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Η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
Νέα αναβολή, για τις 6 Οκτωβρίου 2017,
πήρε η εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) των προσφυγών που έχουν
πραγματοποιήσει οι Ομοσπονδίες Ο.Τ.Ο.Ε. –
Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. καθώς και αρκετές πρωτοβάθμιες
συνδικαλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και
συνταξιούχων του κλάδου, για την ακύρωση
του αντιασφαλιστικού ν. 4387/2016 της Κυβέρνησης, που ισοπεδώνει τα ασφαλιστικά
Το σημείωμα της
δικαιώματα των Τραπεζοϋπαλλήλων και των
Προέδρου της
Τραπεζοσυνταξιούχων για τα οποία όλοι μας
Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. συνδ. Ελένης
έχουμε καταβάλει, καθ’ όλη τη διάρκεια του
Κλητοράκη-Πούλια
εργασιακού μας βίου, υπέρογκες εισφορές.
Οι προσφυγές που κατατέθηκαν στο ΣτΕ στις 21/10/2016
για την ακύρωση του αντιασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου
(4387/2016) από την Ο.Τ.Ο.Ε. – Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. συντάχθηκαν από
ομάδα έγκριτων δικηγόρων, με συντονιστή τον καθηγητή κ.
Ξενοφώντα Κοντιάδη.
Στις προσφυγές αυτές, που ήταν το αποτέλεσμα μιας σε
βάθος εμπεριστατωμένης και επιστημονικά τεκμηριωμένης
μελέτης, αναφέρονται τα εξής τρία (3) επίπεδα ως προς τις δυσμενείς συνέπειες:
Α) Στις Κύριες Συντάξεις των Ειδικών Ταμείων των Τραπεζοϋπαλλήλων.
Β) Στις Επικουρικές Συντάξεις των Ειδικών Ταμείων των Τραπεζοϋπαλλήλων που έχουν ενταχθεί στο ΕΤΕΑ.
Γ) Στις Συντάξεις των Τραπεζοϋπαλλήλων των Ταμείων που
είχαν ενταχθεί στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ).

Το επιστημονικό επιτελείο των νομικών μας επικαλείται ένδεκα (11) γενικούς και ειδικούς λόγους ακύρωσης του νόμου
και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, μεταξύ των οποίων
είναι:
 Η έλλειψη ειδικής εμπεριστατωμένης και επιστημονικά
τεκμηριωμένης μελέτης.
 Η παραβίαση της συνταγματικής υποχρέωσης του Κράτους να εγγυάται την επικουρική κοινωνική ασφάλιση.
 Η παραβίαση της αρχής της ανταποδοτικότητας ως παραμέτρου του δικαιώματος στην Κοινωνική Ασφάλιση.
 Η παραβίαση του δεδικασμένου που απορρέει από τις
πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου
της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές των Συντάξεων (Αποφάσεις 2287, 2288, 2289, 2290
του 2015).
 Η παραβίαση του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου
Πρωτόκολλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου.
 Η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 102 και ο Ευρωπαϊκός Κώδικας Κοινωνικής Ασφάλειας.
 Η παρέμβαση του νομοθέτη στο ύψος και τον τρόπο της
χρηματοδότησης των Επικουρικών Συντάξεων, υπακούει
αποκλειστικά και μόνο σε δημοσιονομικές σκοπιμότητες
αμφιλεγόμενης μάλιστα αποτελεσματικότητας, αφού δεν
λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές ανάγκες και το συμφέρον
των ασφαλισμένων.
Η Συντακτική Επιτροπή

Ενωμένοι αγωνιζόμαστε για την ακύρωση των συνταξιοκτόνων συνεπειών των μνημονίων

Σελίδα 2
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ΠΡΟΣ
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας,
κ. Αναστασίου Πετρόπουλου
Σε απάντηση της από 2.6.2017 επιστολής σας σχετικά με την διαχείριση
της κατ’ άρθρο 102 του Ν. 4387/2016
εισφοράς των συνταξιούχων σας αναφέρουμε τα κάτωθι :
Ι. Η Ομοσπονδία Συνταξιουχικών
Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος
(Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.) αποτελεί δευτεροβάθμια
Οργάνωση νομίμως καταχωρημένη
στο βιβλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με Α.Μ. 546. Μέλη της είναι
τα Σωματεία των συνταξιούχων τραπεζικών που λειτουργούν στην Ελλάδα
σύμφωνα με άρθρο 1 του Καταστατικού
της, το οποίο και σας επισυνάπτουμε
προς διευκόλυνση σας (Σχετ.1).
Βασικοί σκοποί της Ομοσπονδίας
μεταξύ άλλων είναι ο συντονισμός της
δράσης των σωματείων μελών της για
τη μελέτη προστασία και προώθηση
των οικονομικών, ασφαλιστικών, και
κοινωνικών συμφερόντων των συνταξιούχων των τραπεζών και η με κάθε
νόμιμο μέσο προαγωγή των εν γένει
οικονομικών συμφερόντων των συνταξιούχων τραπεζικών (άρθρο 2),
ενώ μέσα για την επιδίωξη του σκοπού
της είναι η οργάνωση και συντονισμών
αγώνων των Συλλόγων – Μελών της και
η συνεργασία με άλλες συνταξιουχικές οργανώσεις της Ελλάδος και του
Εξωτερικού, η ενημέρωση των μελών
της και γενικά των συνταξιούχων είτε

μέσω των Συλλόγων – μελών της είτε
και απευθείας κλπ (άρθρο 3).
ΙΙ. Με το άρθρο 102 παρ. 1 του Ν.
4387/2016 προβλέφθηκε η θέσπιση
μηνιαίας εισφοράς 0,20 € η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες
κύριες συντάξεις και αποδίδεται στον
Λογαριασμό Κοινωνικής Πολιτικής του
άρθρου 34 του Ν 4144/2013 με σκοπό
την οικονομική ενίσχυση Ομοσπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών
Συνταξιούχων.
Με την παρ. 3 του παραπάνω άρθρου
και νόμου προβλέφθηκε ότι με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για
την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου.
Σε συνέχεια της παρ. 3 του άρθρου
102 του Ν. 4387/2016, την 30η Δεκεμβρίου 2016 δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθμ.
49426/1751/2016 Υπουργική απόφαση
(ΦΕΚ 4421/30.12.2016) προκειμένου
για την εφαρμογή της ως άνω διάταξης, χωρίς ωστόσο η απόφαση αυτή
να καθορίζει το πλαίσιο και τον τρόπο
διαθέσεως του ποσού που συγκεντρώνεται από την μηνιαία εισφορά 0,20 €
παρακρατούμενη από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις, αλλά ούτε και
την διαδικασία συμμετοχής των συλλογικών οργανώσεων συνταξιούχων που
εμπίπτουν στην εφαρμογή του άρθρου
102 του Ν. 4387/2016, στην διανομή
του ποσού αυτού.
Η Επιτροπή που προτίθεστε να συγκροτήσετε με την συμμετοχή εκπροσώπων συνταξιουχικών οργανώσεων,
αν και θα έπρεπε να είχε συσταθεί προ
της έκδοσης της ως άνω Υπουργικής
Απόφασης πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στην ορθή κατανομή
και διάθεση της παρακρατηθείσας εισφοράς
Φρονούμε δε ότι προκειμένου να
επιτευχθεί ο σκοπός της ως άνω ρύθμισης, που σύμφωνα με την αιτιολογική
έκθεση του Νόμου είναι η οικονομική
αυτάρκεια των συλλογικών οργάνων
εκπροσώπησης των συνταξιούχων χωρίς να υπάρχει η ανάγκη κρατικής οικονομικής ενίσχυσης , η εισφορά 0,20

€ θα πρέπει να παρακρατείται από τις
κύριες συντάξεις, όλων των συνταξιούχων, το δε συνολικό ποσό που θα
προκύπτει από την παρακρατηθείσα
εισφορά 0,20€ θα πρέπει να περιέρχεται αποκλειστικά στις Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες οι οποίες στερούμενες συχνά των εισφορών των
μελών τους, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο ματαιώσεως των σκοπών τους.
Η δε Επιτροπή, για την διανομή του εν
λόγω ποσού, θα πρέπει να λάβει υπόψη
της τα εξής δύο κριτήρια ήτοι α) την δύναμη των μελών κάθε σωματείου και β)
το συνολικό ποσό εισφοράς που κατατέθηκε από τα παραπάνω μέλη.
Με τον τρόπο αυτό το ποσό που συγκεντρώνεται από την μηνιαία εισφορά
0,20 € παρακρατούμενη από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις, θα διανεμηθεί στις συνταξιουχικές οργανώσεις
με βάση τον αριθμό των μελών κάθε
σωματείου αλλά και το σύνολο των εισφορών που θα έχει εισπραχθεί κατά
την πληρωμή των κύριων συντάξεων από τα μέλη αυτά, επιτυγχάνοντας
έτσι την ενίσχυση των συνταξιουχικών
οργανώσεων, με βάση τις πραγματικές ανάγκες στην κάλυψη των οποίων
το διανεμητέο ποσό αποβλέπει αλλά
και την συνεισφορά του καθενός στην
δημιουργία του κατανεμητέου ποσού.
Κατόπιν των ανωτέρω, αναμένουμε
τις ενέργειες σας προκειμένου οι παρακρατούμενες εισφορές να κατανέμονται στις Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες σύμφωνα με τα ως άνω αναφερόμενα κριτήρια και κυρίως ανάλογα με την αντιπροσωπευτικότητα τους
ώστε να αποφεύγονται αυθαίρετοι αποκλεισμοί δικαιούμενων κατά τον νόμο
συνταξιουχικών οργανώσεων από την
οικονομική ενίσχυση του αρ. 102 του Ν.
4387/2016.
Για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
Συνταξιουχικών
Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος
Η Πρόεδρος
Ελένη Κλητοράκη-Πούλια
Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Μυλωνάς
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Σελίδα 3

Το σημείωμα της Προέδρου του ΣΣΕΤΕ συνδ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΣ Ι. ΔΡΟΥΓΚΑ

Συνάδελφοι,
Όπως είναι ήδη στους περισσότερους
γνωστό, με την από 03/04/2017 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών διορίσθηκε νέο 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο
στον Σ.Σ.Ε.Τ.Ε. με την εντολή «να ασκεί
όλες τις επείγουσες πράξεις αρμοδιότητας του Δ.Σ. του Συλλόγου καθώς και να
συγκαλέσει Γενική Συνέλευση μέχρι τις
08/05/2017 για την προκήρυξη αρχαιρεσιών».
Ο διορισμός Διοίκησης στον ιστορικό
Σύλλογό μας δίνει προσωρινή λύση και

αίρει το αδιέξοδο της μη λειτουργίας του
Διοικητικού Συμβουλίου τους τελευταίους 10 μήνες.
Όλοι όσοι αποτελούμε την προσωρινή Διοίκηση του Συλλόγου μας, συναισθανόμαστε πλήρως την ιδιαιτερότητα
και την κρισιμότητα των περιστάσεων.
Πέρα από την τρέχουσα λειτουργία του
Συλλόγου, υπάρχουν μεγάλα και βασικά
προβλήματα που αφορούν στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα. Θέματα που χρειάζονται συνεχή παρακολούθηση και άμεση αντιμετώπιση.

Ως Πρόεδρος και εκ μέρους του Δ.Σ.
θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι για το
σύντομο διάστημα που θα έχουμε την
ευθύνη της Διοίκησης του Συλλόγου, θα
προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων αυτών και όσων άλλων
τυχόν παρουσιασθούν.
Προς την κατεύθυνση αυτή επιζητούμε τη συμμετοχή όλων των συναδέλφων.
Καλοδεχούμενη κάθε κριτική και πρόταση που θα βοηθήσει στην απρόσκοπτη
επίτευξη των στόχων του Συλλόγου μας.

ΤΕΛΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ
ΤΕΛΟΣ ΑΝΟΧΗΣ
ΔΕΝ ΥΠΟΧΩΡΟΥΜΕ ΑΝ
ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΜΕ
ΧΑΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ
ΑΓΩΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ
ΔΟΘΗΚΑΝ ΠΟΤΕ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΒΑ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Ε Τ ΟΥ Σ 2 0 1 7

Στις 6 Ιουνίου 2017, στο Ξενοδοχείο
ΤΙΤΑΝΙΑ στην οδό Πανεπιστημίου 52,
πραγματοποιήθηκε η ετησία Γενική Συνέλευση (Γ.Σ) του Συλλόγου Συνταξιούχων Υπαλλήλων ΕΤΒΑ , υπό την προεδρία
ενός εκ των παλαιοτέρων συναδέλφων
μας του Θανάση Παπαλεξανδρή, ο
οποίος κατηύθυνε την όλη συζήτηση
με απολαυστικό φλέγμα και χιούμορ.
Με την έναρξη της συζήτησης το λόγο
έλαβε η Γενική Γραμματέας του Συλλόγου κα Γιολάντα Συνοδινού η οποία
ανέπτυξε τα θέματα που απασχόλησαν το Σύλλογο και τη δράση που
ανέπτυξε αυτός κατά το έτος 2016.
Ειδικότερα η κα Γιολάντα Συνοδινού,
αφού σχολίασε και διευκρίνισε τα κυ-

ριότερα σημεία της καταστάσεως με τα
Οικονομικά Στοιχεία του Συλλόγου 2016
καθώς και τα στοιχεία του προτεινόμενου για το έτος 2017 προϋπολογισμού,
ανέγνωσε στη συνέχεια την Εκθεση
της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το έτος
2016, η οποία και επικύρωσε τη νομότυπη διαχείριση των σχετικών εσόδων
και εξόδων από το Δ.Σ του Συλλόγου.
Επακολούθησε λεπτομερής και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για θέματα που
μας απασχολούν όπως, η πορεία της
προσφυγής μας (στα πλαίσια των ΟΤΟΕ
και ΟΣΤΟΕ) στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση των νόμων Κατρούγκαλου κλπ, που αφορούν όλους
τους συναδέλφους του Συλλόγου, οι

ενέργειες που γίνονται στα πλαίσια
της ΟΣΤΟΕ για ρύθμιση στεγαστικών
δανείων η εξόφληση των οποίων είναι
ιδιαίτερα δύσκολη για πολλούς συναδέλφους κ.α.
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο
πρόεδρος του Συλλόγου, ο οποίος
αναφέρθηκε σε θέματα καλύτερης
επικοινωνίας των μελών μέσω της
ιστοσελίδας του Συλλόγου και των
e-mails και ακολούθησαν ομιλίες συναδέλφων με χρήσιμες παρατηρήσεις επί όλων των αναφερθέντων.
Τέλος ο Πρόεδρος κήρυξε τη λήξη της
Γ.Σ αφού προηγουμένως έλαβε την
έγκρισή της για την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ κλπ από κάθε ευθύνη.
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Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Σ ΥΛ Λ Ο ΓΟΥ
Την Παρασκευή 12 Μαΐου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Ετήσια ΓΕΝΙΚΗ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Συλλόγου μας, που
συμμετείχαν πάνω από 200 μέλη.
Πριν την έναρξη των εργασιών της
Γ.Σ., το σώμα ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε
πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου
για ενοποίηση των Συλλόγων Συνταξιούχων, ένα θέμα που μας απασχολεί
χρόνια. Θεωρούμε ότι πλέον, αυτό το
πρόβλημα πήρε το δρόμο της επίλυσής
του.
Στη Συνέλευση πήραν το λόγο πολλά
μέλη, τα οποία μετέφεραν τους προβληματισμούς τους σε θέματα που μας
απασχολούν έντονα όπως:

Το πρόβλημα της φορολόγησης του
Έκτακτου Οικονομικού Βοηθήματος
από τον ΕΛΕΜ.

Τα 165 άτομα που προσέφυγαν στη
Δικαιοσύνη και δεν έχουν ακόμη πληρωθεί από τη Δ.Ε. του ΕΛΕΜ

Η καθυστέρηση της καταβολής του
ΕΟΒ στους δικαιούχους της α’ διανομής.
Οι δικαιούχοι παλαιών συναδέλφων
που δεν έχουν περιληφθεί σε καμία διανομή.
Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε :

ΟΜΟΦΩΝΑ τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό 2016

Ο ΜΟΦΩΝΑ τον Προϋπολογισμό
2017 και

ΟΜΟΦΩΝΑ την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Στο τέλος, εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η
πρόταση του Δ.Σ. για ΨΗΦΙΣΜΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ προς τη Κυβέρνηση και τα
κόμματα της Βουλής, για την μείωση
των κύριων, επικουρικών συντάξεων
καθώς και άλλων θεμάτων που απασχολούν τους συνταξιούχους.
Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που μας τίμησαν με την παρουσίαση τους.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ
ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΑΕΠ
Το ΣτΕ, με την υπ’ αιρθ. 721/2017 Απόφασή του, έκρινε ότι αρμόδιο να κρίνει
την υπόθεση αυτή είναι το Διοικητικό
Πρωτοδικείο Αθηνών, στο οποίο κρίνει
σκόπιμο να υποβληθεί αίτηση προτίμησης, για την επίσπευση της εκδίκασης.
Είναι λυπηρό να έχουμε μια τέτοια
εξέλιξη που παρατείνει την αυθαιρεσία
του ΕΤΕΑΕΠ να διακόπτει παράνομα
κάθε μήνα την Επικούρηση και άλλων
Συναδέλφων μας.
Ο Σύλλογός μας έχει ήδη προνοήσει

και έχει προσφύγει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας, για την ίδια υπόθεση,
η οποία, υπενθυμίζουμε, συζητήθηκε
στις 20.9.2016 και αναμένουμε την έκδοση της Απόφασης.
ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ (ν. 4387/2016)
Η εξ αναβολής συζήτηση της προσφυγής που έχει ασκήσει και ο Σύλλογός μας κατά του νόμου Κατρούγκαλου
αναβλήθηκε και πάλι από το ΣτΕ, για το
Φθινόπωρο του 2017, επειδή το Υπουργείο Εργασίας, καθυστερεί, σκόπιμα
βεβαίως, να παράσχει στο ΣτΕ τα στοιχεία που έχουν ζητηθεί, με στόχο την
καθυστέρηση στην έκδοση άλλης μιας
Απόφασης ΚΟΛΑΦΟ κατά των Κυβερνητικών επιλογών.
Επειδή, όμως, διατάξεις του νόμου
αυτού ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ από διατάξεις
του νόμου 4472/2017, που ψηφίστηκε
πρόσφατα, από την Κυβερνητική πλειοψηφία, η ανεπιθύμητη αυτή αναβολή
μας παρέχει τον αναγκαίο χρόνο, για να
επεξεργασθούμε και να υποβάλλουμε
Πρόσθετους Λόγους Ακυρότητας.
Για όλα αυτά τα θέματα, θα σας κρατάμε ενήμερους, για κάθε εξέλιξη.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ
ΠΕΠΕΛΑΣΗ
Οι Συνάδελφοι συνταξιούχοι της π.
ΑΤΕ στην Κρήτη συμμετέχουν στο βαρύ
πένθος της οικογένειας ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ
ΠΕΠΕΛΑΣΗ, ο οποίος κηδεύεται σήμερα στην Αθήνα.
Η π. ΑΤΕ για αρκετά χρόνια είχε την
τύχη να διοικείται από τον αείμνηστο Α.
Πεπελάση, ως Υποδιοικητής και Διοικητής αυτής. Η Προσφορά του στο Ιδρυ-

μα, στην πρόοδο της γεωργίας, στην
οικονομική ανάπτυξη της αγροτικής και
γενικά της Ελληνικής οικονομίας, υπήρξε καθοριστική, ώστε η ανάμνηση όσων
τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί
του να μείνει ανεξίτηλη.
Και τούτο γιατί η εν γένει συμπεριφορά του, κατά τις τότε επισκέψεις του
στα διάφορα καταστήματα της π. ΑΤΕ, σ’
ολόκληρη της Κρήτη, είτε προς το προσωπικό, είτε προς πελάτες διέπονταν
από υποδειγματική ευγένεια.
Ποτέ δεν υποσχέθηκε κάτι αν δεν
μπορούσε να ανταπεξέλθει. Ο τρόπος
συμπεριφοράς του προς τους υπαλλήλους και τους πελάτες ευγενέστατος, με
σεβασμό, μα προ πάντων με γέλιο που
κέρδιζε τον συνομιλητή του.
Η επίλυση των διαφόρων προβλημάτων των αγροτών και των υπαλλήλων
άμεση και πάντα προς όφελος των άλλων.
Εκείνο που παραμένει χαραγμένο
σε όλους ανεξαιρέτως, στους αγρότες,
στους υπαλλήλους, στους καταθέτες,
στους πελάτες της π. ΑΤΕ και γενικά σε
όλους τους συναλλασσομένους ήταν
ότι πάντα, κατά την αποχώρησή του
από το Κατάστημα, είχε κάτι το θετικό
να πει, να εκφράσει εγκάρδια ένα θερμό
ευχαριστώ και πάνω από όλα να ζητήσει συγνώμη, αν, όπως χαρακτηριστικά
έλεγε «εν τη ρύμη του λόγου, στενοχώρησα άθελά μου κάποιον».
Πως λοιπόν αν ξεχαστεί ο π. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ π. ΑΤΕ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΠΕΠΕΛΑΣΗΣ !!!
Η ΚΡΗΤΗ ΣΕ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ
Παράρτημα συνταξιούχων π. ΑΤΕ
Ο περιφερειακός εκπρόσωπος Κρήτης
Χρήστος Λουγιάκης

Οι συνταξιούχοι έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα να συμμετέχουν
στις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων που τους αφορούν
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Αθήνα, 14 Ιουνίου 2017

Προς την ΟΣΤΟΕ, Πανεπιστημίου 34 & Ιπποκράτους, 10679 Αθήνα
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Σας αποστέλλουμε την ύλη από τη δράση του Συλλόγου
μας για να δημοσιευθεί στην εφημερίδα σας.
ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Αρχαιρεσίες 21/3/2017)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΩΡΑΪΤΗ

ΕΛΕΝΗ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΡΟΜΠΑΚΗΣ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ

Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΟΥΤΥΡΑΣ

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ

Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒ. Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒ. ΚΕΝΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΕΡΙΦ. ΣΥΜΒ. Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ

ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ

ΦΤΑΚΛΑΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΜΕΤΡΑ - ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Με την ψήφιση του νέου Νόμου στην βουλή από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ του τέταρτου και πλέον επαχθούς

μνημονίου δόθηκε η χαριστική βολή στις συντάξεις παλιές
και νέες. Περικόπτεται από 01/01/2019 η προσωπική διαφορά που προβλεπόταν για τις καταβαλλόμενες συντάξεις,
επίσης από 01/01/2019 η προσωπική διαφορά που προβλεπόταν για τις επικουρικές συντάξεις καθώς και οι προσωπικές
διαφορές που προβλέπονται για τις συντάξεις των οποίων οι
αιτήσεις συνταξιοδότησης κατατέθηκαν το 2016 ή θα κατατεθούν μέσα στο 2017-2018.Αυξάνονται οι επιβαρύνσεις με
τη μείωση του αφορολόγητου ορίου. Δυστυχώς η κυβέρνηση που θα επαναχορηγούσε την 13η και 14η σύνταξη, δίνει
τη χαριστική βολή στις συντάξεις φορτώνοντας και πάλι τα
βάρη της κρίσης στους αδύναμους και τους συνταξιούχους
αφήνοντας ασύδοτους τους έχοντες και κατέχοντες.
ΟΧΙ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ
ΤΗΣ «ΔΙΚΑΙΗΣ» ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
(Από την εφημερίδα του Συλλόγου Συνταξιούχων ¨ ΤΟ
ΒΗΜΑ¨ Αρ. Φυλ. 29)
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ
Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ

Μέλος ΟΣΤΟΕ-ΕΚΑ - Σταδίου 61 - 10551 ΑθήναΤΗΛ: 2110126265 - FAX: 2110126264 www.sysype.gr – e-mail: info@sysype.gr
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ: Συνεχίζουμε τον αγώνα
μας σε όλα τα επίπεδα, για εξεύρεση
δίκαιας και τίμιας λύσης.
Ο Σύλλογός μας, στην προσπάθειά του
να περισώσει την Κοινωνική Επικουρική Ασφάλιση των μελών του, σημείωσε
μεγάλη δικαστική επιτυχία με την έκδοση της 2258/2016 απόφασης του
ΜΠΑ, που ακύρωσε το νέο καταστατικό - «τερατούργημα» του ΤΑΠΙΛΤΑΤ,
τόσο για τη σωρεία των αντιδημοκρατικών και αντισυνταγματικών άρθρων
του, όσο και για τον τρόπο που πραξικοπηματικά επιβλήθηκε. Ωστόσο την
Πέμπτη 18 Μαΐου 2017, παρότι δύσκολα
γίνονται δεκτά αιτήματα για Προσωρινές Διαταγές από την Δικαιοσύνη, κατά
ένα περίεργο και άδικο κατά τη γνώμη μας τρόπο, ο δικαστής του Εφετείου
Αθηνών αποφάσισε να κάνει δεκτό το αίτημα του ΤΑΠΙΛΤΑΤ και εξέδωσε Προσωρινή Διαταγή αναστολής της απόφασης
αυτής, μέχρι να εκδικαστεί τον Φεβρουάριο του 2018 η Έφεση και η αίτηση αναστολής που έχουν ασκήσει.
Κατά την πολύωρη διαδικασία αντιμετωπίσαμε από την μεριά των δικηγόρων

του ΤΑΠΙΛΤΑΤ και των Συλλόγων Εργαζομένων την συνηθισμένη κατασυκοφάντηση και κινδυνολογία, ότι ζητάμε
συντάξεις 900€, που θα επιφέρει ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη στο Ταμείο.
Επίσης ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει
το Ταμείο και να εκδώσει αποφάσεις
συνταξιοδότησης κλπ. Οι συνταξιούχοι
ενωμένοι, αφού ο δικηγόρος του Συλλόγου μας πλαισιώθηκε από τους δικηγόρους της ΟΣΤΟΕ, των Συλλόγων Συνταξιούχων ΙΟΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ,
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΘΗΝΩΝ-EUROBANK και της
ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ, προσπαθήσαμε
να καταδείξουμε την αλήθεια, με νομικά
και συνδικαλιστικά επιχειρήματα. Η αλήθεια είναι μία και μοναδική: Οι Σύλλογοι Συνταξιούχων δεν ζητάμε 900€
Επικουρική Σύνταξη. Αντίθετα, με την
από 19.12.204 κοινή επιστολή μας προς
το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤΑΤ, αποδεχτήκαμε τα
επίπεδα συντάξεων όπως είχαν διαμορφωθεί με τις μέχρι τότε μειώσεις,
δηλ 390€ ανώτατο πλαφόν – 150€
κατώτατο πλαφόν και επιπλέον προτείναμε επιβολή εισφοράς 7% επί των μηνιαίων συντάξεών μας, για ενίσχυση της

14/06/2017

βιωσιμότητας του Ταμείου. Αυτή η επιβολή μηνιαίας εισφοράς, με πρόχειρους
υπολογισμούς επί της ετήσιας συνταξιοδοτικής δαπάνης, θα ήταν σαν να εισέρχονταν 1.000 νέοι ασφαλισμένοι στο ταμείο και να καταβάλουν εισφορές, αφού
οι νεοπροσλαμβανόμενοι έχουν σταματήσει από το 2005, με το ν.3371/2005, να
ασφαλίζονται στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ και ασφαλίζονται στο ΕΤΕΑΕΠ.
Μιλούν και κινδυνολογούν για ανεπανόρθωτη ζημιά, αυτοί που τον Δεκέμβριο
2015, προχώρησαν σε τοποθέτηση 55,5
εκ € στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
της Τράπεζας Αττικής, μειώνοντας στο
ήμισυ τη ρευστότητα του Ταμείου καθώς
και τα έσοδα από τόκους. Αγόρασαν τις
μετοχές σε τιμή 0,30€ και σήμερα η τιμή
είναι 0,11€, έχοντας απολέσει σε 1 χρόνο
τις συντάξεις 3 ετών, με βάση την έκθεση της Ε.Ε. για το έτος 2014, στην οποία
η ετήσια συνταξιοδοτική δαπάνη ήταν
19.217.674,84€ και μάλιστα με συντάξεις
390€ ανώτατο πλαφόν – 150€ κατώτατο
και προϋποθέσεις Π.Κ. Αυτή μάλιστα την
επένδυση την έκαναν όπως λένε οι ίδιοι
στη από 22.12.2015 ανακοίνωσή τους, για
Συνέχεια στη σελ. 6 →
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→ Συνέχεια από τη σελ. 5

να μην ενταχθεί το ΤΑΠΙΛΤΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ.
Κύριος στόχος τους είναι να διαλύσουν
το Ταμείο, να καρπωθούν όλα τα αποθεματικά, να μείνουν οι συνταξιούχοι χωρίς
επικουρικές συντάξεις και μετά οι ίδιοι να
ασφαλιστούν εκ του μηδενός στο ΕΤΕΑΕΠ, αφού η επικουρική ασφάλιση είναι
υποχρεωτική. Δεν έχει τολμήσει καμία
Κυβέρνηση μέχρι σήμερα να διαλύσει Ασφαλιστικό Ταμείο, αφήνοντας
χωρίς καμία σύνταξη τους συνταξιούχους και επιχειρούν να διαλύσουν το
Επικουρικό Ταμείο ΤΑΠΙΛΤΑΤ οι ίδιοι οι
εργαζόμενοι!! Προκειμένου μάλιστα να
μοιραστούν περισσότερα αποθεματικά,
μειώνουν διαρκώς τις συντάξεις, με αποκορύφωμα την απόφαση που έχουν πάρει για κατάργησή της και απονομή Επικουρικής Σύνταξης 50€ μικτά σε όλους
τους λεγόμενους «κόκκινους» συνταξιούχους (4.500), που οι συνολικές συντάξεις
που έχουν λάβει, υπερτερούν των εισφορών που έχουν καταβάλει!! Τέτοια αρχή
ανταποδοτικότητας δεν έχουν τολμήσει ούτε η Τρόικα και το ΔΝΤ να επιβάλουν στα Ταμεία, όμως δυστυχώς την
επιβάλουν Συνάδελφοι εργαζόμενοι
στους συνταξιούχους Συναδέλφους
τους!! Με την αντίληψη «οι συνταξιούχοι έχουν εισπράξει σε συντάξεις
τις εισφορές τους», που δεν έχει καμία σχέση με την Δημόσια Κοινωνική
Ασφάλιση, αν είχαν τη δυνατότητα
οι ασφαλισμένοι των άλλων Ταμείων
να κάνουν τα ίδια, θα έμεναν χωρίς
κανένα εισόδημα όλοι οι συνταξιούχοι της χώρας μας, δηλαδή οι γονείς
τους και οι παππούδες τους!! Όμως αν
πράγματι δεν ενδιαφέρονται για τους

συνταξιούχους, αλήθεια πιστεύουν ότι
οι ίδιοι θα επιβιώσουν, μέχρι τα βαθιά
γεράματά τους σε μια κοινωνία, που
δεν θα υπάρχουν Κοινωνική Ασφάλιση, Συλλογικές Συμβάσεις, Συλλογικές
Κατακτήσεις και θεσμοί, αφού θα τα
έχουν διαλύσει οι ίδιοι, προς μεγάλη
χαρά των εργοδοτών; Τι θα αφήσουν
στους νεότερους και τα παιδιά τους;
Την ατομικότητα που δεν θα φέρνει
κανένα αποτέλεσμα σε μια ρημαγμένη
κοινωνία- ζούγκλα ;
Εκτιμάμε ότι, στο αμέσως επόμενο
διάστημα, πιθανότατα θα ενταθούν οι
επιθετικές ενέργειες σε βάρος των συνταξιούχων καθώς και οι προσπάθειες
διάλυσης του Ταμείου από μεριάς των
Συλλόγων των Εργαζομένων, με εργαλείο στα χέρια τους το νέο καταστατικό,
που έχουν φροντίσει, με τις διατάξεις τις
οποίες έχουν ψηφίσει, να τους διευκολύνει απόλυτα. Αυτά διαφαίνονται τόσο
από ανακοινώσεις κάποιων Συλλόγων
Εργαζομένων που ελέγχουν το Ταμείο,
αλλά και από το γεγονός ότι το ίδιο το
ΤΑΠΙΛΤΑΤ σπεύδει να συγκαλέσει, λίαν
προσεχώς, το Συνέδριο των διορισμένων Αντιπροσώπων, το οποίο ελέγχεται
πλήρως από τους Συλλόγους Εργαζομένων, που πλειοψηφούν, αφού έχουν
διαγράψει από μέλη του Ταμείου το
μεγαλύτερο μέρος των συνταξιούχων
(4.500). Θα αντισταθούμε με κάθε τρόπο, νομικό, πολιτικό και συνδικαλιστικό, όπως έχουμε κάνει έως τώρα!!
Ενωμένοι και αποφασισμένοι, θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμά μας στη Επικουρική Σύνταξη!!
Εξομοίωση των συνταξιούχων της
πρώην Εθνοκάρτας με τους συνταξιούχους της ΕΤΕ:
Η Διοίκηση της ΕΤΕ ικανοποίησε το
πολυετές αίτημα του Συλλόγου μας, για
επέκταση των Ατομικών Δανείων με ευνοϊκούς όρους, σε όλους τους συνταξιούχους της πρώην ΕΑΕΔΟ, στα πλαίσια
της εξομοίωσης μας με τους συνταξιούχους της ΕΤΕ. Έτσι, αποκαταστάθηκε
η κατάφωρη ανισότητα, σε άλλα μέλη
μας να χορηγούνται τέτοια δάνεια και σε
άλλα όχι. Σημειώνουμε ότι μέχρι τώρα,
όλοι όσοι συνταξιοδοτήθηκαν πριν την
συγχώνευση της ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ στην ΕΤΕ
το 2007, είχαν τη δυνατότητα να παίρνουν τέτοια δάνεια. Όμως δεν την είχαν
όλοι όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά τη
συγχώνευση. Το ίδιο θετικά ανταποκρίθηκε η Διοίκηση και στις ρυθμίσεις οφειλών, στα πλαίσια της εξομοίωσής μας με
τους συνταξιούχους της ΕΤΕ.

Διεκδίκηση από την Εθνική Ασφαλιστική ορθής φορολόγησης των
παροχών μας και επιστροφής αχρεωστήτως παρακρατηθέντων ποσών
φόρων.
Ύστερα από κατάθεση μηνυτήριας
αναφοράς κατά στελεχών της Εθνικής
Ασφαλιστικής και συνάντηση με την
Υφυπουργό Οικονομικών Κα Παπανάτσιου, είχαμε τα πρώτα αποτελέσματα
για την αποκατάσταση της αδικίας που
έχουμε υποστεί, στη φορολόγηση των
παροχών των Ομαδικών Ασφαλιστηρίων μας. Έτσι μειώθηκε ο συντελεστής
φορολόγησης, που αδίκως είχε εφαρμοστεί, σε περίπου 60 Συναδέλφους και
τους επεστράφη η διαφορά του φόρου
τρέχοντος έτους, με την έκδοση Εγκυκλίου του ΥΠΟΙΚ. Για τη διαφορά φόρου
προηγουμένων ετών, προσπαθούμε να
εκδώσουν οι Φορολογικές Αρχές σχετική εγκύκλιο, που θα επιλύει το θέμα, καθώς δεν υπάρχει διαδικασία επιστροφής
αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων,
από αυτοτελώς φορολογούμενα ποσά.
Σε ότι αφορά τον επαναϋπολογισμό
της φορολογητέας βάσης όλων των
μελών μας, που συνεχίζουμε να διεκδικούμε, εξεδόθη η ΠΟΛ 1054/2017
από την (Α.Α.Δ.Ε.) η οποία αναφέρεται
στην υπ’ αρ. 22/2017 γνωμοδότηση
του Ν.Σ.Κ., που επιβεβαιώνει τις θέσεις
μας. Έτσι επανήλθαμε προς την Εθνική
Ασφαλιστική, ζητώντας την χωρίς άλλη
καθυστέρηση αναμόρφωση του προς
φορολόγηση ποσού ασφαλίσματος των
Ομαδικών Ασφαλιστηρίων μας, με αφαίρεση, από το αρχικό αποθεματικό που
της παραδώσαμε την 01.01.1995, των
βεβαιωμένων από τον ΣΟΛ αποδόσεων
των κεφαλαίων 1988-1994.
Πολιτιστικές Δραστηριότητες. Με
μεγάλη συμμετοχή των μελών μας, παρακολουθήσαμε τη μουσικοθεατρική
παράσταση «ΓΥΝΑΙΚΕΣ» στο Γυάλινο
Μουσικό Θέατρο, την θεατρική παράσταση «ΓΙΑ ΟΝΟΜΑ» στο θέατρο Αλίκη,
την παράσταση μπαλέτου «ΖΙΖΕΛ» στην
Εθνική Λυρική Σκηνή και επισκεφθήκαμε την έκθεση «ΕΡΜΙΤΑΖ» στο Βυζαντινό
Μουσείο. Επίσης κόψαμε την πίτα μας
στο «ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΑΡΑΝΤΗ» και
πραγματοποιήσαμε εκδρομές στο Μουσείο της Τεγέας και την Αγία Θεοδώρα
Βάστα Αρκαδίας καθώς και στην Σκύρο.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
Αγγελική Οικονόμου
Η Γραμματέας
Ευαγγελία Μερκούρη
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Σελίδα 7

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ AMERICAN EXPRESS BANK

Όλα στο σφυρί

Με την σύμφωνη γνώμη του 1/4 των μελών, χωρίς να γνωρίζουμε αν ήταν και ταμειακώς εν τάξει, αφού σε καμία κατάσταση οργανικών εξόδων κατ’ είδος, για τις χρήσεις 1/1/2014 –
31/12/2016 δεν αναφέρονται έσοδα εισφορών σε ποσοστό 1%,
που προέρχονται από την παρακράτηση της σύνταξης (άρθρο
4 παρ. 2 Καταστ.), η διοίκηση του Ταμείου εξουσιοδοτήθηκε να
πουλήσει τη μοναδική ακίνητη περιουσία που διαθέτει στην
Θεσσαλονίκη.
Με ανύπαρκτο νομικό οπλοστάσιο, υπέρογκες αμοιβές σε
δικηγορικά γραφεία και ανεκπλήρωτες φορολογικές υποχρεώσεις, οι διοικούντες το Ταμείο αντί να ζητήσουν την επιβίωση στα
δάνεια που οφείλει ο Σύλλογος στο Ταμείο, ύψους 343.810,14
Ευρώ, χωρίς συμβατικούς τόκους και τόκους υπερημερίας κατέφυγαν στην πιο ακραία λύση της εκποίησης, έναντι του ποσού
των 300.000 Ευρώ, και σε τρεις δόσεις.
Προτίμησαν να πωλήσουν την περιουσία του, αντί να εισπράξουν τα προσωπικά δάνεια, που οφείλει ένας αριθμός υπαλλήλων ύψους 47.177,04 Ευρώ, και τα οποία με Σκανδαλώδη και
Χαριστική πράξη έχουν αναστείλει από τον Μάϊο του 2013.
Κύριοι του Δ.Σ., με τις πράξεις σας δεν μας έχετε πείσει ότι εξυ-

VERBA VOLANT,
SCRIPTA MANENT
ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΠΕΤΟΥΝ,
ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΜΕΝΟΥΝ

πηρετείτε τα συμφέροντα του Ταμείου. Ο διπλός σας ρόλος στο
Ταμείο και στο Σύλλογο για εκείνους που κατέχουν τα ύψιστα
αξιώματα, τους υποχρεώνει να ταυτίζονται με το δεύτερο. Η
συμμετοχή σας στο οικιστικό πρόγραμμα με δύο ή και περισσότερα οικόπεδα, σας δεσμεύει συναισθηματικά με το Σύλλογο. Η
βελτίωση του οικισμού με το ποσό των 762.500 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., όπως αναγράφει στην έκθεσή του
ο ορκωτός ελεγκτής κ. Κων/νος Νεοφώτιστος (έκθεση πραγματογνωμοσύνης σελ. 8) περιλαμβάνει και κεφάλαια που προέρχονται από τα αποθεματικά της σύνταξης. Έτσι αντί ο Σύλλογος
να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του προς το Ταμείο, οι φερόμενοι – εκκαθαριστές δαπάνησαν χρήματα σε έργα αμφιβόλου
σκοπιμότητος που δεν ήταν προαπαιτούμενα για την ένταξη
των αυθαιρέτων στους νόμους 4014//2011 και 4178/2013. Την
ειδική εισφορά αλληλεγγύης που παρακράτησε το Ταμείο στη
χρήση 2012 για ποσό 20.000 Ευρώ, πότε την αποδώσατε στο
Δημόσιο; Στη χρήση 1/1 - 31/12/2016 εμφανίζεται παρακράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης ύψους 30.627,90 Ευρώ
χωρίς το Ταμείο να καταβάλει συντάξεις!!!! Κύριοι του Δ. Σ.
γιατί δεν αποδώσατε τον φόρο στους δικαιούχους αυτόν που
παρακρατήσατε παράνομα και αντίθετα με το νόμο 2238/1994
ΚΦΕ άρθρο 45 παρ. 4 από το εφάπαξ επίδομα (Πρόνοια) και γιατί υποχρεώσατε δέκα έξι (16) συναδέλφους να καταφύγουν στη
Δικαιοσύνη για την επιστροφή του.
Συνάδελφοι,
Γνωρίζετε ότι για το Σύλλογο των υπαλλήλων Τραπέζης Αμέρικαν Εξπρές γνωμοδότησε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους
Α΄ Τμήμα (αρ. 292/2016) στη Συνεδρίαση της 23/11/2016 και
αποφάσισε ομόφωνα την υπαγωγή της περιουσίας του στην
άμεση διαχείριση του υπουργείου Οικονομικών, εφ’ όσον δεν
ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό του ή δεν αποφάσισε διαφορετικά η Γενική Συνέλευση (γνωμοδότηση άρθρο 5).
Γνωρίζετε ότι η περιουσία διαλυμένου σωματείου, δεν διανέμεται ποτέ στα μέλη του, άρθρο 106 Α.Κ. (γνωμοδότηση άρθρο
7). Γνωρίζετε ότι η περιουσία του διαλυθέντος σωματείου, εφ’
όσον προκύψει μετά την εκκαθάριση, θα περιέλθει στο υπουργείο Οικονομικών για ικανοποίηση κοινωφελούς σκοπού (γνωμοδότηση άρθρο 16). Εξυπακούεται ότι θα ικανοποιηθούν οι πιστωτές δανειολήπτες με τα ποσά που οφείλει ο Σύλλογος, για το
ποσό που έχει καταθέσει ο κάθε πιστωτής, χωρίς υπεραξία και
το εναπομείναν ποσό αν προκύψει θα περιέλθει στο υπουργείο
Οικονομικών (γνωμοδότηση άρθρο 16).
Γνωρίζετε ότι η διαδικασία ένταξης αυθαιρέτων του Συλλόγου
έχει ανασταλεί με έγγραφο της Πολεοδομίας Μαρκοπούλου
(Αριθ. πρωτ. 1658/28.03.2017), επειδή 49 αυθαίρετες κατοικίες
βρίσκονται εντός δασικής έκτασης. Το έγγραφο κοινοποιήθηκε
στο ΙΚΑ Κρωπίας, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών και στο Δήμο
Σαρωνίδας.
Γνωρίζετε ότι ο Σύλλογος την 27/04/2017 έχει καταθέσει ένσταση για ανάκληση της απόφασης που θα εκδικασθεί από το
(ΣΥΠΟΘΑ) Συμβούλιο Πολεοδομικών θεμάτων και αμφισβητήσεων.
Ο Πρόεδρος
Νικόλαος Καραγεωργόπουλος

“

Αρνούμαστε να αποδεχθούμε
τον κατήφορο & την παρακμή

„

Σελίδα 8

ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε
Η
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Η ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ 60 ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ

(Το κείμενο διαβιβάστηκε στα μέλη μέσω της Γενικής Γραμματείας της FERPA)

Οι Ευρωπαίοι Κοινωνικοί Εταίροι
συναντήθηκαν την 24η Μαρτίου 2017
στη Ρώμη, έπειτα από πρόσκληση της
Ιταλικής Κυβέρνησης της Μαλτέζικης
Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για
να γιορτάσουν την 60η επέτειο της Συνθήκης της
Ρώμης και να διακηρύξουν την δέσμευσή τους για
συνέχιση και ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της Ενωμένης Ευρώπης προς όφελος των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.
Στη συνάντηση συμμετείχε εκ μέρους των εργοδοτών ή Bussines Europe, μέλος της οποίας είναι η
Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ).
Επτά δεκαετίες με ειρήνη και σταθερότητα στην
Ευρώπη είναι ένα ιστορικό επίτευγμα. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση προχώρησε βήμα, βήμα για την ένωση των
λαών της Ευρώπης για ένα κοινό σκοπό και αυτό είναι μια πραγματικότητα.
Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλές οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις. Ο
κοινωνικός αποκλεισμός, η μη ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη, η ανεπαρκής ανταγωνιστικότητα και
η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, οι ανισότητες
και η αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών, θέματα ασφαλείας, καθώς και η ανάγκη επαναπροσδιορισμού των σχέσεων Ε.Ε. - UK συνιστούν φιλόδοξες ευρωπαϊκές λύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και
τα κράτη μέλη της έχουν τα μέσα να δώσουν κοινές
απαντήσεις, να στηρίξουν την αλληλεγγύη τους και
να κάνουν τη διαφορά σε μια στιγμή γεωπολιτικής
αστάθειας. Τα οικονομικά προβλήματα, η αύξηση
του λαϊκισμού και του εξτρεμισμού, μόνο ενωμένοι
και ισχυροί, σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορούν να
αντιμετωπιστούν.
Οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι πιστεύουν
ακράδαντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο λαϊκισμός,
ο εθνικισμός, η ξενοφοβία τα αντιευρωπαϊκά συ-

ναισθήματα, ο απομονωτισμός, ο προστατευτισμός
προέρχονται από φτωχές οικονομικές και κοινωνικές επιδόσεις που καλλιεργούν τους φόβους των
ανθρώπων για το μέλλον. Αυτό πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσα από ένα σοβαρό γεγονός που βασίζεται
σε διαφανή και ανοιχτό διάλογο με συγκεκριμένες
πρωτοβουλίες που μπορούν να βελτιώσουν τους
εργαζόμενους στην καθημερινή του ζωή και θα
αποτρέψουν ένα φαύλο κύκλο που τελικά θα βλάψει όλους μας.
Η ευρωπαϊκή και εθνική δέσμευση μπορεί και
πρέπει να πηγαίνει χέρι – χέρι με τις οικονομίες της
αγοράς συνδυάζοντας τις ελεύθερες αγορές με την
ιδιωτική πρωτοβουλία, την ελεύθερη κυκλοφορία
του ανθρώπου και των κοινωνικών δικαιωμάτων,
την εύρυθμη λειτουργία της κρατικής πρόνοιας και
της υψηλής απόδοσης των δημοσίων υπηρεσιών.
Η οικονομική και κοινωνική συνοχή θα πρέπει να
βελτιωθεί. Απαιτείται ιδιαίτερη προσπάθεια για να
σηκωθεί η νεολαία, να τους δώσουμε πίσω τις προοπτικές για ένα λαμπρό μέλλον, αναδεικνύοντας
τα οφέλη του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Η Ευρώπη έχει τα πιο αναπτυγμένα κοινωνικά συστήματα
στον κόσμο και θα συνεχίσουν να παρέχονται έτσι
ώστε να διασφαλιστεί ότι το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο γίνεται πιο ισχυρό και βιώσιμο, με την
ενεργό υποστήριξη των κοινωνικών εταίρων. Η
παροχή ίσων ευκαιριών, η αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία καθώς και η αύξηση των επιπέδων συμμετοχής στην
απασχόληση και την κοινωνική ένταξη. Είναι μέρος
της απάντησης στην οικονομική ευημερία και την
επίτευξη καλύτερων κοινωνικών αποτελεσμάτων
στην Ε.Ε.
Προκειμένου να αυξηθεί η ευημερία, πρέπει να
δώσουμε χώρο για περισσότερες και καλύτερες
ευκαιρίες απασχόλησης για όλες τις γενιές. Πρέπει
να βελτιώσουμε την ελκυστικότητα της Ευρώπης

ως τόπου επενδύσεων και την δημιουργία θέσεων
εργασίας. Μετά από μια δεκαετία από ανεπαρκείς
επενδύσεις, πρέπει να αυξηθούν αποτελεσματικά
οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις προκειμένου
να αντιμετωπιστεί στη σημερινή Ευρώπη το μέλλον
της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Πρέπει να επιτευχθεί μια σωστή ισορροπία μεταξύ των αναγκών
σταθεροποίησης και βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
πρέπει να θέσει επειγόντως σε εφαρμογή μια φιλόδοξη στρατηγική βιομηχανικής πολιτικής. Οι κύριοι
ανταγωνιστές μας δεν μας περιμένουν. Η ώρα για
δράση είναι τώρα.
Η υψηλή απόδοση των δημοσίων υπηρεσιών,
πρέπει να ενθαρρυνθεί και χρειαζόμαστε επίσης
επειγόντως μια δυναμική ατζέντα δράσης για τα
ΜΜΕ της ΕΕ. Η ΕΕ πρέπει να στηρίξει την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία και γι’ αυτό απαιτείται ένας ισχυρός σκελετός εκσυγχρονισμού με
αποτελεσματικές δημόσιες υπηρεσίες που θα είναι
σε θέση να επανασυνδέσουν τους πολίτες και τις
επιχειρήσεις με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα, προωθώντας παράλληλα την κοινωνική και εταιρική συνοχή. Έχοντας αποτελεσματικά ευρωπαϊκά θεσμικά
όργανα είναι σημαντικό να έχουμε μια καλή λειτουργία της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης
και να αναπτύξουμε ισορροπημένες και αποτελεσματικές προς όφελος όλων των επιχειρήσεων των
κρατών μελών και των εργαζομένων. Η Ευρώπη
χρειάζεται διαφάνεια, δημοκρατικό έλεγχο και καλές επιδόσεις. Οι Ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι πρέπει να υπολογίζουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το
Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ενωμένοι να εργάζονται από κοινού ώστε να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες και να ευοδωθούν οι προσδοκίες των επιχειρήσεων και των εργαζομένων.
Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια.

Το Βήμα Επικοινωνίας & Προβληματισμού των Συν/φων

Άρχοντες ή Κρατούντες

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΒΟΥΤΥΡΑΣ (Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.
Σ.Τ.Ο.Ε. & Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Σ. ALPHA BANK)
Με το σημερινό μου πόνημα θα προσπαθήσω
να αναλύσω την έννοια των Αρχόντων και Κρατούντων.
Άρχοντες ή Κρατούντες: είναι όσοι κατέχουν
ανώτερα αξιώματα στην πολιτεία. Είναι οι ανώτατοι δημόσιοι λειτουργοί δηλαδή οι Κυβερνώντες.
Είναι βαριά η ευθύνη των αρχόντων της πολιτείας, αφού ύψιστη αποστολή τους είναι η πρόοδος, η ευημερία και η ασφάλεια των πολιτών της
Χώρας τους. Κάθε σφάλμα και παράληψή τους
έχουν την ανάλογη επίπτωση στο λαό και κάθε
επιτυχία δεν περνάει απαρατήρητη. Γι’ αυτό πρέπει να κοσμούνται με πολλές αρετές και ήθος και
κατά κανόνα να είναι, χωρίς υπερβολή οι πιο εκλεκτοί από τους πολίτες. Γνωρίσματα των καλών
αρχόντων ή κρατούντων αποτελούν η αγάπη για
την πατρίδα και τους πολίτες, ο σεβασμός στους
νόμους, η απροσωπόληπτη άσκηση της εξουσίας,
η ικανότητα για σωστή και υπεύθυνη πρόβλεψη,
η τόλμη για υλοποίηση των αποφάσεων, αλλά και
για την αντιμετώπιση δυσκολίας ή κινδύνων, η γενική πνευματική κατάρτιση καθώς και η γνώση των
ποικίλων προβλημάτων του Έθνους σε συσχετισμό
με τις διεθνείς εξελίξεις, η επιδίωξη του δημοσίου
συμφέροντος, έστω και με απώλεια των προσωπικών συμπαθειών ή τη μείωση της δημοτικότητας.
Γενικά οι ενάρετοι και ικανοί άρχοντες πρέπει να

συνδυάζουν τη σωφροσύνη με τη γενναιότητα τη
μόρφωση με τη διαίσθηση και την υπομονή να
ακούνε τους άλλους με την αυτοπεποίθηση και την
ανάληψη πρωτοβουλιών. Πρέπει προσέτι και ειδικότερα να γνωρίζουν ακόμα ότι η εξουσία δεν τους
δόθηκε για να ικανοποιήσουν τις προσωπικές τους
φιλοδοξίες ή για να αποκομίσουν κάθε είδους οφέλη, αλλά για να οδηγήσουν την πολιτεία στη γενική
της πρόοδο και ανάπτυξη πιστοί στις παραδόσεις
του Έθνους. Η ουσιαστική προσφορά των αρχόντων συνεπάγεται θυσίες, που κλιμακώνονται από
τις απλές στερήσεις απολαύσεων της ζωής μέχρι
κάποτε και αυτόν το θάνατο.
Ένα σημείο ιδιαίτερης αναφοράς είναι η επίδραση της συμπεριφοράς των αρχόντων στη ζωή τω
πολιτών. Δεν πείθονται οι πολίτες στα λόγια εκείνων των αρχόντων στους οποίους διαπιστώνουν
ανακολουθία ανάμεσα στις διακηρύξεις τους και
στη ζωή τους. Το παράδειγμα των αρχόντων και
κρατούντων γίνεται πράξη ζωής και των πολιτών,
είναι δε αρκετά διάφανη η ζωή των αρχόντων γιατί
οι ίδιοι σύμφωνα με μια ρήση είναι «πόλις επάνω
όρους κειμένη».
Για να είναι όμως οι άρχοντες υποδειγματικοί κυβερνήτες κατά την άσκηση της εξουσίας πρέπει ως
αρχόμενοι να έχουν γίνει υπόδειγμα «καλού κ’ αγαθού πολίτη» και με τη φράση αυτή τούτο ιδιαίτερα
τονίζει ο Νομοθέτης Σόλων. Όταν λέει: «άρχεσθαι
μαθών άρχειν επιστήσειν».

Γενικά οι σοβαροί, καλοί και υπεύθυνοι άρχοντες
ή κρατούντες με την εξίσου καλή συνεργασία των
πολιτών οδηγούν από κοινού την πολιτεία στην
πρόοδο και ανάπτυξη.
Θα πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι οι ψευδόμενοι άρχοντες ή κρατούντες θα πληρώσουν γρήγορα ή αργά γιατί το ψέμα έχει κοντά πόδια και οι
εξαπατηθέντες πολίτες διαθέτουν ευτυχώς μνήμη
και δεν θα δεχθούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία προς επίτευξη των ιδιοτελών σκοπών των
κυβερνώντων.
Τέλος κλείνοντας αφιερώνω ένα ποίημα του
γνωστού μας ποιητή Καβάφη στους ανακόλουθους κυβερνώντες.
«και αν δεν μπορείς να κάμεις τη ζωή σου όπως την
θέλεις,
τούτο προσπάθησε τουλάχιστον
όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις
μες την πολλή συνάφεια του κόσμου,
μες τες πολλές κινήσεις και ομιλίες.
Μην την εξευτελίζεις πηαίνοντάς την
γυρίζοντας συχνά κ’ εκθέτοντάς την
στων σχέσεων και των συναναστροφών την καθημερινήν ανοησία, ώσπου να γίνει σα μια ξένη
φορτική».

