Και το επικείμενο 38ο Συνέδριο της ΟΣΤΟΕ θα γίνει εφαλτήριο
σχεδιασμού και οργάνωσης των διεκδικητικών αγώνων του κλάδου.
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ΤΟ 38Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΣΤΟΕ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 12/11/2019
Το σημείωμα της Προέδρου της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. συνδ. Ελένης Κλητοράκη – Πούλια

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, σύμφωνα με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας, το 38ο Τακτικό
Απολογιστικό Συνέδριο
θα πραγματοποιηθεί στις
12 Νοεμβρίου 2019 (βλ. σχετική πρόσκληση). Στο Συνέδριο θα παρουσιαστούν οι
ετήσιοι απολογισμοί (διοικητικός και οικονομικός) οι οποίοι και θα αξιολογηθούν
από τους συνέδρους. Μεγάλη σημασία
έχει οι σύνεδροι και μέσω αυτών οι 50.000
τραπεζοσυνταξιούχοι, να ενημερωθούν
για την έκταση, την ένταση και κυρίως για

τη φύση και τη σκοπιμότητα των επιθέσεων που υφιστάμεθα καθώς και για το περιεχόμενο και την πορεία των διεκδικητικών
αγώνων μας για την υπεράσπιση των
δικαιωμάτων όλων των μελών μας.
Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να
αναφερθούν: α) οι παρεμβάσεις
μας κατά των μεθοδεύσεων του
ΤΑΠΙΛΤΑΤ και των πενιχρών επικουρήσεων που χορηγεί, β) η προσφυγή μας κατά του ν. 4387/2016 (ν. Κατρούγκαλου) για τον στρεβλό επανυπολογισμό των συντάξεων μας, γ) οι παρεμβάσεις μας για τη συμμετοχή της ΟΣΤΟΕ στις

επιχορηγήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων από τις συνδρομές του 0,20€,
δ) η συμμετοχή μας σε όλες τις συγκεντρώσεις των συνδικάτων, ε) η επιστολή – διάβημα στη νέα ηγεσία του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κτλ. Παράλληλα θα δοθεί η ευκαιρία στους συνέδρους να εκθέσουν τις απόψεις
του και να συμβάλουν στην παραπέρα οργάνωση των διεκδικητικών αγώνων του κλάδου μας για την άρση των σε
βάρος μας αδικιών και την αποτροπή της
πλήρους φτωχοποίησης μας.
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΘΗΝΑ 30. 9. 2019

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. (38ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ).

Αγαπητοί Συνάδελφοι – Σύνεδροι,
Σύμφωνα με το Καταστατικό της Ομοσπονδίας μας και την απόφαση του Δ.Σ. 214-17/25.9.2019, το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλεί σε
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (38ο Τακτικό Συνέδριο) που θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα της ΟΤΟΕ, Βησσαρίωνος 9 και Σίνα, τ.κ.
106 79 Αθήνα, 4ος όροφος), στις 5 Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γενική Συνέλευση συνέρχεται, χωρίς άλλη πρόσκληση, οριστικά, στις 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 ημέρα
Τρίτη, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος και με θέματα ημερήσιας διάταξης τα κάτωθι :
1. Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός 2018 - Πορεία Θεμάτων.
2. Ανάγνωση Έκθεσης Ελέγχου Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση 2018.
3. Έγκριση Ισολογισμού 2018.
4. Έγκριση Προϋπολογισμού 2019 και 2020.
5. Έγκριση Διοικητικού - Οικονομικού Απολογισμού και Απαλλαγή Ευθυνών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6. Διάφορα θέματα.
Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς – Για το Δ.Σ. της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ ΠΟΥΛΙΑ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τελική ημερομηνία του Συνεδρίου είναι στις 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Βλέπε  Σελ.1: Το σημείωμα της Προέδρου της ΟΣΤΟΕ – Η Πρόσκληση στο 38ο Συνέδριο της ΟΣΤΟΕ  Σελ.2: Το Δελτίο Τύπου για τις
αποφάσεις1889/19,1890/19,1891/19 του ΣτΕ  Σελ.2,3,4: Για την απόφαση του ΣτΕ • Σελ.4: Σύλλογος Συν/χων Αmerican Express
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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΘΗΝΑ 2019

Την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων της Ομοσπονδίας έκτακτη Συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου στην οποία βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν «Η συζήτηση
και αξιολόγηση των Αποφάσεων του ΣτΕ επί των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων».
Στην Συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Νομικοί Σύμβουλοι της Ομοσπονδίας επί συνταξιοδοτικών θεμάτων κα Φιλιπποπούλου Γεωργία και κα Καπατσώρη Σοφία οι οποίες ενημέρωσαν τα μέλη του Δ.Σ. για τις σημαντικότερες αλλαγές στον
ν.4387/2016 (ν. Κατρουγκαλου) σύμφωνα με την σχετική περίληψη που δημοσιεύτηκε.
Ειδικότερα παρουσιάσθηκαν τα σημαντικότερα σημεία των αποφάσεων:
 1889/2019 που αφορά στην έλλειψη αναλογιστικής μελέτης και την κρατική χρηματοδότηση των Επικουρικών
Συντάξεων,
 1890/2019 που αφορά στον επανυπολογισμό, των Επικουρικών Συντάξεων, τον καθορισμό ορίου για αυτές σε
σχέση με την Κύρια Σύνταξη,
 1891/2019 που αφορά στον επανυπολογισμό, τη χρηματοδότηση των Κυρίων Συντάξεων, την αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας του ΕΦΚΑ, τη μελέτη τεκμηρίωσης της επάρκειας των παροχών και τα ποσοστά αναπλήρωσης της
Κυρίας Σύνταξης.
Στη συνέχεια ακολούθησε διεξοδική συζήτηση επί των διαφόρων σημείων των ανωτέρω αποφάσεων. Κρίθηκε σκόπιμο
να αναμένουμε την κοινοποίηση του πλήρους κειμένου των ανωτέρω αποφάσεων, προκειμένου να εξετασθεί η δυνατότητα παρέμβασης της ΟΣΤΟΕ προς τους αρμόδιους Κυβερνητικούς φορείς ώστε το νέο νομοθετικό πλαίσιο που θα
διαμορφωθεί να λάβει υπόψη τους στόχους των πρώην ταμείων των συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων.
Η ΟΣΤΟΕ είναι πάντοτε σε ετοιμότητα να υπερασπισθεί, μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων της, τα ασφαλιστικά και
συνταξιοδοτικά δικαιώματα του κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων με στόχο την πλήρη ανατροπή των αντιασφαλιστικών
διατάξεων που μας επηρεάζουν καθώς έχουμε καταβάλει επί δεκαετίες υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες σε
καμιά περίπτωση δεν λήφθηκαν υπόψη για τον καθορισμό των συντάξιμων αποδοχών.
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αξιολόγηση της Απόφασης του ΣτΕ επί των Ασφαλιστικών Δικαιωμάτων των Τραπεζοσυν/χων
Για την πληρέστερη ενημέρωση των συναδέλφων μας παραθέτουμε περίληψη της
παρουσίασης των νομικών μας συμβούλων,
προκειμένου να ενημερωθεί το Δ.Σ. της
ΟΣΤΟΕ για τις σημαντικότερες αλλαγές στον
νόμο Κατρούγκαλου (ν.4387/2016). Όπως
πολύ καλά γνωρίζετε, η ΟΤΟΕ μαζί με την
ΟΣΤΟΕ, που είχε και το βασικότερο έννομο
συμφέρον, έχουμε προσφύγει στο ΣτΕ ήδη
από το 2016, όταν εκδόθηκε ο νόμος Κατρούγκαλου, μαζί με τα συνταξιουχικά Σωματεία που έδωσαν τις σχετικές εξουσιοδοτήσεις, για να ακυρώσουμε όλες τις Υπουργικές αποφάσεις που βγήκαν, τόσο για τις
κύριες, όσο και για τις επικουρικές συντάξεις.
Αν δείτε και τα δικόγραφα, κυρίως για τις
επικουρικές, ήταν πολύ πλήρη και εμπεριστατωμένα, είχαμε αναλύσει έναν προς έναν
τους λόγους για τους οποίους όφειλε το ΣτΕ
να ακυρώσει αυτές τις Υπουργικές αποφάσεις. Τελικά, συζητήθηκαν οι αποφάσεις τον
Οκτώβριο του 2017 στην Ολομέλεια, ύστερα
από ένα έτος και εκδόθηκαν οι αποφάσεις 2
έτη, μετά τη συζήτηση. Δηλαδή 3,5 χρόνια
μετά την έκδοση αυτών των Υπουργικών
Αποφάσεων και των Νόμων.
Αυτό δεν έχει ξαναγίνει βέβαια. Δηλαδή

τόσα πολλά χρόνια για τέτοια σημαντικά θέματα, Γενικά το ΣτΕ αργεί πάρα πολύ, αλλά
στα θέματα αιτήσεων ακυρώσεων, έχει καθυστερήσει πάρα πολύ από τότε που το συζήτησε μέχρι τότε που εξέδωσε την απόφαση, δηλαδή καθυστέρησε μία διετία. Επειδή
εκεί εκτός από την ΟΤΟΕ και την ΟΣΤΟΕ,
φυσικά είχαν προσφύγει και πάρα πολλές
συνδικαλιστικές οργανώσεις και οργανώσεις
επαγγελματιών, γιατί είχε πλήξει πάρα πολύ
και τους ελεύθερους επαγγελματίες, είχαν
προσφύγει πάρα πολλά συνδικαλιστικά και
συνταξιουχικά Σωματεία, τελικά - δεν λένε
βέβαια το λόγο, αν και ρώτησα - ο Πρόεδρος
του ΣτΕ προέταξε πέντε – έξι υποθέσεις και
συζήτησε. Μία από αυτές ήταν της ΟΤΟΕ και
της ΟΣΤΟΕ για τις επικουρικές συντάξεις και
εξέδωσε μόνο αυτές τις αποφάσεις. Για όλες
τις υπόλοιπες υποθέσεις κατήργησε τη δίκη,
γιατί είπε ότι: «Αφού ακύρωσα τις συγκεκριμένες Υπουργικές αποφάσεις, με τις προηγούμενες αποφάσεις μου, δεν υπάρχει λόγος
να μπω στην ουσία και των άλλων υποθέσεων, γιατί στην ουσία η Υπουργική απόφαση
έχει καταργηθεί».
Εκδόθηκαν λοιπόν πρόσφατα αυτές οι
αποφάσεις, μας έδωσε όμως μόνο περιλή-

ψεις. Έφτιαξαν μια περίληψη έξι – εφτά σελίδων και την έδωσαν στους πληρεξούσιους
δικηγόρους και στη δημοσιότητα. Οι δύο
από αυτές αφορούν το κατά πόσο ήταν νόμιμη η ένταξη στον ΕΦΚΑ όλων των φορέων ασφάλισης, Δημοσίου, Επαγγελματιών,
μισθωτών ΙΚΑ και λοιπά και το ύψος των εισφορών και άλλες αφορούσαν τις κύριες και
επικουρικές συντάξεις. Αυτό που θα πρέπει
να κάνουμε, όταν πάρουμε τα κείμενα τα
οποία θα δοθούν την άλλη εβδομάδα - όπως
πληροφορήθηκα - από την Ολομέλεια του
ΣτΕ, είναι ότι πρέπει να δούμε πώς είναι οι
νέες διατάξεις που είχαν πει ο κ. Μηταράκης
και ο κ. Βρούτσης ότι θα φτιάξουν και πώς
εμείς να προσπαθήσουμε να τις τροποποιήσουμε με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε να συνάδουν τόσο φυσικά και με τις αποφάσεις τις
σημερινές του ΣτΕ, όσο και με τις προηγούμενες, 2287/2015 και λοιπές, όσο και με τις
Καταστατικές διατάξεις των Ταμείων μας, σε
όσες περιπτώσεις αυτές είχαν διατηρηθεί.
Δηλαδή, θα προσπαθήσουμε να συνάδει
όλο αυτό το νέο νομοθετικό πλαίσιο στους
στόχους των πρώην Ταμείων μας, που έχουμε δώσει και πάρα πολλές εισφορές, όπως
ξέρετε, επί όλων των αποδοχών μας και τε-
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καταλήξαμε σε αυτές τις συντάξεις που
λικά
παίρνουμε τώρα.

Θα πρέπει να κάνετε ένα υπόμνημα πιστεύω, που θα πρέπει να στηριχθεί στα ισχύοντα όλων των Ταμείων, επειδή προέρχεστε
από πέντε διαφορετικά Ταμεία και το κάθε
Ταμείο μπορεί να έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ώστε να
κάνουμε ένα υπόμνημα, να τεθούν υπόψη
σε κάθε περίπτωση στον Υπουργό, πολύ περισσότερο για σας που είστε συνταξιούχοι
και όπως θα δειτε και ακούγεται ότι ο επανυπολογισμός της σύνταξής σας έγινε με ένα
διαφορετικό τρόπο από τους νέους, παρ’ όλο
που διακήρυττε αυτός ο νόμος του Κατρούγκαλου ότι θα υπάρχει ισότητα σε όλους, σε
σας τους παλαιούς συνταξιούχους σίγουρα δεν υπάρχει ισότητα με τους καινούργιους συνταξιούχους.
Κατ’ αρχήν, το βασικό είναι ότι και για τον
ΕΦΚΑ λένε ότι νομίμως συστάθηκε, δημιουργήθηκε και εντάχθηκαν εκεί όλα τα ασφαλιστικά Ταμεία και το δεύτερο που είπε, θα σας
το διαβάσω και είναι το εξής: «Ο νομοθέτης
όταν κάνει ένα νέο ασφαλιστικό νόμο και
βλέπει ότι υπάρχει μια ανάγκη μεταρρύθμισης του υφιστάμενου ασφαλιστικού συστήματος, μπορεί να προβεί σε επανυπολογισμό
των συντάξεων των ήδη συνταξιούχων, ώστε
να επωμιστούν και αυτοί, κι όχι μόνο οι νέοι
συνταξιούχοι αλλά και οι νυν ασφαλισμένοι,
το βάρος της επιχειρούμενης μεταρρύθμισης για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης και
διαγενεακής ισότητας και αλληλεγγύης, δεδομένου ότι και εσείς ωφελείστε εξίσου με
την επιχειρούμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση, επιδιωκόμενη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος».
Έκρινε δηλαδή, παρ’ όλα αυτά που ξέρουμε από το κοινωνικο-ασφαλιστικό δίκαιο,
ότι στην ουσία ισχύει το δίκαιο όταν κάνεις
την αίτηση συνταξιοδότησης και δεν έχει
αναδρομικότητα, είπε σ’ αυτό λοιπόν, ότι:
«Παρ’ όλο που έχετε δώσει εισφορά αλληλεγγύης γι’ αυτό ακριβώς το λόγο, για τη
διαγενεακή ισότητα και αλληλεγγύη, αφού
κι εσείς επωφελείστε από τη βιωσιμότητα
του ασφαλιστικού, είναι νόμιμο να κάνω και
έναν επανυπολογισμό της σύνταξής σας».
Αυτό είναι πρωτοφανές! Λέει τώρα δηλαδή
ότι: «Άρα, δεν θα είναι με το καθεστώς που
βγήκατε στη σύνταξη όταν είχατε κάνει την
αίτηση, που ήταν η βασική αρχή του κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου, αλλά αφού υπάρχει
ανάγκη και αλλάζει με τη μεταρρύθμιση το
καθεστώς αυτό, μπορώ να επανυπολογίζω
και τις παλιές συντάξεις».
Είπε λοιπόν, αυτή η απόφαση του ΣτΕ, κατ’
αρχήν, ότι νομίμως μπορεί ένας νομοθέτης
να έρθει και να κάνει έναν επανυπολογισμό των παλαιών συντάξεων. Και έχει πει
τώρα - που όλα αυτά βέβαια, τα διαβάζουμε
από την περίληψη - τι λέει δηλαδή; Λέει ότι:
«Μπορώ να επαναθεσπίσω και κριθείσες ως
αντισυνταγατικές περικοπές», δηλαδή τις περικοπές του Ν.4051 και του Ν.4093, μπορεί
να τις επαναθεσπίσει ο νομοθέτης, εφόσον
όμως λάβει υπόψη τα κριτήρια που ικανοποιούν τις απαιτήσεις που έθεσε η προηγούμενη απόφαση του δικαστηρίου.
Ακόμα λέει ότι μπορεί στον επανυπολογισμό να υιοθετήσει τις κριθείσες ως αντι-

συνταγματικές περικοπές των συντάξεων,
πλόςκατά τον επανυπολογισμό των συντάξεων των παλαιών συνταξιούχων. Τι μπορεί
να πει ένας νομοθέτης; Γιατί εδώ, αν θυμάστε, αυτό που είχε γίνει από 1/1/2019 και είχε
γίνει σε όλες τις κύριες συντάξεις σας, είχε
λάβει υπόψη πόση είναι η καταβαλλόμενη
κύρια σύνταξη με όλες τις περικοπές, είχε
κάνει τον επανυπολογισμό βάσει των νέων
ποσοστών αναπλήρωσης και είχε κάνει αυτή
τη σύγκριση και κάποιο παίρνουν την προσωπική διαφορά και λοιπά, όπως τα ξέρετε.
Είπε λοιπόν, ότι αυτό μπορεί να είναι νόμιμο αρκεί να υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις: 1ον Να είναι στη βάση ενός νέου
ασφαλιστικού συστήματος, να μην είναι
μόνο ένας μεμονωμένος επανυπολογισμός
αλλά να εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα μέτρων του νέου ριζικά αναμορφωμένου
ασφαλιστικού συστήματος, με το οποίο να
μην επέρχονται απλώς οριζόντιες περικοπές
προς εξυπηρέτηση αμιγώς δημοσιονομικών
στόχων, αλλά να θεσπίζονται και διαρθρωτικές αλλαγές του συστήματος προς επίτευξη
του δημοσίου συμφέροντος και 2ον. Να αιτιολογείται επαρκώς η βιωσιμότητα αυτού του
ασφαλιστικού συστήματος.

“

Μήνυμα προς
κάθε κατεύθυνση:
Οι τραπεζοσυν\χοι
δεν απεμπολούν
τα κατοχυρωμένα
δικαιώματα τους

„

Τα 13 μέλη του δικαστηρίου λοιπόν, είπαν
ότι ο επανυπολογισμός μπορεί να γίνει τόσο
στις παλιές συντάξεις, όσο και αν είναι αιτιολογημένη επαρκώς και δεν είναι μεμονωμένη η επαναθέσπιση ή το να λάβει υπόψη
κατά τον επανυπολογισμό αυτές τις παλιές,
είναι νόμιμο. Τα 12 μέλη είπαν ότι στην ουσία είναι δημοσιονομικό αυτό, μόνο με αυτό
το σκοπό και δεν αιτιολογείται επαρκώς. Είναι θεωρία, γι’ αυτό κι εμείς σαν δικηγόροι,
αν έχετε ακούσει, δεν έχουμε καταλήξει
ακριβώς τι έχουν πει. Αλλά κατά πάσα πιθανότητα, αυτό που έχουν πει είναι ότι από
1/1/2019 μπορείς να επανυπολογίσεις τη
σύνταξή σου και να ληφθούν υπόψη και οι
μειώσεις των Ν. 4051 και 4093.
Το θέμα που έχει αφήσει ανοικτό είναι
το τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση μεταξύ
12/5/2016 και 31/12/2018, όπου εκεί συνεχίζονταν να καταβάλλονται οι κύριες συντάξεις σας με τις μνημονιακές περικοπές. Παρ’
όλο που εγώ πιστεύω ότι αυτό το έχει λύσει
αρνητικά για εμάς, κατά τη γνώμη μου. Επειδή έχει πει ότι μπορεί να «επαναθεσπίσει»,
όχι μόνο στον επανυπολογισμό, αλλά θα
δούμε πώς το έχει πει, οπότε δεν μπορούμε
να κρίνουμε παντελώς.
Ενώ λοιπόν έκρινε ότι μπορεί να γίνεται
επανυπολογισμός, έκρινε το δικαστήριο ότι
είναι παράνομος ο τρόπος υπολογισμού και
των κύριων συντάξεων, επειδή τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης, βάσει των οποίων υπολογίζεται η ανταποδοτική σας σύνταξη και
τα οποία εφαρμόζονται και για τον επανυ-
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πολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων, είναι
αρκετά χαμηλά, γιατί έρχονται σε προφανή
δυσαναλογία με τις προκαταβληθείσες εισφορές σας. Και όπως είπε το ΣτΕ, αυτό είναι παντελής έλλειψη ανταποδοτικότητας
και παραβιάζεται και η αρχή της αναλογικότητας και δεν αναιρείται από το γεγονός
ότι παίρνετε και μια εθνική σύνταξη, γιατί κι
αυτή για όλους τους συνταξιούχους, αν έχεις
τουλάχιστον 20 χρόνια ασφάλισης, είναι η
ίδια. Είναι δηλαδή 384,00 € για όλους, οπότε
παραβιάζεται η αρχή της ανταποδοτικότητας και της αναλογικότητας.
Αυτοί έχουν διαφορετικό τρόπο, γιατί μπήκε αργότερα, δηλαδή ένα χρόνο μετά, ένας
νόμος και είπε ότι τα ποσοστά αναπλήρωσης
αυτά, θα αυξάνονται κατά 0,075% για κάθε
μία μονάδα επιπλέον εισφοράς. Οι συνταξιούχοι της ALPHA BANK δεν είχαν αυτό το θέμα,
αλλά όλα τα άλλα ειδικά Ταμεία, δηλαδή Εθνικής, Αγροτικής, ΕΤΒΑ, έδιναν περισσότερες εισφορές και γι’ αυτό το λόγο, το ποσοστό αναπλήρωσης αυτών δεν είναι 48%, αλλά μπορεί
να φτάσει και 65% και 70%..
Τα ποσοστά αναπλήρωσης τα έθεσαν αρκετά και σε σχέση με το βιοτικό επίπεδο που
είχε ο καθένας κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου. Οπότε είπαν ότι και η συνολική συνταξιοδοτική παροχή που παίρνει κάποιος, εάν το ποσοστό αναπλήρωσης είναι
μόνο 48% είναι κάτω του μισού, από αυτό
του εργασιακού του βίου.
Σε αυτό το θέμα λέει: «Έγινε δεκτό κατά
πλειοψηφία, ότι τα νέα ποσοστά αναπλήρωσης βάσει των οποίων υπολογίζεται η
ανταποδοτική και τα οποία εφαρμόζονται
και για τον επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων κύριων..». Είναι ξεκάθαρο ότι
αφορά και εμάς. Το μόνο αρνητικό, που το
έχετε και εσείς πει, είναι ότι σε εσάς ο επανυπολογισμός
γίνεται στο συντάξιμο μισθό –όχι τόσο
στο Σ.Σ. ALPHA BANK, δεν την αφορά γιατί
είναι σχεδόν τα ίδια- ενώ στους νέους συνταξιούχους, γίνεται στις συντάξιμες αποδοχές
όλων των ετών από το 2002, οπότε παίρνουν
πολύ αυξημένες συντάξεις. Και τα δώρα υπολογίζουν στους νέους συνταξιούχους. Δηλαδή βάζουν επί 14 μισθούς.
Έχει βγει ένα άρθρο εδώ και περίπου εφτά
– οκτώ χρόνια, που εφαρμόζεται στο ΣτΕ,
που λέει ότι μπορεί το ΣτΕ, όταν ακυρώνει
μία απόφαση, να μη δίνει αναδρομικότητα
της αντισυνταγματικότητας για λόγους δη-
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Αξιολόγηση της Απόφασης του ΣτΕ επί των Ασφαλιστικών
Δικαιωμάτων των Τραπεζοσυν/χων

μοσίου συμφέροντος ή για να μην πλήξει
κάποια δικαιώματα. Υπάρχει όμως και ένα
άλλο άρθρο στον ίδιο νόμο που λέει ότι οι
αποζημιωτικές αξιώσεις δεν μπορούν να
θιγούν. Δηλαδή εξαιρούνται. Οπότε, όπως
και η 2287/2015 είχε βγει βέβαια σε πιλοτική
αγωγή, ότι αν έχεις ασκήσει αγωγή μέχρι τη
δημοσίευση της απόφασης που δεν έδωσε
αναδρομικότητα, μπορεί κανονικά να προχωρήσει και πιστεύω ότι και σε αυτή την
περίπτωση που είναι ακυρωτική η απόφαση, ότι δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι θα το έχει γράψει, γιατί η απόφαση
2287/2015 το είχε γράψει αυτό ρητά και
βέβαια ήταν αγωγή και ήταν λίγο πιο γενικό.
Εδώ είναι ακυρωτική απόφαση.
Πιστεύω δηλαδή, δεδομένου ότι υπάρχει
αυτό το εδάφιο του άρθρου 50 του Ν.1889
που ισχύει για το ΣτΕ, ότι εάν έχεις ασκήσει
μία αγωγή απόζημιωτική πριν τη δημοσίευση, δεν μπορεί ο δικαστής να πει ότι δεν ισχύει
αυτή. Οπότε φαντάζομαι ότι δεν έχει θιχτεί γι’
αυτούς που έχουν ασκήσει αγωγές. Αλλά δεν
έχει λυθεί ακόμα το θέμα πάνω σε αυτά.
Στην ουσία το ΣτΕ έχει πει σε κάποια θέματα ότι: «Κάντε νέο νόμο, ο οποίος να συνάδει
με αυτά που έχω πει εγώ και γενικά με όλες
τις αποφάσεις». Το πρώτο λοιπόν, που πρέπει να κάνουμε, είναι να προσφύγουμε στην
κυβέρνηση να ακολουθήσει το ΣτΕ αλλά εάν
είναι και κάποια που το ΣτΕ τα έχει βγάλει συνταγματικά, εκεί όντως μπορούμε να πάμε σε
Ανώτατα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, γιατί δεν
μπορείς να κάνεις κάτι άλλο εδώ στην Ελλάδα.
Οπότε για να τελειώσουμε και με τις κύριες συντάξεις, λέγοντας ότι εάν κάνεις ένα
νέο νομοθέτημα, ένα νέο ασφαλιστικό, τότε
μπορείς να ακολουθήσεις και κάποια παλιά,
αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που από τον
6ο/2015 μέχρι τον 5ο/2016 δεν υπήρχε ένας
νέος ασφαλιστικός νόμος, αυτά πιστεύω ότι
θα πρέπει να τα δώσει αναδρομικά η κυβέρνηση. Είναι κάτι ασφαλές δηλαδή, για όλους
μας. Και με αυτά που έχουμε μέχρι τώρα, με
τις περιλήψεις, φαίνεται πως ό,τι κρίνει συνταγματικό, το κρίνει από τότε που έγινε ο
νέος νόμος.
Τα πριν, κανονικά θα τα δώσει τώρα μόνο
σε αυτούς που έχουν κάνει αγωγή. Ενώ
πρέπει να τα δώσει σε όλους, αλλά γενικά,
εάν δεν κάνεις αγωγή, δεν παίρνεις κάποια
πράγματα. Θα τα δώσει σε όλους και αυτό
είναι θέμα πολιτικής απόφασης, αλλά είναι
δεδομένο ότι θα παίρνονται και με τόκους.
Στις κύριες, σίγουρα κι εγώ πιστεύω γι’ αυτό
το δεκάμηνο, που είναι τα 200,00 – 400,00
€, θα πρέπει να τα δώσει. Τώρα εφεξής έχει
πει ότι θεωρητικά θα δίνεται νομίζω 12 μήνες η σύνταξη. Τώρα στους εν ενεργεία, έχει
υπολογιστεί. Αυτά δεν κρίθηκαν από το ΣτΕ,
αυτά ίσως να πρέπει να χρειάζεται να ξαναπάμε. Εκτός εάν είχαν προσφύγει κάποιοι
άλλοι, γιατί εκεί μιλάγαμε για την προστασία
καταβαλλομένων. Εδώ δεν πήγαμε με τον
2287/2015, είχαν πάει κάποιοι συνταξιούχοι
και του ΕΤΑΤ και άλλων Ταμείων και είχαν ζητήσει και είχαν πει: «Δώστε μου πίσω αυτά».
Επομένως, είχε πάει με πιλοτική δίκη στο ΣτΕ.
Εδώ τώρα, έπρεπε αναγκαστικά να περιο-

ριστούμε στην ακύρωση τριών αποφάσεων
που έλεγαν: Προστασία καταβαλλομένων,
επανυπολογισμός επικουρικών και λοιπά.
Θα τα δούμε. Εν τω μεταξύ αυτός ο νέος νόμος λέει ότι θα παίρνουν οι συνταξιούχοι 12
συντάξεις. Αυτό λοιπόν, εάν δεν πας ξανά να
το προσβάλλεις ότι: «Εγώ ξαφνικά δεν παίρνω 14 και παίρνω 12», δεν νομίζω ότι θα στα
δώσει το κράτος από μόνο του και δεύτερον,
πολύ σημαντικό, είναι ότι στους εν ενεργεία
υπολογίζονται έμμεσα -και αυτό έχει πει ο κ.
Κατρούγκαλος- ότι υπολογίζονται και οι εισφορές που είχες δώσει επί δώρων και άρα
έμμεσα σου το δίνω με αυτό τον τρόπο.
Εάν τελικά δεν τα δώσει, θα δούμε. Θα ξανακρίνει το δικαστήριο. Ήδη όπου έχει πάει ο
ΕΦΚΑ για κάποιες άλλες υποθέσεις, έχει πάει
στο ΣτΕ που ζητούσαν οι συνταξιούχοι, όπως
και εσείς, αλλά αυτές πήγαν πιο γρήγορα, ζητούσαν να τους δοθούν οι απαιτήσεις από τους
Ν. 4051, 4093 και τα δώρα, μέχρι 31/12/2018,
γιατί εμάς μας ενδιαφέρει τώρα αυτό το χρονικό διάστημα. Το ΣτΕ θα το πει αυτό. Θα πει
δηλαδή εάν αυτή η απόφαση η καινούργια,
θέτει περιορισμούς ή όχι. Οπότε ή θα μπορούμε κι εμείς να το διεκδικήσουμε ή όχι. Δηλαδή
σίγουρα χρειάζεται για κάποια θέματα και μια
άλλη απόφαση του ΣτΕ, κυρίως για το χρονικό διάστημα μέχρι τέλος του 2018 και για τα
δώρα. Θα βγει όμως άμεσα, γιατί -ευτυχώς- είχαν πάει δυο υποθέσεις πολύ γρήγορα.
Οι αποφάσεις που βγήκαν επί της προσφυγής της ΟΤΟΕ και της ΟΣΤΟΕ, οπότε θα είναι
και πιο αναλυτικές, ελπίζω και με τα δικά μας
στοιχεία που οι συνταξιούχοι της ALPHA
BANK, της Εμπορικής και της ΕΤΒΑ και της
Τράπεζας Αττικής μας είχατε δώσει ειδικά
στοιχεία και αποδείξαμε στο δικαστήριο και
πιστεύω, επειδή διάβασα κάποια στοιχεία
από την περίληψη και του υπομνήματος
που είχαμε καταθέσει ότι ήταν ακριβώς τα
ίδια, έγινε δεκτή αυτή η αίτηση ακύρωσής
μας, ακυρώθηκαν οι πολιτικές αποφάσεις
που αφορούσαν τον επανυπολογισμό και
την αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων, βέβαια με το σκεπτικό κατ’ αρχήν
ότι δεν συντάχθηκε, δεν εκπονήθηκε αναλογιστική μελέτη, η οποία να αποδεικνύει
τη βιωσιμότητα του ΕΤΕΑΕΠ. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν ξέρω αν είναι και εντελώς
θετικό, αλλά σε κάθε περίπτωση ακυρώθηκε
η Υπουργική απόφαση. Εμείς είχαμε βάλει
πραγματικά και νομίζω ότι το έχετε βάλει
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και σε ανακοίνωση, πάρα πολλούς λόγους
για τους οποίους έπρεπε αυτή η Υπουργική
απόφαση να ακυρωθεί. Το δικαστήριο κατ’
αρχήν, αφού είπε ότι: «Έχω υποχρέωση όταν
αλλάζει ένα ασφαλιστικό σύστημα και νομοθέτημα, να εκπονείς μια αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας», εδώ δεν υπήρχε κάποια
τέτοια και είπε μάλιστα ότι κάποια έγγραφα
απόψεων της Διοίκησης, τα οποία παρατίθενται, αναλογιστικές προβολές, δεν θεωρείται
αναλογιστική μελέτη και γι’ αυτό ακύρωσε
αυτές τις Υπουργικές αποφάσεις.
Συγχρόνως, σ’ αυτή την απόφαση είπε βέβαια ότι υπάρχει εγγυητική ευθύνη του κράτους και για την καταβολή των επικουρικών
συντάξεων, γιατί στο ΕΤΕΑΕΠ, αν θυμάστε και
παλιότερα και τώρα, υπήρχε ή ενεργοποιούνταν ένας αυτόματος μηχανισμός εξισορρόπησης και σας μείωναν τις συντάξεις. Αλλά ακόμα,
λέει, αν δεν φτάνει αυτό, σαν κράτος έρχεται
και πρέπει να καλύψει τα τυχόν ελλείμματα του
ΕΤΕΑΕΠ και για την επικουρική σύνταξη.
Συγχρόνως είπε ότι αφού δεν έχει γίνει
η αναλογιστική μελέτη για τις επικουρικές,
αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει και επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη, όπως είχε πει και
η απόφαση του 2015, για τη συνολική συνταξιοδοτική παροχή. Δηλαδή είπε ότι: Ξαφνικά,
αφού δεν έχεις αναλογιστική μελέτη, πόσα
θα παίρνει ο συνάδελφος συνταξιούχος και
ο νέος ασφαλισμένος για την επικουρική, δεν
μπορώ να ελέγξω σαν δικαστήριο αν αυτό το
ποσοστό τελικά που του βγαίνει και παίρνει
σύνταξη, είναι όσο το δυνατόν εγγύτερο προς
εκείνο που είχαν τα μέλη των Σωματείων μας
κατά τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου.
Οπότε, την ακύρωσε και γι’ αυτό το λόγο.
Λοιπόν, θα ήθελα να δούμε και τις τελικές
αποφάσεις, να τις μελετήσουμε και επίσης
πολύ σημαντικό και τι θα γίνουν αυτοί που
έχουν κάνει ήδη αγωγές και λοιπά, αλλά και
τι προτάσεις μπορούμε να κάνουμε, ώστε
ό,τι καλύτερο μπορούμε να προωθήσουμε
στον Υπουργό και να ακυρωθούν κάποιες,
που είναι εξόφθαλμα κατά του νόμου, δηλαδή του υπολογισμού, αλλά και παράνομες,
ασχέτως με το τι έχει βγει συνταγματικό και
σε ποια σημεία ως συνταξιούχοι μπορούμε,
επικαλούμενοι και την αρχή της ισότητας,
εάν τελικά ισχύουν οι βασικές αρχές του
νόμου Κατρούγκαλου που λέει ότι όλοι πρέπει να παίρνουμε τα ίδια και λοιπά, ώστε να
συνάδει με όλες αυτές τις αρχές που έχει πει
το ΣτΕ. Δηλαδή έχει μεγάλη σημασία η προσπάθεια παρέμβασης για να τροποποιηθούν
κάποια άρθρα υπέρ μας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ AMERICAN EXPRESS BANK
Με την υπ’ αριθ. 1627/2019 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, επιδικάστηκε για 25 συναδέλφους το ποσό των 426.966,13 € για οφειλόμενη επικουρική σύνταξη για το διάστημα Ιουνίου 2015 έως Ιανουαρίου 2018 με το νόμιμο τόκο, καθώς και
για την επιστροφή των ασφαλιστικών εισφορών τριών συναδέλφων και μιας που αφορά
την πρόνοια (εφ’ άπαξ επίδομα).
Επίσης σύμφωνα με την απόφαση το Ταμείο υποχρεούται να καταβάλει δικαστικά έξοδα, που ανέρχονται στο ποσό των 10.900,00 €. Στην ως άνω απόφαση το Ταμείο άσκησε
έφεση που θα εκδικαστεί στο Εφετείο Αθηνών την 25η Φεβρουαρίου 2020.
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ
ΤΗΣ AMERICAN EXPRESS BAN

