Η ΟΣΤΟΕ και μέσα στην πανδημία συνεχίζει τη διεκδίκηση
των ασφαλιστικών δικαιωμάτων των συναδέλφων μας
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Η 8η ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΘΙΕΡΩΘΗΚΕ ΩΣ Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

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

Κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου γιορτάζουμε την
παγκόσμια ημέρα της
γυναίκας. Η ημέρα αυτή
είναι αφιερωμένη στους
αγώνες του κινήματος για
τα δικαιώματα των γυναικών. Για πρώτη
φορά, αιώνες πριν, η Λυσιστράτη πρωτοστάτησε σε μια ιδιόμορφη απεργία των
γυναικών, προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος των ανδρών.
Στα τέλη του 18ου αιώνα, κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης οι γυναίκες του Παρισιού έγραψαν ιστορία με
τις διαδηλώσεις τους στις Βερσαλλίες για
ελευθερία, ισότητα, αδελφοσύνη και
ψωμί.
Η Παγκόσμια Ημέρα της γυναίκας γιορτάζεται στις 8 Μαρτίου, σε ανάμνηση της
μεγάλης κινητοποίησης που έγινε στις 8
Μαρτίου του 1857 στη Νέα Υόρκη από
τις εργάτριες του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας και ιματισμού για τις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας και τους χαμηλούς
μισθούς τους. Η αστυνομία επιτέθηκε και
διέλυσε βίαια το πλήθος των λευκοντυμένων γυναικών, όμως το γυναικείο κίνημα
είχε ήδη γεννηθεί. Δυο χρόνια αργότερα,
οι γυναίκες που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις οργάνωσαν το πρώτο εργατικό
σωματείο γυναικών και συνέχισαν τον
αγώνα για τη χειραφέτηση τους. Το 1893 η
Νέα Ζηλανδία ήταν η πρώτη αυτοδιοικούμενη χώρα που θεσμοθέτησε το δικαίωμα
ψήφου σε όλες τις γυναίκες άνω των 21
ετών για να ψηφίσουν στις κοινοβουλευτικές εκλογές.
Στην Ελλάδα, η δημοσιογράφος Καλλιρρόη Παρέν ήταν η πρώτη που ανακίνησε το θέμα της εκχώρησης του δικαιώματος ψήφου στις γυναίκες ήδη από τη δεκαετία του 1890. Όμως μόλις στις 19 Φεβρουαρίου του 1956 οι Ελληνίδες ψήφισαν για
πρώτη φορά σε βουλευτικές εκλογές.
Το 1908 παρέλασαν 15.000 γυναίκες
στους δρόμους της Νέας Υόρκης ζητώ-

ντας λιγότερες ώρες εργασίας, καλύτερους
μισθούς και δικαίωμα ψήφου. Υιοθέτησαν
το σύνθημα «Ψωμί και τριαντάφυλλα»,
με το ψωμί να συμβολίζει την οικονομική
ασφάλεια και τα τριαντάφυλλα την καλύτερη ποιότητα ζωής.

Η Ημέρα της Γυναίκας γιορτάστηκε για
πρώτη φορά από το Σοσιαλιστικό Κόμμα
των ΗΠΑ στις 28 Φεβρουαρίου 1909 στην
Νέα Υόρκη. Η καθιέρωση «της 8ης Μαρτίου ως Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας» προτάθηκε στη Διεθνή Διάσκεψη
Γυναικών το 1910 από την Γερμανίδα σοσιαλίστρια Clara Zetkin, υιοθετήθηκε από
τη Δεύτερη Διεθνή και γιορτάστηκε για
πρώτη φορά το 1911.
Από τις αρχές του 20ου αιώνα εως τον Α’
Παγκόσμιο Πόλεμο, χίλιες περίπου γυναίκες ακτιβίστριες, τις οποίες αποκαλούσαν
χλευαστικά «σουφραζέτες», ήταν φυλακισμένες στη Βρετανία. Με το ξέσπασμα του
Α’ Παγκοσμίου Πολέμου η στάση απέναντι
των γυναικών άλλαξε. Σημειώθηκε έλλειψη
ικανών και αρτιμελών αντρών, με αποτέλεσμα οι γυναίκες να αναλάβουν πολλούς,
παραδοσιακά αντρικούς, ρόλους. Η ιστορική εξέλιξη ήταν αυτή που κατέδειξε τις νέες
δυνατότητες και ικανότητες των γυναικών.
Το 1917 αμέσως μετά την Οκτωβριανή
Επανάσταση, οι γυναίκες στη Ρωσία κέρδισαν το δικαίωμα ψήφου. Με εισήγηση δε
της φεμινίστριας Alexandra Kollontai, η
8η Μαρτίου καθιερώθηκε ως επίσημη
γιορτή και αργία στη Σοβιετική Ένωση και

στη συνέχεια στις πρώην σοσιαλιστικές
χώρες της Ευρώπης.
Η σημαντική άνοδος του γυναικείου κινήματος κατά το δεύτερο μισό του 20ου
αιώνα αναζωογόνησε το ενδιαφέρον και
οδήγησε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών
το 1957 να ορίσει την 8η Μαρτίου ως Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα της
Γυναίκας και τη Διεθνή Ειρήνη. Η ημέρα
αυτή είναι ημέρα κινητοποιήσεων με στόχο να καθιερωθούν ίσα δικαιώματα με τους
άνδρες,να αναπτυχθούν και να υποστηριχθούν δράσεις για την ενίσχυση της θέσης
της γυναίκας σε όλες τις εκφάνσεις του πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού και πολιτιστικού γίγνεσθαι (Πηγή:Βικιπαίδεια).
Η ισότητα των φύλων αποτελεί βασική
αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποίαν
πρέπει να εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες
στην απασχόληση, στη μόρφωση, στην
εργασία, στην κοινωνική ασφάλιση, στις
αποδοχές κ.τ.λ. (Άρθρο 23 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.). Παράλληλα
θα πρέπει να επικυρωθεί από όλα τα κράτη
η πρόσφατη (του 2020) Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για την καταπολέμηση
κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών.
Η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. υπερασπίζεται σταθερά την
ισότητα των φύλων και διεκδικεί ίσες ευκαιρίες για άνδρες και γυναίκες.


Στην επέτειο των 200
ετών από την Ελληνική
Επανάσταση του
1821 απονέμουμε φόρο
τιμής, σε ένδειξη αναγνώρισης
και σεβασμού, τους ήρωες
προγόνους μας ανώνυμους
και επώνυμους αγωνιστές,
που θυσιάστηκαν για να μας
ελευθερώσουν από την τουρκική
σκλαβιά.

Βλέπε: Σελ.1: Το Σημείωμα της Προέδρου • Τα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821 • Σελ. 2 – 4: Από τη δράση
της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. (σημαντικά έγγραφα) • Σελ. 4: Οι Πασχαλινές Ευχές της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
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ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣΑθήνα11/12/2020
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΟ ΣτΕ (Φ11321/35005/1528)

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η Ομοσπονδία μας παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή όλες τις εξελίξεις που έχουν
σχέση με τις παραβιάσεις των ασφαλιστικών
δικαιωμάτων των συναδέλφων μας τραπεζοσυνταξιούχων. Για το σκοπό αυτό προσπαθεί να παρεμβαίνει είτε προληπτικά για
να προλαβαίνει τις όποιες δυσμενείς αποφάσεις των Κυβερνήσεων και των Διοικήσεων
των Τραπεζών που κυοφορούνται, είτε κατασταλτικά για να διεκδικήσει την αποκατάσταση των αδικιών σε βάρος των νόμιμων,
κατοχυρωμένων και απαράγραπτων δικαιωμάτων των συναδέλφων μας.
Στην προκειμένη περίπτωση διαπιστώσαμε
ότι, με την εφαρμογή της ως άνω υπουργικής
απόφασης δεν καταβλήθηκε το σύνολο των
αναδρομικών του 11μήνου που δικαιούνται οι
συνταξιούχοι – μέλη μας κατά παράβαση συγκεκριμένων αποφάσεων της ολομέλειας του
ΣτΕ. Για την αντιμετώπιση της απαράδεκτης
απόδοσης μειωμένων αναδρομικών στους
δικαιούχους συναδέλφους μας, η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
ανέθεσε στο δικηγορικό γραφείο με το οποίο
συνεργάζεται να κινηθεί άμεσα για τη δικαστική
αντιμετώπιση και αυτού του προβλήματος.
Σας κοινοποιούμε σχετικό ενημερωτικό
σημείωμα του συνεργαζόμενου δικηγορικού
γραφείου:
Θέμα: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΣΤΟ

ΣτΕ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΕ
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ 11ΜΗΝΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ
ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΟΠΩΣ ΕΠΙΤΑΣΣΕΙ ΤΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΤΩΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ 2287-2288/2015
ΚΑΙ 1439/2020 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣτΕ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙ
ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗ ΠΑΡΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ
ΑΞΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΔΕΝ
ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙ ΑΓΩΓΕΣ.

Η ΟΣΤΟΕ όπως σας είχε ενημερώσει και με
προηγούμενες ανακοινώσεις της προχώρη-

σε σε κατάθεση προσφυγής ενώπιον του
Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση της υπ΄αριθμ Φ11321/35005/1528 (ΦΕΚ
4536/Β/2020) Υπουργικής Απόφασης κατά
το μέρος που με αυτήν θίγονται γεγενημμένες
και μη παραγεγραμμένες αξιώσεις μελών μας
για τις οποίες υφίσταται σχετική αμετάκλητη
κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας καθώς
και για την επιλεκτική μερική συμμόρφωση
της Πολιτείας στο δεδικασμένο των υπ΄αριθμ.
2287/2015 και 2288/2015 αποφάσεων του
Ανωτάτου Δικαστηρίου, μη περιλαμβάνοντας
στην απόδοση των αναδρομικών τις μειώσεις
στις επικουρικές συντάξεις και τα Επιδόματα
Αδείας, Δώρων Χριστουγέννων - Πάσχα.
Η ως άνω υπουργική απόφαση όπως αναλύεται στο δικόγραφο της αίτησης ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας:
1. Παραβιάζει το δεδικασμένο των υπ΄αριθμ.2287-2288/2015 αποφάσεων του ΣτΕ
καθώς με την προσβαλλόμενη υπουργική
απόφαση η Πολιτεία συμμορφώνεται πλημμελώς και μερικώς στις ανωτέρω δικαστικές
αποφάσεις με τις οποίες κρίθηκε η ουσιαστική αντισυνταγματικότητα των διατάξεων των
Ν.4051/2012 και 4092/2012 τόσο για τις κύριες όσο και για τις επικουρικές συντάξεις και τα
επιδόματα εορτών και αδείας.
2. Παραβιάζει το άρθρο 26 του Συντάγματος
(αρχή διάκρισης λειτουργιών)
3. Παραβιάζει το άρθρο 20 παρ.1 του Συντάγματος και το άρθρο 6 της ΕΣΔΑ καθώς
θίγει στο πυρήνα του το δικαίωμα δικαστικής

προστασίας των συνταξιούχων.
4. Παραβιάζει το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.
5. Παραβιάζει τις συνταγματικές αρχές της
αναλογικότητας και την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης καθώς πλήττεται με
την προσβαλλόμενη υπουργική απόφαση ο συνταγματικός πυρήνας του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος λαμβανομένου υπόψη ότι τα
ποσά των ως άνω μειώσεων έχουν κριθεί με τις
αποφάσεις του ΣτΕ ως απολύτως απαραίτητα
για τη διασφάλιση επιπέδου αξιοπρεπούς διαβίωσης των συνταξιούχων και επομένως η μη
πλήρης ανόρθωση της ζημίας που έχουν υποστεί για πάνω από πέντε έτη οι συνταξιούχοι
μέλη μας είναι παράνομη.
6. Η διάταξη περί απόσβεσης των μη παραγεγραμμένων αξιώσεων για όσους συνταξιούχους
δεν είχαν καταθέσει αγωγές πρέπει να ακυρωθεί γιατί αντιβαίνει στο δικαιακό μας σύστημα.
Η συζήτηση της ως άνω αίτησης ακύρωσης αναμένεται να προσδιορισθεί για τον
Ιανουάριο του 2021 και η απόφαση αναμένεται να εκδοθεί εντός του α΄ εξαμήνου του
επόμενου έτους. Η Ομοσπονδία μας, όπως και
στο παρελθόν, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή
των διεκδικητικών μας αγώνων προκειμένου
να υπάρξει πλήρης και ουσιαστική αποκατάσταση των σε βάρος μας αδικιών.

Για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Συνταξιουχικών
Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος
Η Πρόεδρος: ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ - ΠΟΥΛΙΑ
Ο Αν. Γεν. Γραμματέας: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
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Αθήνα 2/3/2021
Προς τον κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη (ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ), το οποίο λειτουργεί σε υποκατάΥπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ- σταση της υποχρεωτικής Επικουρικής Ασφάσεων.
λισης και αποτελεί φορέα ασφάλισης κατά την
Θέμα: ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ έννοια του άρθρου 2 παρ. 4 του Ν.2084/1992,
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙ- που εξομοιώνεται με αντίστοιχο φορέα ΔημόΚΟΥ ΙΟΝΙΚΗΣ- ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ & ΑΛΛΩΝ σιας Επικουρικής Ασφάλισης. Οι εν λόγω ασφαΤΡΑΠΕΖΩΝ (ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ) ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΕΠΙΚΟΥ- λισμένοι προέρχονται από τις πρώην Τράπεζες
ΙΟΝΙΚΗ & ΛΑΪΚΗ (νυν ALPHA BANK), ΜΑΚΕΔΟΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ.
Κύριε Υπουργέ, Όπως γνωρίζετε μέλη των ΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ (νυν ΠΕΙΡΑΙΩΣ), ΑΘΗΝΩΝ - ΚΡΗπρωτοβάθμιων Συλλόγων που υπάγονται στην ΤΗΣ- ΕΡΓΑΣΙΑΣ (νυν EUROBANK), ΕΘΝΟΚΑΡΤΑ
Ομοσπονδία Συνταξιουχικών Τραπεζικών Ορ- (νυν Εθνική) και ΑΤΤΙΚΗΣ.
Η ΟΣΤΟΕ και οι ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ
γανώσεων Ελλάδος (ΟΣΤΟΕ), είναι ασφαλισμένα, ως προς την παροχή Επικουρικής Σύνταξης, που μέλη τους λαμβάνουν σύνταξη από το ΤΑστο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Ιο- ΠΙΛΤ-ΑΤ, από το 2015 ζητούν αιτιολογημένα να
νικής-Λαϊκής Τράπεζας και Άλλων Τραπεζών ενταχθούν τα μέλη τους στο πρώην ΕΤΕΑΕΠ και 
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 νυν Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ,

δεδομένου ότι το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ είναι ένα «κλειστό»
Ταμείο χωρίς νέους ασφαλισμένους από το 2005
καθώς έκτοτε οι νέοι εργαζόμενοι ασφαλίζονται
δια νόμου στο ΕΤΕΑΠ (νυν κλάδο Επικουρικής
Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ).
Έτσι το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δεν δύναται να εγγυηθεί
με όρους κοινωνικής ασφάλισης τις επικουρικές συντάξεις όχι μόνο των μελλοντικών συνταξιούχων, αλλά ούτε των σημερινών, αφού πλέον
έχει ήδη μετατραπεί στην πράξη, από Επικουρικό Ταμείο σε Ταμείο Επιστροφής Εισφορών.
Οι αρμόδιοι Υπουργοί της προηγούμενης
Κυβέρνησης, αν και γνώριζαν το θέμα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ από τα επανειλημμένα υπομνήματά
της ΟΣΤΟΕ αλλά και των Συλλόγων μελών μας
και από όσα τους είχαμε εκθέσει στις συναντήσεις μας, παρ’ όλες τις διαβεβαιώσεις και τις
υποσχέσεις τους, δεν μας συμπεριέλαβαν στο
Ν.4618/2019, που αφορούσε τους
συνταξιούχους του ΛΕΠΕΤΕ .
Δυστυχώς, δεν συμπεριληφθήκαμε στον Ν. 4680/2020, ο οποίος με το άρθρο 63, ενέταξε τους
ασφαλισμένους και συνταξιούχους
του Λογαριασμού Επικούρησης
Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας
(ΛΕΠΕΤΕ) και του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Προσωπικού
Εθνικής Τράπεζας - Πρώην Προσωπικού Εθνικής Ακινήτων ΑΕ (ΕΛΕΠΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ), στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.
Σημειώνουμε ότι στο παρελθόν είχε δοθεί αντίστοιχη λύση
και για τους συνταξιούχους της
Γενικής Τράπεζας (άρθρο 65 του
Ν.3863/2010),
Από τα ανωτέρω είναι προφανές ότι οι συνταξιουχικοί σύλλογοι με ασφαλισμένα μέλη
στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δεν επιδιώκουν οποιαδήποτε
ειδική μεταχείριση για τα μέλη τους, αλλά τη
διασφάλιση των συντάξεών τους και την εφαρμογή, με την ένταξή τους στο ΕΤΕΑΠ, των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και για τους
συνταξιούχους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, οι οποίοι έχουν
καταβάλει ανελλιπώς τις εισφορές τους ως εργαζόμενοι, με την προσδοκία να λαμβάνουν
την Επικουρική τους Σύνταξη και όχι επιστροφή
των εισφορών τους και κατόπιν 47,5€ καθαρά
ως βοήθημα επαιτείας. Η ένταξη αυτή είναι η
μόνη συνταγματικά αποδεκτή λύση καθώς :
Οι νεοπροσλαμβανόμενοι εργαζόμενοι στις
ανωτέρω Τράπεζες με το ν.3371/2005 δεν
ασφαλίζονται στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αλλά στο πρώην
ΕΤΕΑΕΠ νυν e-ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα το ΤΑ-

ΠΙΛΤ-ΑΤ να είναι ένα «κλειστό» Ταμείο, χωρίς
νέους ασφαλισμένους και πόρους (ασφαλιστικές εισφορές.) Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ δεν μπορεί να
εξασφαλίσει συντάξεις ισοδύναμες με εκείνες
του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, αφού ήδη το ύψος των καταβαλλόμενων
επικουρικών συντάξεων για τα 2/3 των συνταξιούχων του ανέρχεται στο ποσό των 47,5€ καθαρά, ανεξάρτητα αν έχουν χρόνο ασφάλισης
20, 30 ή 40 χρόνια, ενώ το υπόλοιπο 1/3 των
συνταξιούχων λαμβάνει, υπό μορφή μηνιαίας
σύνταξης, τμηματικά την επιστροφή των εισφορών τους, μέχρι την εξάντλησή τους.
 Η σχέση εν ενεργεία ασφαλισμένων προς συνταξιούχους, που την 30.04.2019 ήταν 0,5:1, διαρκώς επιδεινώνεται, καθώς ο αριθμός των συνταξιούχων βαίνει διαχρονικά αυξανόμενος,
με τα αλλεπάλληλα προγράμματα εθελουσίας
εξόδου προσωπικού των τραπεζών.

 Το άρθρο 20 του Ν.4670/2020 ορίζει ότι το
κράτος έχει εγγυητική υποχρέωση για το σύνολο των ασφαλιστικών παροχών.
Ο ιδρυτικός νόμος του ΕΤΕΑΜ 997/1979
στο άρθρο 3, προέβλεπε ότι στην περίπτωση
που ένας επικουρικός ασφαλιστικός φορέας
δεν μπορεί να χορηγεί παροχές ισοδύναμες
με εκείνες του ΕΤΕΑΜ, μπορεί οποιαδήποτε
οργάνωση των εργαζομένων ή ακόμη και μεμονωμένοι ασφαλισμένοι να ζητήσουν από
τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας την ένταξή του στο ΕΤΕΑΜ
ή σήμερα στον Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, που αποτελεί τη διάδοχη
κατάσταση του ΕΤΕΑΜ και όλων των επικουρικών ταμείων.
Έχουμε βάσιμες πληροφορίες ότι εντός του
επομένου διαστήματος, πρόκειται να αναληφθεί νέα νομοθετική πρωτοβουλία για την θέΜε τιμή
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σπιση Επικουρικής Ασφάλισης κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα από 1/1/22, υποχρεωτικά για
τους νέους ασφαλισμένους και προαιρετικά για
όσους είναι κάτω από 35 ετών.
Σύμφωνα με δηλώσεις των αρμοδίων, το
νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης που
προωθείται, λαμβάνει μέριμνα για τους υφιστάμενους συνταξιούχους και αυτό το διάστημα εκπονούνται σχετικές αναλογιστικές
μελέτες, που θα υπολογίσουν και το κόστος
μετάβασης από το παλαιό στο νέο σύστημα.
Αντίθετα, το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, από το 2017 μετέτρεψε βίαια το αναδιανεμητικό σύστημα σε κεφαλαιοποιητικό για τους εργαζόμενους, χωρίς
να λάβει όμως καμία μέριμνα για τους συνταξιούχους του Ταμείου, στην συντριπτική πλειοψηφία των οποίων κατήργησε την υπολογισμένη
βάσει καταστατικών διατάξεων επικουρική
σύνταξη και τους καταβάλλει 50€ μικτά - 47,5€
καθαρά, παραβιάζοντας με τον τρόπο αυτό το άρθρο 22 § 5 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο οι
φορείς επικουρικής σύνταξης πρέπει να συμβάλλουν δια της χορηγήσεως παροχών συμπληρωματικών
αναλογικά προς τις χορηγούμενες
από τους φορείς υποχρεωτικής κύριας ασφαλίσεως – στη διασφάλιση
υπέρ των συνταξιούχων ενός ικανοποιητικού επιπέδου διαβιώσεως,
κατά το δυνατόν εγγύς εκείνου το
οποίο είχαν αυτοί κατά τη διάρκεια
του εργασιακού τους βίου.
Από τα ανωτέρω προκύπτει σαφώς ότι η Κυβέρνηση οφείλει να
δώσει οριστική και βιώσιμη λύση
και για τους 6.500 συνταξιούχους
τραπεζοϋπαλλήλους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ διασώζοντας και κατοχυρώνοντας την επικουρική τους
σύνταξη με την ένταξη τους στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. Αυτή η κίνηση
είναι απόλυτα συμβατή με τις συνταγματικές
επιταγές, με το άρθρο 20 του Ν.4670/2020 και
με το γεγονός ότι με τον Ν. 3371/2005 έχει απαγορευθεί στους νεοπροσλαμβανόμενους των
ιδιωτικών τραπεζών να ασφαλίζονται στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ (όπως και της ΕΤΕ στο ΛΕΠΕΤΕ), υποχρεώνοντάς τους να ασφαλίζονται στο ΕΤΕΑΜ,
νυν Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.
Με την ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση του 2005,
ουσιαστικά η Πολιτεία ακρωτηρίασε τον κλάδο των τραπεζοϋπαλλήλων και τα ταμεία τους,
αφήνοντας όσους είχαν ασφαλιστεί μέχρι τότε
σε αυτά, να βιώσουν στο μέλλον το «χρονικό
ενός προαναγγελθέντος θανάτου», δηλαδή αυτό
ακριβώς που τα μέλη μας βιώνουν σήμερα.

Για τα Διοικητικά Συμβούλια

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.)
Η Πρόεδρος: ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ-ΠΟΥΛΙΑ
Ο Αν. Γεν. Γραμματέας: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
Ο Πρόεδρος: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ
Η Γεν. Γραμματέας: ΜΑΡΙΑ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ
Η Πρόεδρος: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Η Γεν. Γραμματέας: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Ο Πρόεδρος: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Ο Γεν. Γραμματέας: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΘΗΝΩΝ-EUROBANK
Η Πρόεδρος: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΠΕΡΑ
Ο Γεν. Γραμματέας: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΣ
Υ.Γ. Το έγγραφο αυτό κοινοποιήθηκε και σε πολιτικά κόμματα
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ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΤΟΕ)
FEDERATION DES ORGANISATIONS DES RETRAITES DES BANQUES DE GRECE (OSTOE)
GREEK FEDERATION OF BANK PENSIONERS ASSOCIATIONS (OSTOE)
Μέλος της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.)
Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνταξιούχων & Ηλικιωμένων (F.E.R.P.A.)
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1963
Οδός Πανεπιστημίου, αρ. 34, Τ.Κ. 10679, ΑΘΗΝΑ
e-mail: ostoe@otenet.gr, Tel.+302103617880,+302103613680, Fax+302103617882,site: www.ostoe.gr
Αριθ. πρωτ.: 1353

E Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η Ομοσπονδία μας, όπως σας έχουμε ήδη
ενημερώσει, έχει προσφύγει στο ΣτΕ με την
κατάθεση αίτησης ακύρωσης της υπουργικής
απόφασης Φ11321/35005/1528 (Βλέπε σελ.
2) για την άμεση καταβολή στους συνταξιούχους των επιδομάτων εορτών και αδείας του
11μήνου καθώς και των μειώσεων των επικουρικών συντάξεων όπως επιτάσσει το δεδικασμένο των υπ’ αριθμ. 2287-2288/2015 και
1439/2020 αποφάσεων της ολομέλειας του
ΣτΕ. Παράλληλα ζητείται η ακύρωση της διάταξης περί απόσβεσης των μη παραγεγραμμένων αξιώσεων για όσους συνταξιούχους δεν
είχαν καταθέσει αγωγές.
Η ως άνω συζήτηση θα διεξαχθεί την
προσεχή Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021
στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Οδός Πα-

νεπιστημίου) και ώρα 9 π.μ.

Επειδή το αποτέλεσμα της συζήτησης έχει
μεγάλη σημασία για την έστω και μερική
αποκατάσταση ορισμένων από τα ασφαλιστικά δικαιώματα μας τα οποία συνεχώς
παραβιάζονται,

Επειδή έχουν, προ πολλού, εξαντληθεί τόσο
η υπομονή όσο και οι αντοχές μας,

Επειδή δεν επαιτούμε αλλά δικαιωματικά
απαιτούμε τον σεβασμό και την αναγνώριση της πολύπλευρης, πολυσήμαντης και πολύχρονης προσφοράς μας στα οικονομικά
και κοινωνικά δρώμενα της χώρας μας.
Στο πλαίσιο αυτό η Ομοσπονδία μας για
την υπεράσπιση των συλλογικών και ατομικών ασφαλιστικών δικαιωμάτων των περίπου 50.000 τραπεζοσυνταξιούχων μελών
μας (φυσικών προσώπων), παρίσταται και

Αθήνα 13/1/2021

συμμετέχει δια των νομικών γραφείων που
την εκπροσωπούν στη συζήτηση της παρά
πάνω προσφυγής.
Για όλους τους διεκδικητικούς αγώνες και τις
ενέργειες της Ομοσπονδίας μας (σε επίπεδο
συνδικαλιστικό, νομικό, πολιτικό, κοινωνικό
και διεθνές) θα σας ενημερώνουμε ανελλιπώς
και διεξοδικά με κάθε πρόσφορο τρόπο (ανακοινώσεις, περιοδικό, ιστοσελίδα κ.α.) ακόμα
και κατά τη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων για τον covid.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
Η Πρόεδρος:
ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ–ΠΟΥΛΙΑ
Ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.)
Μέλος της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.)
Μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνταξιούχων & Ηλικιωμένων (F.E.R.P.A.)
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1963
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 34 & ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 1, Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.: 210 3613680, 2103617880, FAX: 2103617882, e-mail : ostoe@otenet.gr, site : www.ostoe.gr
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Δ Ε Υ Τ ΕΡ Η ΕΝ Η Μ Ε Ρ ΩΤ Ι Κ Η Α ΝΑ ΚΟΙ Ν Ω ΣΗ 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, με την
από 13-1-2021 ανακοίνωση μας, συζητήθηκε
την Παρασκευή 15/1/2021 στην Ολομέλεια
του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου σε
δημόσια ακροαματική διαδικασία με πρόεδρο
την κα Μαίρη Σαρπ και εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας κα Άννα Καλογεροπούλου η αίτηση της Ομοσπονδίας μας καθώς και
άλλες έξι αιτήσεις ακύρωσης συνταξιουχικών
ομοσπονδιών με αίτημα την συμμόρφωση του
e- ΕΦΚΑ σε προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις επί πιλοτικών δικών και την άμεση καταβολή των αναδρομικών των αντισυνταγματικών μειώσεων και επί των επικουρικών μας
συντάξεων αλλά και των επιδομάτων εορτών
και αδείας.
Οι εκπρόσωποι του Υπουργείου και του
ΕΦΚΑ ισχυρίσθηκαν ότι λόγοι υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν την απόρριψη των αιτήσεων ακυρώσεως. Ειδικότερα
ισχυρίσθηκαν ότι προέχει το εθνικό συμφέρον
της χώρας, καθώς οι εξαιρετικές συνθήκες
που διανύει η χώρα και οι έκτακτες δημοσιονομικές παρεμβάσεις στις οποίες κατέφυγε
το Ελληνικό Κράτος για να αντιμετωπίσει την

πανδημία , το μεταναστευτικό , να θωρακίσει
την εθνική ασφάλεια και τη θαλάσσια προστασία της Ελλάδος προτεραιοποίησαν την λήψη
μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού,
την προστασία των εθνικών συνόρων, την στήριξη των εργαζομένων και τη συγκράτηση περιπτώσεων χρεοκοπίας των επιχειρήσεων και
όχι την καταβολή των αναδρομικών των συνταξιούχων οι οποίοι, σύμφωνα με το Υπουργείο ουδόλως επλήγησαν από την τρέχουσα
οικονομική κρίση καθώς διατήρησαν ένα σταθερό εισόδημα, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι
συντάξεις τους αυξήθηκαν.
Οι εκπρόσωποι του δημοσίου λησμονούν
φυσικά ότι η επίκληση του δημοσιονομικού
κόστους, έχει ήδη απορριφθεί με όλες τις προηγούμενες αποφάσεις του ΣτΕ , με τελευταία
αυτή του 2020 (ότε και υφίσταντο όλοι οι ως
άνω δημοσιονομικοί λόγοι) σε κάθε δε περίπτωση το δημοσιονομικό κόστος όσο μεγάλο
κι αν είναι, δεν δικαιολογεί, όπως προκύπτει
και από τις αποφάσεις των Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, τη μη συμμόρφωση των Ταμείων
λαμβανομένου υπόψη ότι τα κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα έχουν έντονο βιοποριστικό χαρακτήρα.

Αθήνα, 18/1/2021

Αγαπητοί συνάδελφοι
Εντός της επόμενης εβδομάδας θα κατατεθούν από τους νομικούς μας συμβούλους
υπομνήματα που θα καταδείξουν ότι η μερική
συμμόρφωση του Κράτος στις αποφάσεις του
Συμβουλίου της Επικρατείας προσβάλλει βάναυσα την αρχή του κράτους δικαίου και θα
αποκρούσουν τους απαξιωτικούς και αβάσιμους ισχυρισμούς του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου.
Η Ολομέλεια του ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει τις αποφάσεις της, οι οποίες αναμένονται εντός του Α’ εξαμήνου του 2021.
Η Ομοσπονδία μας βρίσκεται στις πρώτες
γραμμές των διεκδικητικών μας αγώνων και
με τις έγκυρες και έγκαιρες ανακοινώσεις της
σας ενημερώνει διεξοδικά για τα θέματα που
αφορούν άμεσα όλους τους συναδέλφους μας.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
Συνταξιουχικών Τραπεζικών Οργανώσεων
Ελλάδος
Η Πρόεδρος: ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ - ΠΟΥΛΙΑ
Ο Αν. Γεν. Γραμματέας: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Η Πρόεδρος, τα μέλη του Δ.Σ., της Ε.Ε. και οι Αντιπρόσωποι στο Συνέδριο της
Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. εύχονται σε όλους τους τραπεζοσυνταξιούχους και στις οικογένειες
τους καλό Πάσχα, υγεία και την αποκατάσταση των αδικιών, που μας οδήγησαν
σε προϊούσα φτωχοποίηση και αναξιοπρεπή διαβίωση.

