των
2/3 των παρόντων.
Το θέμα δεν είναι το πώς θα γίνει η ψηφοφορία. Οι συνάδελφοί μας απαιτούν
εδώ και τώρα ένα και μόνο Σύλλογο
στο χώρο μας και όχι να «παίζουμε» με
την ενοποίηση στο Facebook.
Οι εκλογές του Πανελληνίου θα μπορούσαν να μην είχαν γίνει. Η άποψη
των νομικών είναι ότι η θητεία λόγω της
επικείμενης ενοποίησης, θα μπορούσε
να παραταθεί με απόφαση Δικαστηρίου και το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, είχε
πάρει απόφαση ότι θα έκανε πρόσθετη
παρέμβαση υπέρ της παράτασης αυτής.
Με την ολοκλήρωση του έργου της
Επιτροπής των δύο Συλλόγων, το Μάρ-

τιο, ορίσαμε αμέσως Έκτακτο Δ.Σ. για
τις 3 Απριλίου, με παράλληλη δημοσιοποίηση των επόμενων βημάτων στο
διαδίκτυο. Αναρτήσαμε δε το Νέο Καταστατικό για διαβούλευση. Ενημερώσαμε τους Περιφερειακούς Συμβούλους και αναμέναμε τις προτάσεις τους.
Έγινε αναλυτική συζήτηση στο Γενικό
Συμβούλιο, στις 8 Μαΐου και ορίσαμε
Καταστατική Συνέλευση, στις 6 Ιουνίου, για έγκριση του Καταστατικού. Με
τα σημερινά δεδομένα, θα πρέπει να
ψηφίσουν 1.850 συνάδελφοι εκ των
οποίων οι θετικές ψήφοι να είναι 1.200.
Δυστυχώς, δεν έγιναν άλλες συναντήσεις για την επίλυση των μικροδιαφορών που εξακολουθούσαν να
υπάρχουν και μετά την απόφαση του
Γενικού μας Συμβουλίου και εκτός αυτού ο Πανελλήνιος Σύλλογος με e mail
που έστειλε στο Σύλλογο μας, την Μ.
Τετάρτη (23/4), ανακάλυψε 6 νέα, σημεία διαφωνίας. Στο 6ο μάλιστα σημείο
γράφεται ότι: «Επειδή το ζήτημα έχει
καθυστερήσει προτείνουμε την άμεση
από κοινού συζήτηση των θεμάτων
του καταστατικού από ολιγομελή κοινή επιτροπή (2+2) με την συμμετοχή
οπωσδήποτε των νομικών συμβούλων
(1+1)».
Αντιπροτείναμε, όπως προαναφέραμε, τις συναντήσεις από κοινού των
δύο Δ.Σ. οπότε οι αποφάσεις τους να
είναι και τελικές. Αλλά λόγω των εκλογικών διαδικασιών του Πανελληνίου
δεν έχουμε ακόμα συναντηθεί, όπως
καταλαβαίνετε και πάλι όχι με δική μας
ευθύνη.
Οι εκκρεμότητες μας υποχρέωσαν να
μετατρέψουμε την Γενική μας Συνέλευση, από Καταστατική σε Τακτική. Αυτά
γιατί γράφτηκε και αυτό «Γιατί αναβάλατε την Καταστατική μας Συνέλευση;»
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων Α.Τ.Ε.
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Πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη το Συνέδριο της Συνομοσπονδίας των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων των Εργαζομένων (ETUC–CES) στο οποίο συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνταξιούχων και Ηλικιωμένων
(η γνωστή F.E.R.P.A.). Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Συνεδρίου ψηφίστηκε ένα σημαντικό
κείμενο - ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για τα έτη 2019–2023 (Θα δημοσιευθεί στον επόμενο Τ.Κ. ).

