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Αθήνα 13/1/2021

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η Ομοσπονδία μας, όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει, έχει προσφύγει στο ΣτΕ με την
κατάθεση αίτησης ακύρωσης της υπουργικής απόφασης Φ11321/35005/1528 για την άμεση
καταβολή στους συνταξιούχους των επιδομάτων εορτών και αδείας του 11μήνου καθώς και των
μειώσεων των επικουρικών συντάξεων όπως επιτάσσει το δεδικασμένο των υπ’ αριθμ. 22872288/2015 και 1439/2020 αποφάσεων της ολομέλειας του ΣτΕ. Παράλληλα ζητείται η ακύρωση της
διάταξης περί απόσβεσης των μη παραγεγραμμένων αξιώσεων για όσους συνταξιούχους δεν
είχαν καταθέσει αγωγές.

Η ως άνω συζήτηση θα διεξαχθεί την προσεχή Παρασκευή 15 Ιανουαρίου 2021
στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Οδός Πανεπιστημίου) και ώρα 9 π.μ.

• Επειδή το αποτέλεσμα της συζήτησης έχει μεγάλη σημασία για την έστω και μερική
αποκατάσταση ορισμένων από τα ασφαλιστικά δικαιώματα μας τα οποία συνεχώς παραβιάζονται,
• Επειδή έχουν, προ πολλού, εξαντληθεί τόσο η υπομονή όσο και οι αντοχές μας,
• Επειδή δεν επαιτούμε αλλά δικαιωματικά απαιτούμε τον σεβασμό και την αναγνώριση της

πολύπλευρης, πολυσήμαντης και πολύχρονης προσφοράς των συνταξιούχων στα οικονομικά και
κοινωνικά δρώμενα της χώρας μας.
Στο πλαίσιο αυτό η Ομοσπονδία μας για την υπεράσπιση των συλλογικών και
ατομικών ασφαλιστικών δικαιωμάτων των περίπου 50.000 τραπεζοσυνταξιούχων μελών
μας (φυσικών προσώπων), παρίσταται και συμμετέχει δια των νομικών γραφείων που την
εκπροσωπούν στη συζήτηση της παρά πάνω προσφυγής.
Για όλους τους διεκδικητικούς αγώνες και τις ενέργειες της Ομοσπονδίας μας (σε επίπεδο
συνδικαλιστικό, νομικό, πολιτικό, κοινωνικό και διεθνές) θα σας ενημερώνουμε ανελλιπώς και
διεξοδικά με κάθε πρόσφορο τρόπο (ανακοινώσεις, περιοδικό, ιστοσελίδα κ.α.) ακόμα και κατά τη
διάρκεια των περιοριστικών μέτρων για τον covid - 19.
Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς,
Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
Η Πρόεδρος
ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ – ΠΟΥΛΙΑ

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Και να μη ξεχνάμε ότι, όποιος αγωνίζεται μπορεί και να χάσει.
Όποιος δεν αγωνίζεται έχει ήδη χάσει. (Μπέρτολ Μπρέχτ)

