Η ΟΣΤΟΕ και μέσα από το 39 ο Συνέδριο της αναδιοργανώνεται,
προγραμματίζει και εντείνει τους διεκδικητικούς της αγώνες.
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Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, είναι αλήθεια ότι πολλές φορές τα αρνητικά φαινόμενα παρουσιάζονται
σωρευτικά στις ζωές των ανθρώπων και στις λειτουργίες των κοινωνιών.
Είναι επίσης γνωστό ότι μετά από κάθε προσωπική ή κοινωνική δοκιμασία τα άτομα βγαίνουν περισσότερο
ενισχυμένα και οι κοινωνίες με περισσότερο σφυρηλατημένη την κοινωνική συνοχή και την αλληλεγγύη.
Έχει διαπιστωθεί ότι όσες δομές λειτουργίας των κρατών και των κοινωνιών φάνηκε να υπολειτούργησαν
κατά τη διάρκεια των αρνητικών φαινομένων, πολέμων, σεισμών, πανδημιών, βγήκαν στο τέλος των περιπετειών αυτών ενδυναμωμένες, εμπειρότερες και λειτουργικότερες.
Με δεδομένες τις παραπάνω διαπιστώσεις και με την απεριόριστη θέλησή μας να λειτουργήσουμε για το καλό των συναδέλφων, της κοινωνίας και της πατρίδας, διαβεβαιώνουμε την κάθε συναδέλφισσα και τον κάθε συνάδελφο ότι παρά τις
δύσκολες συνθήκες που προέκυψαν από την επικίνδυνη εξάπλωση του κορωνοϊού και δημιούργησαν προβλήματα στην
εύρυθμη λειτουργία των γραφείων, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας δεν έπαψε να ασχολείται με την επίλυση των θεμάτων που
ταλανίζουν τους συναδέλφους μας.
Με την πεποίθηση ότι, μετά τη λήξη της ταλαιπωρίας, θα έχουμε κεφαλαιοποιήσει κάθε θετικό στοιχείο από αυτήν, θα
μπορέσουμε όλοι μαζί να προωθήσουμε ορισμένες από τις παραμελημένες αξίες όπως ΑΓΑΠΗ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ, ΣΥΝΤΡΟΦΙΚΟΤΗΤΑ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ στις οποίες πάντα πιστεύουμε. ■

Η Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. εύχονται
σε όλους τους Συναδέλφους μας και τα μέλη των οικογενειών τους καλές γιορτές, χρόνια πολλά με υγεία και το 2021 να δικαιωθούν
οι αγώνες μας και να απαλλαγούμε από τον covid και
τα μνημόνια.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΟ 39Ο ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι Σύνεδροι,
Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, η διεξαγωγή του 39ου
Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας
– η οποία είχε προγραμματισθεί για τα μέσα Νοεμβρίου του 2020 – έχει αναβληθεί λόγο του covid και θα
πραγματοποιηθεί μόλις επιτρέψει η κυβέρνηση τις
συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων με τη φυσική παρουσία
όλων των συνέδρων.
Παρ’ όλα αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας προετοιμάζεται, όπως πάντα, για να εξασφαλίσει την
έγκαιρη και πλήρη ενημέρωση των συνέδρων γεγονός που
αποτελεί βασική προϋπόθεση της ουσιαστικής συμμετοχής
τους σε όλες τις, προβλεπόμενες από το καταστατικό μας,
συνεδριακές διαδικασίες. Κι’ αυτό γιατί η πάγια αντίληψη μας

για τα Συνέδρια συνοψίζεται στα εξής:
Τα Συνέδρια της Ομοσπονδίας μας δεν πρέπει να περιορίζονται στις τυπικές διαδικασίες και τα θέματα που περιγράφονται στο καταστατικό. Πάντα πρέπει να αποτελούν αφενός μεν ένα ανοιχτό και ελεύθερο βήμα για
ανταλλαγή χρήσιμων απόψεων και γόνιμων προβληματισμών και αφετέρου ένα δυναμικό σημείο εκκίνησης για το σχεδιασμό των διεκδικητικών αγώνων
του κλάδου μας που αριθμεί 50.000 περίπου τραπεζοσυνταξιούχους. Και φυσικά σε όλα τα Συνέδρια μας από την
έναρξη μέχρι τη λήξη τους επιδιώκουμε να κυριαρχεί η ευλαβική προσήλωση στις δημοκρατικές διαδικασίες και η
ισότιμη συμμετοχή όλων των συνέδρων.
Έτσι στο 39ο Συνέδριο θα έχουμε την ευκαιρία για την από

Συνέχεια στη σελ. 2

Βλέπε: Σελ.1:Το μήνυμα της Προέδρου • Σελ.1-2: Προετοιμάζουμε το 39ο Συνέδριο • Σελ. 2-3-4-5:Ο Διοικητικός
Απολογισμός • Σελ. 6: Ο Οικονομικός Απολογισμός του 2019 • Σελ. 7-8: Η Έκθεση των ελεγκτών • Σελ. 8:
Επί του πιεστηρίου: ν.4756/2020 αρ.72 Παράταση της θητείας των Δ.Σ. των συνδικαλιστικών οργανώσεων
εργαζομένων, συνταξιούχων και εργοδοτών.

Σελίδα 2

Από τ η δρ άσ η τ η ς Ο.Σ.Τ. Ο. Ε .
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΜΕ ΤΟ 39 ο ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Συνέχεια από τη σελ. 1

κοινού: α) αξιολόγηση όλων των δεδομένων που συνθέτουν
την συγκυρία, β) επανεξέταση και ομαδοποίηση όλων των
προβλημάτων που μας απασχολούν, γ) επεξεργασία όλων
των σχετικών απόψεων και προτάσεων και δ) διαμόρφωση
του σχεδιασμού και της επιλογής του καταλληλότερου διεκδικητικού προγράμματος δράσης προσαρμοσμένου στις
διεκδικήσεις των μελών μας, στις επικρατούσες εκάστοτε
συνθήκες και στη δυναμική και στις προτεραιότητες της
Ομοσπονδίας και των Συλλόγων – Μελών μας.
Στα παραπάνω πολύ σημαντικά θέματα που θα απασχολήσουν το 39ο Συνέδριο μας θα πρέπει να προστεθούν: α) η
ενότητα, η συνεργασία και η ενεργητική συμμετοχή όλων των
συλλόγων του κλάδου στην Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. γιατί η ισχύς εν τη ενώσει, β) η διοικητική, οργανωτική και λειτουργική αναδιοργάνωση της Ομοσπονδίας μας για να ανταποκριθεί με μεγαλύτερη επιτυχία στις νέες σημερινές προκλήσεις και γ) η εκλογή
νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής που
είναι ανάγκη να στελεχωθούν από συνδικαλιστές οι οποίοι
να θέλουν, να ξέρουν και να μπορούν να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις και στις ευθύνες των θέσεων για τις οποίες υποβάλλουν υποψηφιότητα προκειμένου να εκλεγούν.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι Σύνεδροι,
Η πρωτόγνωρες σε έκταση και ένταση καταιγιστικές επιθέσεις από τα οργανωμένα μονοπωλιακά συμφέροντα και τους

λακέδες τους σε πολιτικό και συνδικαλιστικό επίπεδο κατά
των θεσμοθετημένων και κατοχυρωμένων ασφαλιστικών και
κοινωνικών μας δικαιωμάτων, που εντάθηκαν τα τελευταία
10 πέτρινα μνημονιακά χρόνια και πολλαπλασιάστικαν στους
μήνες του covid, έχουν δυσμενέστατες συνέπειες και σε εμάς
τους τραπεζοσυνταξιούχους.
Για την αντιμετώπιση των ανωτέρω πρωτοφανών επιθέσεων απαιτείται η διοικητική, οργανωτική και λειτουργική αναβάθμιση της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. η οποία όμως εμποδίζεται από σειρά διχαστικών πρακτικών και διασπαστικών επιλογών διαφόρων
παραγόντων που παραμένουν στενά και άκριτα προσκολλημένοι σε εντολές πού προέρχονται από εξωσυνδικαλιστικά
και κομματικά κέντρα. Οι παράγοντες αυτοί, ευτυχώς λίγοι,
υπονομεύουν τον διεκδικητικό προσανατολισμό, εμποδίζουν
την μαζικότητα, καταστρατηγούν τη δημοκρατική λειτουργία,
και ακυρώνουν κάθε μορφή αυτονομίας και ανεξαρτησίας
των συνδικαλιστικών οργάνων. Προσπαθούν να συκοφαντήσουν, να περιθωριοποιήσουν, να αδρανοποιήσουν και να απαξιώσουν, κατά το δοκούν, κάθε συνδικαλιστική οντότητα που
δεν μπορούν να ελέγξουν. Τελικά αρνούνται τα αποδεχτούν
στην πράξη την ευρύτερη δυνατή συνεργασία και συμμετοχή
όλων στους διεκδικητικούς αγώνες σε διάταξη πανστρατιάς,
και ξεχνούν ότι, ιδιαίτερα σε χαλεπούς καιρούς, κανένας συνεπής αγωνιστής δεν περισσεύει. ■

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ

Στο 38ο Ετήσιο Τακτικό Απολογιστικό
Συνέδριο εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα
της Ομοσπονδίας μας που έλαβαν χώρα
μέχρι και τον Οκτώβριο του 2019. Το
επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή από
τον Νοέμβριο του 2019 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020 η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. ανέπτυξε ση-

μαντική πολυεπίπεδη και πολυσήμαντη
δράση η οποία παρουσιάζεται συνοπτικά
παρακάτω. Με το κείμενο αυτό θα επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ενημέρωση των
Συναδέλφων Συνέδρων και στη συνέχεια
θα τους δοθεί η δυνατότητα να τοποθετηθούν αντικειμενικά στο 39ο Εκλογοαπο-

λογιστικό Συνέδριο το οποίο θα πραγματοποιηθεί – σύμφωνα με το καταστατικό
της Ομοσπονδίας μας – όταν η κυβέρνηση επιτρέψει την συμμετοχή όλων των
Συνέδρων στις συνεδριάσεις των Γενικών
Συνελεύσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

ΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. (11ος 2019 έως 12ος 2020)

1. Έκδοση εφημερίδας ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΟ- Απολογιστικό Συνέδριο της ΟΣΤΟΕ στην αί- ΣΜΟΣ τεύχος 136 Οκτώβριος – ΝοέμβριΣΜΟΣ τεύχος 135 Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2019. Αναγγελία και πρόσκληση
για την πραγματοποίηση του 38ου Απολογιστικού Συνεδρίου της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
2. 12/11/2019 38ο Τακτικό Συνέδριο
Πραγματοποιήθηκε το 38ο Ετήσιο Τακτικό

θουσα της ΟΤΟΕ. Παρευρεθήκαν κατόπιν
προσκλήσεως ο Πρόεδρος της ΟΤΟΕ κ. Σταύρος Κούκος και ο Επίτιμος Πρόεδρος της
ΟΣΤΟΕ κ. Ιγνάτιος Πλιάκος.
3. 12/11/2019 Το ΨΗΦΙΣΜΑ του 38ου Συνεδρίου της ΟΣΤΟΕ προς αποδέκτες:
Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη
Παυλόπουλο, τον Πρωθυπουργό της Χώρας
κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρόεδρο της
Βουλής κ. Κων/νο Τασούλα, τους Υπουργούς
Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα, Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Άδωνι Γεωργιάδη, Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γιάννη
Βρούτση, Υγείας κ. Βασίλειο Κικίλια, τα Πολιτικά Κόμματα, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις Γ.Σ.Ε.Ε. – Α.Γ.Σ.Σ.Ε. – Ο.Τ.Ο.Ε.
4. Έκδοση εφημερίδας ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΟ-

ος- Δεκέμβριος 2019. Ειδική Έκδοση με τα
αποτελέσματα του 38ου Συνεδρίου και το
Ψήφισμα.
5. 12/11/2019 Εστάλη από την Ομοσπονδία
μας επιστολή διαμαρτυρίας στον Υφυπουργό
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Νότη
Μηταράκη, για άρνηση συνάντησης με το
Προεδρείο της ΟΣΤΟΕ. (αρ.πρωτ.1235).
6. 19/11/2019 Έκτακτη εξουσιοδότηση
στον Δικηγόρο κ. Βερβεσό Δημήτριο για παρέμβαση υπέρ των Συλλόγων (Εθνοκάρτας,
Αττικής, Αθηνών – Eurobank) κατά του ΤΑΠΙΛΤΑΤ (αρ.πρωτ.1237/19.11.2019).
7. 19/11/2019 Η Ομοσπονδία μας έλαβε
επιστολή από τον Δ/ντή του Υφυπουργού
Εργασίας κ. Νότη Μηταράκη, κ. Κωστάκο, με
θέμα συνάντηση για το ζήτημα της ένταξης 

Όποιος αγωνίζεται μπορεί και να χάσει. Όποιος δεν αγωνίζεται έχει ήδη χάσει !!!
Μπέρτολτ Μπρέχτ (Bertolt Brecht)
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Από τ η δρ ά σ η τ η ς Ο. Σ. Τ.Ο.Ε .

Σελίδα 3

 των ασφαλισμένων του ΤΑΠΙΛΤΑΤ στο ΕΤΕΑ-

ΕΠ και ότι αυτή έχει ήδη υλοποιηθεί με τον
Σύλλογο Συνταξιούχων της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας.
8. 26/11/2019 Η Ομοσπονδία μας έλαβε επιστολή από την ΑΓΣΣΕ σχετικά με σχέδιο «Ένστασης-Αίτησης θεραπείας» κατά του ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής σύνταξης.
9. 2/12/2019 Εξουσιοδότηση στον κ. Βερβεσό Δημήτριο, Δικηγόρο Αθηνών, προκειμένου να προβεί σε πρόσθετη παρέμβαση
υπέρ των Συλλόγων – Μελών της ΟΣΤΟΕ
κατά την εκδίκαση αίτησης αναστολής ενώπιον του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών
των Κουτσόπουλου Ιωάννη του Χρήστου,
Περονικολή Γεωργίου του Ιωάννη κλπ, κατά
της 2508/2019 απόφασης Μ.Π.Α εκουσίας
διαδικασίας, που θα δικαστεί 03/12/2019 στο
Εφετείο Αθηνών, Τμήμα 16, 7ος όροφος, ώρα
13.30 από την Δωροθέα Νικάνδρου (αρ.πρωτ
1242/2.12.2019).
10. 4/12/2019 Με σχετική παρέμβαση της
Προέδρου της Ομοσπονδίας κας Ελένης Κλητοράκη-Πούλια τακτοποιήθηκε η οικονομική
εκκρεμότητα του Συλλόγου Συνταξιούχων
ALPHA BANK (σχετική επιστολή τους 539).
11. 5-6/12/2019 Πραγματοποιήθηκε η συνεδρίαση της ολομέλειας της Εκτελεστικής
Επιτροπής της F.E.R.P.A στις Βρυξέλλες. Την
Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. εκπροσώπησε ο συνάδελφος Ν.
Καραγεωργόπουλος, ο οποίος στην ομιλία
- εισήγησή του αναφέρθηκε στις συνθήκες
περαιτέρω φτωχοποίησης που βιώνουν οι
Έλληνες Συνταξιούχοι.
12. 9/12/2019 Πραγματοποιήθηκε η υπ’
αριθ. 217-20/9.12.2019 Συνεδρίαση του Δ.Σ.
της Ομοσπονδίας μας, με θέματα: Συζήτηση
– Συμπεράσματα του 38ου Τακτικού Συνεδρίου της ΟΣΤΟΕ, την Ενημέρωση και την Πορεία Θεμάτων, την Υπογραφή των Πρακτικών
της προηγούμενης Συνεδριάσεως του Δ.Σ. με
αριθ. 216-19/6.11.2019, Έγκριση Δαπανών
6/11 έως 8-12/2019 και Διάφορα Θέματα.
13. 7/1/2020 Εστάλη από την Ομοσπονδία
μας επιστολή στους Συλλόγους – Μέλη σχετικά με τη συμμετοχή τους στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας της ΑΓΣΣΕ την Παρασκευή
10/1/2020 στις 10.00π.μ. στην είσοδο του
ΣτΕ κατά της επιχειρούμενης φαλκίδευσης
των συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων (αρ.
πρωτ.1253).
14. 7/1/2020 Δημοσίευση της ΟΣΤΟΕ στην
εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ» σχετικά με την επιχειρούμενη φαλκίδευση των δικαιωμάτων των
συνταξιούχων με την επιχειρούμενη, και χωρίς σχετική μελέτη, διατήρηση των αντισυ-

νταγματικών περικοπών στις συντάξεις μας.
15. 10/01/2020 Η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. συμμετείχε
μαζικά και δυναμικά, μαζί με την ΑΓΣΣΕ στη
συγκέντρωση διαμαρτυρίας που οργάνωσε
η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 στις 10.00 π.μ. μπροστά στην είσοδο
του ΣτΕ με αιτήματα:
• ΤΗΝ ΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ.
• ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ
ΣΤΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΣτΕ ΤΟΥ 2015.
• ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΟΥΣ
ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ.
• ΤΗΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ –
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ.
• ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.
16. 10/1/2020 Δικάσιμος στο ΣτΕ Παρέμβαση της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. στην πιλοτική δίκη ενώπιον του ΣτΕ (Παράσταση, κατάθεση νομιμοποιητικών εγγράφων και Υπόμνημα).
17. 15/1/2020 Πραγματοποιήθηκε η υπ’
αριθ 218-21/15.1.2020 Συνεδρίαση του Δ.Σ.
της Ομοσπονδίας μας με θέματα: την Ενημέρωση και την Πορεία Θεμάτων, την Υπογραφή των Πρακτικών της προηγούμενης Συνεδριάσεως του Δ.Σ. με αριθ. 217-20/9.12.2019,
Έγκριση Δαπανών 9/12 έως 31-12/2019 &
1/1 έως 14/1/2020 και Διάφορα Θέματα. Στη
συνέχεια πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη
κοπή της Πίτας της Ομοσπονδίας στην οποία

παρευρέθηκαν κατόπιν προσκλήσεως επίτιμοι καλεσμένοι. Αποχώρησε η Γραμματεύς
της Ομοσπονδίας μας κα Αυγουστάκη Ελένη
και την αντικατέστησε η νέα Γραμματεύς της
Ομοσπονδίας κα Δικαίου Σοφία.
18. 22/1/2020 Εστάλη από την Ομοσπονδία
μας επιστολή προς τους Συλλόγους – Μέλη
της Ομοσπονδίας σχετικά με τις Ετήσιες Κάρτες Αστικών Συγκοινωνιών ΟΑΣΑ 2020 (Αρ.
πρωτ 1262).
19. 22/1/2020 Η Ομοσπονδία μας έλαβε
επιστολή από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με Θέμα: Απόδοση στις
συνταξιουχικές οργανώσεις της εισφοράς
του αρθρ. 102 του ν.4387/2016 έτους 2017.
20. 31/1/2020 Η Ομοσπονδία μας έλαβε
επιστολή από την ΑΓΣΣΕ σχετικά με το ασφαλιστικό νομοσχέδιο και τα σημεία που θα
παρουσιάσει ο Πρόεδρος της στη συζήτηση
που θα γίνει στη αρμόδια επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων.
21. 5/2/2020 Η Ομοσπονδία μας έλαβε
υπόμνημα από τον Σύλλογο Συνταξιούχων
Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος προς τον
Υπουργό Εργασίας κ. Ιωάννη Βρούτση και
την Υφυπουργό κα Δόμνα Μιχαϊλίδου σχετικό το υπό διαβούλευση σχέδιο Νόμου για
την Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση.
22. 5/2/2020 Πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της Ομοσπονδίας μας ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΣΚΕΨΗ με θέμα : Ενημέρωση για το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο. Παρευρέθησαν οι κ.κ.:
Ελένη Κλητοράκη-Πούλια-Πρόεδρος ΟΣΤΟΕ,
Νικόλαος Καραγεωργόπουλος Μέλος του
Δ.Σ. της ΟΣΤΟΕ, Ελένη Μωραΐτη Πρόεδρος
Σ.Σ. ALPHA BANK, Αγγελική Οικονόμου Πρόεδρος Σ.Σ. ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ, Πέτρος Παρίσης
Μέλος Σ.Σ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Γεωργία 
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 Φιλιπποπούλου Νομική Σύμβουλος ΟΣΤΟΕ,

Βασίλειος Βασιλόπουλος Νομικός Σύμβουλος Σ.Σ. ΑΤΕ και Όλγα Αγγελοπούλου Νομική
Σύμβουλος Σ.Σ. ALPHA BANK.
23. 7/2/2020 Η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. συμμετείχε στη
Διαβούλευση του Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων για το Ασφαλιστικό
Νομοσχέδιο.
24. 10/2/2020 Εστάλη από την Ομοσπονδία
μας επιστολή προς τους Συλλόγους – Μέλη
της Ομοσπονδίας σχετικά με την στήριξη
της ΟΣΤΟΕ στην απεργία του Ε.Κ.Α. την Τρίτη
18/2/2020
25. 10/2/2020 Η Ομοσπονδία μας έλαβε
επιστολή από το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων με Θέμα: Δημοσίευση
απόφασης στο ΦΕΚ 5007/31-12-2019 και
Απόδοση στις συνταξιουχικές οργανώσεις
της εισφοράς του αρθρ. 102 του ν.4387/2016
έτους 2017.
26. 19/2/2020 Η Πρόεδρος παρευρέθη,
κατόπιν Προσκλήσεως, (αρ.πρωτ.εισερχ.
562/11.2.20) στην Ετήσια Τακτική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου Συνταξιούχων της ALPHA BANK στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ.
27. 19/2/2020 Αποστολή δικαιολογητικών
στο Υπουργείο Εργασίας σχετικά με την
απόδοση στην ΟΣΤΟΕ της εισφοράς του
άρθρου 102 του ν.4387/2016 όπως ισχύει,
για το έτος 2017 (Υ.Α 59139/1842/2019 ΦΕΚ
Β΄5007/31.12.2019) (Αρ.Πρωτ.1272/).
28. 26/2/2020 Πραγματοποιήθηκε η υπ’ αριθ.
219-22/26.2.2020 Συνεδρίαση του Δ.Σ. της
Ομοσπονδίας μας με θέματα: την Ενημέρωση
για την Πορεία των Θεμάτων, την Υπογραφή
των Πρακτικών της προηγούμενης Συνεδριάσεως του Δ.Σ. με αριθ. 218-21/15.1.2020, την
Έγκριση Δαπανών από 15/1 έως 25-2/2020 και
Διάφορα Θέματα.
29. 5/3/2020 Εστάλη από την Ομοσπονδία
μας επιστολή προς Υπουργείο Εργασίας με
αποδέκτη τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Βρούτση με θέμα αίτημα για συνάντηση με αντιπροσωπεία του Δ.Σ.
της ΟΣΤΟΕ (Αρ.πρωτ.1283).
30. Έκδοση εφημερίδας ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ τεύχος 137 Ιανουάριος – Φεβρουάριος – Μάρτιος 2020 με αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα για τον νόμο 4670/2020 και
τον νόμο 4680/2020 το οποίο συντάχθηκε
από το νομικό επιτελείο της Ομοσπονδίας
μας .
31. 22/5/2020 Η Ομοσπονδία μας έλαβε
επιστολή από την ΟΤΟΕ σχετικά με τις αποζημιώσεις για κατόχους προσωποποιημένων
καρτών ΑΤΗΕΝΑ Card λόγω των περιορισμών
στις μετακινήσεις των πολιτών.
32. 28/5/2020 Εστάλη από την Ομοσπονδία
μας 2η επιστολή προς Υπουργείο Εργασίας
με αποδέκτη τον Υπουργό κ. Βρούτση με
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θέμα επαναφορά αιτήματος για συνάντηση
με αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της ΟΣΤΟΕ προκειμένου να τεθούν τα θέματα που αφορούν
τους συνταξιούχους (Αρ.πρωτ.1299).
33. 4/6/2020 Η Ομοσπονδία μας έλαβε
επιστολή από την ΓΣΕΕ σχετική με την παράταση θητείας των διοικητικών οργάνων
των συνδικαλιστικών οργανώσεων έως τις
30/9/2020 λόγω του κορωνοϊού.
34. 18/6/2020 Εστάλη στην Ομοσπονδία
μας ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ σχετ. με συνάντηση με
την Διοίκηση του ΕΦΚΑ.ΤΗΝ Τρίτη 17.6.2020
35. 3/7/2020 Εστάλη από την Ομοσπονδία
μας 3η επιστολή προς το Υπουργείο Εργασίας με αποδέκτη τον Υπουργό κ. Βρούτση με
θέμα την επαναφορά του αιτήματος μας για
συνάντηση του με αντιπροσωπεία του Δ.Σ.
της ΟΣΤΟΕ προκειμένου να τεθούν τα θέματα που αφορούν τους συνταξιούχους (Αρ.
πρωτ.1302).

“

Οι συνάδελφοί μας
τραπεζοσυνταξιούχοι
δικαιολογημένα απαιτούν
από την Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. να μη
μεταβάλλεται σε αρένα
συνεχών κομματικο
– παραταξιακών
αντιπαραθέσεων και
συγκρούσεων, αλλά να
αποτελεί το δόρυ στις
διεκδικήσεις μας και την
ασπίδα υπεράσπισης
των κατοχυρωμένων
ασφαλιστικών μας
δικαιωμάτων

„

36. 6/7/2020 Η Ομοσπονδία μας έλαβε

επιστολή από τον Σύλλογο Συνταξιούχων
Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας με θέμα την παραχώρηση αίθουσας για την Συνεδρίαση του
νέου Δ.Σ. του Συλλόγου (προσωρινή Διοίκηση από 30/6/2020).
37. 8/7/2020 Η Ομοσπονδία μας και η Πρόεδρος κα Ελένη Κλητοράκη – Πούλια έλαβε
ευχαριστήρια επιστολή από τον Δήμο Αθηναίων και το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης για την προσφορά μας (καρέκλες γραφείου και συμβουλίου).
38. 9/7/2020 Εστάλη από την Ομοσπονδία
μας επιστολή προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη
του Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής
Τράπεζας της Ελλάδος σχετικά με την συμμετοχή του ως άνω Συλλόγου στην ΟΣΤΟΕ μετά
από την πληρωμή των εισφορών του έτους
2019, προκειμένου να επανακτήσει ο ΣΣΕΤΕ

το δικαίωμα συμμετοχής του στις εκλογικές
διαδικασίες που θα διεξαχθούν το 4ο τρίμηνο του 2020.
39. Έκδοση εφημερίδας ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ τεύχος 138 Απρίλιος – Μάϊος - Ιούνιος
2020 με τις επισημάνσεις της ΟΣΤΟΕ και με
ενημερωτικές ανακοινώσεις συνδικαλιστικών οργανώσεων.
40. 15/7/2020 Πραγματοποιήθηκε η υπ’
αριθ. 220-23/15.7.2020 Συνεδρίαση του Δ.Σ.
της Ομοσπονδίας μας με θέματα: την Έγκριση Ισολογισμού 2019, την Ενημέρωση για
την Πορεία των Θεμάτων, την Υπογραφή των
Πρακτικών της προηγούμενης Συνεδριάσεως του Δ.Σ. με αριθ. 219-22/26.2.2020, την
Έγκριση Δαπανών από 26/2 έως 14-7/2020
και Διάφορα Θέματα
41. 21/7/2020 Εστάλη από την Ομοσπονδία
μας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ στους Συλλόγους-Μέλη
μας σχετικά με τις αποφάσεις του ΣτΕ για τα
αναδρομικά (υπ’ αριθ. 1439, 1440, 1441, 1442
και 1443 / 2020). Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
για την πληρέστερη και έγκυρη ενημέρωση
όλων των συναδέλφων, αποφάσισε να αναθέσει στο νομικό επιτελείο μας να συντάξει
ένα αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα σχετικό με τις ως άνω αποφάσεις του ΣτΕ (μόλις
δημοσιευτούν τα πλήρη κείμενα).
42. 21/7/2020 Εστάλη από την Ομοσπονδία μας e-mail στο Γραφείο του Υπουργού κ.
Ιωάννη Βρούτση, με το οποίο ενημερώνουμε
ότι εφ’ όσον οριστεί συνάντηση θα παρευρεθούν η Πρόεδρος της ΟΣΤΟΕ κα Ελένη
Κλητοράκη Πούλια και η Πρόεδρος τους
Συλλόγου Συνταξιούχων της Εθνοκάρτας κα
Αγγελική Οικονόμου.
43. 30/7/2020 Η Ομοσπονδία μας έλαβε
από το δικηγορικό γραφείο του κ. Φιλιππόπουλου την σχετική, με την μείωση των συντάξεων, τροπολογία του νομοσχεδίου.
44. 31/7/2020 Η Ομοσπονδία μας έλαβε
επιστολή από την ΑΓΣΣΕ με θέμα την τροπολογία του νομοσχεδίου του Υπουργείο
Οικονομικών που έχει σχέση με το θέμα των
αναδρομικών.
45. 31/7/2020 Εστάλη από την Ομοσπονδία
μας 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ στους Συλλόγους –
Μέλη μας σχετικά με τις αποφάσεις του ΣτΕ
για τα αναδρομικά και τους ενημερώνει ότι
θα ζητήσει από την Κυβέρνηση να τηρήσει
τις αρχές του κράτους δικαίου, να αναθεωρήσει την απόφαση της, να σεβαστεί την
απόφαση του ΣτΕ και να καταβάλλει στους
δικαιούχους συνταξιούχους το σύνολο των
αναδρομικών που δικαιούνται. Συγχρόνως,
ενημερώνει τους Συλλόγους - Μέλη της ότι
το νομικό επιτελείο μελετά το κείμενο της
αποφάσεως και μετά το καλοκαίρι θα τους
ενημερώσει αναλυτικά για τις δυνατότητες
που έχουμε για την άσκηση σχετικής προσφυγής ενώπιον των αρμόδιων Ευρωπαϊκών 
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 Δικαστηρίων προκειμένου να επιτύχουμε την

πλήρη αποκατάσταση των συνταξιοδοτικών
μας δικαιωμάτων.
46. 8/9/2020 Η Ομοσπονδία μας έλαβε ειδοποίηση (e-mail) από την F.E.R.P.A. για τη
ματαίωση –λόγω του covid 19 – της συνεδρίασης της ολομέλειας της Εκτελεστικής Επιτροπής της F.E.R.P.A η οποία είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες
στις 4 & 5/12/2020.
47. 21/9/2020 Η Ομοσπονδία μας έλαβε
από την ΓΣΕΕ επιστολή με ΘΕΜΑ: «Παράταση της θητείας των διοικητικών οργάνων των
συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων
και εργοδοτών». Η θητεία των διοικητικών
οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων
καθώς και των εργοδοτικών οργανώσεων η
οποία έχει παραταθεί έως τις 30/9/2020 παρατείνεται έως τις 31/12/2020.
48. 25/9/2020 Πραγματοποιήθηκε η υπ’
αριθμόν 221-24/25.09.2020 Συνεδρίαση
του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας με θέματα:
την Έγκριση του Οικονομικού Απολογισμού
2019 και Προϋπολογισμού 2020, την Ενημέρωση για την Πορεία των Θεμάτων μας, την
Υπογραφή των Πρακτικών της προηγούμενης Συνεδριάσεως του Δ.Σ. με αριθ. 22023/15.07.2020, την Έγκριση Δαπανών από
15/07 έως 25-09/2020, την Ανανέωση της
Σύμβασης της κας Δικαίου Σοφίας και Διάφορα άλλα Θέματα.
49. 01/10/2020 Συντάχθηκε και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας η ανακοίνωση της
Ομοσπονδίας μας για την 1η Οκτωβρίου,
την οποίαν ο Ο.Η.Ε. έχει ορίσει ως στην Παγκόσμια Ημέρα τιμής αφιερωμένη στους
συνταξιούχους και τους ηλικιωμένους του
πλανήτη μας.
50. 02/10/2020 Πραγματοποιήθηκε παράσταση στον Άρειο Πάγο εκ μέρους της Ομοσπονδίας μας του δικηγόρου μας κ. Σαπουντζάκη για την υποστήριξη του ΤΑΠΙΛΤΑΤ και
του Σ.Σ. της Alpha Bank κατά την εκδίκαση
σχετικής αναιρέσεως.
51. 08/10/2020 Εστάλη από την Ομοσπονδία μας έγγραφο προς τον νέον Υφυπουργό
Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Παναγιώτη Τσακλόγλου, για να του εκφράσουμε τα συγχαρητήρια μας για την ανάληψη των καθηκόντων
του και να του ζητήσουμε να μας ορίσει μία
συνάντηση προκειμένου να του εκθέσουμε τα θέματα που μας απασχολούν και να
ανταλλάξουμε γι’ αυτά τις απόψεις μας (Αρ.
Πρωτ.1326).
52. 17/10/2020 Η Ομοσπονδία μας ενημερώθηκε από την F.E.R.P.A.,για τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά
με τον covid-19, οι επιπτώσεις του οποίου

προκαλούν σοβαρές ανησυχίες για τους
εργαζόμενους και στους συνταξιούχους.
Σημειώνεται ότι θα πρέπει να είναι προσιτή η πρόσβαση στο εμβόλιο σε όλους τους
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν αυτό
κυκλοφορήσει.
53. Έκδοση εφημερίδας ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ τεύχος 139 Ιούλιος – Αύγουστος – Σεπτέμβριος 2020 με θέματα: Η αναβολή του
39ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου της
Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. Από τη δράση της Ομοσπονδίας
μας. Ανακοινώσεις Συνδικαλιστικών Οργανώσεων. Το Φ.Ε.Κ. για τα αναδρομικά των
συντάξεων του ιδιωτικού τομέα στον οποίον
εντάσσονται και οι τραπεζοσυνταξιούχοι
54. 20/10/2020 Εστάλη από την Ομοσπονδία μας ενημερωτικό σημείωμα – απάντηση
σε πανευρωπαϊκή έρευνα της F.E.R.P.A. σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα
μας για τους ηλικιωμένους που φιλοξενούνται
σε οίκους ευγηρίας ή κατ’ οίκον. Και συγκεκριμένα μας ζήτησαν στοιχεία και πληροφορίες
για την ασφαλιστική τους κάλυψη, για το ποιος
βαρύνεται με τα έξοδα φιλοξενίας και αν είναι
επαρκής η υγειονομική τους περίθαλψη.
55. 23/10/2020 Συντάχθηκε από το συνεργαζόμενο νομικό γραφείο και αναρτήθηκε
στην ιστοσελίδα της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. μία Επίκαιρη
Ανακοίνωση για τα Αναδρομικά των συνταξιούχων.
56. 30/10/2020 Πραγματοποιήθηκε η υπ’
αριθμόν 222-25/30.10.2020 Συνεδρίαση του
Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας με θέματα: Αναβολή λόγω COVID-19 του 39ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου. Ενημέρωση. Έγκριση
δαπανών 25/9/2020 – 29/10/2020. Διάφορα.
Υπογραφή Πρακτικών 221-24/25.9.2020.
57. 27/11/2020 Η Ομοσπονδία μας μόλις έλαβε γνώση του άρθρου 72 του ν.

4756/2020 (Φ.Ε.Κ. Α 235/26-11-2020), το
οποίο παρατείνει τη θητεία των διοικητικών
οργάνων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων
εργαζομένων, εργοδοτών και συνταξιούχων,
μέχρι την 30η/6/2021, συνεργάστηκε με το
νομικό μας γραφείο για την αντιμετώπιση
των επιπτώσεων που θα προκύψουν στον
προγραμματισμό των συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων (Βλέπε σελ. 8 του ανά χείρας
τεύχους 140 του Τ.Κ. ενότητα: «Επί του Πιεστηρίου»).
58. 4/12/2020 Συντάχθηκε από την Ομοσπονδία μας και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. μία σύντομη Επίκαιρη Ανακοίνωση για τον επανυπολογισμό των συντάξεων των συνταξιούχων. Θα ακολουθήσει
και άλλη σχετική ενημερωτική ανακοίνωση.
59. 7/12/2020 Οι νομικοί μας σύμβουλοι
κατέθεσαν για λογαριασμό της Ομοσπονδίας μας προσφυγή στο ΣτΕ με αίτημα την
ακύρωση της υπ΄αριθμ Φ11321/35005/1528
(ΦΕΚ 4536/Β/2020) υπουργικής απόφασης
με την οποίαν η πολιτεία συμμορφώθηκε
μερικώς και επιλεκτικά και όχι στο σύνολο
της απόφασης του ΣτΕ, μη επιστρέφοντας
τις μειώσεις στις επικουρικές, στα δώρα
και στο επίδομα αδείας του 11μήνου όπως
επιτάσσει το δεδικασμένων των υπ’ αριθμ.
2287-2288/2015, 1439/2020 αποφάσεων
της ολομέλειας του ΣτΕ.
60. Έκδοση εφημερίδας ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ τεύχος 140 Οκτώβριος – Νοέμβριος
– Δεκέμβριος 2020 με θέματα: Το μήνυμα της
Προέδρου. Προετοιμάζουμε το 140ο Συνέδριο. Ο διοικητικός απολογισμός. Ο οικονομικός απολογισμός. Η έκθεση ελέγχου των
ελεγκτών. Επί του πιεστηρίου: «παρατείνεται
η θητεία των διοικητικών οργάνων των Συνδ/
κών Οργανώσεων».

Τα ασφαλιστικά και κοινωνικά μας δικαιώματα είναι θεσμοθετημένα, κατοχυρωμένα, ιερά και
απαραβίαστα – κατακτήθηκαν με πολλούς αγώνες, θυσίες και αίμα – δεν πρόκειται να τα παραδώσουμε,
να τα χαρίσουμε σε κανένα – είναι θέμα δικαιοσύνης, τιμής και αξιοπρέπειας – είναι θέμα ζωής.

Από τ η δρ άσ η τ η ς Ο. Σ. Τ.Ο. Ε .
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Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΜΑΣ
Ο ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. ΤΗΣ 31/12/2019

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΑΚΙΝΗΤΟ (Πανεπιστ.34)
ΕΞΟΔ. ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤ.
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 2
ΕΠΙΠΛΑ & ΣΚΕΥΗ

507.311,29
370.000,00 			
50.863,52 		

1.281.308,65
– 43.846,14
1.237.462,51

ΠΡΟΣ. ΠΙΣΤΩΤ. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

2.120,29
1.239.582,80

7.192,06
59.255,71

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (Χρεώστες συνδρομών)
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ (Χρεωστικοί)

567.279,51
20.000,00

ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ

143.402,00

ΤΑΜΕΙΟ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. (2018)
ΜΕΙΟΝ ΕΛΛΕΙΜΜΑ (Το 2019)
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. (2019)

1.081,13
141.949,93
370,94

ΠΡΟΣ. ΧΡΕΩΣΤ. ΛΟΓ/ΣΜΟΙ
ΣΥΝΟΛΟ

1.590,00
1.239.582,80

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2019

ΕΞΟΔΑ
Μισθοί – Αποζημιώσεις Προσ/κού
Εργόσημα
Εργοδ.Εισφορές & Επιδόματα
Δικηγορικά - Δικαστικά
Έξοδα Προγρ/σμού – Μηχ/κή Βελτ.
Αμοιβές Λογιστών
Τηλεφωνικά – Τηλεγραφικά-Ταχ/κά
Έξοδα Επισκευής Μηχ/των-Επίπλ.
Φωτισμός
Ένφια Φόρος Ακινήτων.
Φ.Π.Α. μη εκπιπτόμενος.
Έξοδα κίνησης & Διαμονής
Γεύματα Εργασίας
Εφημερίδα «Τραπεζικός Κόσμος»
Έκτακτες Εκδηλώσεις
Έντυπα Γραφικά
Διάφορα Έξοδα
Έξοδα Κυλικείου & Καθαριότητας
Έξοδα Συμβουλ.,Συνελ.,Αρχαιρ.
Εφημ. Βιβλία-Περιοδικά
Κοιν. & Εκπολιτ/κές Εκδηλ.
Έξοδα Περιφερ. Παραρτημάτων
Εισφορές προς ΑΓΣΣΕ - FERPA
Κοινόχρηστα
Προμήθεια –Έξοδα Τραπεζών
ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ

68.948,37
1.760,00
8.062,41
17.114,12
1.984,00
1.200,00
1.397,93
1.054,89
1.497,00
1.125,09
3.072,00
4.156,31
96,20
20.856,41
0,00
448,40
70,00
1.258,83
3.334,91
640,00
1.019,78
1800,00
10.620,00
1.766,28
199,31
153.482,24

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ – ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΟΣΤΟΕ

– 43.846,14

ΣΥΝΟΛΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ-ΠΟΥΛΙΑ

ΕΣΟΔΑ
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΟΚΟΙ
ΤΟΚΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ

109.636,10
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

108.597,00
0,00
1.039,10

109.636,10
Η ΤΑΜΙΑΣ
ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΙ Η ΥΓΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ – ΔΕΝ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΤΟΚΟΓΛΥΦΟΥΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΟΥΣ

Από τ η δρ ά σ η τ η ς Ο. Σ. Τ.Ο. Ε .
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Σελίδα 7

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
(Για την Οικονομική Χρήση έτους 1/1/2019 έως 31/12/2019)

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο έλεγχος διενεργήθηκε μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. (υπ.αριθμ.221-24/25.9.2020), από τους κ.κ.

Δημήτριο Ανδρεαδάκη και Γεώργιο Ντηνιακό και όχι από την Εξελεγκτική Επιτροπή για να αποφευχθούν οι κίνδυνοι της
πανδημίας (αεροπορικά ταξίδια, διαμονή σε ξενοδοχείο κ.τ.λ.) για τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής κ.κ. Μανώλη Ζαχαριουδάκη και Γεώργιο Γιανναδάκη που διαμένουν στην Κρήτη.
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
• Για την ελεγχόμενη περίοδο έχει συνταχθεί προϋπολογισμός δαπανών-εσόδων-εξόδων 2019 συνολικού ύψους 107.820€.
• Οι επιμέρους δαπάνες απεικονίζονται στις Ταμειακές, Λογιστικές και Συμψηφιστικές εγγραφές, που συνοδεύονται από
πλήρη δικαιολογητικά και βασίζονται σε αποφάσεις του Δ.Σ. της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
• Τα διαθέσιμα την 31/12/2019 ανέρχονται σε 143.402€ και παρατίθενται σε σύγκριση με τα σημερινά την 16/10/2020.
ΜΕΤΡΗΤΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ
ΧΡΕΩΓΡΑΦΑ

Σύνολο:

31/12/2019
1.081,13€
141.949,93€
370,94€
143.402,00€

16/10/2020
1.823,37€
125.829,85€
370,94€
128.024,16€

 Οι συνολικές αμοιβές προσωπικού μαζί με τις εργοδοτικές εισφορές και επιδόματα του έτους 2019 ανήλθαν στο ποσό των
77.010,78€ (68.948,37€ + 8.062,41€). Στο ποσό αυτό εμπεριέχονται: η καταβληθείσα αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης της Γραμματέως της ΟΣΤΟΕ κας Ελενης Αυγουστάκη του Ν.2112 υπολογισθείσα σύμφωνα με την διάταξη Ι.Α.12 του
Ν.4093/2012, η οποία ανήλθε στο ποσό των 29.806,94€ (Δικηγόρος Ν. Φιλιππόπουλος).
 Η καταβολή επίσης στην συνταξιοδοτηθείσα ποσού 6.755,61€ για την εξόφληση του ΕΦΑΠΑΞ (Συλλογική Σύμβαση
Ο.Τ.Ο.Ε.) συνολικού ύψους 26.755,61€, από το οποίο είχε προκαταβληθεί σε αυτήν προ ετών το ποσό των 20.000€ (ίδε
Ισολογισμό, Μεταβατικοί Λογ/σμοί 20.000€) και
 Η μισθοδοσία της νέας Γραμματέως κας Σοφίας Δικαίου του 3μήνου Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2019.
• Σύμφωνα με την Ανάλυση Αποτελεσμάτων Χρήσης 2019 οι συνολικές δαπάνες του έτους ανήλθαν σε 153.482,24€
(έναντι προϋπολογισθέντων 107.820€) εκ των οποίων τα σημαντικότερα κονδύλια υπήρξαν:
Μισθοί, Αποζημιώσεις, Εισφορές Προσωπικού
Εφημερίδα Τραπεζικός Κόσμος
Δικαστικά – Δικηγορικά

77.010,78€
20.856,41€
17.114,12€

Σύνολο :

114.981,31€

Δηλαδή το 50% των ετησίων δαπανών αφορούν, συγκυριακά, αμοιβές, αποζημιώσεις προσωπικού.
Τα μετρητά του ταμείου της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. που καταμετρήθηκαν την 16η Οκτωβρίου 2020 εις χείρας της Γραμματέως κας
Σοφίας Δικαίου ανέρχονται στο ποσό των 1.823,37€ σύμφωνα και με το συνταχθέν Πρακτικό καταμετρήσεως που επισυνάπτεται.
3. ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ - ΜΕΛΩΝ
Σύμφωνα με τον Ισολογισμό 31/12/2019 ανέρχονται στο ποσό των 567,279,51€ και διακρίνονται σε οφειλόμενες εισφορές ενεργών και μη ενεργών μελών.
• ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΛΩΝ οφειλόμενες την 31/12/2019 και την 16/10/2020
ΣΥΛΛΟΓΟΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ALPHA BANK
ΙΟΝΙΚΗ – ΛΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΕΤΒΑ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΘΗΝΩΝ ΕUROBANK
AMERICAN EXPRESS BANK
ΣΥΝΟΛΑ :

ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΕΤΟΥΣ 2019
10.520,00€
12.768,00€
8.280,00€
6.732,00€
2.322,00€
1.302,00€
2.253,00€
957,00€
1.095,00€
156,00€
165,00€
46.550,00€

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΕΩΣ 31/12/2019

ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
ΕΩΣ 16/10/2020

10.521,00€
12.768,00€
27.760,00€
28.843,60€
2.247,00€
1.302,00€
22.941,00€
957,00€
3,00€
156,00€
330,00€
107.827,60€

------------22.980,00€
28.843,60€
------------22.941,00€
------3,00€
156,00€
165,00€
75.088,60€
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• ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΜΕΛΩΝ
Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής
Σύλλογος Συνταξιούχων Εμπορικής
Σύνολο :

329.051,91€
130.400,00€
459.451,91€

Από την ανωτέρω παράθεση προκύπτουν τα ακόλουθα:
• Από την οφειλή εισφορών της ALPHA BANK ποσό 20.980€ έχει τεθεί σε ρύθμιση με απόφαση του Δ.Σ. 217-20/9.12.2019,
με μηνιαία δόση 228€ από 1/1/2020 και για 92 δόσεις.
• Τα Οικονομικά διαθέσιμα σε συνδυασμό με τα Φθίνοντα Έσοδα σε σύγκριση με τα Σταθερά Ετήσια Έξοδα οδηγούν
μελλοντικά την Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. σε οικονομικό αδιέξοδο.
• Επιβάλλεται μια ακόμη πρωτοβουλία του Δ.Σ. της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. για διεύρυνση της βάσεως της με πνεύμα συμβιβασμού και
καταλλαγής για την εξομάλυνση στο μέτρο του εφικτού των σχέσεων με όλους ανεξαίρετα τους Συλλόγους Συνταξιούχων
Τραπεζικών.

4. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

• Οι οφειλές προς την Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. των Συλλόγων Συνταξιούχων Εθνικής και Εμπορικής Τράπεζας, συνολικού ύψους
459.451,91€ επιβάλλεται να μεταφερθούν στον λογαριασμό «Επισφαλείς Απαιτήσεις».
• Το αυτό και για τις απαιτήσεις της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. από εισφορές των Συλλόγων:
Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας
Σύλλογος Συνταξιούχων Γενικής Τράπεζας

28.843,00€
22.941,00€
51.784,00€

Σύνολο :

• Επιβάλλεται η λογιστική απεικόνιση της ρύθμισης των οφειλών της ALPHA BANK με την μεταφορά από τα συνολικώς
οφειλόμενα 27.760€ του τμήματος της ρύθμισης (εξόφληση του με πολυετείς δόσεις) σε λογ/σμό «Ρυθμισθείσες Οφειλές Συλλόγων» και το υπόλοιπο ποσό ως οφειλόμενο με την 31/12/2019 από τις «Τακτικές Ετήσιες Εισφορές».
• Ο έλεγχος διαπίστωσε ότι κατά κανόνα υπάρχει συμφωνία μεταξύ πρωτοβάθμιων, δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων
λογαριασμών. Ενίοτε όμως υπάρχουν ασυμφωνίες οι οποίες υποδεικνύουν ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην
λογιστική απεικόνιση και πλήρη συμφωνία των λογαριασμών καθέτως. Δεν αναφέρονται τελικά εδώ επειδή δεν αλλοιώνουν την πραγματική εικόνα της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. στο οικονομικό πεδίο σύμφωνα με τα εμφανιζόμενα στοιχεία στον Ισολογισμό 2019 και την ανάλυση του λογαριασμό «Αποτελέσματα Χρήσεως». Αθήνα, 16/10/2020 ■
ΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ: ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

και ΤΗΝΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τα αποθεματικά των ασφαλιστικών μας φορέων δεν ανήκουν στους περιστασιακά διοικούντες
για να τα διαχειρίζονται όπως τους καπνίσει – Είναι δικές μας αποταμιεύσεις, τις οποίες
συγκεντρώσαμε με θυσίες και στερήσεις – Αποτελούν τη συλλογική μας περιουσία – Προορίζονται
αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των αναγκών των συνταξιούχων
ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
ΠΑΡΑΤΕΊΝΕΤΑΙ (ΕΚ ΝΈΟΥ) Η ΘΗΤΕΊΑ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΟΡΓΆΝΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΏΝ ΟΡΓΑΝΏΣΕΩΝ
Άρθρο 72 του ν.4756/2020 (ΦΕΚ Α 235/2611-2020) Παρατείνεται η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών
οργανώσεων εργαζομένων, συνταξιούχων
και εργοδοτών.
1. H θητεία των διοικητικών οργάνων των
συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α΄ 79) των
συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, των αιρετών
οργάνων των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) και του Ν.Π.Δ.Δ.

με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου», εφόσον είτε έληξε από την
11η.6.2020 και εφεξής είτε λήγει για πρώτη φορά ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα
έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είτε
έχει ήδη παραταθεί με το άρθρο 3 του
ν. 4682/2020 (A΄ 76), το άρθρο 28 του ν.
4690/2020 (Α΄ 104) και το άρθρο 25 του
ν. 4722/2020 (Α΄ 177), παρατείνεται έως
την 30ή.6.2021.

2. Εξαιρετικά, έως την 30ή.6.2021 οι συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων
των συνδικαλιστικών οργανώσεων του ν.
1264/1982, των σωματείων που λειτουργούν βάσει του Α.Κ. ή των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), όπως
και των εργοδοτικών οργανώσεων, δύνανται να διεξάγονται, μετά από απόφαση
των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους,
με τη χρήση των πλέον πρόσφορων σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών τους. ■
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