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ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΡΑΗ 
 

ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΤΝΣΑΞΙΟΤΦΩΝ  
 

ΑΣΕ 
 

υναδέλφισσες, υνάδελφοι, 
 

Στο χρόνο που πέρασε από την περσινή Γ.Σ. του Συλλόγου μας, 

[15.5.2013], μέχρι σήμερα, [28.5.2014], το Δ.Σ. ανέπτυξε μια πλούσια 
και πολύμορφη δράση, για την προάσπιση των δικαιωμάτων των 

Συνταξιούχων της ΑΤΕ, οι οποίοι όχι μόνο πλήττονται, όπως κάθε άλλος 

συνάδελφος Συνταξιούχος, από την οικονομική κρίση, αλλά και 
εξακολουθούν να δοκιμάζονται, από τις επιπτώσεις της αδιανόητης 

διάλυσης της Αγροτικής Τράπεζας. 

 

Συγκεκριμένα, η δράση κατά την απολογιζόμενη περίοδο, 
κατευθύνθηκε στους ακόλουθους τομείς : 

 

Ι.  ΑΥΑΛΙΗ ΤΓΕΙΑ 
 

Επειδή, μέχρι και την τελευταία στιγμή, εκδηλώνονταν 

αντιδράσεις, για την ένταξή μας, ως Συνταξιούχων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στον 
ΕΟΠΥΥ, κινηθήκαμε, προς κάθε κατεύθυνση, προκειμένου να 

επισπευθεί και να ΜΗΝ ανακληθεί η διαδικασία, που είχε ήδη  

δρομολογηθεί. 
 

Με την υπερψήφιση της σχετικής τροπολογίας, γίναμε μάρτυρες 

δύο διαφορετικών αντιδράσεων. Το μεν ΙΚΑ-ΕΤΑΜ απέφευγε, [με τακτ, 

είναι η αλήθεια], τη συνεργασία του μαζί μας, για να αντιμετωπισθούν, 
με Εγκύκλιό του, όλα τα ειδικότερα προβλήματα, που μπορούσαν να 

εμφανισθούν, όπως και πράγματι γεννήθηκαν, κατά την αρχική – 

πολύμηνη, όμως – μεταβατική φάση. Οι δε εν ενεργεία Συνάδελφοι μας 
χαρακτήριζαν ως «λαθρομετανάστες», επειδή, λόγω ακριβώς της έλλειψης 

της συνεργασίας αυτής με το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η αρχική μας, απόλυτα 

εσφαλμένη, κατάταξη, για θέση ασθενείας, ήταν η Γ’. 
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Το Δ.Σ. ξεκίνησε, όμως, μια συστηματική και τεκμηριωμένη 

προσπάθεια, να αντιμετωπίσει, για άλλη μια φορά το τέρας της 
γραφειοκρατείας, με αποτέλεσμα: 

 

1. Να εκδοθούν, τελικά, οι οδηγίες, για την έκδοση των Βιβλιαρίων 
Ασθενείας και τη διόρθωση της κατηγορίας στην προβλεπόμενη 

θέση νοσηλείας. 

 

2. Να τακτοποιηθούν οι κρατήσεις ασθενείας, δηλαδή 4% ΜΟΝΟ επί 
της Κύριας Σύνταξης και ΜΟΝΟ για τον άμεσα ασφαλισμένο και 

ΟΦΙ για τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του και να 

αντιλογιστούν οι κρατήσεις, που μας είχαν γίνει από 1.6.2013 
και μετά, με βάση το υψηλότερο κόστος, που πληρώναμε στο 

ΤΥΠΑΤΕ, για να είμαστε ανασφάλιστοι από 14.12.2012. 

 
3. Επιδιώξαμε, με νομικά και λογικά επιχειρήματα, να υπολογίζεται 

η εισφορά ασθενείας επί της συνολικής, προ φόρου, Κύριας 

Σύνταξής μας, πλην, όμως, αντιμετωπίσαμε την πεισματώδη και 
εντελώς αναιτιολόγητη άρνηση της Γενικής Διεύθυνσης του 

Υπουργείου Εργασίας. 

 

Επειδή, όμως, πιστεύουμε στο δίκαιο των θέσεών μας, έχουμε 
αναθέσει την υπόθεση σε δικηγορικό γραφείο, προκειμένου το 

θέμα να λυθεί δικαστικά. 

 
4. Με βάση και τις δικές μας παρεμβάσεις, το Υπουργείο Εργασίας 

έδωσε οδηγίες, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων ασφάλισης 

ασθένειας των «Συνταξιούχων» Συναδέλφων μας, που τελούν με 
αναστολή καταβολής της Σύνταξής τους, λόγω ΜΗ συμπλήρωσης 

των προβλεπόμενων ορίων ηλικίας. 

 
Οι παρεμβάσεις μας στο θέμα αυτό έχουν θετική επίπτωση και 

στους Συναδέλφους της κατηγορίας αυτής, που αποχώρησαν 

πρόσφατα από την Τράπεζα Πειραιώς, αξιοποιώντας τα κίνητρα 

εθελούσιας εξόδου, που θεσπίστηκαν από την Τράπεζα αυτή. 
 

5. Σε σχέση με το ακανθώδες, για πολλούς Συναδέλφους μας, 

πρόβλημα της ΜΗ ασφαλιστικής κάλυψης από το ΤΥΠΑΤΕ των 
δαπανών υγείας, τις οποίες έχουν καταβάλει μέχρι και την 

1.6.2013, υποβάλαμε ένα εμπεριστατωμένο Υπόμνημα στον 

ΕΟΠΥΥ, για την από μέρους του κάλυψη των δαπανών αυτών, το 
οποίο στηρίζουμε, με τις συνεχείς παρεμβάσεις του Προέδρου του 

Συλλόγου και μέλους του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, με αποτέλεσμα να 

υπάρχει, κατ’ αρχή, θετική του αντιμετώπιση και σχετική 
πρόταση προς το Δ.Σ. 

 

Πιστεύουμε ότι το θέμα αυτό θα λυθεί σύντομα και ελπίζουμε ότι 
το ΤΥΠΑΤΕ, μέσω του οποίου θα πρέπει λογικά να γίνει η σχετική 

εκκαθάριση, ΔΕΝ θα αρνηθεί την τελευταία αυτή εξυπηρέτηση 
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στους Συνταξιούχους, οι οποίοι το κράτησαν στη «ζωή», με τις 

εισφορές τους, για περισσότερο από 6 μήνες. 
 

ΙΙ.  Ο ΕΛΕΜ και η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ των ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΩΝ του 

 
Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι λίγο ΜΕΣΑ την έκδοση της υπ’ 

αριθ. 2199/2010 Απόφασης της Ολομέλειας του τΕ, με την οποία 

παρέχεται το δικαίωμα, σε Συνταξιούχους και εφεξής 

συνταξιοδοτούμενους, για απόληψη Συμπληρωματικής Επικούρησης 
από τα αποθεματικά του ΕΛΕΜ, το Δ.Σ. του Συλλόγου είχε ζητήσει, τον 

Απρίλιο του 2011, την παροχή αυτή, την οποία αρνήθηκαν οι εν 

ενεργεία Συνάδελφοι, στοχεύοντας, προφανώς, στην οικειοποίηση των 
αποθεματικών του ΕΛΕΜ, ερήμην εκείνων που είχαν συμβάλλει στη 

διαμόρφωσή τους. 

 
Αυτό που ξεκίνησε με την τροποποίηση του Καταστατικού του 

ΤΥΠΑΤΕ το 2007, για να περιέλθει η περιουσία του ΤΥΠΑΤΕ στο ΣΕΤΑΠ, 

το επιβεβαιώνουν σήμερα οι δημόσιες τοποθετήσεις και  ανακοινώσεις 
Παρατάξεων του Συλλόγου αυτού. 

 

Αυτός είναι και ο λόγος, που όσες προσπάθειες και αν έκανε το 

Δ.Σ. του Συλλόγου, για συναινετική λύση, κατέληξαν άκαρπες. 
  

Έχοντας αναπτύξει τις θέσεις μας, για την αξιοποίηση των 

αποθεματικών του ΕΛΕΜ, υπέρ ΟΛΩΝ ανεξαιρέτως όσων έχουν 
συμβάλλει στη διαμόρφωσή τους, τις οποίες θέσεις έχουμε κατ’ 

επανάληψη δημοσιεύσει, στην Εφημερίδα του Συλλόγου μας, και 

προκειμένου να προασπίσουμε τα δικαιώματα των Συνταξιούχων, επί των 
αποθεματικών αυτών, υποχρεωθήκαμε να προσφύγουμε στη 

Δικαιοσύνη, διεκδικώντας τα δικαιώματα των Συνταξιούχων και τη μη 

μεταβολή της περιουσίας του ΕΛΕΜ. 
 

Παράλληλα, διερευνούμε τη δυνατότητα ανάθεσης της σύνταξης 

Αναλογιστικής Μελέτης, για τη νόμιμη και ηθικά δίκαιη αξιοποίηση 

των αποθεματικών του ΕΛΕΜ, έχουμε αντιδράσει σε προσπάθειες 
επιστροφής εισφορών από ασφαλισμένους στο ΕΤΕΑ  και έχουμε πάρει 

θέση στο θέμα της ΜΗ απόδοσης στον ΕΛΕΜ της Ειδικής Εισφοράς 

Επικουρουμένου, που μας παρακρατείται από το 2005, με απόφαση της 
Γ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ. 

 

Το θέμα του ΕΛΕΜ και των αποθεματικών του είναι κυρίαρχο, με 
πολύπλευρες, ακόμη και ποινικές, διαστάσεις και είναι βέβαιο ότι θα 

μας απασχολήσει για καιρό ακόμη, ΑΥΟΤ κάποιοι, προσποιούνται πως 

δεν αντιλαμβάνονται ότι το μέρος του εργατικού μας μισθού, από το 
οποίο αποξενωθήκαμε, με τις καταβαλλόμενες ασφαλιστικές εισφορές, 

για να έχουμε μια συνταξιοδοτική παροχή, ΔΕΝ μπορούν να το 

οικειοποιηθούν ΑΛΛΟΙ. 
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ΙΙΙ.  Σο ΣΤΠΑΣΕ 

 
Το κυρίαρχο ρόλο στην προσπάθεια απομείωσης των 

προστατευομένων περιουσιακών δικαιωμάτων μας επί των 

αποθεματικών του ΕΛΕΜ, έχει διαδραματίσει το φερόμενο ως Δ.Σ. του 
ΤΥΠΑΤΕ. 

 

Για το λόγο αυτό, έχουμε αντιδράσει τόσο προς το Υπουργείο 

Εργασίας, που θεώρησε ότι το Δ.Σ. αυτό είχε νόμιμα αποφασίσει τη 
διάλυση του ΤΥΠΑΤΕ, όσο και προς τη δικαιοσύνη, με αποτέλεσμα το 

ΤΥΠΑΤΕ να ΜΗΝ τεθεί σε εκκαθάριση. 

 
Στην προσπάθειά μας αυτή, αντί να αντικρουστούν οι θέσεις μας, 

γίναμε αποδέκτες ύβρεων και προσβολών, στις οποίες αποφύγαμε να 

δώσουμε συνέχεια. 
 

ΔΕΝ μπορούμε, όμως, να παραμείνουμε απαθείς όταν όχι μόνο 

τίθενται σε κίνδυνο αλλά και ευθέως ΘΙΓΟΝΣΑΙ τα περιουσιακά 
δικαιώματα των Συνταξιούχων, και, για τους λόγους αυτούς, έχουμε 

ήδη απευθυνθεί στην κυρία Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ενώ 

πράττουμε και θα πράξουμε παν ό,τι απαιτείται, για να ακυρώσουμε 

την, εν μέρει θετική για μας, Απόφαση του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη 
φερόμενη ως δήθεν Γ.Σ. της 3.5.2014 του ΤΥΠΑΤΕ. 

 

IV.  ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΟΛΟΓΙΜΟΤ ΕΣΟΤ 2012 
 

Παρά τις απόλυτα τεκμηριωμένες θέσεις του Συλλόγου μας, για τη 

χορήγηση, για τελευταία φορά, μετά τη ΣΣΕ της ΟΤΟΕ έτους 2013, του 
Επιδόματος Ισολογισμού, αυτό δεν έχει καταστεί δυνατό, αφού ο 

Λογιστής του ΕΤΑΤ, φέρεται να έχει διαφορετική άποψη, ΦΩΡΙ, όμως 

να αντιπαραθέσει τα επιχειρήματά του. 
 

Το θέμα αυτό θα πρέπει, τελικά, να οδηγηθεί στη Δικαιοσύνη, 

διότι δεν μπορούμε να ανεχθούμε να είμαστε οι ΜΟΝΟΙ Συνταξιούχοι, 

που ΔΕΝ πήραμε το, κουτσουρεμένο έστω, Επίδομα Ισολογισμού έτους 
2012. 

 

V.  Σο ΑΣΠΕΑΣΕ και οι ΔΙΑΥΟΡΕ στο ΕΥΑΠΑΞ 
  

Πρέπει να σημειώσουμε, κατ’ αρχή, ότι στις δικαστικές διαμάχες, 

που κινεί ο Ειδικός Εκκαθαριστής της ΑΤΕ κατά του ΑΤΠΕΑΤΕ, ο 
Σύλλογός μας έχει, δύο φορές, ασκήσει παρέμβαση, υπέρ του Ταμείου 

Πρόνοιας. 

 
Αυτό όμως, δεν μας εμπόδισε να ασκήσουμε κριτική, για τη στάση 

του ΑΤΠΕΑΤΕ, απέναντι στους Συνταξιούχους, που διεκδικούν διαφορές 

στα απονεμηθέντα Εφάπαξ Βοηθήματά τους, θεωρώντας τον  προταθέντα 
συμβιβασμό, [για τους από Φεβρουάριο 2004 μέχρι Φεβρουάριο 2009 

συνταξιοδοτηθέντες] ως μια λεόντειο συμφωνία, η οποία ήδη 
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προσβάλλεται στα Δικαστήρια και επισημαίνοντας ότι όσοι ΔΕΝ 

συμβιβάστηκαν έλαβαν τελικά 67,7% περισσότερα απ’ ό,τι θα είχαν 
λάβει, εάν είχαν συμβιβαστεί. 

 

Για τους συνταξιούχους, που αποχώρησαν από την ΑΤΕ, μέχρι τα 
τέλη του 2003, το θέμα τους έχει συζητηθεί στον Άρειο Πάγο και 

αναμένεται η έκδοση της Απόφασής του. 

 

IV.  ΒΑΗ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ της ΕΙΥΟΡΑ ΤΠΕΡ του ΤΛΛΟΓΟΤ 
 

Έχοντας διαπιστώσει ότι, με πολύ ελάχιστες ίσως εξαιρέσεις, οι 

Συνάδελφοι, οι οποίοι, εξ αιτίας της αρχικής άρνησης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 
να παρακρατεί της υπέρ του Συλλόγου μας εισφορές των ΝΕΩΝ, 

[περίπου 1.100], μελών, καταβάλλουν, επί ίσοις όροις και σε απόλυτα 

μεγέθη, μεγαλύτερη εισφορά επί της Επικουρικής τους Σύνταξης απ’ ό,τι 
καταβάλλουν οι παλαιότεροι Συνάδελφοι, επί της Κύριας Σύνταξής τους, 

και επιδιώκοντας να ζητήσουμε την αλλαγή της βάσης υπολογισμού της 

εισφοράς αυτής, ΟΦΙ επί της ονομαστικής [προ – μνημονίων], Κύριας 
Σύνταξης, αλλά επί του υνολικού [απομειωμένου], προ φόρου, ύψους 

της, απευθυνθήκαμε στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, για να μεταφέρουμε, για τα 1.100 

αυτά μέλη μας, τις κρατήσεις τους, από την Επικουρική στην Κύρια 

Σύνταξή τους. 
 

Λόγω, κυρίως, γραφειοκρατικών αγκυλώσεων, ενημερωθήκαμε 

τελικά, ότι για να γίνει αυτό, πρέπει, όσοι από τα 1.100 αυτά μέλη μας 
το επιθυμούν, να υπογράψουν ΝΕΑ, προς το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, 

εξουσιοδότηση, αντίγραφα της οποίας θα είναι διαθέσιμα και στη Γ.Σ. 

της 28.5.2014. 
 

VII.  ΑΛΛΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

 
1. Σε εκτέλεση και της έγκρισης της περσινής Γ.Σ., το Δ.Σ. 

προχώρησε στην, κατ’ αναλογία προς το ύψος των εισφορών ενός 

εκάστου, διανομή του κεφαλαίου, πλέον των αναλογούντων τόκων 

του, στους μετέχοντες στην, από το παρελθόν, ασφάλιση του 
Συλλόγου. 

 

Η διαδικασία αυτή έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, ΦΩΡΙ από μέρους 
των δικαιούχων αντίδραση. 

 

2. Το Δ.Σ. του Συλλόγου, με το συντονισμό των δύο  Συναδελφισσών 
Εφόρων Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων, έχει και κατά τον 

απολογιζόμενο χρόνο, αναπτύξει, έντονη και αξιοθαύμαστη 

πολιτιστική δράση, όπως αυτή προκύπτει μέσα και από την 
Εφημερίδα του Συλλόγου μας, αλλά κυρίως από το βαθμό 

ικανοποίησης όλων όσων μετέχουν στις δράσεις αυτές. 

 
3. Το Δ.Σ. συνεργάσθηκε άριστα, για τα περισσότερα και 

σημαντικότερα θέματα, με το Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου 
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Συνταξιούχων ΑΤΕ, που, για εντελώς συγκυριακούς λόγους, έχει 

συγκαλέσει, για σήμερα, τη δική του Γ.Σ., σε άλλο ξενοδοχείο της 
Αθήνας. 

 

Η συνεργασία αυτή θα συνεχισθεί και πιστεύουμε ότι θα οδηγήσει, 
τελικά, στην ενοποίηση των δύο Συλλόγων και στην περαιτέρω 

μαζικόποίηση του ενός ΕΝΙΑΙΟΤ Συλλόγου. 

 

4. Στο χρόνο που πέρασε, συνεχίσαμε τη διερεύνηση ενδεχόμενης 
συνεργασίας και με άλλες Τράπεζες, ζητήσαμε τη συνέχιση της 

απόσπασης των υπαλλήλων, πλέον, της Τράπεζας Πειραιώς, στο 

πρώην ΤΣΠ-ΑΤΕ, στηρίξαμε αιτήματα Συνταξιούχων, με ανάπηρα 
παιδιά και, γενικά, προσπαθήσαμε να λειτουργήσουμε κατά τρόπο 

που να προωθεί τα συμφέροντα ΟΛΩΝ των Συνταξιούχων. 

 
Κυρίαρχη δράση μας στον τομέα αυτό υπήρξε η άσκηση 

ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ Αγωγής, ενώπιον του τΕ, ζητώντας αποζημίωση, για 

τις καταστροφικές, στα εισοδήματά μας, επιπτώσεις των 
μνημονιακών νόμων, [ακόμη και ΑΝΩ του 50%, όταν το ΑΕΠ της 

χώρας έχει μειωθεί κατά λιγότερο από 30% ].  

 

Παράλληλα, διαφαίνεται μία ευχάριστη εξέλιξη σε παλαιότερη 
προσφυγή μας, για ανατροπή της επίπτωσης μνημονιακού νόμου 

στην Επικουρική μας Σύνταξη, εξέλιξη που ΕΑΝ ολοκληρωθεί 

σύντομα, μπορεί να δράσει ανασταλτικά στην όποια 
φημολογούμενη περαιτέρω μείωση των Επικουρήσεών μας. 

 

ΑΝΣΙ ΕΠΙΛΟΓΟΤ 
 

Είναι βέβαιο ότι ακόμη περνάμε δύσκολες μέρες, με τα 

εισοδήματά μας να είναι απομειωμένα, τις υποχρεώσεις μας να 
φαίνονται δυσβάσταχτες και τις ελπίδες μας να φαντάζουν απόμακρες, 

παρ’ όλα αυτά, αν έχουμε υγεία και πίστη στα δικαιά μας είναι, 

επίσης, βέβαιο ότι οι αγώνες μας, που θα συνεχιστούν, δεν μπορεί παρά 

να είναι αποτελεσματικοί. 
 

 

 
Αθήνα 27.5.2014 

 

ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 


