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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Θέμα: Πρόταση, εν όψει του Συνεδρίου της ΟΣΤΟΕ, για την ενότητα όλων των
Συλλόγων Συνταξιούχων Τραπεζικών Υπαλλήλων.

Παρακολουθούμε, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τους δικαστικούς αγώνες σας
για την αποκατάσταση, στην προτέρα ομαλή κατάσταση, του επικουρικού
λογαριασμού (ΛΕΠΕΤΕ) των μελών σας, που αυθαίρετα και μονομερώς
κατήργησε η Διοίκηση της ΕΤΕ και χαιρόμαστε για την πρόσφατη Πρωτόδικη
Δικαστική Απόφαση, που δικαιώνει όσους προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη
Είναι προφανές ότι οι καιροί είναι κρίσιμοι και οι επιθέσεις που δέχεται ο
τραπεζικός κλάδος, δεν επιτρέπουν καμιά διάσπαση.
Αντίθετα επιβάλλουν, εδώ και τώρα, τη συμπαγή και αδιατάρακτη
ενότητα, που θα αντισταθεί και θα προσπαθήσει να αποκρούσει κάθε επιβουλή.
Δυστυχώς όμως, την ενότητα αυτή έχει διαταράξει το από 4ετίας
ανακύψαν οικονομικό πρόβλημα, που κρατά τον πολυπληθέστερο Σύλλογο
Συνταξιούχων της Ε.Τ.Ε, μακριά από την μεγάλη συνταξιουχική οικογένεια της
Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
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Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σήμερα, εν όψει του Συνεδρίου της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε που θα διεξαχθεί στις 15
Νοεμβρίου 2018, αισθανόμαστε την ανάγκη να σας προτείνουμε την ακόλουθη
λύση, η οποία θα οδηγήσει στην άμεση επανένταξη του Σ.Σ.Ε.Τ.Ε στην
Ομοσπονδία μας:
•

Να καταβάλει ο Σ.Σ.Ε.Τ.Ε προς την Ο.Σ.Τ.Ο.Ε τις οφειλόμενες εισφορές
του έτους 2017 ώστε να υπάρξει η δυνατότητα συμμετοχή σας στο
προσεχές Συνέδριο.

•

Να ρυθμισθεί η καταβολή των εισφορών παρελθόντων ετών, σε 120
ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Επειδή, μόνο ενωμένοι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε επιβουλή,
έχουμε την πεποίθηση, ότι η λύση αυτή διευκολύνει τον Σύλλογό..
Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι είμαστε στο πλάι σας και είμαστε
διατεθειμένοι, όπως και στο παρελθόν, εάν και όποτε το κρίνετε σκόπιμο να
ασκήσουμε πρόσθετη παρέμβαση στις εκκρεμούσες δίκες.
Ευχόμαστε την επιτυχή ολοκλήρωση και ευόδωση των δικαστικών
αγώνων σας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Για το Δ. Σ. της Ομοσπονδίας Συνταξιουχικών
Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ-ΠΟΥΛΙΑ
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