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Είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε κάθε δυσμενή εξέλιξη που θα προέλθει
από τον πλήρη αφελληνισμού του τραπεζικού συστήματος της χώρας μας

ΟΧΙ ΣΤΗ ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΗ ΛΙΤΟΤΗΤΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ
ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΚΑΙ ΕΝΤΙΜΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ
ΝΕΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΣ

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

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 244/2017 απόφαση
της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι διατάξεις των Νόμων 3865/2010 (αρθ. 11, §2), 3986/2011 (αρθ.
44, §10 - 13), 4002/2011 (αρθ. 2 §13) που αφορούν τους Συνταξιούχους του Δημοσίου για τις
κύριες και επικουρικές συντάξεις και έχουν σχέση
με την «Εισφορά Αλληλεγγύης».
Οι διατάξεις αυτές, σύμφωνα με το σκεπτικό

της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αντίκειται στις διατάξεις του Συντάγματος, αλλά και
στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
(ΕΣΔΑ) που προστατεύει την περιουσία συμπεριλαμβανομένων και των συντάξεων.
Τις αντίστοιχες διατάξεις που αφορούν τους
συνταξιούχους του ΙΚΑ, των Ειδικών Ταμείων
Συνέχεια στη σελ. 2
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ΝΕΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΑΣ
Συνέχεια από τη σελ. 1

και γενικά τους συνταξιούχους τραπεζοϋπαλλήλους, η Ολομέλεια του
Συμβουλίου της Επικρατείας, με τις
αποφάσεις υπ’ αριθ. 2287/2015 και
2288/2015, τις έκρινε συνταγματικές,
επειδή, σύμφωνα με το σκεπτικό συνιστούν μέτρα άμεσης απόδοσης για
την εξεύρεση πόρων προς αντιμετώπιση της Έκτακτης Ανάγκης που
βρέθηκε η χώρα.
Οι περικοπές των συντάξεων δεν
παραβιάζουν συνταγματικές διατάξεις, ούτε αντίκειται στο άρθρο 1 του

Πρώτου Πρόσθετου Πρωτόκολλου
της ΕΣΔΑ αφού δεν κλονίζεται η δίκαιη ισορροπία μεταξύ του γενικού
συμφέροντος που τις υπαγόρευσε
και των περιοριζόμενων με αυτές
περιουσιακών δικαιωμάτων.
Συνεπώς επειδή υπάρχουν αντίθετες αποφάσεις από δύο Ανώτατα
Δικαστήρια, αρμόδιο να κρίνει την
συνταγματικότητα των νόμων θα
πρέπει να είναι το Ανώτατο Ειδικό
Δικαστήριο (άρθρο 100 Συντάγματος) που θα αποφασίσει ή μη την
συνταγματικότητα των διατάξεων.

Η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. και η Ο.Τ.Ο.Ε. με
την υπ’ αριθ. 3726/21-10-2016 αίτηση Ακυρώσεως στο Συμβούλιο
της Επικρατείας, ζητά την ακύρωση όλων των αντισυνταγματικών
διατάξεων που αφορούν μειώσεις
στις κύριες και επικουρικές συντάξεις, και ελπίζει ότι θα εφαρμοστούν
οι αποφάσεις της Ολομέλειας του
Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Σε κάθε περίπτωση είμαστε στις
επάλξεις, επαγρυπνούμε και να παρεμβαίνουμε όταν και όπου αυτό
απαιτείται.

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

ΤΟ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ
ΤΩΝ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΩΝ

Η Ομοσπονδία μας, όπως γνωρίζετε, βρίσκεται και πάλι στην πρώτη
γραμμή των αγώνων για την αντιμετώπιση και των νέων σκληρών επιθέσεων κατά του κλάδου μας. Εντείνουμε τις προσπάθειες μας για την
αποκατάσταση των εξόφθαλμων
αδικιών που έχουν ως αποτέλεσμα
την περαιτέρω φτωχοποίηση όλων
των συναδέλφων μας.
Ειδικότερα οι συνάδελφοί μας
μέλη του ΤΑΠΙΛΤ - ΑΤ βιώνουν την
εξευτελιστική και απαράδεκτη μείωση της επικουρικής τους σύνταξης
σε ποσοστό έως και 93%, παρά το

γεγονός ότι πλήρωναν με συνέπεια
στο ακέραιο τις θεσμοθετημένες εισφορές τους, καθ΄ όλη τη διάρκεια
της υπηρεσιακής τους θητείας.
Προφανώς πρόκειται για μια από
τις μεγαλύτερες αδικίες, η οποία δεν
επιδέχεται καμία λογική εξήγηση.
Και φυσικά γεννιόνται πολλά ερωτηματικά και υποψίες για τη σκοπιμότητα και τη νομιμότητα όλων των
ενεργειών που προηγήθηκαν και
οδήγησαν σ’ αυτό το καταδικαστέο
και απαράδεκτο, από κάθε άποψη,
αποτέλεσμα.
Η Ομοσπονδία μας με τη συσσωρευμένη γνώση και εμπειρία των
54 ετών συνεχούς και συνεπούς
διεκδικητικής και αγωνιστικής παρουσίας και δράσης, χωρίς περιττά
συνθήματα για το θεαθήναι, ασχολήθηκε επισταμένα και με το ως
άνω μεγάλο πρόβλημα με σοβαρότητα, υπευθυνότητα και μεθοδικότητα, σε συνεργασία πάντα με τον
Σύλλογο Συν/χων Ιονικής Λαϊκής
Τράπεζας αλλά και με τους άλλους

Συλλόγους – Μέλη της ΟΣΤΟΕ των
οποίων τα μέλη τους δικαιούνται να
λάβουν την θεσμικά κατοχυρωμένη
επικούρησή τους από το ΤΑΠΙΛΤ –
ΑΤ. Πρόκειται για ένα πραγματικά
τεράστιο πρόβλημα που ταλανίζει
6.500 περίπου συναδέλφους μας.
Προς αυτήν την κατεύθυνση η
Ομοσπονδία μας έχει ήδη πραγματοποιήσει σειρά ενεργειών προκειμένου να αποτρέψουμε - με όλα
τα ενδεδειγμένα μέσα και τρόπους
- και αυτήν τη σφαγή των ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων. Και συγκεκριμένα:
1. Σ
 υνεργαστήκαμε στενά με την
ΟΤΟΕ για την αντιμετώπιση επίλυση και αυτού του τεράστιου
προβλήματος.
2. Σ
 υνεργαστήκαμε με τους νομικούς μας συμβούλους προκειμένου να θεμελιώσουμε, όσο το δυνατόν καλύτερα, όλο το πλέγμα
των επιχειρημάτων μας.
3. Προχωρήσαμε στην ευρύτερη δυνατή γνωστοποίηση και προβολή
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του σημαντικού αυτού θέματος
και μέσα από τις σελίδες του εντύπου μας Τραπεζικός Κόσμος.
4. Σ
 υντονίσαμε και υλοποιήσαμε
μαζί με τους ενδιαφερόμενους
Συλλόγους - Μέλη μας διαδήλωση μπροστά από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων. Παράλληλα συμμετείχαμε σε συνέντευξη τύπου
σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας για την προβολή του εν λόγω
προβλήματος.
5. Π
 ραγματοποιήσαμε αρκετές συναντήσεις με τον αρμόδιο Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσε-

ων Αναστάσιο Πετρόπουλο στον
οποίον παρουσιάσαμε όλες τις
πτυχές, τις διαστάσεις και τις εξοντωτικές επιπτώσεις του εν λόγω
προβλήματος.
6. Καταθέσαμε έγγραφο αίτημα
στον ως άνω Υφυπουργό για τη
σύσταση επιτροπής στην οποίαν
να συμμετάσχουν εκτός από την
ΟΣΤΟΕ και οι εκπρόσωποι των
Συλλόγων των οποίων τα μέλη
είναι ασφαλισμένα στο ΤΑΠΙΛΤ –
ΑΤ. Η επιτροπή αυτή έχει στόχο
την επίλυση του προβλήματος
του ολοκληρωτικού σφαγιασμού
των επικουρικών συντάξεων των

Σελίδα 3

6.500 συναδέλφων μας.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, Η
Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. βρίσκεται σε διαρκή
ετοιμότητα και επαγρύπνηση για
την αντιμετώπιση και αυτού του
σημαντικού προβλήματος και για
την προστασία των εν γένει συμφερόντων των συναδέλφων μελών της που την εμπιστεύονται.
Αντιστεκόμαστε με όλες μας τις
δυνάμεις σε κάθε μεθοδευμένη
και ύπουλη διαδικασία που στοχεύει στην περαιτέρω εξαθλίωση
των συνταξιούχων συναδέλφων
μας και οδηγεί με μαθηματική
ακρίβεια στην εξόντωσή τους.

Το Βήμα Επικοινωνίας & Προβληματισμού των Συναδέλφων

«η σιωπή είναι χρυσός;»
Το άρθρο του Προέδρου της Alpha Bank
συνδ. Αγαμέμνoνα Βουτυρά
Όπως διαπιστώνουμε καθημερινά στην πλειονότητα μας έχουμε συνήθως αμυδρή ή ασαφή γνώση της
έννοιας ή των εννοιών, που περιέχουν τα προς επίλυση προβλήματα μας. Για αυτό θα προσπαθήσουμε
με αδρές γραμμές να αναλύσουμε τη σπουδαιότητα
που έχει για μας η σιωπή.
Σιωπή : Σημαίνει το να μη μιλάει κάποιος γενικά όμως
σημαίνει και την ησυχία, τη σιγή.
Ο προφορικός λόγος θείο δώρο μαζί με τον ενδιάθετο, δηλαδή τη σκέψη, εξωτερικεύει όλο το περιεχόμενο
της ανθρώπινης ψυχής.
Διανοήματα, συναισθήματα, επιθυμίες και άλλα πνευματικά δημιουργήματα του ανθρώπου εκφράζονται με
το λόγο.
Ωστόσο άκριτη ή κακή χρήση του λόγου ζημιώνει και
κείνον που το λέει και αυτούς προς τους οποίους απευθύνεται. Έχει διαπιστωθεί πραγματικά ότι οι άνθρωποι
κινούμενοι από την ψυχολογική ορμή για ανακοίνωση
των σκέψεων και των συναισθημάτων τους δε λένε
πάντοτε όσα πρέπει και όταν πρέπει.
Πολλές φορές γινόμαστε μάρτυρες είτε μιας ακατάσχετης φλυαρίας, είτε επιπόλαιων κρίσεων ή ακόμη
και ανάρμοστων λόγων που μαρτυρούν κουφόνοια
του ομιλητή και συχνά γίνονται επιζήμιοι στους άλ-



λους. Στις περιπτώσεις αυτές “η σιωπή είναι χρυσός”
αποτελεί δε την πρώτη αρετή όπως έλεγε ο Ρωμαίος
Κάτων.
Η σιωπή γενικά δείχνει άνθρωπο σοβαρό, πειθαρχημένο, που ξέρει να ελέγχει τη συμπεριφορά του με
κριτήριο τη φρόνηση.
Ο άνθρωπος που ξέρει να σωπαίνει παρακολουθεί
προσεχτικά τα λόγια του συνομιλητή του, μαθαίνει που
ίσως δεν ήξερε και κρίνει με άνεση τα λόγια των άλλων.
Ιδιαίτερα η σιωπή είναι αναγκαία, όταν ο άνθρωπος είναι οργισμένος ή βρίσκεται σε κατάσταση μέθης, οπότε
ο νους σκοτίζεται και η γλώσσα μπορεί να παρασυρθεί
σε απρεπείς και χυδαίες φράσεις, σε βρισιές προσώπων, σε αποκάλυψη μυστικών, σε ανόητες ιστορίες
κλπ. Γι’ αυτό και εύστοχα ο Λακεδαιμόνιος Χίλων συμβουλεύει: “Γλώσσαν κράτει και δη εν συμποσίω”.
Είναι τόσο μεγάλη η σημασία της σιωπής για τον άνθρωπο, ώστε ο Ισοκράτης μόνο σε δυο περιπτώσεις
θεωρεί προτιμότερο το λόγο : α) Όταν είναι ανάγκη να
μιλήσει ο άνθρωπος και β) όταν γνωρίζει κατά εκείνο
που θέλει να πει.
Και ένας σύγχρονος Έλληνας συμπληρώνει: « Τα πιο
ωραία, τα πιο ουσιαστικά πράγματα τα λέμε τελικά με
τη σιωπή. Η σιωπή είναι ο πλούσιος λόγος των κατασταλαγμένων και των σοφών. Η σιωπή έχει τη μεταφυσική διάσταση που δεν έχει ο λόγος».

ΤΕΛΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ – ΤΕΛΟΣ ΑΝΟΧΗΣ
ΔΕΝ ΥΠΟΧΩΡΟΥΜΕ ΑΝ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΜΕ
ΧΑΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΑΝ ΠΟΤΕ
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ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
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Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ 8ης MAΡΤΙΟΥ 2017
Τ Η Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ Γ Υ Ν Α Ι Κ Ω Ν Τ Η Σ F. E . R . P. A .
Γ Ι Α Τ Η Ν Η Μ Ε ΡΑ Τ Η Σ Γ Υ Ν Α Ι Κ Α Σ
Με την ευκαιρία της 8ης Μαρτίου,
Διεθνούς Ημέρας της Γυναίκας, και
για λογαριασμό της Επιτροπής Γυναικών της FERPA, καταγγέλλουμε
την δύσκολη και περίπλοκη κατάσταση, που αντιμετωπίζουν όλες οι
ηλικιωμένες γυναίκες. Για να αλλάξει αυτό, καλούμε όλα τα μέλη μας
να συμμετάσχουν σε διάφορες συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις, που
θα διοργανωθούν αυτή την ημέρα.
Η φετινή χρονιά είναι ιδιαίτερα
σημαντική, αφού απειλούνται οι
πολιτικές ισότητας. Η υπεράσπιση
των δικαιωμάτων των γυναικών, η
απαίτηση ποιοτικής απασχόλησης,
το δικαίωμα στην άμβλωση και ο
επιμερισμός των ευθυνών και στα
δύο φύλα θα πρέπει να βρίσκονται
στο επίκεντρο των στόχων μας.
Η μισθολογική διαφορά μεταξύ
ανδρών και γυναικών οφείλεται στο
ότι εισέρχονται στην αγορά εργασίας γυναίκες σε μικρότερο αριθμό
από ότι άνδρες. Με άλλα λόγια, η
επαγγελματική ανισότητα οδηγεί σε
ανισότητα των μισθών με αποτέλεσμα τελικά να μειώνεται το ποσό
των συντάξεων, που καταβάλλεται
στις γυναίκες. Συνολικά, το εισόδημα των γυναικών στο πλαίσιο του
ανταποδοτικού
συνταξιοδοτικού
συστήματος ισοδυναμεί κατά μέσο
όρο με το 61% του εισοδήματος
των ανδρών, πράγμα που εξηγεί το
γεγονός ότι η φτώχεια πλήττει περισσότερο τις γυναίκες συνταξιούχους.
Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση, για να αντιμετωπίσουμε τα

όποια εμπόδια αποκλείουν από την
απασχόληση τις γυναίκες κάποιων
ηλικιακών ομάδων. Μήπως πρόκειται για μια διάκριση, που σχετίζεται
με τη μητρότητα και τη φροντίδα
των παιδιών, για μπλοκαρίσματα
που προκαλούνται από την έλλειψη δημόσιων δομών φροντίδας για
τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και
τα άτομα με απώλεια αυτονομίας,
ή μάλλον για πολιτικές των επιχειρήσεων, που απλά προτιμούν να
προσλαμβάνουν άνδρες παρά γυναίκες; Μαζί με τις συντηρητικές
κυβερνήσεις, που εν γνώσει τους
θέτουν σε κίνδυνο τα δικαιώματα
και την αυτονομία των γυναικών
και ξαναζωντανεύουν τον μύθο της
συζύγου που ασχολείται με τα οικιακά, έρχονται να προστεθούν και οι
επιχειρηματίες, που εμμένουν στα
στερεότυπα των δύο φύλων.
Η κατάσταση, που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένες γυναίκες, παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη.
Θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη
αναγνώριση αυτών των γυναικών
ανάμεσα στους ηλικιωμένους και
να διευκολυνθεί η πρόσβασή τους
σε μεγαλύτερες ευκαιρίες ισότητας.
Οι γυναίκες της τρίτης ηλικίας είναι η ομάδα του πληθυσμού, που
έχει υποστεί τα υψηλότερα ποσοστά ανισότητας κατά τις τελευταίες
δεκαετίες και που αποτελεί εδώ και
καιρό την ομάδα με τα χαμηλότερα
εισοδήματα. Ακόμα και σήμερα, παραμένουν πολύ ευάλωτες στη φτώχεια, λόγω του ότι έχουν τους λιγό-

τερους πόρους και την μικρότερη
στήριξη, όταν την χρειάζονται.
Χρειαζόμαστε ένα νόμο για την
εξάρτηση, ο οποίος θα θέσει τέρμα
στα άκρως σοβαρά προβλήματα,
που αντιμετωπίζουν όχι μόνο πολλές
ηλικιωμένες γυναίκες σε κατάσταση
απώλειας αυτονομίας, αλλά και οι
οικογένειές τους. Πράγματι, επί του
παρόντος, την ευθύνη και τη φροντίδα της πλειονότητας των εξαρτημένων ηλικιωμένων έχουν αναλάβει οι
γυναίκες της οικογένειας.
Είναι σαφές ότι η χρηματοπιστωτική, οικονομική και κοινωνική κρίση
έχει φοβερά αρνητικές συνέπειες
για το σύνολο της κοινωνίας, αλλά
πρέπει να έχουμε κατά νου ότι κυρίως βλάπτει τις συνθήκες διαβίωσης
και απασχόλησης των γυναικών.
Αυτές οι ιδιαίτερα απεχθείς επιπτώσεις πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη κατά την κατάρτιση των
προτάσεων για την έξοδο από την
κρίση και τη βελτίωση της κατάστασης.
Στο να πετύχουμε την ανατροπή
της σημερινής κατάστασης στοχεύουν οι προσπάθειες και οι ενέργειες όλων μας εδώ, στην Επιτροπή
Γυναικών της FERPA, και είμαστε
πεπεισμένες ότι μέσα από μια κίνηση ενότητας και με τη βοήθεια του
καθενός και της καθεμιάς, θα καταφέρουμε ώστε να τύχουν ακόμα μεγαλύτερης προσοχής οι προτάσεις
μας.
Άννα Μαρτινέζ:
Πρόεδρος της Επιτροπής
Γυναικών της F.E.R.P.A.
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