Αζήλα, 9 Οθησβξίνπ 2019

ΓΙΚΑΙΩΗ ΣΗ ΟΣΟΔ
ΑΠΟ ΣΙ ΑΠΟΦΑΔΙ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΣΗ ΔΠΙΚΡΑΣΔΙΑ
πνπ αθπξώλεη δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ Καηξνύγθαινπ
γηα ην Αζθαιηζηηθό
Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Οη απνθάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο (1889-1891/2019), πνπ δεκνζηεύζεθαλ
πξόζθαηα, κε ηηο νπνίεο αθπξώλνληαη σο αληηζπληαγκαηηθέο δηαηάμεηο ηνπ Νόκνπ Καηξνύγθαινπ
γηα ην αζθαιηζηηθό, απνηεινύλ δηθαίσζε ηνπ αγώλα ηεο ΟΣΟΔ θαη ησλ Σπιιόγσλ κειώλ ηεο,
αιιά θαη ησλ ζπληαμηνπρηθώλ νξγαλώζεσλ ηνπ θιάδνπ, πνπ έδσζαλ από ηελ πξώηε ζηηγκή κάρε
γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ αζθαιηζηηθώλ δηθαησκάησλ όισλ καο.
Τν Σπκβνύιην ηεο Επηθξαηείαο δέρζεθε ηα επηρεηξήκαηα ηεο ΟΤΟΕ, όπσο ηεθκεξηώζεθαλ θαη
αλαιύζεθαλ από ην λνκηθό ηεο επηηειείν, κε ηα νπνία έγηλε μεθάζαξε ε αληηζπληαγκαηηθή
παξαβίαζε ησλ αζθαιηζηηθώλ καο δηθαησκάησλ από ηνλ Νόκν ηεο πξνεγνύκελεο Κπβέξλεζεο.
Σπγθεθξηκέλα, κε ηηο απνθάζεηο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Επηθξαηείαο, πνπ αθνξνύλ ζηνλ Νόκν
Καηξνύγθαινπ, θξίζεθε όηη:
1. Παξαβηάδεηαη θαηά ηνλ ππνινγηζκό ησλ θύξησλ ζπληάμεσλ θαη ηνλ επαλππνινγηζκό ησλ
παιαηώλ, ε αξρή ηεο αληαπνδνηηθόηεηαο θαη ηεο αλαινγηθόηεηαο, θαζώο ηα πνζνζηά
αλαπιήξσζεο ησλ ζπληάμεσλ είλαη ηδηαίηεξα ρακειά θαη δπζαλάινγα:
α) πξνο ηηο απνδνρέο ησλ αζθαιηζκέλσλ ζπληαμηνύρσλ (ζπληάμεηο πνπ ιακβάλνπλ) θαη
β) πξνο ηηο θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο.
2. Παξαβηάδεηαη ε αξρή ηεο ηζόηεηαο, γηαηί ε ζπληαμηνδνηηθή παξνρή δίλεη ζεκαληηθά
κεγαιύηεξν πνζνζηό αλαπιήξσζεο ζε πξόζσπα πνπ έρνπλ ίδην ή κηθξόηεξν ρξόλν
αζθάιηζεο (κε κηθξόηεξεο απνδνρέο θαη ζπληάμηκν κηζζό) από πξόζσπα πνπ έρνπλ
κεγαιύηεξν κέζν όξν απνδνρώλ ή ζπληάμηκν κηζζό.
3. Ο επαλππνινγηζκόο ησλ θαηαβαιιόκελσλ επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ θαη ν ηξόπνο
ππνινγηζκνύ ησλ λέσλ, είλαη αληηζπληαγκαηηθόο, ιόγσ έιιεηςεο εκπεξηζηαησκέλεο
κειέηεο, πνπ νδήγεζε (όπσο δέρζεθε ε απόθαζε ηνπ ΣηΕ) ζε δξακαηηθέο πεξηθνπέο ησλ
επηθνπξηθώλ ζπληάμεσλ ησλ ηξαπεδνϋπαιιήισλ. Έηζη παξαβηάδεηαη ε αξρή ηεο
αλαινγηθόηεηαο, αιιά θαη ηα ζπληαγκαηηθά όξηα ηνπ ππξήλα ηνπ θνηλσληθναζθαιηζηηθνύ
δηθαηώκαηνο, όπσο απηόο έρεη πξνζδηνξηζηεί από ην ΣηΕ.
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4. Σν ύςνο ηεο θύξηαο ζύληαμεο γηα ηνλ επαλππνινγηζκό ηεο επηθνπξηθήο, δελ απνηειεί
πξόζθνξν θξηηήξην, δεδνκέλνπ όηη θαη γηα ηηο δύν ζπληάμεηο (θύξηα & επηθνπξηθή) νη
ηξαπεδνϋπάιιεινη έρνπλ θαηαβάιεη ππνρξεσηηθά απηνηειείο εηζθνξέο θαη δελ είλαη
ζπληαγκαηηθά αλεθηό λα ιακβάλνπλ ρακειόηεξε επηθνπξηθή ζύληαμε από άιινπο
εξγαδόκελνπο πνπ έρνπλ θαηαβάιεη εηζθνξέο ρακειόηεξνπ ύςνπο, επεηδή ιακβάλεηαη
ππόςε ην όξην ησλ €1.300 ηεο θύξηαο ζύληαμεο.

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,
Οη απνθάζεηο ηνπ ΣηΕ έρνπλ ζηνλ ππξήλα ηνπο, αιιά θαη ζηε βαζηθή ηνπο
επηρεηξεκαηνινγία, ηα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίζζεθαλ θαη αλαιύζεθαλ από ηελ ΟΤΟΕ θαη ην
λνκηθό ηεο επηηειείν, ηα νπνία έγηλαλ δεθηά.
Με απηή ηελ έλλνηα ζεσξνύκε, όηη είλαη κία ζεκαληηθή λίθε ηνπ θιάδνπ ησλ
ηξαπεδνϋπαιιήισλ πνπ δελ αλήθεη κόλν ζε εκάο, αιιά έρεη επξύηεξα ζπλδηθαιηζηηθά, λνκηθά θαη
θνηλσληθά ραξαθηεξηζηηθά, πνπ αθνξνύλ ζπλνιηθόηεξα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ζηα
δηθαηώκαηα ησλ αλζξώπσλ ηεο εξγαζίαο, κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ εξγαζηαθνύ ηνπο βίνπ.
Είκαζηε ηδηαίηεξα ππεξήθαλνη γη’ απηό, αιιά δελ ζξηακβνινγνύκε.
Έγηλε ήδε έλα κεγάιν θαη ζεκαληηθό βήκα ζηελ θαηεύζπλζε δηθαίσζεο ησλ πξνζπαζεηώλ
ηνπ θιάδνπ καο, αιιά ν αγώλαο ζπλερίδεηαη ζε όια ηα επίπεδα, ζπλδηθαιηζηηθό, πνιηηηθό θαη
λνκηθό, γηα ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε ησλ αζθαιηζηηθώλ θαη ζπληαμηνδνηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ
ζπλαδέιθσλ καο, πνπ έρνπλ πιεγεί βάλαπζα ηα ηειεπηαία ρξόληα.

Με ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο,
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑΤΡΟ ΚΟΤΚΟ
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