Η ΟΣΤΟΕ συνεχίζει, με αμείωτη ένταση, τους διεκδικητικούς αγώνες του
κλάδου μας για τη δικαίωση όλων των συναδέλφων.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
013526
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Το σημείωμα της Προέδρου της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. συνδ. Ελένης Κλητοράκη – Πούλια

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στις 12 Νοεμβρίου
του 2019, οι εργασίες του 38ου Συνεδρίου
της Ομοσπονδίας μας. Εγκρίθηκαν από τους
συνέδρους τα πεπραγμένα του Διοικητικού
Συμβουλίου (Διοικητικός και Οικονομικός
Απολογισμός), η Έκθεση Ελέγχου της Εξελεγκτικής Επιτροπής και ο Προϋπολογισμός του επόμενου έτος. Στο Συνέδριο παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν διεξοδικά όλα τα
πιεστικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι
συνταξιούχοι των Συλλόγων – Μελών του κλάδου μας. Διατυπώθηκαν από τους συνέδρους αξιόλογες επισημάνσεις
και παρατηρήσεις και κατατέθηκαν – προς αξιοποίηση
– σημαντικές προτάσεις (βλέπε και σχετικό ψήφισμα στη
σελίδα 3).
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας, με βάση
τα συμπεράσματα του Συνεδρίου, κατέγραψε, ομαδοποίησε, αξιολόγησε και ιεράρχησε τα προβλήματα που αντιμε-

τωπίζει ο κλάδος μας. Εντός του ανωτέρω πλαισίου και με
γνώμονα πάντοτε τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων,
σχεδιάστηκε και αποφασίστηκε η άμεση προώθηση και
μιας σειράς ειδικά επιλεγμένων, κατά περίπτωση ενεργειών
σε όλα τα επίπεδα (συνδικαλιστικό, νομικό, πολιτικό, κοινωνικό, διεθνές), με τη χρήση όλου του φάσματος των θέσεων
και των επιχειρημάτων της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε., σε πλήρη και αγαστή
συνεργασία με τους Συλλόγους – Μέλη μας.
Προς αυτήν την κατεύθυνση το Δ.Σ. συνεργάστηκε με γνωστό δικηγορικό γραφείο εξειδικευμένο στο Εργατικό Δίκαιο
με αποτέλεσμα την εκπόνηση ενός κειμένου ουσιαστικής
νομικής παρέμβασης ς το οποίο απηχεί τις θέσει και εκφράζει την τεκμηριωμένη αντίθεση της Ομοσπονδίας μας,
κατά της επιχειρούμενης περαιτέρω κατάργησης των θεσμικά κατοχυρωμένων ασφαλιστικών δικαιωμάτων των συνταξιούχων. (Ολόκληρο το κείμενο της νομικής παρέμβασης
της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. αναπτύσσεται παρακάτω στις σελίδες 1 και 2
της ανά χείρας ειδικής έκδοσης του Τραπεζικού Κόσμου).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. ΕΥΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ 50.000
ΤΡΑΠΕΖΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ
ΕΥΕΛΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟ 2020 ΝΑ ΑΡΘΟΥΝ ΟΙ ΑΔΙΚΙΕΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΜΑΣ

Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.

Η Ομοσπονδία μας μετά την δικαίωση των θέσεών της και την ακύρωση
των υπουργικών αποφάσεων του Νόμου Κατρούγκαλου με τις πρόσφατες
1890/2019 και 1891/2019 αποφάσεις του ΣτΕ με την ασκηθείσα παρέμβαση της ενώπιον της Ολομέλειας του
Συμβουλίου της Επικρατείας στην
πιλοτική δίκη της 10ης Ιανουαρίου
2020 υπερασπίζεται και στηρίζει τα
δίκαια αιτήματα των συνταξιούχων
τραπεζοϋπαλλήλων για την αποκατά-

σταση της περιουσιακής ζημίας που
έχουν υποστεί από τις μειώσεις των
νόμων 4051/2012 και 4093/2012 οι
οποίες έχουν κριθεί αντισυνταγματικές με τις υπ΄αριθμ. 2287/2015 και
2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Με την παρέμβασή της στην Ολομέλεια του ΣτΕ καταδεικνύει ότι τα
βασικά ζητήματα που τίθενται στη
δίκη της 10ης Ιανουαρίου 2020
έχουν ήδη επιλυθεί με τις ανωτέρω

αποφάσεις του ΣτΕ, ερείδονται δε επί
εσφαλμένων προϋποθέσεων σε μια
προσπάθεια των ασφαλιστικών Ταμείων (ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ) να απαλλαγούν από τις νόμιμες απαιτήσεις των
συνταξιούχων λόγω των παράνομων
κρατήσεων των νόμων 4051/2012 και
4093/2012 που διενεργήθηκαν στις
συντάξεις τους, κρατήσεις οι οποίες
συνέχιζαν να επιβάλλονται στις κύριες
συντάξεις μέχρι και την 31.12.2018.
Συνέχεια στη σελ 2

Βλέπε: 
Σελ.1: Το σημείωμα της Προέδρου της ΟΣΤΟΕ  Σελ. 1 & 2 : Η Νομική Παρέμβαση της ΟΣΤΟΕ  Σελ 3 - 4: Το Ψήφισμα
του 38ου Συνεδρίου της ΟΣΤΟΕ  Σελ 4 : Οι Διεθνείς Δραστηριότητες της ΟΣΤΟΕ



Σελίδα 2

από τη σελ 1
Συνέχεια
Δύο είναι τα σημαντικά

Από τ η δρ άσ η τ η ς Ο.Σ.Τ. Ο.Ε .
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Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.

σημεία
στα οποία εστιάζει η παρέμβαση της
ΟΣΤΟΕ αποδεικνύοντας ότι ο ΕΦΚΑ με
την αίτησή του ενώπιον της Ολομέλειας του ΣτΕ αιτείται να επανακριθούν
ζητήματα τα οποία έχουν ήδη επιλυθεί
με αμετάκλητες αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ.
1. Οι αντισυνταγματικές μειώσεις των
νόμων 4051/2012 και 4093/2012
συνέχισαν να επιβάλλονται μέχρι την 31.12.2018 με τις όποιες
μεταβολές προβλέπονταν στους
μνημονιακούς νόμους και ουδέποτε επαναθεπίσθηκαν μέχρι την
ως άνω ημερομηνία.
Πράγματι, είναι εντελώς εσφαλμένη η προσέγγιση του άρθρου
14 παρ. 2α του ν.4387/2016 ως
διάταξης επαναθέσπισης «νέων»
περικοπών από 31.12.2014. Το
γεγονός ότι η βούληση του νομοθέτη δεν ήταν να επαναθεσπίσει
τις περικοπές των συντάξεων που
είχαν πραγματοποιηθεί με τους
νόμους 4051/2012 & 4093/2012
προκύπτει και από την αιτιολογική έκθεση του ν.4387/2016 στην
οποία ουδεμία αναφορά γίνεται.
Αν σκοπός του νομοθέτη ήταν
να επαναθεσπίσει τις ως άνω διατάξεις θα έκανε έστω μια στοιχειώδη αναφορά σε αυτές ή θα
αναφέρονταν στην ημερομηνία
θέσπισής τους (1.1.2013).
Η αναφορά της ημερομηνίας
31.12.2014 στη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2α ν.4387/2016 τοποθετείται ως ορόσημο διότι ο
νομοθέτης επιδιώκει να μην εφαρμοστεί το άρθρο 4 ν. 3863/2010 με
το οποίο οριζόταν ένας νέος τρόπος υπολογισμού της σύνταξης ως
αποτελούμενης από “βασικό” και

“αναλογικό” ποσό ο οποίος θα άρχιζε την 1.1.2015. Κατά συνέπεια,
με την αναφορά της ημερομηνίας
31.12.2014 ως «ορόσημου» για
τον υπολογισμό του παλαιού ποσού της σύνταξης, ο νομοθέτης
απλώς ορίζει ότι ο ισχύων τότε
νόμος 3863/2010, όπως είχε τροποποιηθεί με τον νόμο 4336/2014
δεν θα εφαρμοστεί και επομένως
η αναγραφόμενη ημερομηνία της
31.12.2014 δεν αποτελεί αφετηρία επανυπολογισμού κύριων και
επικουρικών συντάξεων καθώς
πραγματική ημερομηνία επανυπολογισμού αποτελεί η 1.1.2019
που στηρίζεται στα στοιχεία των
συντάξεων όπως αυτές είχαν δι-

μίζει το δεδομένο αυτό.
Τούτο σημαίνει, ότι η μελέτη αυτή
πρέπει να φέρει τα χαρακτηριστικά του «επίκαιρου» και του
«έγκαιρου». Με άλλα λόγια, η
μελέτη, εκ του ιδίου του περιεχομένου της, μπορεί να διενεργηθεί μόνο προ της θεσπίσεως και
εφαρμογής των ρυθμίσεων. Κατ’
ακριβολογία δε, τα αποτελέσματα
της μελέτης οδηγούν στη λήψη ή
όχι συγκεκριμένων νομοθετικών
μέτρων. Το αντίστροφο, εκτός του
ότι έρχεται σε ευθεία αντίθεση με
το άρθρο 106 του Συντάγματος,
είναι νομικά ανακόλουθο, άτοπο
και ατελέσφορο, καθώς αναγάγει
το αιτιατό σε αίτιο. Ούτε ασφαλώς

ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ, ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ, ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΑ
– ΚΑΤΑΚΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, ΘΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑ –
ΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΑ
ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΕΣ – ΟΥΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ
ΝΑ ΤΑ ΧΑΡΙΣΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟ – ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ
ΔΙΚΑΙΩΣΥΝΗΣ, ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ – ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΖΩΗΣ.
αμορφωθεί στις 31.12.2018 τα
οποία αποκλίνουν από εκείνα της
31.12.2014
2. Το δεύτερο σημαντικό θέμα που τίθεται στην παρέμβαση της ΟΣΤΟΕ
είναι ότι η εκπόνηση προηγούμενης τεκμηριωμένης επιστημονικής
μελέτης δεν αποτελεί τάχα απαίτηση «τυπικής» μόνον συνταγματικότητας. Και τούτο όχι μόνον διότι η
αντίθεση στο Σύνταγμα της χώρας
δεν μπορεί να διακριθεί σε «ουσιαστική» και «τυπική», αλλά και διότι
την εκπόνηση της μελέτης αυτής
προσεγγίζει το Συμβούλιο της Επικρατείας ως μέσο για τον έλεγχο
της αρχής της αναλογικότητας,
μέσο απολύτως κατάλληλο για τον
δικαστικό έλεγχο, διότι αφενός
επιτρέπει στον νομοθέτη κάθε επιλογή κρίνει κατάλληλη, αφετέρου
όμως επιβάλει σε αυτόν την υποχρέωση σταθμίσεως, αφού ειδικά
σε περιόδους κρίσεως και δη μίας
κρίσεως που διαρκεί σχεδόν μία
δεκαετία με βασικό χαρακτηριστικό τις δεκάδες περικοπές κοινωνικών δικαιωμάτων και φορολογικών επιβαρύνσεων, η αξιοπρεπής
διαβίωση των συνταξιούχων τίθεται σοβαρά υπό κίνδυνο, ο δε νομοθέτης δεν μπορεί να μην σταθ-

είναι ανεκτή η εργαλειοποίηση
των συνταγματικών επιταγών, για
τη «διάσωση» αντισυνταγματικών διατάξεων, όπως επιχειρεί με
την αίτησή του ο ΕΦΚΑ.
Οι μελέτες καταδεικνύουν αναγκαιότητες, πραγματικές καταστάσεις και παθογένειες. Είναι αυτονόητο άλλωστε, ότι ούτε σύμφωνη με
το Σύνταγμα συλλήβδην ούτε και
με το νομικό μας σύστημα εν γένει
είναι η «προσαρμογή» μελετών σε
υφιστάμενες, εφαρμοσθείσες και
κριθείσες ως αντισυνταγματικές
νομοθετικές ρυθμίσεις. Τούτο, πέραν των προαναφερομένων, παρακάμπτει και θέτει εκποδών και
την ίδια τη δικαιοδοτική λειτουργία του Δικαστηρίου Σας, το οποίο
αποφάνθηκε επ’ αυτών και μάλιστα με αποφάσεις της Ολομέλειας.
Η αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας των συνταξιούχων με
την αναδρομική καταβολή των περικοπών των νόμων 4051/2012 και
4093/2012 στις κύριες και επικουρικές συντάξεις θα αποτελέσει ένα
σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση
δικαίωσης των προσπαθειών του
Κλάδου των τραπεζοσυνταξιούχων που έχει πληγεί βάναυσα τα
τελευταία χρόνια. 
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Από τ η δρ ά σ η τ η ς Ο. Σ. Τ.Ο.Ε .

Σελίδα 3

Το Ψήφισμα του 38ου Συνεδρίου της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ TΡΑΠΕΖΙΚΩΝ 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, Fax +302103617882

Αριθ. πρωτ. 1234

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Προς
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο
Τον Πρωθυπουργό της Χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
Προς τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Κων/νο Τασούλα
Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα
Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη
Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννη Βρούτση
Υπουργό Υγείας κ. Βασίλειο Κικίλια
Πολιτικά Κόμματα
Γ.Σ.Ε.Ε. – Α.Γ.Σ.Σ.Ε. – Ο.Τ.Ο.Ε.

Αθήνα, 12 Νοεμβρίου 2019

Το Ψήφισμα του 38ου Συνεδρίου της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε
Εμείς οι Συνταξιούχοι – που υπηρετήσαμε στις Τράπεζες της χώρας μας – Σύνεδροι του 38ου Συνεδρίου της Ο.
Σ.Τ.Ο.Ε., ενώνουμε τη φωνή μας με τη φωνή των πολιτών
και της κοινωνίας, για την πλήρη ανατροπή των αντιασφαλιστικών διατάξεων που μας οδήγησαν σε συνεχιζόμενη
φτωχοποίηση και οι οποίες επιβλήθηκαν με τις εντολές της
Τρόικας και των ξένων δανειστών. Αφού ενημερωθήκαμε
από τους ομιλητές και τους εισηγητές για τις τελευταίες
εξελίξεις που αναφέρονται στα ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά και στα εν γένει δικαιώματα μας,



ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ
ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ:
• Τη μη εφαρμογή των αποφάσεων 2287/2015 και
2290/2015 του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες
έκριναν παράνομες και αντισυνταγματικές τις περικοπές
των Συντάξεων (κυρίων και επικουρικών) καθώς και των
Δώρων Πάσχα, Χριστουγέννων και Αδείας από 1/1/2013
και εντεύθεν.
• Τη δραματική υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας (ΕΣΥ)
και την αδικαιολόγητη καθυστέρηση από τον ΕΟΠΥΥ της
καταβολής των ληξιπρόθεσμων οφειλών για ιατρικές δαπάνες στους δικαιούχους συναδέλφους μας, για να μπορέσουν να καλύψουν τα αυξημένα έξοδα της ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης.
• Τις συνεχιζόμενες αυξήσεις στις τιμές των ειδών και υπηρεσιών ευρείας και αναγκαίας κατανάλωσης. Ακριβαίνουν
συνεχώς τα πάντα ενώ αντίθετα το διαθέσιμο εισόδημά
μας έχει μειωθεί δραματικά από τις συνεχείς μνημονιακές
περικοπές.



ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ :
• Την άμεση εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ περί
αντισυνταγματικότητας των περικοπών που επιβλήθηκαν στις συντάξεις μας, χωρίς αποσπασματικούς επανυπολογισμούς-περικοπές αλλά στη βάση μιας αναμόρφωσης που θα εντάσσεται σε ένα ολοκληρωμένο, σταθερό
και δίκαιο κοινωνικό και ασφαλιστικό σύστημα στο οποίο
δεν θα εφαρμόζονται απλώς οριζόντιες περικοπές προς

εξυπηρέτηση αμιγώς δημοσιονομικών στόχων. Παράλληλα διεκδικούμε τη θεσμοθέτηση σταθερού πλαισίου που
θα επιτρέπει την αυτόματη δικαίωση μας χωρίς την υποχρέωση μας σε συνεχείς προσφυγές μας σε δικαστικές
αγωγές.
• Την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και τη
μείωση της δαπάνης συμμετοχής μας στα φάρμακα από
25% σε 15%.
• Την καταβολή των αναδρομικών που αντιστοιχούν στις
μνημονιακές περικοπές της κύριας σύνταξης για την περίοδο 12/5/2016 έως 31/12/2018.
• Την άμεση κατάργηση των περικοπών κατά τα ποσά
που αντιστοιχούν στους αντισυνταγματικούς Νόμους
4051/2012 και 4093/2012.
• Την πλήρη κατάργηση του Ν. 4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου) που με τις προβλεπόμενες ρυθμίσεις επανυπολογισμού των συντάξεων και την περικοπή των οικογενειακών επιδομάτων που έχουν οδηγήσει σε δραματική μείωση των εισοδημάτων μας.
• Την εφαρμογή των γενικών αρχών του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης, που επιτάσσει ότι το θεμελιωμένο
και ασκηθέν συνταξιοδοτικό δικαίωμα των ήδη Συνταξιούχων, να διέπεται από τον Ασφαλιστικό Νόμο που ίσχυε
κατά τον χρόνο θεμελίωσης και άσκησης του δικαιώματός τους, χωρίς παράνομους τρόπους επανυπολογισμού
που έρχονται σε προφανή δυσαναλογία με τις προκαταβληθείσες εισφορές που παραβιάζουν την αρχή της αναλογικότητας.
• Την μη ανατροπή των θεμελιωμένων συνταγματικά, απαράγραπτων, ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, που αν πραγματοποιηθεί θα οδηγήσει στην περαιτέρω εξαθλίωσή μας.



ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΤΙ:
Τα αποθεματικά των ασφαλιστικών μας ταμείων δεν ανήκουν στους εκάστοτε κυβερνώντες για να τα διαχειρίζονται
κατά το δοκούν. Είναι οι δικές μας υποχρεωτικές αποταμιεύσεις που στερηθήκαμε κατά τη διάρκεια του εργασιακού
μας βίου.
Συνέχεια στη σελ.4



Σελίδα 4

Από τ η δρ άσ η τ η ς Ο. Σ. Τ.Ο.Ε .
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Το Ψήφισμα του 38ου Συνεδρίου της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
από τη σελ 3
Συνέχεια
Αποτελούν τη συλλογική μας περιουσία και προορίζο-

νται αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των αυξημένων
αναγκών των συνταξιούχων. Τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα ήταν και είναι θεσμοθετημένα, κατοχυρωμένα, ιερά
και απαραβίαστα. Τίποτα και κανένας δεν μας τα χάρισε.
Κάθε κατάκτησή μας πάντα κερδήθηκε με πολλούς συνεχείς και επώδυνους αγώνες, θυσίες και αίμα. Δεν πρόκειται
να τα παραδώσουμε, δεν πρόκειται να τα χαρίσουμε σε κανένα. Είναι θέμα δικαιοσύνης, τιμής και αξιοπρέπειας. Είναι
θέμα ζωής.



ΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ Ή
ΦΟΡΕΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ :
Να μας αντιμετωπίσει, όπως αξίζει σε κάθε υπερήφανο,
αξιοπρεπή, έντιμο και πάντα συνεπή στις πάσης φύσεως

οικονομικές και κοινωνικές του υποχρεώσεις Έλληνα Συνταξιούχο.
• Να σταματήσουν να μας συκοφαντούν, ως δήθεν
προνομιούχους (των 1.000 € το μήνα μικτά!!!) και να μη μας
συμπεριφέρονται απαξιωτικά, προσβλητικά και ταπεινωτικά σαν να
είμαστε εμείς οι υπεύθυνοι για την υπερχρέωση, τα ελλείμματα, τη
φοροδιαφυγή, τη φοροαποφυγή και την κλεπτοκρατία στη Χώρα
μας.
• Να αναγνωρίσουν τα δίκαια αιτήματά μας και να προχωρήσουν
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 αποφασιστεί και τα κατοχυρωθεί θεσμικά η
ουσιαστική συμμετοχή των εκπροσώπων των Συνταξιούχων
σε όλους τους φορείς – επιτροπές στις οποίες λαμβάνονται οι
αποφάσεις που μας αφορούν.
Τ Ο 38Ο Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Ο

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

Οι Διεθνείς Δραστηριότητες της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ
Στη συνεδρίαση
της Εκτελεστικής
Επιτροπή (Ε.Ε.)
της F.E.R.P.A. που
πραγματοποιήθηκε την 5η και 6η
Δεκεμβρίου του
2019, στις Βρυξέλλες η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
εκπροσωπήθηκε από το μέλος του
Δ.Σ. και Γραμματέα των Δημοσίων και
Διεθνών Σχέσεων συνδ. Ν. Καραγεωργόπουλο. Παραθέτουμε απόσπασμα
από την ομιλία του εν λόγω συναδέλφου στην Ε.Ε.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Θα μου επιτρέψετε να σας εκθέσω
με λίγα λόγια τι ακριβώς συμβαίνει,
στην χώρα μου την Ελλάδα, για θέματα που αφορούν τα συνταξιοδοτικά
δικαιώματα των Ελλήνων συνταξιούχων, μετά από μια μακρά περίοδο
μνημονίων που είχε ως συνέπεια την
περικοπή των συντάξεων σε ποσοστό
άνω του 55 %. Συγκεκριμένα όλες οι
παράνομες περικοπές που έγιναν στις
κύριες και στις επικουρικές συντάξεις
για την περίοδο 31.12.2014 και εφ’
εξής, με πρόσφατες αποφάσεις του
Ανωτάτου Διοικητικού Δικαστηρίου
(ΣτΕ) κρίθηκαν αντισυνταγματικές και
υποχρεώνουν τον αρμόδιο Υπουργό
Κοινωνικής Ασφάλισης σε νέο υπολογισμό των συντάξεων. Αυτό βέβαια
δεν σημαίνει και επιστροφή όλων των
παράνομων κρατήσεων που έγιναν
όλη αυτή την περίοδο μέχρι να εκδοθεί η δικαστική απόφαση.

Η νέα κυβέρνηση για να ισοσκελίσει τις παράνομες κρατήσεις υπόσχεται για τις μεν επικουρικές συντάξεις
καταβολή των αναδρομικών από τον
Οκτώβριο του 2019, για δε τις κύριες
συντάξεις μια διορθωτική αύξηση στη
βάση του επανϋπολογισμού όπως
προβλέπει το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί προς ψήφιση
στις αρχές του 2020.
Ανάλογες αποφάσεις του Ανωτάτου
Διοικητικού δικαστηρίου αναμένονται
να εκδοθούν και για τις κύριες συντάξεις, χωρίς όπως έχουμε προείπει να
προβλέπεται και επιστροφή στο ακέραιο όλων των παράνομων μνημονιακών κρατήσεων.
Τελικά οι Έλληνες Συνταξιούχοι
βιώνουν μια ακόμα περίοδο περαιτέρω φτωχοποίησης τους χωρίς
προβλέψιμο τέλος.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Τον τελευταίο καιρό βλέπουμε δημοσιεύματα, που αναφέρονται στον κίνδυνο
που αντιμετωπίζουν, πανευρωπαϊκά, τα
συστήματα κοινωνικής ασφάλισης από
την αύξηση του προσδόκιμου ζωής.
Σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες του
ΟΟΣΑ, κράτη με προηγμένα ασφαλιστικά συστήματα όπως είναι η Ολλανδία και
η Δανία, προβάλλονται ως υπόδειγμα και
για άλλα μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, προκειμένου να προβούν σε μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού συστήματος.
Όμως οι όποιες αξιολογήσεις θα πρέπει
να στηρίζονται στο κατά πόσο ένα ασφαλιστικό σύστημα οδηγεί σε βελτιωμένα
οικονομικά αποτελέσματα που να καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες των
συνταξιούχων, αν είναι βιώσιμο και αν
απολαμβάνει της εμπιστοσύνη και της
στήριξης όλης της κοινότητας. 

ΕΜΕΙΣ ΟΙ 100.000.000 ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΑ ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ.
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΑΣ
ΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΓΕΝΕΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ
ΠΑΝΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΑΞΙΩΝ.
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ
ΟΧΙ ΤΩΝ ΜΟΝΟΠΩΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ.

