
 

 

 

 

 

ΑΡΘΘ. ΠΡΩΣ.   14104       Αθήνα, 12 Οκτωβρίου 2017 

 

Προς τους 

υλλόγους – Μέλη της 

ΟΣΟΕ 

 

Η ΤΖΗΣΗΗ ΣΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΗ ΕΠΙΚΡΑΣΕΙΑ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΚΤΡΩΗ ΣΩΝ ΤΠΟΤΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΥΑΕΩΝ 

ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΑΣΡΟΤΓΚΑΛΟΤ 

ΠΟΤ ΛΕΗΛΑΣΗΑΝ ΣΑ ΑΥΑΛΙΣΙΚΑ ΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ 
 

Η ΟΣΟΕ ΚΑΘ ΣΑ ΩΜΑΣΕΘΑ – ΜΕΛΗ ΣΗ  
ΤΝΕΥΘΖΟΤΝ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΕΥΡΘ ΣΗΝ ΣΕΛΘΚΗ ΔΘΚΑΘΩΗ 

 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 
 

Σε ζπλέρεηα ηεο από 4.10.2017 Αλαθνίλσζεο καο, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη εθδηθάζηεθαλ 
ζηηο 6.10.2017 ζηελ κείδνλα ζύλζεζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ΣηΔ, κε Πξόεδξν ηνλ Νηθόιαν 
Σαθειιαξίνπ, νη αηηήζεηο αθύξσζεο ηεο ΟΤΟΔ, ηεο ΟΣΤΟΔ θαη ησλ πξσηνβάζκησλ ζπιιόγσλ 
εξγαδνκέλσλ θαη ζπληαμηνύρσλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ θαηά ησλ Υπνπξγηθώλ Απνθάζεσλ ηνπ 
Νόκνπ Καηξνύγθαινπ ζρεηηθά κε ηνλ επαλϋπνινγηζκό ησλ θύξησλ θαη ησλ επηθνπξηθώλ 
ζπληάμεσλ.  

 
Λόγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ ησλ Πξνζθπγώλ, θαζώο ζπλεθδηθάδνληαλ ηελ ίδηα εκεξνκελία 

θαη άιιεο αηηήζεηο αθύξσζεο ησλ παξαπάλσ ππνπξγηθώλ απνθάζεσλ θαη από άιινπο θνξείο, 
παξέζηεζαλ ζηελ αίζνπζα ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ΣηΔ κόλνλ νη λνκηθνί παξαζηάηεο ησλ 
πξνζθεπγόλησλ θαζώο θαη κέιε ησλ Οκνζπνλδηώλ θαη ησλ Φνξέσλ. Από ηελ ΟΤΟΔ 
παξεπξέζεθαλ ν Πξόεδξνο Σηαύξνο Κνύθνο, ε Γξακκαηέαο Υγείαο & Κνηλ. Μέξηκλαο Βάζσ 
Βνγηαηδνπνύινπ θαη ν Γξακκαηέαο Αζθαιηζηηθνύ Φσθίσλ Γεκαθάθνο. 

 
 Η ζπλεδξίαζε, μεθίλεζε κε ηελ έθζεζε ησλ ιόγσλ αθπξόηεηαο από ηελ Δηζεγήηξηα ηεο  

ππόζεζεο καο, Σύκβνπιν Δπηθξαηείαο θα Άλλα Καινγεξνπνύινπ. 
 
Η ΟΤΟΔ, ε ΟΣΤΟΔ  θαη  ινηπνί  ζύιινγνη   εξγαδνκέλσλ θαη  ζπληαμηνύρσλ  

ηξαπεδνϋπαιιήισλ  εθπξνζσπήζεθαλ από ηνλ θαζεγεηή Ξελνθώληα Κνληηάδε θαζώο θαη από 
ηνπο Νηθόιαν  Φηιηππόπνπιν ,  Νηθόιαν Γήκα, θαη Γεσξγία  Φηιηππνπνύινπ.  

 
Καηά ηελ ζπδήηεζε γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ηζρπξηζκώλ ηεο ΟΤΟΔ, ν θαζεγεηήο 

Σπληαγκαηηθνύ Γηθαίνπ Ξελνθώλ Κνληηάδεο αλέπηπμε ηνπο ιόγνπο ησλ αηηήζεσλ αθπξώζεσο 
αλαδεηθλύνληαο ηελ θύζε ησλ Τακείσλ ησλ Τξαπεδώλ, ησλ επηθνπξηθώλ, νη θαηαζηαηηθέο 
ξπζκίζεηο ησλ νπνίσλ  πξνζηαηεύνληαη από ην αξ. 22 ηνπ Σπληάγκαηνο πεξί  ζπιινγηθήο 
απηνλνκίαο  θαη ησλ θύξησλ εηδηθώλ ηακείσλ ζηα νπνία έρνπκε σο ηξαπεδνϋπάιιεινη απνδώζεη 
πςειόηαηεο εηζθνξέο επί ησλ πάζεο θύζεσο απνδνρώλ καο πξνζδνθώληαο αλάινγεο 
ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο, πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ ηελ εύινγε αλαινγία – αληαπνδνηηθόηεηα κεηαμύ 
εηζθνξώλ – παξνρώλ. 

 
Με ηηο κεηώζεηο όκσο ησλ ζπληάμεσλ καο ζε πνζνζηό 70% ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο, 

πξνζβάιιεηαη ν ππξήλαο ηνπ θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ δηθαηώκαηνο όπσο έρεη νξηνζεηεζεί από ηηο 
απνθάζεηο ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ΣηΔ ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο ην επίπεδν δσήο ησλ ζπληαμηνύρσλ 
πξέπεη λα δηαηεξείηαη θνληά ζε εθείλν πνπ είραλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ εξγαζηαθνύ ηνπο βίνπ, 
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πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε αξρή ηεο ηζόηεηαο θαη ηεο αλαινγηθόηεηαο ζηα πιαίζηα ηνπ 
ζεβαζκνύ ηεο πεξηνπζίαο θαη ηεο αμηνπξεπνύο δηαβίσζεο. 

 
Ο θαζεγεηήο ηόληζε αθόκα ηελ παξαβίαζε από ηελ Κπβέξλεζε ηνπ δεδηθαζκέλνπ ησλ 

απνθάζεσλ ηεο Οινκειείαο ηνπ ΣηΔ, θαζώο, όρη κόλν, δελ απνθαηαζηήζεθαλ νη πεξηθνπέο ησλ 
θύξησλ θαη επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ, αιιά νη ξπζκίζεηο ησλ Ν. 4051/2012 θαη 4093/2012, πνπ 
θξίζεθαλ αληηζπληαγκαηηθέο, ζπλερίζηεθαλ λα εθαξκόδνληαη ζηηο ήδε θαηαβαιιόκελεο θύξηεο 
ζπληάμεηο θαη απνηέιεζαλ ηελ βάζε επαλϋπνινγηζκνύ ησλ επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ πνπ 
νδήγεζε ζε πεξαηηέξσ κεηώζεηο. 

 
Αθόκα, επηζεκάλζεθε ε έιιεηςε εκπεξηζηαησκέλεο θαη επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο 

κειέηεο κε θξηηήξηα αληηθεηκεληθά θαη επηζηεκνληθά επαιεζεύζηκα αιιά θαη ν αζαθήο θαη 
αθεξεκέλνο ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ξπζκίδεηαη ε αλαπξνζαξκνγή ησλ επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ 
ζηνλ Νόκν θαη ζηηο ππνπξγηθέο απνθάζεηο παξαζέηνληαο αθαηαλόεηεο ηερληθέο παξακέηξνπο 
πνπ νδεγνύλ ζηνλ απνθιεηζκό ηνπ δηθαζηηθνύ ειέγρνπ ηεο λνκηκόηεηάο ηνπο.   

 
Τέινο, ηνλίζζεθε ηδηαίηεξα ην γεγνλόο όηη, από ηα έγγξαθα ηνπ ΔΤΔΑΔΠ πξνθύπηεη όηη ε 

Γηεύζπλζε ηνπ δελ γλσξίδεη ηα ζηνηρεία βάζεη ησλ νπνίσλ ππνινγίζηεθε κία από ηηο βαζηθέο 
παξακέηξνπο πνπ θαζνξίδνπλ ηνλ Σπληειεζηή Δπαλϋπνινγηζκνύ ησλ επηθνπξηθώλ Σπληάμεσλ, 
κε απνηέιεζκα ηα πνζά ησλ ζπληάμεσλ πνπ πξνθύπηνπλ λα είλαη αδηαθαλή θαη απζαίξεηα. 

 
Η επηρεηξεκαηνινγία ηνπ Διιεληθνύ Γεκνζίνπ κε ηελ νπνία πξνζπάζεζε λα αληηθξνύζεη 

ηνπο ηζρπξηζκνύο ησλ λνκηθώλ εθπξνζώπσλ ηεο ΟΤΟΔ, επηθεληξώζεθε ζηελ άπνςε πεξί 
κεηαζηξνθήο ηεο λνκνινγίαο ηνπ ΣηΔ κε πξόζθαηε απόθαζε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ΣηΔ 
(734/2016). 

 
Η απόθαζε απηή, όκσο, πνπ δελ αθνξά ζηηο ζπληάμεηο, πξνθάιεζε, εθηόο από ηελ 

αληίδξαζε ηεο ΟΤΟΔ, θαη ηελ αληίδξαζε ηνπ Πξόεδξνπ ηνπ Σπκβνύιηνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ν 
νπνίνο επηζήκαλε όηη νη απνθάζεηο ηνπ ΣηΔ δελ πξέπεη λα ππνηηκώληαη θαη λα αθπξώλνληαη από 
ηελ εθηειεζηηθή εμνπζία. 

 
Τέινο, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη κέζα ζε πξνζεζκία ελόο κελόο από ηελ εκεξνκελία 

ζπδήηεζεο (6.10.2017) ην λνκηθό επηηειείν ηεο ΟΤΟΔ ζα θαηαζέζεη ζπκπιεξσκαηηθό Υπόκλεκα 
γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ινηπώλ ιόγσλ αθύξσζεο ησλ ππνπξγηθώλ απνθάζεσλ ηνπ Νόκνπ 
Καηξνύγθαινπ, πνπ αθνξνύλ ζηελ παξαβίαζε ζπληαγκαηηθώλ θαη ππεξλνκνζεηηθώλ δηαηάμεσλ. 

 
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 
 

 σλετίδοσκε ηολ αγώλα ηες σπεράζπηζες ηωλ αζθαιηζηηθώλ κας δηθαηωκάηωλ, 
ποσ προβιέποληαη ζηα Καηαζηαηηθά ηωλ αζθαιηζηηθώλ κας ηακείωλ. 
 
 Ασηός ο αγώλας ζα είλαη ζθιερός, ζα έτεη δηάρθεηα, ζα δοζεί ζε πεδία 
ζσλδηθαιηζηηθής, λοκηθής θαη ποιηηηθής αληηπαράζεζες, όκως εκείς, ε ΟΣΟΕ θαη οη 
εργαδόκελοη ζηης Σράπεδες, είκαζηε αποθαζηζκέλοη λα ηολ δώζοσκε κε 
αποθαζηζηηθόηεηα θαη δύλακε κέτρη ηέιοσς. 
 
 Γηα όηη λεόηερο ζα ζας ελεκερώζοσκε ζτεηηθά. 
 

Με ζσλαδειθηθούς ταηρεηηζκούς, 
 

            Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 
 

     ηαύρος ΚΟΤΚΟ                      Ατηιιέας ΜΤΛΩΝΟΠΟΤΛΟ 
 


