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 ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΠΥΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ ΘΑ ΔΙΚΑΙΩΘΟΥΜΕ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Το φαινόμενο της πολυδιάσπασης και της
αποσυσπείρωσης των κρατών και των κοινωνικών ομάδων, όπως παρουσιάζεται στην
εποχή μας, αφορά στο σύνολο των δραστηριοτήτων των λαών, που στο όνομα κάποιων
ιδιαιτεροτήτων εθνικών – θρησκευτικών – οικονομικών και κοινωνικών αυτοαπομονώνονται και γίνονται ευκολότεροι στόχοι και
Το σημείωμα της
Προέδρου της
έρμαια του κάθε λογής κέντρου εξουσίας θεΟ.Σ.Τ.Ο.Ε. συνδ. Ελένης μιτής. ή αθέμιτης.
Κλητοράκη-Πούλια
Στη χώρα μας το φαινόμενο αυτό εκφράστηκε με το σύνθημα ότι «ωρίμασαν οι κοινωνικές συνθήκες» σε
μια προσπάθεια από μερικούς να υποβαθμίσουν τις πολιτικές
εξελίξεις που αποβλέπουν στη βελτίωση της θέσης των Ελλήνων
πολιτών.
Φαίνεται όμως, ότι παραωρίμασαν οι συνθήκες και το θετικό πολιτικό-οικονομικό-κοινωνικό κλίμα αντιστράφηκε και οι
όποιοι «επαναστατικοί» εταίροι υποχρεώθηκαν να αποδεχτούν πολύ δυσμενείς εξελίξεις που θυμίζουν
άλλες εποχές.
Έτσι η μετά πάθους προωθούμενη πολυδιατυμπανιζόμενη συσπείρωση όλων των εργαζομένων, συνταξιούχων και όχι μόνο στα συλλογικά τους όργανα
προκειμένου να διεκδικήσουν τα ούτως ή άλλως κουρσευμένα δικαιώματά τους εργατικά – κοινωνικά – πολιτικά και ανθρώπινα, όχι μόνο έχουν ατονήσει στο μέγιστο
βαθμό, αλλά θεωρείται από μερικούς ότι αποτελούν εμπόδιο
για κάτι νέο, αόριστο και αμφιβόλου θεωρητικής τεκμηρίωσης
και πρακτικής εφαρμογής.
Με διάφορους προσχηματικούς λόγους και με μεθοδεύσεις
στρεψόδικης συμπεριφοράς, μερικοί από τους πάλαι ποτέ θιασώτες της συσπείρωσης έχουν μετατραπεί σε διώκτες της. Θα
περίμενε κανείς να μας πουν ποιοι είναι οι λόγοι που τους ωθούν
σε αυτές τους τις ενέργειες. Όσο όμως δεν μας εξηγούν αυτούς

τους λόγους, μας δίνουν το δικαίωμα να υποπτευόμαστε ότι
εκτός της προσπάθειας κατοχύρωσης ισοβίως κάποιας καρέκλας
συνδικαλιστικής ή πολιτικής, ενεργούν σαν φερέφωνα και σαν
αχυράνθρωποι αλήθεια ποιών; Να το μεγάλο ερώτημα.
Η αντίστροφη μέτρηση του φαινομένου της αποσυσπείρωσης
στον τραπεζικό κλάδο άρχισε μεθοδικά με απλά επιχειρήματα,
που κατ’ αρχάς φάνταζαν ανώδυνα, από αυτούς που έπρεπε επίσημα να καταβάλλουν τη μέγιστη προσπάθεια για την περαιτέρω
συσπείρωση του κλάδου.
Οι εκλεγμένοι καθοδηγητές μας και ειδικά στις ιδιαίτερα δυσμενείς οικονομικές, εργασιακές και κοινωνικές συνθήκες που
επικρατούν σήμερα στη χώρα, θα έπρεπε να παραμερίσουν τις
υποτιθέμενες διαφορές τους (λένε οικονομικές) και να διεκδικήσουν μαζικά το ελάχιστο, δηλαδή τη διατήρηση του οικονομικού
status quo και να προγραμματίσουν μεθοδικά και συστηματικά
τις διεκδικήσεις για το αύριο.
Είναι αδύνατο να πιστέψουμε όσους ισχυρίζονται, ότι η διάλυση
της Ομοσπονδίας μας θα επέλθει λόγω οικονομικών διαφορών
μεταξύ της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. και των Προεδρείων ορισμένων συλλόγων. Όσοι θέλουν να μας πείσουν για αυτό, υποτιμούν
τη νοημοσύνη μας και θα έχουν πολύ σύντομα τα επίχειρα αυτής τους της θέσης. Εξάλλου τα βιλαέτια που
μεθοδεύουν να χτίσουν θα είναι άνευρα, αδύναμα και
θνησιγενή. Και όταν τελειώσει ο σκοπός αυτών που
τους καθοδηγούν για τη δημιουργία τους, τα νέα βιλαέτια θα καταρρεύσουν συμπαρασύροντας όμως και ότι έχει
απομείνει από τα δικαιώματα μας. Όταν πια δεν θα υπάρχουν
οι ίδιοι κοινωνικά και συνδικαλιστικά θα μένουν τα αποτελέσματα
των αφρόνων επιλογών τους προς δόξαν της διάσπασης.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δημιουργήθηκαν και θα
συνεχίζουν να δραστηριοποιούνται – σε πείσμα των διασπαστών-υπονομευτών – όσο υπάρχουν εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και πολίτες που υπερασπίζονται και διεκδικούν
τα δικαιώματά τους.

Σελίδες 2-6 Από τη δράση των Συλλόγων - Μελών • 7 Το βήμα των Συναδέλφων • 8 Επιστολή ΟΣΤΟΕ
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ε
 ΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ Α.Τ.Ε
Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ (πρακτικό 327/28.9.2017), σε Εκλογοαπολο- ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ
Ο αγώνας μας, για την εισφορά υπέρ Υγείας, είναι
γιστική Γενική Συνέλευση την 22 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Tετάρτη
σε
πολλά μέτωπα.
και ώρα 10:00’ π.μ., στην αίθουσα του Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ
ος
α)
ζητάμε την μείωση της εισφοράς από 6% σε
(Αμερικής 6, 6 όροφος), με θέματα ημερήσιας διάταξης:
4%
στην
καθαρή Κύρια και Επικουρική σύνταξη.
1.	Συνοπτικός Διοικητικός Απολογισμός – Ενημέρωση για την εξέλιξη των θεμάτων μας.
β) ζητάμε την κράτηση 4% υπέρ ΕΟΠΥΥ στην καθα2.	Εκλογή 11 (ένδεκα) τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλί- ρή σύνταξη από την ημερομηνία της ένταξης 1.6.2013
ου και εκλογή 6 (έξι) αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού έως την ημέρα που αυτό άρχισε να εφαρμόζεται τον
Συμβουλίου.
Ιούλιο του 2016.
3.	Εκλογή 3 (τριών) μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και 2 (δύο)
γ) Με υπομνήματα μας και παρέμβαση του ΣΥΝΗαναπληρωματικών.
ΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ζητάμε, τη σωστή απόδοση
4.	Εκλογή 8 (οκτώ) τακτικών Περιφερειακών Γενικών Συμβούλων των αναδρομικών της κράτησης στην κύρια σύνταξη,
και 8 (οκτώ) αναπληρωματικών.
όπως έχει δεσμευθεί δημόσια να πράξει ο αρμόδιος
5.	Εκλογή 35 (τριάντα πέντε) αντιπροσώπων του Συλλόγου στην Υπουργός.
Ο.Σ.Τ.Ο.Ε, με ισάριθμους αναπληρωματικούς.
Σε περίπτωση ΜΗ απαρτίας, κατά
την άνω ημερομηνία, η Συνέλευση θα
επαναληφθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ την 29 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα
10:00’, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια
Μέλος:ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΣΤΟΕ)
θέματα.
- ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (ΕΚΑ)
Οι αιτήσεις των υποψηφιοτήτων
ΣΟΛΩΜΟΥ
66
& Γ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 104 33 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 2106993734,
θα ληφθούν υπόψη από το Δ.Σ. ΕΑΝ
Email:
ssgte@otenet.gr,
Blog: http://ssgte.blogspot.com
έχουν παραληφθεί έως τη Δευτέρα
13.11.2017 και ώρα 10:00’ π.μ.
1. Το Δ.Σ. της 27-6-2017 επαναβεβαίωσε τις αποφάσεις των Γενικών ΣυνελεύΣημείωση: Έντυπα αιτήσεων υποψηφι- σεων, εξουσιοδοτώντας το Δ.Σ., για την πώληση του διαμερίσματος της οδού
ότητας για κάθε αξίωμα, υπάρχουν στα Κατεχάκη και ταυτόχρονα αγορά γραφείων στο Κέντρο της Αθήνας, για την εξυγραφεία του Συλλόγου μας, που λειτουρ- πηρέτηση των μελών μας και ύστερα από παράκλησή τους.
γεί καθημερινά από Δευτέρα έως Παρα2. Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η συνεστίαση των μελών μας των Νομών
σκευή από 8:00 π.μ έως 3:15 μ.μ., καθώς Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων στις 24-5-2017 στην Ταβέρνα «ΦΩΛΙΑ ΤΟΥ
και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (syn- ΚΟΚΚΟΡΑ». Όπως επίσης θα πραγματοποιηθεί στα ΓΙΑΝΝΕΝΑ, ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ,
taxiouxosatebank).
ΑΡΤΑ, ΑΓΡΙΝΙΟ, ΠΑΤΡΑ κ.λ.π.
Για το Δ.Σ του Συλλόγου Συν/χων ΑΤΕ
3. Μετά από αίτημά μας συναντηθήκαμε μέλη του Δ.Σ. με τον Πρόεδρο του
Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ: ΕΤΕΑ κ. ΑΘ. ΚΑΠΟΤΑ. Ανταλλάξαμε σκέψεις - απόψεις και μιλήσαμε, σχετικά
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ με την παρακράτηση στις Επικουρικές Συντάξεις, πλέον των έξι (6) μηνών. Ο
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ: Πρόεδρος μας διαβεβαίωσε ότι θα διερευνήσει το όλο θέμα.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ
4. Επιστολή σε όλους του αρμόδιους, σχετικά με το επίδομα συμπαράστασης
και τις οφειλές του ΤΑΥΤΕΚΩ από τις καμένες αποδείξεις.
ΑΘΗΝΑ, 3-10-2017
Το Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΒΑ
Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος χρόνου 2017 ο Σύλλογός μας απώλεσε λόγω θανάτου τα παρακάτω μέλη του, με καθένα εκ των οποίων όλοι μας μοιραστήκαμε
τις καλύτερες αναμνήσεις σαν συνάδελφοι και προπαντός σαν φίλοι για πάρα
πολλά χρόνια.
Δημόπουλος Σπυρίδων, Λιδωρίκης Μιλτιάδης, Μαυρομμάτης Κων/νος, Πετράκη Ευθαλία Παγκουλάκης Ιωάννης, Ρηγοπούλου Ροδόπη, Σαββοπούλου Ευαγγελία, Καραβαγγέλης Ιωάννης, Σταθόπουλος Αθανάσιος
Τα μέλη του Δ.Σ, μέσω αυτής της δημοσίευσης, εκφράζουν στις οικογένειες των
εκλιπόντων και εκ μέρους όλων των μελών του Συλλόγου τα πλέον εγκάρδια
συλλυπητήριά τους.
ο Πρόεδρος Γ.Αποστολόπουλος, η Αντιπρόεδρος Δ. Πανουσοπούλου,
η Γεν. Γραμματέας Γ.Συνοδινού, ο Ταμίας Γ. Τσιτσιμπάκος και το μέλος Β. Βανικιώτη.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΚΤΟΝΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ
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Από τ η Δρ άσ η των Συλ λόγ ων – Με λών τ ης Ο.Σ.Τ.Ο.Ε .

Σελίδα 3

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ-ΛΑΪΚΗΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ, Πρώην
ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ, ΑΘΗΝΩΝ-EUROBANK

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Προς Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο

Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2017
Κοινοποίηση: ΟΣΤΟΕ, ΟΤΟΕ

ΘΕΜΑ: Σ
 ε αναμονή για συνάντηση μαζί σας, ύστερα από την κατάργηση ουσιαστικά της Επικουρικής
Σύνταξης που επέβαλε το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σε 4.500 συνταξιούχους, 47,5€ το μήνα από την 01.07.2017.

Αξιότιμε Κύριε Υφυπουργέ,
συστήθηκε με προτροπή σας εδώ και 10 μήνες, στην οποία
Σε συνέχεια της από 03.07.2017 επιστολής μας και του από οι Σύλλογοι Συνταξιούχων ορίσαμε αντιπροσώπους μέσω
06.07.2017 ψηφίσματος της συγκέντρωσης των μελών μας της ΟΣΤΟΕ, ούτε καν συνεδρίασε, παρά την από μέρους μας
που σας επιδώσαμε, βρισκόμαστε ακόμα σε αναμονή συνά- θετική ανταπόκριση. Οι εν ενεργεία άλλα σχεδιάζουν και διαντησης μαζί σας, για το θέμα του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και για τους λό- φορετικά πορεύονται.
γους που περιγράψαμε στα προαναφερόμενα έγγραφα.
Η αγανάκτηση των συνταξιούχων είναι τεράστια, αφού
Το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει είναι ανεξήγητα ουσιαστικά έχει καταργηθεί η Επικουρική τους Σύνταξη, με
μεγάλο για τα σοβαρά θέματα που ζητάμε συνάντηση μαζί το τερατώδες επιχείρημα ότι κατανάλωσαν τις ονομαστικές
σας. Δεν δικαιολογείται ούτε με τη σιωπή, ούτε με τη στάση εισφορές τους. Πρόκειται για αντίληψη και πρακτική, που
του αδιάφορου παρατηρητή.
δεν υπάρχει σε κανένα Ασφαλιστικό Φορέα Κοινωνικής
Οι εξελίξεις τρέχουν και μόνον οι συνταξιούχοι του ΤΑ- Ασφάλισης στην Ελλάδα και δυστυχώς οι δικαστικές διαδιΠΙΛΤ-ΑΤ υφίστανται τις συνέπειες από την κατάργηση της Επι- κασίες στις οποίες έχουμε προσφύγει είναι χρονοβόρες και
κουρικής τους Σύνταξης, εκτός κι αν εσείς θεωρείτε σύνταξη πολυδάπανες.
τα 47,5€ που λαμβάνουν και μάλιστα με τον τρόπο που τους
Δεν απομένει παρά μόνο η δική σας επείγουσα ενεργοεπιβλήθηκε το ποσόν αυτό!!
ποίηση, καθώς είστε εκ του νόμου αρμόδιος και οι εξελίξεις
Για όλα τα θέματα είστε διεξοδικά ενήμερος. Δεν θα τα επα- τρέχουν, ενόψει και του επικείμενου Συνεδρίου (διορισμέναλάβουμε. Θα τονίσουμε μόνον τις τελευταίες προσπάθειες νων) Αντιπροσώπων του Ταμείου.
των διοικούντων του Ταμείου, για την δημιουργία «Ατομικών
Επιμένουμε σε άμεση συνάντηση μαζί σας, ζητώντας να
Μερίδων» με νομική διασφάλισή τους μάλιστα και την μετα- δώσετε επιτέλους στο θέμα του ΤΑΠΙΛΤΑΤ, την «τίμια και δίφορά του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σε αυτές. καια λύση» που μας είχατε πει, λαμβάνοντας υπόψη ότι:
Επίσης την τοποθέτηση, μεταξύ άλλων διαχρονικά άστοχων 	
Οι νεοπροσλαμβανόμενοι στις Τράπεζες με το
τοποθετήσεων και 50 εκ. € εκ των αποθεματικών του, μέχρι
ν.3371/2005 δεν ασφαλίζονται στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ αλλά στο
το Μάιο του 2015 σε ομόλογα και μετοχές του εξωτερικού.
ΕΤΕΑΕΠ.
Υπογραμμίζουμε ότι αυτές οι τελευταίες ενέργειές τους, 	
Το ύψος των συντάξεων για την πλειοψηφία των συνταδεν διασφαλίζουν την βιωσιμότητα και το Ασφαλιστικό Αποξιούχων (2/3) είναι ήδη κατώτερες εκείνων που καταβάθεματικό Κεφάλαιο του Ταμείου, αλλά είναι ενταγμένες στον
λει το ΕΤΕΑΕΠ.
σχεδιασμό τους για την αλλαγή του χαρακτήρα και του σκο- 	
Η σχέση εν ενεργεία ασφαλισμένων προς συνταξιούπού του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, από Κοινωνικής Επικουρικής Ασφάλισης
χους την 31.5.2016 είναι 0,7:1 και συνεχώς θα γίνεται
σε ιδιωτική ασφάλιση, με εγκατάλειψη των συνταξιούχων
δυσμενέστερη.
στην τύχη τους.
Για τους παραπάνω λόγους, υπενθυμίζουμε σύμφωνα και
Διαμόρφωση κοινής αποδεκτής λύσης μεταξύ των εν ενερ- με την ισχύουσα νομοθεσία ότι η πάγια θέση των Συλλόγων
γεία ασφαλισμένων και των συνταξιούχων, όχι μόνο δεν κα- μας είναι η ένταξη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ. Σε αναμονή
τέστη δυνατόν να επιτευχθεί, αλλά και η κοινή επιτροπή που της συνάντησης μαζί σας
Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας
Ο Πρόεδρος: Γεώργιος Κολλάτος (τηλ. 6972283629)
Η Γεν. Γραμματέας: Αθηνά Καραδελή
Σύλλογος Συνταξιούχων Τράπεζας Αττικής
Ο Πρόεδρος: Χαρίλαος Δάσκαλος (τηλ. 6972877087) Ο Γεν. Γραμματέας: Επαμεινώνδας Καλαρίτης
Σύλλογος Συνταξιούχων Πρώην Εθνοκάρτας
Η Πρόεδρος: Αγγελική Οικονόμου (τηλ. 6977430843) Η Γεν. Γραμματέας: Ευαγγελία Μερκούρη
Σύλλογος Συνταξιούχων Αθηνών-Eurobank
Η Πρόεδρος: Χριστίνα Πιπέρα (τηλ. 6974648813) Ο Γεν. Γραμματέας: Κων/νος Κέντρος
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ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ. ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 106 79 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. : 210 3604327, 210 3606071,
FAX : 210 3606347, e-mail: ssalpha8@otenet. gr – www.ssalpha.gr
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ. 1033
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα : Συνάντηση Συλλόγου με τη Δ/νση νικό Διευθυντή Καθυστερήσεων Λιανικής προσωπικών και πιστωτικών καρτών).
Καθυστερήσεων Λιανικής Τραπεζικής.
Τραπεζικής κ. Κιτριλάκη και τον ΔιευθυΣτη συνάντηση που πραγματοποιήθηΣυνάδελφοι,
ντή Διευθετήσεων Οφειλών κ. Ρουβέλ- κε οι εκπρόσωποι του Συλλόγου επεσήΤην Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου συνα- λα. Η συνάντηση αυτή πραγματοποι- μαναν την ανάγκη άμεσης λήψης ουσιαντήθηκαν, η Πρόεδρος Ε. Μωραΐτη, ο ήθηκε μετά από αίτημα του Συλλόγου στικών μέτρων ρύθμισης των δανείων
Β΄ Αντιπρόεδρος Γ. Ιορδανίδης και η για εξεύρεση λύσεων - ρυθμίσεων όλων των συνταξιούχων ζήτημα που έχει να
Νομική Σύμβουλος του Συλλόγου κα Γ. των δανείων των συνταξιούχων (στεγα- κάνει άμεσα με την ίδια την διαβίωση
Φιλιπποπούλου, με τον εντεταλμένο Γε- στικών, επισκευαστικών, καταναλωτικών, των πρώην εργαζομένων της Τράπεζας



Σελίδα 4



Από τ η Δρ ά σ η των Συλ λόγ ων – Με λών τ ης Ο.Σ.Τ.Ο.Ε .

Τραπεζικός Κόσμος 127

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK

και των οικογενειών τους, οι οποίοι λόγω
των αλλεπάλληλων μειώσεων και λοιπών
επιβαρύνσεων στις καταβαλλόμενες
συντάξεις τους αδυνατούν πλέον, χωρίς
υπαιτιότητά τους, να ανταπεξέλθουν
στις υποχρεώσεις τους.
Ακόμα τονίστηκε ότι οι ουσιαστικές παρεμβάσεις στις οποίες πρέπει η Τράπεζα
να προβεί υπέρ των πρώην εργαζομένων
της εδράζονται κυρίως στο αναμφισβήτητο γεγονός ότι δικαιοπρακτικό θεμέλιο στο οποίο στηριχτήκαμε και λάβαμε
τα δάνεια ήταν ότι η ALPHA BANK είχε
αναλάβει την υποχρέωση για την πλήρη καταβολή των συντάξεων μας για
όλο το βίο μας και επομένως δεν οφείλεται σε εμάς η σημερινή αδυναμία να
ανταπεξέλθουμε στο ακέραιο στις δανειακές μας υποχρεώσεις μας.
Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου μας μετά
και από τα αιτήματα σας προέταξαν την
ανάγκη άμεσης επίλυσης των παρακάτω
ζητημάτων :
α. Αναστολή καταβολής των δόσεων
μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ.
β. Περιορισμός μηνιαίας επιβάρυνσης δανειακών δόσεων για τα στεγαστικά δάνεια της Συλλογικής Σύμβασης

1984, λόγω της απρόοπτης μεταβολής
των συνθηκών και της σημαντικότατης
μείωσης των συντάξεως μας. Η παρακράτηση της υπέρογκης πλέον δόσης
απευθείας από τη σύνταξη έχει οδηγήσει πολλούς συνταξιούχους να λαμβάνουν σύνταξη χαμηλότερη και από το
ελάχιστο εισόδημα διαβίωσης.
γ. Αναλογική εφαρμογή του άρθρου 3
της ΣΣΕ ΟΤΟΕ- Τραπεζών 2016-2018 για
ευνοϊκότερη ρύθμιση των στεγαστικών
δανείων προς τραπεζοϋπαλλήλους.
δ. Διαγραφή τόκων υπερημερίας και
εκτοκισμό τους με επιτόκιο ενήμερων
χορηγήσεων
ε. Δυνατότητα ρύθμισης δανείων λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δανειακών υποχρεώσεων
των πρώην συναδέλφων μας.
στ. Επιβράβευση ενήμερων δανειοληπτών.
ζ. Κανένας πλειστηριασμός Ά κατοικίας.
Οι εκπρόσωποι της Τράπεζας δεσμεύτηκαν ότι θα καταβάλλουν κάθε
δυνατή προσπάθεια ώστε :
1. Οι συνταξιούχοι της ALPHA BANK
που βρίσκονται σε υπερημερία καταβολής δόσης να ενημερώνονται σχετικά
από συναδέλφους τραπεζοϋπαλλή-

λους εντός ωραρίου λειτουργίας των
Τραπεζών και όχι από τις εισπρακτικές
εταιρείες .
2. Να δίνονται σαφείς οδηγίες από τις
Κεντρικές Υπηρεσίες στο δίκτυο ειδικά
για τους συνταξιούχους μέλη μας. Με τον
τρόπο αυτό θα παρέχεται η δυνατότητα
άμεσης διαχείρισης των αιτήσεων με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να βρεθεί
η πλέον ενδεδειγμένη και επωφελής για
τον συνταξιούχο διευθέτηση/ρύθμιση
των δανειακών υποχρεώσεων του.
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Παρόλο που
η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα θεωρούμε ότι η Τράπεζα, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω αλλά και
στα πλαίσια και της κοινωνικής εταιρικής
ευθύνης απέναντι στους πρ. εργαζομένους της είναι επιβεβλημένο να εξετάσει
οριστικές λύσεις και διαδικασίες για τη
διευθέτηση των προαναφερόμενων ζητημάτων. Ο Σύλλογος μας φυσικά θα παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια ώστε να βρεθούν ουσιαστικές λύσεις για το σοβαρό
αυτό θέμα που αφορά την επιβίωση μας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ
Μέλος ΟΣΤΟΕ-ΕΚΑ - Σταδίου 61 - 10551 Αθήνα
ΤΗΛ: 2110126265 - FAX: 2110126264www.sysype.gr – e-mail: info@sysype.gr
06/10/2017

«Πλατεία Κοτζιά – Δύο διαφορετικές αντιλήψεις»
Μεγάλη συγκέντρωση πραγματοποίησαν από κοινού οι συνταξιούχοι και
οι εργαζόμενοι της ΕΤΕ στις 21.09.2017,
στην Πλατεία Κοτζιά, έξω από το Κεντρικό Κατάστημα της Τράπεζας, για
την υπεράσπιση του δικαιώματός τους
στην Επικουρική Σύνταξη.
Απαρχή μιας αγωνιστικής πορείας,
σε συνδικαλιστικό, νομικό και πολιτικό επίπεδο, όπως αναφέρει η Νο
114/18.09.2017 ανακοίνωση του Συλλόγου Υπαλλήλων ΕΤΕ (ΣΥΕΤΕ):
«Συγκρουόμαστε με την εργοδοτική αυθαιρεσία, που θέλει να απαλλαγεί από τις υποχρεώσεις εβδομήντα
ετών…….. καταδικάζοντας τη συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων
σε φτωχοποίηση….. Προασπίζουμε
αποφασιστικά την Επικούρηση για μια
ακόμη φορά. Ο αγώνας μας για την
προάσπιση του ΛΕΠΕΤΕ ξεκίνησε από
το 1992, που αφορούσε τον ν.2084, το
2005 ενάντια στο ν.3371/05 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα, απέναντι σ’ όλους

τους αντιασφαλιστικούς μνημονιακούς
νόμους….. Ο ΣΥΕΤΕ με πλήρη επίγνωση της ιστορίας του, υπερασπίζεται με
όλες του τις δυνάμεις τα θεμελιώδη δικαιώματά μας. Με αγωνιστικές αλλά και
νομικές παρεμβάσεις επιδιώκουμε την
ανατροπή των ενεργειών με τις οποίες
παραβιάζονται οι συλλογικές συμφωνίες, οι θεσμοί και τα δικαιώματα που
κατακτήθηκαν με τις θυσίες των εργαζομένων αλλά και των παλαιοτέρων γενιών. Είναι η ώρα της συσπείρωσης, της
ενότητας και της συλλογικής δράσης.»
Μαζί οι συνταξιούχοι και εργαζόμενοι της ΕΤΕ σε ένα κοινό αγώνα,
για να υπερασπιστούν τη συνέχιση
της Επικουρικής τους Ασφάλισης. Με
ύψος συντάξεων που οι συνταξιούχοι του
ΤΑΠΙΛΤΑΤ πλησίασαν μόνο για τη χρονική
περίοδο 2006 έως Ιούνιο 2012. Από τότε
αλλεπάλληλες μειώσεις και άβυσσος.
Όπως αναφέρει στη Νο 119/05.10.2017
ανακοίνωσή του ο ΣΥΕΤΕ «…μόνον η
ενότητα όλων και η αλληλεγγύη μπορεί

να αποτελέσει ανάχωμα αντίστασης και
αποτελεσματικής υπεράσπισης των δικαιωμάτων μας…»
Στην άλλη πλευρά της πλατείας Κοτζιά βρίσκονται τα γραφεία του αυτοδιαχειριζόμενου ΤΑΠΙΛΤΑΤ.
Εκεί, στο όνομα δήθεν της μελλοντικής
βιωσιμότητας του Ταμείου, εξυφάνθηκαν τα πιο σκοτεινά σχέδια για την κατάργηση της Επικουρικής Σύνταξης των
συνταξιούχων, από τους Συλλόγους των
Εργαζομένων στις ιδιωτικές τράπεζες, με
πρωταγωνιστές το Σύλλογο Υπαλλήλων
της Alpha Bank και της Eurobank και συνδικαλιστές – συνταξιούχους της πρώην
Τράπεζας Κρήτης, που ούτε Σύλλογο δεν
έχουν.
Δύο κόσμοι διαφορετικοί, με δύο
αντιλήψεις εκ διαμέτρου αντίθετες,
που και οι δύο θέλουν να ονομάζονται φιλεργατικές, γιατί υπερασπίζονται τα συμφέροντα των εργαζομένων. Η μία ουσιαστική. Η άλλη
υπονομευτική.
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Η μία αντίληψη με ενότητα εργαζομένων και συνταξιούχων, που διεκδικεί
λύση για όλους. Η άλλη αντίληψη με κατάργηση ουσιαστικά της Επικουρικής Σύνταξης στους συνταξιούχους , με καταβολή βοηθήματος 47,5€ στους λεγόμενου
«κόκκινους» συνταξιούχους, ανεξάρτητα
από τον πραγματικό θεμελιωμένο χρόνο
ασφάλισής τους, που τους τον διαγράφουν, με διαγραφές των συνταξιούχων
από μέλη του ΤΑΠΙΛΤΑΤ, με συκοφαντίες και ψεύδη εναντίον τους. Αντίληψη
που δεν διεκδικεί λύση στην Επικουρική
Ασφάλιση για όλους, αλλά μεθοδεύει την
διάλυσή της, κατεδαφίζοντας όσα έχουν
κατακτηθεί με θυσίες.
Ο αγώνας των εργαζομένων και των
συνταξιούχων της ΕΤΕ είναι ενωτικός,
αποφασιστικός και μαζικός και όπως
γράφει ο ΣΥΕΤΕ στην προαναφερόμενη
ανακοίνωσή του: « Δεν αφήνουμε τον ΛΕΠΕΤΕ και το ΤΥΠΕΤ να γίνουν θυσία στο
βωμό της κρίσης και όσων προσπαθούν
να την αξιοποιήσουν προς όφελός τους.»
Ο άλλος αγώνας είναι αντιπαραθετικός, γιατί έτσι επέλεξαν να πορευτούν
οι εμπνευστές της κατεδάφισης της Επικουρικής μας Σύνταξης στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ,
βγάζοντας πάμπολλες ανακοινώσεις
«της ντροπής» σε βάρος των συναδέλφων τους συνταξιούχων και των Συλλόγων τους και «δηλητηριάζοντας» με τις
διχαστικές τους απόψεις τους εν ενεργεία
υπαλλήλους.
Αποκορύφωμα η από 04.07.2017ανακοίνωση του ΤΑΠΙΛΤΑΤ, που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του και με περίσσιο
θράσος στάλθηκε και στα σπίτια μας, με
τίτλο: «ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ « ΑΦΑΙΜΑΞΑΝ – ΒΟΥΛΙΑΞΑΝ » ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ
ΕΝΝΟΙΑ ΚΑΛΩΣ ΝΟΟΥΜΕΝΗΣ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ «ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΙ» (Η
ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ).»
Θέτουμε το αμείλικτο ερώτημα:
Ποιος ευθύνεται για την εξαΰλωση
των αποθεματικών του Ταμείου, που
μέσα στην 5ετία 2010-2015 μειώθηκαν κατά 211,4 εκ €, ( δηλ. ποσοστό
53%); Οι καταβαλλόμενες συντάξεις,
που από τις 19.12.2014 είχαν αποδεχτεί
οι σύλλογοι συνταξιούχων εγγράφως
τις μέχρι τότε μειώσεις (390€ ανώτατο
πλαφόν – 150€ κατώτατο πλαφόν και
επιπλέον πρότειναν επιβολή 7% μηνιαίας εισφοράς επί των καταβαλλόμενων
συντάξεων, σε όφελος της βιωσιμότητας του Ταμείου) ή η Κυβέρνηση που
το 2012 επέβαλε το PSI καθώς και
η αμέλεια των μελών του Δ.Σ., που
αφενός αδιαφόρησαν για την χρη-

ματιστηριακή κατρακύλα και δεν
έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα εγκαίρως, αφετέρου ποτέ δεν διεκδίκησαν τις οφειλόμενες εκ του νόμου
αποζημιώσεις από τις Τράπεζες, για
τα προγράμματα εθελουσίας εξόδου
του προσωπικού τους ; Και σαν να
μην έφταναν αυτά προχώρησαν και
στην καταστροφική επένδυση 55,5
εκ€ στην ΑΜΚ της Τράπεζας Αττικής,
που μείωσε στο ½ τα ταμειακά διαθέσιμα του Ταμείου και του στέρησε τις
συντάξεις τριών ετών. Ρωτάμε: Γιατί επένδυσαν με τιμή μετοχής 0,30,
όταν όλα «φώναζαν» πως θα κινιόταν
πτωτικά και δεν περίμεναν να επενδύσουν στην τιμή των 0,04; Μα γιατί δεν επένδυσαν για οικονομικούς
λόγους, αλλά γιατί, σύμφωνα με την
από 22.12.2015 ανακοίνωση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, έτσι «αποφεύγεται μια για
πάντα ο κίνδυνος συγχώνευσης του
Ταμείου στο ΕΤΕΑ». Να ευχόμαστε να
μην γίνει νέα ΑΜΚ της Τράπεζας Αττικής, όμως όλα δείχνουν ότι θα γίνει!!
Το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ αλλά και πολλά Δ.Σ. Συλλόγων Εργαζομένων, με τις
αποφάσεις τους , τις ενέργειές τους και
τις ανακοινώσεις τους, επιχειρούν να
διχάσουν τους εργαζόμενου και τους
συνταξιούχους.
Να διαμορφώσουν την αντίληψη ότι
για τα ελλείμματα των Ταμείων ευθύνονται οι συνταξιούχοι που έχουν λάβει
συντάξεις περισσότερες από τις εισφορές τους.
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Επιδιώκουν ή δεν αντιλαμβάνονται
Τι άλλοθι στις αντιασφαλιστικές πολιτικές των κυβερνήσεων δίνουν;
Δεν μένει παρά να στραφούν όλοι οι
εργαζόμενοι και οι νέοι συνταξιούχοι
κάθε Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και
να απαιτήσουν από την κυβέρνηση να
καταργήσει τις συντάξεις των γονιών
και των παππούδων τους, ή να τους
δίνει 50€ φιλοδώρημα επαιτείας, γιατί
έχουν λάβει συντάξεις περισσότερες
από τις εισφορές τους!! Πρώτοι καθιερώνουν μια αντίληψη και πρακτική,
που δεν υπάρχει σε κανένα Ασφαλιστικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
στην Ελλάδα, ακόμα και στα χρόνια
των μνημονίων και της οικονομικής
εποπτείας. Να επιστρέφει ο Φορέας
ως συντάξεις στους ασφαλισμένους, τις
εισφορές που έχουν καταβάλει!! Αυτός
είναι ο χαρακτήρας και ο ρόλος της
Δημόσιας Κοινωνικής Ασφάλισης;
Αυτόν το ρόλο φιλοδοξούν να διαδραματίσουν και αυτήν την κοινωνία της
ζούγκλας επιθυμούν να αφήσουν στα
παιδιά τους και τα εγγόνια τους;
Ο αγώνας του Συλλόγου μας ήταν,
είναι και θα συνεχίσει να είναι διεκδικητικός σε όλα τα επίπεδα, συνδικαλιστικό, νομικό και πολιτικό, για
να υπερασπίσουμε το δικαίωμά μας
στην Επικουρική Σύνταξη, το δικαίωμά μας για αξιοπρεπή ζωή.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος: Ευαγγελία Μερκούρη
Η Γραμματέας: Αγγελική Οικονόμου

Σελίδα 6

Από τ η Δρ ά σ η των Συλ λόγ ων – Με λών τ ης Ο.Σ.Τ.Ο.Ε .
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΤΗΣ AMERICAN EXPRESS BANK

«Φίλει την αλήθεια καν’ πικρά ει»

Μέσω της εφημερίδας «Τραπεζικός
Κόσμος» έχουμε επανειλημμένως τονίσει ότι αποφάσεις που παίρνονται είτε
από τον Σύλλογο των Υπαλλήλων είτε
από το Ταμείο Αλληλοβοηθείας, δεν θα
είναι μόνο υπό τη στενή και άμεση παρακολούθηση των μελών του Δ. Σ, του
Συλλόγου Συνταξιούχων της American
Express Bank, αλλά όταν κρίνουμε ότι
παραβιάζονται βασικές αρχές που δημιουργούν ζημιογόνες καταστάσεις, θα
επεμβαίνουμε για την προστασία του
Ταμείου Αλληλοβοηθείας και των απαιτήσεων που απορρέουν από το Οικιστικό Πρόγραμμα.
Και επειδή συνάδελφε, όταν διαβάσεις
αυτά που αγνοείς στο τέλος μαθαίνεις.
Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί θα
σε απαλλάξει από κάθε αμφιβολία:
Συνάδελφοι,
1. Γνωρίζετε ότι σε απάντηση μηνυτήριας αναφοράς τριών συναδέλφων,
οι εκκαθαριστές του Συλλόγου που
όρισε το Πρωτοδικείο Αθηνών, με
την υπ’ αριθ. 9587/13.9.2012 Αίτηση
Λύση, παραδέχονται ότι δεν έκαναν
τροποποίηση του Καταστατικού,
ούτε συνεκάλεσαν Γενική Συνέλευση (κατάθεση προτάσεων σελίς 25
από 45).
2. Γνωρίζετε ότι η περιουσία του Σωματείου που διαλύθηκε, αν ο Νόμος
ή η Συστατική Πράξη ή το Καταστατικό δεν ορίζει διαφορετικά ή
το αρμόδιο όργανο δεν αποφάσισε
διαφορετικά, τότε η περιουσία του
περιέχεται στο Δημόσιο (Α.Κ. 78).
Συνάδελφε: Γνωρίζεις ότι η περιουσία
Σωματείου που διαλύθηκε δεν διανέμεται ποτέ στα μέλη (Α.Κ. 106).
3. Γνωρίζετε ότι σύμφωνα με την υπ’
αριθ. 292/2016 Γνωμοδότηση του
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
(σελίς 6 άρθρο 11) που αφορά τον
Σύλλογο των Υπαλλήλων της Αμέρικαν Εξπρές, μετά τη λύση του
Σωματείου ακολουθεί το στάδιο
της εκκαθάρισης, με στόχο την ρευστοποίηση της περιουσίας του, την
εξόφληση χρεών και την απόδοση
τυχόν απομένοντος υπολοίπου στο
υπό του Καταστατικού ή του Νόμου
οριζόμενο πρόσωπο. Το στάδιο της
εκκαθάρισης είναι υποχρεωτικό (άρθρο 72, εδ. Α Α.Κ.).
4. Γνωρίζετε ότι σύμφωνα με τη γνωμοδότηση δεν υπάρχει υπεραξία
με την ρευστοποίηση εξοφλούνται
υποχρεώσεις προς το Δημόσιο
(ΕΝΦΙΑ) φόροι κλπ, δάνεια οφειλό-

μενα στο Ταμείο Αλληλοβοηθείας,
υποχρεώσεις προς τρίτους, δικηγόρους, μηχανικούς κλπ, τελεσίδικες
αποφάσεις Δικαστηρίων (αποζημίωση σε φύλακα) και το εναπομείναν
υπόλοιπο στα μέλη, σύμφωνα με το
ποσό που έχει καταβάλλει έκαστος
(χωρίς υπεραξία) Αν υπάρχει υπόλοιπο προς διανομή θα περιέλθει
στο Υπουργείο Οικονομικών για την
ικανοποίηση κοινωφελών σκοπών.
5. Γνωρίζετε ότι ο πραγματογνώμονας που όρισε ο Εισαγγελέας
Πλημμελειοδικών με τον υπ’ αριθ.
70320/Β2015/1401 παραγγελία για
την σύνταξη έκθεση πραγματογνωμοσύνης την περίοδο 20/6/2009
– 31/8/2015 η οποία περιέχει αναφορά σε πληθώρα παραβάσεων διατάξεων της νομοθεσίας από τους
εκκαθαριστές;

“

Αρνούμαστε να
αποδεχθούμε
τον κατήφορο & την
παρακμή

„

6. Γνωρίζετε ότι μετά την αυτοδίκαιη
Λύση του Συλλόγου οι εκκαθαριστές, χωρίς να νομιμοποιούνται
πραγματοποίησαν έργα βελτίωσης
του οικισμού που ανέρχονται στο
ποσό των 619.918,70 ευρώ;
7. Γνωρίζετε ότι η Πολεοδομία
Μαρκοπούλου με το υπ’ αριθ.
1658/28.3.2017 έγγραφο προς το
Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος,
έδωσε οδηγίες για ανάκληση της
υπ’ αριθ. 2340180 δήλωσης ένταξης αυθαιρέτου που είχε καταθέσει
ο Σύλλογος, επειδή 49 αυθαίρετες
κατοικίες, από τις 185, βρίσκονται
εντός αναδασωτέας έκτασης 74.375
στρέμ.;
Το έγγραφο κοινοποιήθηκε και στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών και στο
ΙΚΑ ΚΡΩΠΙΑΣ.
8. Γνωρίζετε ότι εφ’ όσον γίνεται ανάκληση της δήλωσης αυθαιρέτου το
πρόστιμο κατασκευής και διατήρησης, σύμφωνα με την επιστολή του
μηχανικού κ. Σωτηρίου Μπλέτσα
στις 30/6/2016 αναβιώνει;
9. Συνάδελφοι, γνωρίζετε ότι ο φόρος
από ΕΝΦΙΑ για τα έτη 2014 και 2015
ανέρχεται στο ποσό των 150.371,30

ευρώ και ότι ένα ποσό της τάξεως
των 75.185,65 ευρώ οφείλεται και
για το 2016;
10. Γνωρίζετε ότι ο Σύλλογος έχει ρυθμίσει με την διαδικασία των 100 δόσεων ένα ποσό από φόρους της τάξεως των 20.854,48 ευρώ και ότι οι
προσαυξήσεις μέχρι τον Αύγουστο
του 2015 ανέρχονται στα 13.153,86
ευρώ;
11. Γνωρίζετε ότι ο έλεγχος των οικιστικών μερίδων, όπως γράφει ο ορκωτός ελεγκτής, θα αποκαλύψει το
συνολικό εύρος των εισφορών και
ποια μέλη τις έχουν καταβάλει;
12. Γνωρίζετε ότι κατόπιν Εισαγγελικής Παραγγελίας (Β2015/1401
24.2.2017) προσήλθαν για να καταθέσουν στο Γραφείο της 26ης Ανακρίτριας, οι εκκαθαριστές του Συλλόγου καθώς και οι τρεις συνάδελφοι που υπέβαλαν την μηνυτήρια
αναφορά και ο ορκωτός λογιστής ;
13. Γνωρίζετε ότι η ανάκριση περατώθηκε και ο φάκελος βρίσκεται στο
Γραφείο του κ. Εισαγγελέα που θα
αποφασίσει εάν οι μηνυόμενοι θα
παραπευθούν σε δίκη;
14. Γνωρίζετε ότι τέσσερις συνάδελφοι με αίτησή τους στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών (διαδικασία
εκούσιας δικαιοδοσίας) κατέθεσαν
Αίτηση για αντικατάσταση των εκκαθαριστών που εκδικάζεται στις
31/10/2017.
15. Γνωρίζετε ότι και άλλη μηνυτήρια
αναφορά που έχουν καταθέσει
ο Ν. Καραγεωργόπουλος και ο Ι.
Σπύρου σε κάποιους από τους
εκκαθαριστές του Συλλόγου, η
οποία μετά την περαίωση της
ανάκρισης βρίσκεται στα χέρια
του Εισαγγελέα και αναμένεται
παραπομπή τους.
Και επειδή πλέον όλα τα γνωρίζεις, θα
σταθούμε σε μια παλιά παροιμία «Καλύτερα να ξέρεις παρά να έχεις».
Συνάδελφοι, Μη ψάχνετε για υποτιθέμενους εχθρούς, το τροπάριο είναι
παλιό «πάντα φταίνε οι άλλοι» Κάνε την
αυτοκριτική σου… και διεκδίκησε τα
δικαιώματά σου με κάθε μέσω. Η έφεση
των 45 συναδέλφων εναντίον της τράπεζας που εκδικάζεται την 27/10/2017
θα έχει την ίδια τύχη με την πρωτόδικη
απόφαση. Εκατόν ογδόντα ευρώ για νομικές υπηρεσίες είναι ποσό υπερβολικό
και αφήνει περιθώρια σχολιασμού.
Το ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
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Βήμ α Επικ οιν ων ίας & Πρ οβληματισμού των Συν αδ έ λφ ων

Σελίδα 7

ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΣΤΙΚΟ ΠΑΘΟΣ του κ. Φραγκιαδάκη

Άρθρο των Ν. Αμανάκη και Γ. Ζαχαριουδάκη

Είναι αλήθεια πως με την επικεφαλίδα αδικούμε τον κ.Φραγκιαδάκη. Η κύρια ευθύνη της προσπάθειας για τη διάλυση
του Λογαριασμού Επικούρησης ΕΤΕ (ΛΕΠΕΤΕ) ανήκει στην
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εντασσόμενη στη γενικότερη αντιασφαλιστική της πολιτική.
Ο κ.Φραγκιαδάκης ως σοβαρός θιασώτης της «αναμόρφωσης» και όχι μόνο, του ασφαλιστικού, ανέλαβε να υψώσει
τοίχο προστασίας, αποστέλλοντας για λογαριασμό της κυβέρνησης δύο επιστολές-λιβελίσκους, όπου χωρίς φρόνηση
καλεί τους υποτακτικούς του να συναινέσουν στα πιο
απίθανα πράγματα. Δηλαδή να συμφωνήσουμε στη διάλυση, μετά από 68 χρόνια, του ΛΕΠΕΤΕ, να συμφωνήσουμε
στην υπαγωγή μας στο ΙΚΑ-ΕΤΕΑΕΠ και επίσης να συμφωνήσουμε στην ίδρυση επαγγελματικού Ταμείου!!!
Για να συνεννοηθούμε λοιπόν με τα ιδεώδη του κυρίου
Φραγκιαδάκη και της κυβέρνησης, με την έξαρση που τους
διακατέχει, και τους οδηγεί στη γελοιότητα, ας μας απαντήσουν στα παρακάτω ερωτήματα:
ΠΡΩΤΟ: Όταν η Διοίκηση της ΕΤΕ επικαλείται δύο βασικούς λόγους για την μη κάλυψη των ελλειμμάτων του ΛΕΠΕΤΕ (στην ύπαρξη των οποίων συνέδραμε αποφασιστικά),
αφ’ ενός την οικονομική αδυναμία και αφ’ ετέρου τις εγγυημένες εισφορές, οδηγούμαστε ή όχι με βάση τη λογική στο
ότι ο ΛΕΠΕΤΕ είναι εγγυημένων παροχών αφού πριν εκδηλωθεί η αδυναμία της ΕΤΕ κάλυπτε τα ελλείμματα αν και
γνώριζε, όπως ισχυρίζεται, ότι ο Λ/σμός είναι εγγυημένων
εισφορών. Σε εκλεπτυσμένη γλώσσα, αυτό ονομάζεται βαρβαρισμός κατά του ορθολογισμού.
ΔΕΥΤΕΡΟ: Ο κύριος Πετρόπουλος (κυβερνητικός υπουργός) σε γνωμοδότησή του της 30/11/2007 αναφέρει μεταξύ
άλλων: «Από όσα μέχρι τώρα έχουν αναπτυχθεί, προκύπτει
σαφώς η (συμβατική) υποχρέωση της Τράπεζας περί εξασφάλισης ταμειακής επάρκειας του Λ/σμού ώστε να καθίσταται δυνατή η εις το διηνεκές χορήγηση της προβλεπόμενης
στον κανονισμό του παροχής.
Συναφής προς την υποχρέωση αυτή, είναι και η υποχρέωση της Εθνικής Τράπεζας να καλύπτει τα οργανικά ελλείμματα του Λ/σμού ανεξαρτήτως απαιτούμενου κάθε φορά
ποσού, ενέργεια στην οποία υποχρεούται να προβεί και στην
παρούσα χρονική στιγμή ώστε να καταστεί ευχερής η, για
τους τρέχοντες μήνες, χορήγηση των εν λόγω παροχών σε
όσους έχουν θεμελιώσει τη λήψη τους».
Σήμερα ο κύριος υπουργός βρίσκεται σε αντιδικία με τον
εαυτό του(;). Μας είναι αδιάφορο. Ενδιαφέρον όμως είναι
το ερώτημα που μοιάζει, συν τοις άλλοις και σχιζοφρενικό,
πώς τολμά ο κ. Φραγκιαδάκης και ζητά να αποδεχτούμε να
κοπεί ο ζωτικός κρίκος που μας ενώνει με την ανθρώπινη
βιολογία – γιατί εκεί θα καταλήξουμε – και μάλιστα εκουσίως;
ΤΡΙΤΟ: Όλοι οι προηγούμενοι Διοικητές της ΕΤΕ χωρίς
καμία απολύτως εξαίρεση διακρίνονταν, στον ένα βαθμό ή
στον άλλο, κατά την έγνοια απέναντι στο προσωπικό της ΕΤΕ
και διέθεταν την υψηλόφρονα αίσθηση να αφομοιώνουν την
υποχρέωση τους στις ανθρώπινες ανάγκες και στην ποιότητα
ζωής τους.
Αυτό άλλωστε προσδιορίζεται από την κανονιστική συν-
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θήκη ίδρυσης του Λ/σμού το 1949. Δεν παραβιάσθηκε ποτέ
αλλά και δεν αμφισβητήθηκε ως αξιακός χάρτης από τον
οποίο απορρέουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δικαιώματα.
Μήπως (λέμε μήπως!) θα πρέπει οι ανιστόρητοι σύμβουλοι να μελετήσουν την ιστορική διαδρομή και να φθάσουν
στη φυσική αλήθεια που θα βοηθήσει να αποφύγουμε την
ανεπανόρθωτη καταστροφή προς όφελος ελάχιστων φιλόδοξων ανθρώπων;
ΤΕΤΑΡΤΟ: Από πού έως πού η Διοίκηση ΕΤΕ επιμένει να
μας καθοδηγήσει στο να πάμε προς το επικουρικό του ΙΚΑ
ή τον ΟΓΑ ή όπου διάβολο θέλει αφού η εξαίρεση του Λ/
σμού έχει αποδειχθεί και τεκμηριωθεί από όλους τους Νόμους που μέχρι σήμερα έχουν Νομοθετηθεί και αφορούν
τα Ταμεία Επικουρικής με νομικά χαρακτηριστικά που δεν
ισχύουν στην περίπτωση ΛΕΠΕΤΕ.
Αυτό ανήκει στη σφαίρα της διαταραγμένης επιλογής για
«πρόοδο» που μοιάζει να προωθούν οι τεχνοκράτες, οι πάσης φύσεως αγριεμένοι μέτοχοι κλπ για να υλοποιήσουν την
επιθυμία τους να πιουν νέκταρ από τα κρανία των συνταξιούχων.
Η κυβέρνηση αυτό το προνόμιο το ασκεί με περισσή φροντίδα προσπαθώντας να διαλύσει όλους τους αυθεντικούς
θεσμούς και δεσμούς (βλ. δίκαιη ανάπτυξη).
ΠΕΜΠΤΟ (διαπίστωση): Ο κ. Φραγκιαδάκης ως ακραιφνής υποστηρικτής της «Ευρωπαϊκής ιδέας» (τρομάρα μας!)
και επικαλούμενος την εποπτική αρχή των πιστωτικών ιδρυμάτων (SSM) τον Κύριο Μέτοχο, (ΤΧΣ) κλπ φθάνει στη νουμεροποίηση των συναδέλφων αδιαφορώντας για τις συνέπειες
και παραβιάζοντας ακόμα και αυτές τις (ψευδεπίγραφες) Αρχές Δικαίου, καταπατώντας τις επιδεικτικά.
Σας παραθέτουμε παρακάτω μερικές από το νομικό πλαίσιο όπου στηρίζεται ο ΛΕΠΕΤΕ ως Λ/σμός επικουρικής ασφάλισης, που ιδρύθηκε με ενοχική συλλογική συμφωνία:
1)	Άρθρα 6 και 13 πρόσθετου πρωτόκολλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)
2)	Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του ΟΗΕ
3)	Άρθρο 28 Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης
4)	Άρθρο 12 του Συντάγματος, Άρθρο 5 σε συνδυασμό με
αρθρ. 17 του Συντάγματος
5) Άρθρο 648 Αστ. Κωδ.
6) Απόφ. Ολομέλειας Αρείου Πάγου 17/2005
7) Απόφ. Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 903/1999
8) Άρθρ. 69 του Ν. 3371/2005
9) 	Απόσπασμα Πρακτικών συνεδρίασης Δ/κού Συμβουλίου ΕΤΕ 1047/22.11.1995
10)	Σύσταση από την Επιτροπή Συνδικαλιστικών Ελευθεριών του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας 2007
11)	Η θέληση και η πίστη όλων των εν ενεργεία και συνταξιούχων ΕΤΕ να υπερασπιστούν πάση θυσία και να αμυνθούν απέναντι στη μεγαλύτερη επίθεση που δέχονται
από συστάσεως της Τράπεζας και από λειτουργίας των
Ασφαλιστικών τους Δικαιωμάτων.

ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ, ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ,
ΙΕΡΑ ΚΑΙ ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΑ – ΚΑΤΑΚΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, ΘΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑ
– ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΑ ΧΑΡΙΣΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ
– ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΤΙΜΗΣ & ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ – ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΖΩΗΣ

Σελίδα 8

Η ΟΣΤΟΕ παραμένει στις επάλξεις των αγωνιστικών διεκδικήσεων
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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΣΤΟΕ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ – ΜΕΛΗ ΤΗΣ

(Αφορά τους Συλλόγους που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις)

ΘΕΜΑ: Η
 εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων του Συλλόγου σας για τη
συμμετοχή σας στην Γενική Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της ΟΣΤΟΕ

 ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΟΣΤΟΕ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗ,
ΜΑΧΙΜΗ ΚΑΙ
ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ

 ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΜΩΣ ΑΝΤΙ
ΤΗΣ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ,
ΜΕΘΟΔΕΥΟΥΝ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣΗ,
ΤΗΝ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΚΑΙ
ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ

ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ
ΤΟΥΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Όπως γνωρίζετε η Ομοσπονδία Συνταξιουχικών Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.
Σ.Τ.Ο.Ε.), ιδρύθηκε πριν από 54 χρόνια, είναι
η μοναδική δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση του κλάδου μας, στην οποίαν
έχουν ενταχθεί, μέχρι σήμερα, δεκατρείς
(13) πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι τραπεζικών
συνταξιούχων και εκπροσωπεί το σύνολο
των 50.000 περίπου τραπεζοσυνταξιούχων
της χώρας μας.
Η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε., στο πλαίσιο της θεσμικής
της ιδιότητας και θέσης, παρεμβαίνει και
συντονίζει τις διεκδικήσεις των Συλλόγων –
Μελών της και με τις γνώσεις και τις εμπειρίες των στελεχών και των συνεργατών της
βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων του κλάδου μας, υπερασπίζεται τα
κατοχυρωμένα δικαιώματα των συναδέλφων
μας και συμβάλλει θετικά στις διαδικασίες
εξεύρεσης των πιο πρόσφορων κάθε φορά
και δίκαιων λύσεων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας αποφάσισε τη διεξαγωγή του
36 ου Εκλογοαπολογιστικού Συνεδρίου
της (εξ αναβολής) την 14 & 15 /11/ 2017.
Το Συνέδριο αυτό πραγματοποιείται μέσα
σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία κατά την
οποία αμφισβητούνται και καταπατώνται
μία μία όλες οι θεσμοθετημένες κατακτήσεις

του κλάδου μας. Οι συνάδελφοί μας, αναίτια, βιώνουν καθημερινά το τσουνάμι από τις
εφαρμογές των πιο σκληρών συνταξιοκτόνων μνημονιακών «μέτρων» που διασπούν
την κοινωνική συνοχή και προκαλούν την
εξαθλίωση, τη δυστυχία, και την απόγνωση.
Μπροστά στις πρωτόγνωρες αυτές επιθέσεις κατά των κατακτήσεων του συνόλου των
συναδέλφων μας, η Ομοσπονδία μας οφείλει
και πάλι να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να βελτιώσει ακόμα περισσότερο την
οργανωτική και λειτουργική της ετοιμότητα,
και να διευρύνει ποιοτικά και ποσοτικά τους
διεκδικητικούς μας αγώνες.
Για το σκοπό αυτό η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. απευθύνει ένα ηχηρό αγωνιστικό προσκλητήριο
προς όλες τις μάχιμες δυνάμεις του κλάδου
μας, δηλαδή και προς στους 13 Συλλόγους
– Μέλη της, προκειμένου να επιτευχθεί η
αρτιότερη δυνατή προετοιμασία και ο καλύτερος συντονισμός των ενεργειών και των
κινητοποιήσεων προς κάθε κατεύθυνση.
Το 36ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο
του κλάδου μας είναι ο κατάλληλος χώρος
στον οποίον οφείλουν να δώσουν το παρόν όλοι οι Σύλλογοι – Μέλη της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.,
να ανταλλάξουν πληροφορίες και απόψεις,
να ασκήσουν εποικοδομητική κριτική, και να
καταθέσουν τις προτάσεις τους σχετικά με
τη διαμόρφωση του διεκδικητικού πλαισίου
δράσης, την ιεράρχηση των διεκδικήσεων
και τον προσδιορισμό των εν γένει επιλογών και ενεργειών τις οποίες θα κληθεί να
υλοποιήσει το επόμενο Δ.Σ. που θα εκλεγεί.
Και επειδή κανένας δεν περισσεύει,
θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να
εκπληρώσετε τις οικονομικές σας υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία μας,
προκειμένου και ο δικός σας Σύλλογος
να συμμετάσχει στο Συνέδριο και να
συνεισφέρει στην κοινή προσπάθεια
αντιμετώπισης των επιθέσεων κατά
των ασφαλιστικών δικαιωμάτων όλων
των συναδέλφων μας.
Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς Για
το Διοικητικό Συμβούλιο
της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
Η Πρόεδρος:
Ο Γεν. Γραμματέας:
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ-ΠΟΥΛΙΑ,
ΜΥΛΩΝΑΣ
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