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Σςναδέλθιζζερ, Σςνάδελθοι,
ηηο 6.10.2017 ζπδεηνύληαη ζηελ Οινκέιεηα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο νη δύν
αηηήζεηο αθύξσζεο πνπ είρε θαηαζέζεη ηνλ Οθηώβξην ηνπ 2016 ε ΟΣΟΕ καδί κε ηελ ΟΣΟΕ
θαη κεγάιν αξηζκό Πξσηνβάζκησλ ζπλδηθαιηζηηθώλ Οξγαλώζεσλ κειώλ ηεο ΟΣΟΕ, αιιά θαη
ησλ πληαμηνύρσλ γηα ηελ αθύξσζε ησλ δύν Τπνπξγηθώλ Απνθάζεσλ πνπ εθδόζεθαλ ζε
ζπλέρεηα ηνπ αληηαζθαιηζηηθνύ Νόκνπ Καηξνύγθαινπ (Ν. 4387/2016) ζρεηηθά κε ηνλ
επαλππνινγηζκό θύξησλ θαη επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ θαηά παξάβαζε ζπληαγκαηηθώλ θαη
ππεξλνκνζεηηθώλ δηαηάμεσλ.
Σν λνκηθό επηηειείν ηεο ΟΣΟΕ έρεη ήδε θαηαζέζεη Τπόκλεκα κε ζπγθεθξηκέλα
παξαδείγκαηα πνπ θαηαδεηθλύνπλ όηη ε λνκνζεηηθή παξέκβαζε-θαηάξγεζε ησλ θαηαζηαηηθώλ
δηαηάμεσλ ησλ επηθνπξηθώλ ηακείσλ ησλ Σξαπεδώλ πνπ είραλ ζπζηαζεί κε Ε θαη
πξνζηαηεύνληαλ από ηηο εγγπήζεηο ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ πληάγκαηνο γηα ηελ ζπιινγηθή
απηνλνκία αιιά θαη ε θαηάξγεζε ησλ Καηαζηαηηθώλ δηαηάμεσλ ησλ εληαζζόκελσλ ζην ΙΚΑΕΣΑΜ εηδηθώλ Σακείσλ θύξηαο ζύληαμεο ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ παξά ην γεγνλόο όηη
θαηαβάιιακε πςειόηαηεο εηζθνξέο ζε ζρέζε κε ηνπο ινηπνύο αζθαιηζκέλνπο θαη κάιηζηα επί
ηνπ ζπλόινπ ησλ απνδνρώλ καο, πξνζβάιινπλ βάλαπζα ηα αζθαιηζηηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά
δηθαηώκαηα ησλ κειώλ καο.
Ζεηνύκε ηελ άξζε ηεο άδηθεο θαη αληηζπληαγκαηηθήο λνκνζεηηθήο παξέκβαζεο
«Καηξνύγθαινπ» θαη ηελ επαλαθνξά ησλ πξνϋπνζέζεσλ ζπληαμηνδόηεζεο θαη ηνπ
ππνινγηζκνύ ησλ ζπληάμεσλ γηα όινπο καο (εξγαδόκελνπο θαη ζπληαμηνύρνπο,) όπσο
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πξνβιέπεηαη ζηα θαηαζηαηηθά ησλ Σακείσλ καο θαη ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ζπληάμεσλ
ζύκθσλα κε ην δεδηθαζκέλν ησλ πξόζθαησλ ππ’ αξηζκ. 2287 /2015 θαη 2288/2015
απνθάζεσλ ηνπ ηΕ., πνπ έθξηλαλ αληηζπληαγκαηηθέο θαη παξάλνκεο ηηο κεηώζεηο πνπ είραλ
επηβιεζεί ζηηο ζπληάμεηο ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ.
Σέινο, ζαο ελεκεξώλνπκε όηη ε πξνζθπγή καο ζην πκβνύιην ηεο Επηθξαηείαο γηα ηε
ζεκειίσζε ηνπ δηθαηώκαηνο ζπληαμηνδόηεζεο γηα όινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΕΣΑΣ,
όπσο πξνβιέπεηαη ζηα θαηαζηαηηθά ηνπ ΣΑΠΣΠ, ΣΕΑΠΕΣΕ, ΛΑΚ θαη ηελ πιήξε εθαξκνγή
ησλ θαηαζηαηηθώλ ηνπο δηαηάμεσλ, θα εκδικαζθεί ζηιρ 13 Νοεμβπίος 2017 ενώπιον ηος Α΄
Τμήμαηορ ηος ΣηΕ.
Για ηιρ εξελίξειρ θα ζαρ ενημεπώζοςμε με νεόηεπη Ανακοίνωζή μαρ.
πλερίδνπκε κε ζηαζεξόηεηα θαη απνθαζηζηηθόηεηα ηνλ αγώλα γηα ηελ αλαγλώξηζε θαη
επαλαθνξά ησλ αζθαιηζηηθώλ καο δηθαησκάησλ όπσο πξνβιέπνληαη ζηα θαηαζηαηηθά ησλ
Σακείσλ καο πνπ ιεειαηήζεθαλ από ηνπο αληηαζθαιηζηηθνύο λόκνπο ηεο Κπβέξλεζεο θαη
κάιηζηα ζην όλνκα «ηεο εμπγίαλζεο θαη ηεο ζσηεξίαο» ηνπ αζθαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο όπσο
ηζρπξηδόηαλ «ν κεηαξξπζκηζηήο» Τπνπξγόο Γ. Καηξνύγθαινο.
Η ΟΤΟΕ, ηα Σωμαηεία – Μέλη ηηρ και οι ζςνηαξιούσοι ηπαπεζοϋπάλληλοι, θα
είμαζηε παπόνηερ ζηοςρ αγώνερ πος θα ζςνεσιζθούν ζε όλα ηα επίπεδα μέσπι ηην
ηελική δικαίωζη.
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