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ΤΥΠΑΤΕ - ΕΛΕΜ: ΤΟ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ
ΤΥΠΑΤΕ: Ταμείο Πρόνοιας Προσωπικού ΑΤΕ-Νομικό Πρόσωπο
ΕΛΕΜ: Ειδικός Λογαριασμός Επικούρησης Μελών (ΑΤΕ) – 

Ειδικός Λογαριασμός χωρίς νομική υπόσταση. 
Βρίσκεται κάτω απ’ το ΤΥΠΑΤΕ.

Το ΤΥΠΑΤΕ είναι ο φορέας ιατροφαρμα-
κευτικής περίθαλψης των υπαλλήλων 

και των συνταξιούχων της ΑΤΕ, καθώς και 
των μελών των οικογενειών τους. 

Στις 27.7.2012 η ΑΤΕ τίθεται σε καθεστώς 
Ειδικής Εκκαθάρισης και το «καλό» κομμάτι 
της μεταφέρεται στην Τράπεζα Πειραιώς. 

Είναι η χρονική στιγμή που αρχίζουν τα 
προβλήματα για το ΤΥΠΑΤΕ και το Σεπτέμ-
βριο του 2012 κάνει την πρώτη στάση πλη-
ρωμών, η οποία διευθετείται προσωρινά με 
δανεισμό απ’ τον ΕΛΕΜ, για να ακολουθή-
σει η δεύτερη και οριστική στάση πληρω-
μών, το Δεκέμβριο του ίδιου χρόνου. 

Όταν, παρ’ όλες τις προσπάθειες, κανένας 
δεν κατάφερε να δώσει λύση στο θέμα (ούτε 
το Δικαστήριο), την 1.6.2013 όλοι οι συντα-
ξιούχοι της πρώην ΑΤΕ και τα ασφαλισμένα 
μέλη μεταφέρονται στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα 
με τους όρους που διέπουν τον ΕΟΠΥΥ. 

Ο ΕΛΕΜ είναι ο φορέας που δίνει Επι-
κουρική Σύνταξη στους συνταξιούχους της 
πρώην ΑΤΕ, έως 31.12.2006. 

Από 1.1.2007 όλοι οι Επικουρούμενοι 
του ΕΛΕΜ, εντάσσονται στο ΕΤΑΤ και από 
1.3.2013 στο ΕΤΕΑ, χωρίς να θιγεί η νομική 
υπόσταση και η περιουσία του ΕΛΕΜ. 

Το ΤΥΠΑΤΕ από 27.7.2012, μένει χω-
ρίς πόρους και τον Αύγουστο του 2013 οι 
υπάλληλοι του ΤΥΠΑΤΕ κάνουν ασφαλιστι-
κά μέτρα για τα δεδουλευμένα τους. 

Το Σεπτέμβριο του 2013 οι υπάλληλοι κερ-

δίζουν τα ασφαλιστικά μέτρα και πληρώνο-
νται με χρήματα που ανήκουν στον ΕΛΕΜ. 

Το Δεκέμβριο του 2013 το ΤΥΠΑΤΕ κάνει 
αίτηση να μπει σε εκκαθάριση και ο Σύλλο-
γος κάνει κύρια παρέμβαση για να ορισθεί 
προσωρινή διοίκηση στο ΤΥΠΑΤΕ, από προ-
τεινόμενα πρόσωπα. 

Τον Φεβρουάριο του 2014 το Ειρηνοδι-
κείο Αθηνών, αποφασίζει πως η υπάρχουσα 
Διοίκηση του ΤΥΠΑΤΕ είναι νόμιμη, πως δεν 
έχει παρέλθει ο απαραίτητος χρόνος για να 
μπει στο ΤΥΠΑΤΕ σε εκκαθάριση και απορ-
ρίπτει την αίτηση διορισμού προσωρινής 
Διοίκησης του Συλλόγου. 

Το Μάρτιο του 2014 κατατίθενται ασφα-
λιστικά μέτρα και αγωγή, μέσω του Συλλό-
γου για δέσμευση των αποθεματικών του 
ΕΛΕΜ. Η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων 

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ATE

▶ Η Γενική Συνέλευση του Ταμείου Υγείας (ΤΥΠΑΤΕ), το Σάβ-
βατο 9 Ιουλίου 2016 αποφάσισε την χορήγηση Οικονομικού 
Βοηθήματος (ως προκαταβολή) και στους συνταξιοδοτηθέ-
ντες πριν το 2002 ως εξής: 
Μέχρι 31/12/1990    800 ευρώ
Από 1/1/1991 έως 31/12/1995 1200 ευρώ
Από 1/1/1996 έως 31/12/2002 1600 ευρώ

▶ Οι Σύλλογοι Συνταξιούχων είχαμε ζητήσει την διάθεση και 
διανομή στους συνταξιούχους μέλη μας ποσού 15 εκατομ-
μυρίων ευρώ με κριτήρια: 
- Την ακαθάριστη Επικουρική Σύνταξη με 31/12/2006 και
- Τα υπόλοιπα δικαιούμενα πραγματικά χρόνια επικούρησης 
απ’ τον ΕΛΕΜ, δεδομένου ότι μέχρι το 65ο έτος η ΑΤΕ κα-
τέβαλε συντάξεις – εισφορές χωρίς επιβάρυνση του ΕΛΕΜ. 

▶ Τα ανωτέρω ποσά δεν θεωρούνται ικανοποιητικά και ο 
Σύλλογος μας θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την ανα-
προσαρμογή τους κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΒΟΗΘΗΜΑ ΕΛΕΜ ΚΑΙ 

ΣΤΟΥΣ ΕΞΑΙΡΕΘΕΝΤΕΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
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ΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΝΟΜΩΝ 4051/2012 ΚΑΙ 4093/2013

Έχουν ήδη κατατεθεί 7 ομαδικές αγωγές των 49 ατόμων 
η καθεμία. Ο δικηγόρος έχει καταθέσει αίτηση συνεκδίκα-
σης των ομαδικών αυτών αγωγών, με παλαιότερη αγωγή 
με το ίδιο θέμα στις 20.9.2016. 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΤΕΑ

 Προσφυγή στο ΣτΕ για ακύρωση της απόφασης του 
ΕΤΕΑ. Μετά από 4 αναβολές, η υπόθεση αναμένεται να 
συζητηθεί στις 10.10.2016. 

ΠΛΑΦΟΝ ΕΦΑΠΑΞ για τους εξοδούχους πριν το 2004
Ιδιαίτερα αισιόδοξη είναι η απόφαση του Εφετείου που 

αφορά 43 συνταξιούχους μας, οι οποίοι και πήραν τα χρή-
ματα που διεκδικούσαν απ’ τον Αλληλοβοηθητικό Ταμείο 
Πρόνοιας. Υπάρχουν ακόμα 4 ομαδικές αγωγές, που ανα-
μένεται να συζητηθούν η μία τον Οκτώβριο του 2016 και 
οι υπόλοιπες μέσα στο 2017. Ανάλογα με τα αποτελέσματα 
ο κάθε ενδιαφερόμενος, θα ενημερωθεί απ’ τον δικηγόρο. 

ΑΤΖΕΝΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Από τη φετινή τακτική, γενική μας συνέ-
λευση στις 18/5 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ. 

Ρεπορτάζ στις σελίδες 2,3 και 4.

Ο Σύλλογος θα παραμείνει κλειστός από 1 έως 
19 Αυγούστου. Την πρώτη εβδομάδα θα υπάρχει 

τηλεφωνική εξυπηρέτηση. 

Το Δ.Σ. σας εύχεται Καλό Καλοκαίρι με υγεία 
και καλύτερες μέρες για όλους μας! 
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     ΤΥΠΑΤΕ - ΕΛΕΜ: ΤΟ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥχΟΣ ΑΤΕ
Δίμηνη έκδοση ιδιοκτησίας

του Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ
Γραφεία: Αμερικής 6, 6ος όροφος

Τηλ.: 210-3637726, 210-3623583
FAX: 210-3602101
Τιμή φύλλου: 0,1

Το e-mail του Συλλόγου μας είναι:
silsinate@hotmail.com

Εκδότης-Διευθυντής
Δημήτριος Μαράντος

Αίαντος 19Β, Κηφισιά, Τ.Κ. 145 64
Δημιουργικό / Εκτύπωση:

www.alkodi.gr
Αριστοτέλους 91, Πλ. Βικτωρίας

Τηλ.: 211-0121994

Σανούδος Α. Ιωάννης
Χειρούργος - Οδοντίατρος

Εμφυτευματολός

Ειδικεύσεις
◆ Πανεπιστήμιο Duesseldorf, 

Γερμανία
◆ Πανεπιστήμιο Βοστόνης, Η.Π.Α

Μουσών 17, Παλαιό Ψυχικό (4ος 
όροφος, Παραπλεύρως “Λητώ”)

Τηλ.: 210 69 80 012
Κιν.: 694 156 6091

email: i.e.sanudos@gmail.com

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ε. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ
Ειδ. Αλλεργιολόγος παίδων – 

ενηλίκων – Στρατιωτικός Ιατρός 
Αναπλ. Διευθυντής Αλλεργιολογικού 

Τμήματος 

Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
Φαιδριάδων 11, Κυψέλη, 11364

Τηλ.: 210-8652992, Κιν.: 6974068066

Κοντοές Νικόλαος
Οδοντίατρος

Αγίου Κωνσταντίνου 70, 
Ηλιούπολη 

(Μετρό - στάση Αγ. Δημητρίου)
Τηλ.: 210-9700780 – Κιν.: 6944 

625 199
Χαμηλές τιμές σε όλους τους 

ασφαλισμένους 
και στις οικογένειες του πρώην 

ΤΥΠΑΤΕ

Τσίγκος Εμμανουήλ
Γενικός χειρουργός - 

Εξειδικευθείς 
στην Ογκολογική Χειρουργική

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 82
Αθήνα – 11528, Τηλ.: 

2130067602

Στέφανος Λέων. Βαούτης
Κλινικός Υπνοθεραπευτής CCHT

Διακοπή Καπνίσματος με 
Υπνοθεραπεία 

Δημητρακοπούλου 12, Καλλιθέα
Τηλ. – Φαξ: 210-9567413

Κιν. 6942033399, 6980802051
stefanos@vaoutis.gr

Θεόδωρος Θεοφίλου
Ουρολόγος – Ανδρολόγος 

Πλατεία Κυψέλης 15, Οδός Κασταλίας
Τηλ.: 2121043297, Κινητό: 6978359511

e-mail: theofilou@yahoo.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ειδικευθείς εις Α΄ Χειρουργική Κλινική 
ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»

ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 
ΚΗΛΕΣ – ΧΟΛΟΚΥΣΤΟΠΑΘΕΙΕΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΠΑΘΕΙΕΣ – 
ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

ΜΑΣΤΟΥ – ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΠΟΔΙ – 
ΣΠΙΛΟΙ – ΛΙΠΩΜΑΤΑ 

Τηλ.: 210-9656291 – 6972728331
ikaraiskos@gmx.com

www.ikaraiskos.gr & Yiannis Kara-
iskos

Ειδικές τιμές για Συνταξιούχους ΑΤΕ και τις οικογένειές τους
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απορρίφθηκε (Αύγουστος 2014) ενώ η αγωγή δεν 
εκδικάστηκε. 

Τον Απρίλιο του 2014 ο Σύλλογος κάνει Έφεση 
κατά της απόφασης του Ειρηνοδικείου για το ΤΥ-
ΠΑΤΕ, η οποία απορρίφθηκε. 

Το 2014 απολύονται όλοι οι υπάλληλοι του ΤΥΠΑΤΕ 
και αποζημιώνονται με χρήματα απ’ τον ΕΛΕΜ, βασι-
ζόμενοι στην απόφαση του Ειρηνοδικείου. 

Προσλαμβάνονται εκ νέου 16 άτομα, με σκοπό 
τη διατήρηση της λειτουργίας του ΤΥΠΑΤΕ, αφού 
η άποψη των δικηγόρων είναι πως αν το ΤΥΠΑΤΕ 
οδηγηθεί σε αναγκαστική διάλυση, η περιουσία του 
ΕΛΕΜ, θα περιέλθει στο ΣΕΤΑΠ ή όπου αλλού απο-
φασίσει η Γεν. Συν. σύμφωνα με το καταστατικό. 

Η κατάσταση οδηγείται σιγά – σιγά σε αδιέξοδο. 
Μετά από πολλές προσπάθειες του Συλλόγου και 

προκειμένου να δικαιωθούν οι συνταξιούχοι – μέλη 
του ΤΥΠΑΤΕ, που ήταν οι μόνοι που υποχρεωτικά 
κατέβαλαν εισφορές υπέρ υγείας στο ΤΥΠΑΤΕ, το 
χρονικό διάστημα που το Ταμείο είχε στάση πλη-
ρωμών και μέχρι την ένταξή τους στον ΕΟΠΥΥ, 
εξασφαλίστηκε ένα ποσό, για να αποζημιωθούν οι 
δαπάνες εκείνου του χρονικού διαστήματος, πάλι 
απ’ τα αποθεματικά το ΕΛΕΜ. 

Εν τω μεταξύ, η Κυβέρνηση, απ’ τη μεριά της, κά-
νει προσπάθεια να μεταφερθούν τα αποθεματικά 
του ΕΛΕΜ, στο ΕΤΕΑ. Και τις 2 φορές που τέθηκε 
σχετική διάταξη σε σχέδιο νόμου, μετά από προ-
σπάθειες του Συλλόγου, αποσύρθηκε. 

Πριν ακόμα τη διάλυση της Τράπεζας, ακόμα και πριν 
την έναρξη της κρίσης, το 2010, ο Σύλλογος, έβαζε το 
θέμα Συμπληρωματικής Επικουρικής Σύνταξης. 

Εδώ να επισημάνουμε ότι οι συνταξιούχοι δεν 
έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις 
του ΤΥΠΑΤΕ υπάρχουν εκπρόσωποί τους στο Δ.Σ. 
και ένας στη Δ.Ε. του ΕΛΕΜ με περιορισμένες αρ-
μοδιότητες (έχουν δικαίωμα να εκλεγούν, όχι να 
εκλέγονται σε θέση ευθύνης). 

Για να γίνει χορήγηση εφάπαξ Βοηθήματος, απαραί-
τητο στοιχείο ήταν η τροποποίηση του Κανονισμού 
του ΕΛΕΜ, μετά από Γενική Συνέλευση του ΤΥΠΑΤΕ 

(αυτό τελικά έγινε τον Απρίλιο του 2016), που να δίνει 
δικαίωμα στον ΕΛΕΜ για εφάπαξ οικονομική παροχή. 

Η Δ.Ε. του ΕΛΕΜ διέθεσε σε πρώτη διανομή το 
ποσό των 50 εκατομμυρίων ευρώ γιατί λόγω της 
οικονομικής κατάστασης της χώρα δεν μπορούσε 
και δεν μπορεί, να προχωρήσει σε ρευστοποίηση 
τίτλων ή ακινήτων, χωρίς οικονομική ζημία, με συ-
νέπεια να έχει ποινικές ευθύνες. 

Μετά απ’ αυτό, η Γ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ πήρε απόφαση 
για τη διανομή εφάπαξ οικονομικού βοηθήματος σε 
όλους, αλλά με υπολογισμό του ποσού τέτοιο, που 
εξαιρούσε στην πράξη, όσους συνταξιοδοτήθηκαν 
πριν την 1.1.2002. 

Η απογοήτευση στους συναδέλφους που εξαιρέθη-
καν με αυτό τον τρόπο, αλλά και στους κληρονόμους 
δικαιούχων ποσών απ’ τον ΕΛΕΜ, που πάλι εξαιρέθη-
καν, είναι μεγάλη. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου, αμέσως κινήθηκε με εξώ-
δικο κατά της απόφασης, βρισκόμενο σε δύσκολη 
θέση, αφού έπρεπε να προστατεύσει και όσους είχαν 

δικαιωθεί ένα ποσό, αλλά και όσους εξαιρέθηκαν. 
Η θέση του Συλλόγου για τον τρόπο χορήγησης 

του Βοηθήματος είναι ήδη γνωστή και σύμφωνη 
με τον Κανονισμό του ΕΛΕΜ και προς υπενθύμιση 
ακολουθεί παρακάτω: 

1. Κατ’ αρχή λαμβάνεται υπόψη η συνολική μηνι-
αία ονομαστική Επικούρηση κάθε δικαιούχου κατά 
την 31.12.2006. 

2. Ακολούθως λαμβάνονται υπόψη, για κάθε δι-
καιούχο, τα υπολειπόμενα χρόνια ασφάλισής του 
στον ΕΛΕΜ, μέχρι 31.12.2006 με μέγιστο τα 32 
έτη, τα οποία προκύπτουν μετά την αφαίρεση των 
χρόνων που είχε λάβει επικούρηση απ’ τον ΕΛΕΜ, 
μέχρι την 31.12.2006. 

3. Το γινόμενο των δύο αυτών στοιχείων αθροίζε-
ται για όλους τους δικαιούχους της κατηγορίας αυτής 
και ακολούθως, προσδιορίζεται το δικαιούμενο πο-
σοστό ενός εκάστου στο σύνολο των δικαιωμάτων. 

4. Το δικαιούμενο αυτό ποσοστό κάθε δικαιούχου 
πολλαπλασιάζεται επί το προς διανομή ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ, ώστε να προσδιοριστεί το δικαι-
ούμενο ποσό ενός εκάστου. 

5. Ασφαλώς, δεν διαφεύγει της προσοχής σας ότι 
θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την καταβολή κά-
ποιου ποσού σε όλους του συναδέλφους που έχει 
διακοπεί η Επικούρηση. 

Το Σάββατο 2 Ιουλίου, μετά από πολλές συναντή-
σεις με το Προεδρείο του ΤΥΠΑΤΕ, το Προεδρείο της 
Δ.Ε. του ΕΛΕΜ, τους επικεφαλής των παρατάξεων 
του ΣΕΤΑΠ, συγκάλεσαν νέα Γενική Συνέλευση για 
να λυθούν και αυτά τα θέματα. Δυστυχώς, δεν είχε 
απαρτία και θα επαναληφθεί το Σάββατο 9 Ιουλίου. 

Τελικά, στις 9 Ιουλίου, υπήρξε η απαιτούμενη 
απαρτία, η οποία μετά από πολλές διαφωνίες, απο-
φάσισε, ανάλογα με την ημερομηνία συνταξιοδότη-
σης να δοθούν ως προκαταβολή ποσά που αναφέ-
ρονται στη διπλανή στήλη για το έκτακτο βοήθημα. 

Ο Σύλλογος, θα αξιολογήσει την απόφαση και θα σας 
ενημερώσει για τις μελλοντικές κινήσεις που θα γίνουν. 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
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Π ραγματοποιήθηκε με επιτυχία, 
στην Αθήνα 18 Μαΐου 2016 
και ώρα 10:30 πρωινή, στο 

ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ», Πανεπιστημίου 
52, συνήλθε η ετήσια επαναληπτική 
Γενική Συνέλευση των μελών του. 

Την σύγκλιση της παρούσας Συ-
νέλευσης αποφάσισε το Διοικητι-
κό Συμβούλιο του Συλλόγου με την 
312/20-4-2016 απόφασή του, η οποία 
κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη (φύλλο 
146 «ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕ») σύμφωνα 
με το άρθρο 8 του Καταστατικού του 
Συλλόγου Συντ/χων ΑΤΕ και τοιχοκολ-
λήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου, 8 
ημέρες πριν την παρούσα Συνέλευση. 

Κατ’ αυτή ενεκρίθησαν ομόφωνα τα 
πεπραγμένα του Δ.Σ. για το έτος 2015, 
καθώς και ο οικονομικός απολογισμός 
του 2015 ως και ο προϋπολογισμός 
του 2016. Τη συνέλευση τίμησαν με 
την παρουσία τους οι συνάδελφοι: 
ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΙΝΟΣ – Πρόεδρος ΑΓΣ-
ΣΕ, ΚΛΕΙΤΟΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ – Πρόεδρος 
ΟΣΤΟΕ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ Α. – Πρόε-
δρος Πανελληνίου Συλλόγου Συντ/
χων ΑΤΕ και ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΩΡΟΣ Γ., 
ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – Πρόεδρος 
ΟΣΥΑΤΕ, ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΩΜΑΣ – Μέλος 
της Δ.Ε. του ΕΛΕΜ και ο ΑΛΠΑΝΗΣ 
ΘΑΝΑΣΗΣ Γ. Γραμ. ΚΑΣΥΑΤΕ, που 
απηύθυναν χαιρετισμούς. 

Πρόεδρος της Συνέλευσης εξελέγη η 
συνάδελφος ΠΑΝΟΥ ΕΛΙΝΑ και πρα-
κτικογράφοι οι συνάδελφοι ΠΑΣΧΑΛΗ 
ΕΥΓΕΝΙΑ και ΦΑΓΚΡΙΔΑ ΜΑΡΙΑ. 
Την έναρξη της Γ.Σ. έκανε ο Πρό-
εδρος των Συλλόγων Δημ. Μαρά-
ντος, ο οποίος είπε:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ Πρόε-
δρος Συλλόγου

«Αγαπητοί Συνάδελφοι, αξιότιμοι κ.κ. 

προσκεκλημένοι, το Δ.Σ. και εγώ σας 
καλωσορίζουμε όλοι στη φετινή Γ.Σ., 
κατά την οποία θα προσπαθήσουμε 
να συνοψίσουμε τη δράση μας και να 
οριοθετήσουμε τους αγώνες μας για 
την επίλυση των δύσκολων προβλημά-
των που καλούμαστε να επιλύσουμε. 
Για την πορεία των θεμάτων μας, θα 
ξεκινήσω την ενημέρωση με το θέμα 
της ολικής περικοπής της επικουρικής 
σύνταξης, σε όσους συμπληρώνουν το 
χρόνο που έχουν πληρώσει για επικου-
ρική σύνταξη. Γι αυτό το θέμα έχουν 
γίνει πολλές ενέργειες, οι οποίες δεν 
έχουν καρποφορήσει. Και κάθε μήνα 
κόβονται κι άλλες επικουρικές συντά-
ξεις, ενώ σύμφωνα με τον Οργανισμό 
της Τράπεζας, αυτό δεν θα έπρεπε να 
γίνεται και να παίρνουν την επικουρική 
σύνταξη τους, μέχρι το θάνατό τους. Ο 
άνθρωπος που πήρε αυτή την απόφα-
ση, είναι δυστυχώς, συνάδελφος. Δεν 
φταίμε εμείς που πουλήθηκε η Τράπε-
ζα, η οποία έχει δώσει χρήματα για τις 
επικουρήσεις των συναδέλφων, ούτε 
φταίμε για το PSI. έχουμε προσφύγει 

στη Δικαιοσύνη γι αυτό το λόγο και 
μετά από πολλές αναβολές, ελπίζουμε 
να συζητηθεί το θέμα στη νέα ημερο-
μηνία, που έχει ορισθεί και είναι στις 
10 Οκτωβρίου. Περισσότερες λεπτο-
μέρειες για τα δικαστικά θα σας δώσει 
ο κ. Λεβέντης κι ότι παραλείψω θα το 
συμπληρώσει ο Γεν. Γραμματέας. 

Ένα άλλο θέμα που μας έχει απασχο-
λήσει είναι η απόφαση του ΣτΕ για την 
αντισυνταγματικότητα των νόμων για 
τις μειώσεις απ’ το 2012 και μετά. Αρ-
κετοί συνάδελφοι, μας έχουν δώσει τα 
απαιτούμενα στοιχεία κι έχουν κατατε-
θεί αγωγές. Ελπίζουμε, παρ’ ότι πρέπει 
να βρεθούν ισοδύναμα, για να εφαρ-
μοσθεί η απόφαση, ότι κάτι θα γίνει. 

Μία ακόμα διεκδίκηση είναι η εισφο-
ρά υπέρ ΕΟΠΥΥ. Περισσότερες διευ-
κρινήσεις απ’ τον κ. Λεβέντη. 

Το τελευταίο θέμα που μας έχει απα-
σχολήσει είναι αυτό του ΕΛΕΜ. Πολ-
λοί συνάδελφοι, πήραν χρήματα και 
σήμερα δεν είναι παρόντες. Πρέπει να 
καταλάβουν ότι οι συνταξιούχοι που 
δεν πήραν χρήματα, δεν είναι εναντί-

ον τους. Το μόνο που λέμε είναι πως 
και οι υπόλοιποι, που δεν πήραν, πρέ-
πει να πάρουν. Και μην ξεχνάμε πως 
πήραν χρήματα, άτομα, που δεν είχαν 
ποτέ εισφέρει στον ΕΛΕΜ. Αυτό έγινε 
λένε για να έχουν απαρτία στη Γενική 
Συνέλευση. Δεν ξέρουμε αν είναι έτσι. 
Έτσι μας λένε. Ο κ. Χρήστου, μέλος 
της Δ.Ε. του ΕΛΕΜ θα μας ενημερώ-
σει λεπτομερώς. Η Πρόεδρος της Δ.Ε. 
του ΕΛΕΜ κα Σοφία Καρυώτη, μας 
είπε πως για να πάρουν χρήματα και 
οι υπόλοιποι, απαιτείται, νέα Γενική 
Συνέλευση του ΤΥΠΑΤΕ, που υπολογί-
ζεται να γίνει έως τα μέσα Ιουνίου. Το 
κλίμα είναι θετικό. Υπάρχει μία συνερ-
γασία πια. Πριν δεν υπήρχε. Δεν μας 
ενημερώνανε για τίποτα. Για τα θέματά 
μας θα σας ενημερώσουν και οι άλ-
λοι συνάδελφοι στο Δ.Σ. Εγώ, θέλω 
να σας τονίσω την ανάγκη ενότητας 
και παρουσίας σας, στους αγώνες του 
Συλλόγου, για να αντιμετωπίσουμε τον 
κατήφορο που μας βρήκε και τελειωμό 
δεν έχει, με συνεχή αντισυνταξιουχικά 
νομοθετήματα που μείωσαν τις συντά-
ξεις μας και υποβίβασαν το επίπεδο 
διαβίωσης μας. 

Σας ευχαριστώ». 

ΠΑΝΟΥ ΕΛΙΝΑ, Πρόεδρος Συνέ-
λευσης 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Συνέ-
λευσης είπε:

«Σας ευχαριστώ πολύ για την εκλο-
γή μου στο αξίωμα της Προέδρου της 
Γεν. Συνέλευσης κι ευχαριστώ το Προ-
εδρείο που με πρότεινε. Σας εύχομαι 
Χριστός Ανέστη. Είμαστε εδώ για την 
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που 
θα ενημερωθούμε για τα πεπραγμένα 
της χρονιάς που πέρασε.

Συνάδελφοι,
Μετά τη διακοπή αποστολής από το 
ΙΚΑ και το ΕΤΕΑ των τριμηνιαίων 
εκκαθαριστικών, η έκδοση τους γί-
νεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις 
παρακάτω οδηγίες: 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
Μέσω της ιστοσελίδας www.ika.
gr και της ηλεκτρονικής υπηρεσίας 
«Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξε-
ων» υπάρχει η δυνατότητα να έχου-
με ενημέρωση σε μηνιαία βάση, από 
την ημερομηνία πίστωσης του τρα-
πεζικού μας λογαριασμού και μετά.
Απαιτούμενα ασφαλιστικά στοιχεία 
για την έκδοση του ενημερωτικού 
σημειώματος:
• Α.Μ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τα 7 πρώτα ψη-
φία)
• Α.Μ. ΔΙΑΣ (15 ψηφία συνεχό-
μενα, χωρίς κενά)

• Μήνας
• Έτος
• Εισαγωγή Κωδικού Οπτικού Επι-
βεβαίωσης
• Εκτύπωση.

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμέ-
νων των
Εντασσόμενων Ταμείων και Κλά-
δων
ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΕ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑ-
ΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ
Δραγατσανίου 8, ΤΚ 10559, Αθήνα
ΤΜΗΜΑ ΤΣΠ-ΑΤΕ
Τηλ.: 2103621304, 2103804933

* Η πληροφόρηση είναι από τον 
Φεβρουάριο του 2015

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Μέσω της ιστοσελίδας www.etea.

gov.gr και της ηλεκτρονικής υπη-
ρεσίας «Οδηγός Συνταξιούχου» 
υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε 
ενημέρωση σε μηνιαία βάση, από 
την ημερομηνία πίστωσης του τρα-
πεζικού μας λογαριασμού και μετά.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγ-
γραφή μας, βάση των στοιχείων, 
όπως παρατίθενται: 
• ΑΜΚΑ
• ΑΦΜ
• Διεύθυνση email
• Κωδικός
• Επιβεβαίωση Κωδικού
• Εγγραφή

Εφόσον ταυτοποιηθούμε επιτυχώς, 
οδηγούμαστε στη σελίδα Είσοδος 
όπου για την είσοδο στην εφαρμογή 
απαιτούνται :
• ΑΜΚΑ και 

• Κωδικός  email 

Στοιχεία επικοινωνίας :
ETEA
Φιλελλήνων 13-15, ΤΚ 10557, 
Αθήνα
Τμήμα: Επικουρικό ΑΤΕ bank
Τηλ.: 2105219722

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ημερομηνία Καταβολής Κύριας 
Σύνταξης: Προτελευταία εργάσιμη 
ημέρα του μήνα 
Ημερομηνία Καταβολής Επι-
κουρικής Σύνταξης: Δεύτερη ερ-
γάσιμη ημέρα του μήνα. Δηλαδή η 
Επικουρική πια, καταβάλλεται αργό-
τερα. 

* Η πληροφόρηση είναι από τον 
Μάρτιο του 2015

     Η φετινή Γενική μας Συνέλευση
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ 
ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
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     Όμορφες παραλίες για το μπάνιο σας

Ενόψει του καλοκαιριού και αντιμετωπίζοντας την οικονομική κρί-
ση που καλά κρατεί, για όσους δεν πρόκειται να φύγουν απ’ την 
πρωτεύουσα ανακαλύψαμε και σας προτείνουμε 7 υπέροχες παραλί-
ες στην Αττική, για να απολαύσετε και να περάσετε υπέροχα. 

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδρομή μας στη μαγευ-
τική Ρίγα και στο πανέμορφο Μεσαιωνικό Ταλίν στις 25 
Ιουνίου. Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους και φί-
λους που μας εμπιστεύθηκαν.

Εκδρομή του Συλλόγου στη Ρίγα Παραλίες της Αττική

Οι παροχές του ΕΟΠΥΥ σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του 
(ΦΕΚ Β’ 3054/2012) που ισχύει σήμερα είναι: 

Παρακλινικές εξετάσεις 
Η συμμετοχή των ασφαλισμένων ορίζεται στο 15% όταν οι εξετάσεις γί-

νονται σε συμβεβλημένα ιδιωτικά κέντρα. 
Σε περίπτωση διενέργειας των εξετάσεων σε μονάδες του Οργανισμού 

και σε νοσοκομεία του ΕΣΥ, ο ασφαλισμένος δεν επιβαρύνεται με συμμε-
τοχή.

H παραπομπή γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: τα παραπεμπτικά έχουν συγκεκριμένη διάρκεια που αναγρά-

φεται  στο παραπεμπτικό. 
Ιδιωτικές κλινικές 
Οι ασφαλισμένοι των Ταμείων που συγχωνεύτηκαν στον ΕΟΠΥΥ καταβάλ-

λουν το 30%. Για όλους τους ασφαλισμένους εξαιρείται η ιδιωτική δαπάνη 
σε περίπτωση καρδιοχειρουργικών και παιδοκαρδιολογικών επεμβάσεων. 

Δεν αναγνωρίζονται δαπάνες για αισθητικές επεμβάσεις, συνεπώς οι 
ασφαλισμένοι πληρώνουν εξ ολοκλήρου το κόστος. Επιπλέον θεραπείες 
που δεν είναι ευρέως διαδεδομένες και επιστημονικά δόκιμες δεν αναγνω-
ρίζονται, εκτός εάν υπάρχει απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας 
(ΚΕΣΥ). 

Φυσικοθεραπείες
Δικαιολογούνται  έως 10 συνεδρίες, 2 φορές το χρόνο και η αποζημίωση 

ανά συνεδρία ορίζεται σε 15 ευρώ.
Αποκλειστικές νοσηλεύτριες 
Μειώνεται η αποζημίωση για τις αποκλειστικές νοσοκόμες. 
Ειδικότερα και για μέχρι οκτώ νύκτες ορίζεται αποζημίωση αποκλειστικές 

28 ευρώ (από 32 ευρώ) για κάθε νύχτα τις καθημερινές και 35 ευρώ (από 
40 ευρώ) τα Σαββατοκύριακα. 

Γυαλιά Οράσεως 
Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται να ανανεώνουν τα γυαλιά τους κάθε τέσ-

σερα χρόνια και τους φακούς επαφής τους κάθε δύο χρόνια. Σημειωτέ-
ον ότι δεν χορηγούνται γυαλιά και φακοί συγχρόνως. Σε παιδιά έως 12 
ετών, καλύπτονται γυαλιά ασφαλείας (άθραυστα) κάθε δύο έτη. Το μέγι-
στο ποσό αποζημίωσης για γυαλιά (κρύσταλλα και σκελετός) δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα 100 ευρώ και για κάθε φακό επαφής τα 25 ευρώ. Επί-
σης προβλέπονται για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας γυαλιά για τους 
ασφαλισμένους άνω των 40 ετών, όχι όμως δύο ζευγάρια (ένα μυωπίας και 
ένα πρεσβυωπίας) όπως ίσχυε στο παρελθόν, ενώ δεν γίνεται λόγος για τα 
πολυεστιακά. 

Ακουστικά βαρηκοΐας 
Ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει ακουστικά με μέγιστη αποδιδόμενη τιμή τα 600 

ευρώ. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον προηγούμενο κανονισμό, η κάλυψη 
ακουστικών δεν ξεπερνούσε τα 400 ευρώ. 

Τα ακουστικά αντικαθίστανται κάθε 4 χρόνια. 
Συσκευές υψηλού κόστους 
Η συμμετοχή των ασφαλισμένων αυξάνεται από 20% σε 25%.  Ειδικότε-

ρα για τις αναπνευστικές συσκευές όγκου/πίεσης και σερβοαναπνευστήρα 
καταβάλλεται συμμετοχή του ασφαλισμένου 5%. Επιπλέον, δεν καλύπτο-
νται αναλώσιμα υλικά όπως είναι π.χ. οι μάσκες και ο κεφαλοδέτης, όταν 
μέχρι πρότινος προβλεπόταν ποσό 150 ευρώ.

Λουτροθεραπεία και αεροθεραπεία
Το επίδομα λουτροθεραπείας είναι στα 150 ευρώ - προβλέπονται 15 θε-

ραπείες – ενώ για την αεροθεραπεία το ποσό του βοηθήματος είναι  200 
ευρώ. 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΟΠΥΥ
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     Η φετινή γενική μας συνέλευση

ΜΑΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γεν. Γραμματέας Δ.Σ.
«Καλή σας μέρα και ευχαριστούμε που μας τιμάτε με 

την παρουσία σας. Είμαστε αρκετοί παρόντες, θα μπο-
ρούσαμε όμως να είμαστε περισσότεροι. Όσοι είμαστε 
σήμερα εδώ, τόσοι, λίγες μέρες πριν, που ήταν να πά-
ρουν χρήματα απ’ τον ΕΛΕΜ, περνούσαν απ’ το Σύλ-
λογο. Τη μία μέρα ήταν αυτοί που έπαιρναν χρήματα 
και την άλλη, αυτοί που δεν έπαιρναν. Επομένως, στις 
δύσκολες μέρες που έρχονται χρειαζόμαστε τη δική 
σας βοήθεια. Σαν Σύλλογος αντιμετωπίζουμε πολλά 
προβλήματα. Το ασφαλιστικό, το συνταξιοδοτικό, της 
περίθαλψης. Για να έχουμε αποτέλεσμα χρειαζόμαστε 
τη δική σας βοήθεια. Να μεταφέρετε στους συναδέλ-
φους που δεν είναι εδώ, πως αν δεν είστε δίπλα στο 
Σύλλογο, αυτά τα προβλήματα δεν μπορούν να λυθούν. 
Δεν θα πω περισσότερα. Θέλουμε τη βοήθειά σας για 
την επίλυση των θεμάτων μας. Σας μίλησαν ήδη για τα 
βασικότερα θέματα ο κ. Μαράντος και ο κ. Μυλωνάς, ο 
απερχόμενος Πρόεδρος που μας τίμησε 25 χρόνια με 
την παρουσία του στο Δ.Σ.. Τον τιμούμε κι εμείς και θα 
τον τιμούμε πάντα. Θα είναι στη σκέψη μας και θα είναι 
απ’ τους ανθρώπους που δούλεψαν για να στηθεί αυ-
τός ο Σύλλογος, μαζί με έναν άλλο Πρόεδρο, παλαιότε-
ρο, τον μακαρίτη, Τσουρέκη. Και ο κ. Γραμματικός, Πρό-
εδρος του Πανελληνίου Συλλόγου, έχει δουλέψει πολύ. 
Και δράττομαι της ευκαιρίας για να πω, πως πρέπει επι-
τέλους να γίνει ένας Σύλλογος. Και είναι πολλοί που το 
θέλουν αυτό. Σήμερα είναι μαζί μας ένα μέλος της Δ.Ε. 
του ΕΛΕΜ, ο κ. Θ. Χρήστου, που θα μιλήσει στη συνέ-
χεια και είναι ένας άνθρωπος που έχει βοηθήσει πολύ 
στο να δοθεί λύση, στο θέμα του ΕΛΕΜ. Το κλίμα είναι 
καλό και ελπίζουμε να συνεχίσει προς αυτή την κατεύ-
θυνση. Κλείνω εδώ. Σας έχει μοιρασθεί ο ισολογισμός 
και τα αποτελέσματα χρήσης και ο προϋπολογισμός της 
επόμενης χρονιάς. Θα συνεχίσει ο κ. Τσίγκος που θα 
διαβάσει την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Την 
προηγούμενη χρονιά πήγαμε αρκετά καλά».

Στο ερώτημα της κας Χατζηνάσου, σχετικά με το τι 
κάνουμε για το ξεπούλημα της Τράπεζας, ενημερώνω 
ότι το Δ.Σ. αποφάσισε, σε συνεργασία με το Οικονο-
μικό Επιμελητήριο και με 3 μέλη του Δ.Σ. να συσταθεί 
επιτροπή για να ερευνηθούν οι συνθήκες κάτω απ’ τις 
οποίες, ξεπουλήθηκε η Τράπεζα, μέσα σε μία νύχτα. 

Σαν συμβούλιο έχουμε ζητήσει αρκετές φορές τη βο-
ήθειά σας. Είπα και στην αρχή πως το Δ.Σ. δεν φθά-
νει. Σήμερα είχαμε στη Γ.Σ. έναν απ’ τους γηραιότερους 
συναδέλφους μας, τον κ. Α. Παππά. Είναι 96 ετών και 
κάθε μέρα είναι στα γραφεία του Συλλόγου. Μας βοηθά 
όπως μπορεί και μας λέει τη γνώμη του, έχει δε δυνα-
μική παρουσία στις συγκεντρώσεις των συνταξιούχων. 

Σήμερα επίσης, για πρώτη φορά στα χρονικά του 
Συλλόγου, τιμήσαμε τη γυναίκα. Και λέω τιμήσαμε τη 
γυναίκα, γιατί πρώτη φορά έχουμε γυναίκα Πρόεδρο, 
σε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας. Πιστεύω πως 
τα πήγε πολύ καλά. Και ζητώ συγνώμη για τη συμπερι-
φορά κάποιου απ’ τους Διοικητικούς Συμβούλους. Για 
να έρθουν κοντά μας οι συνάδελφοι πρέπει να είμαστε 
άνθρωποι, δεν φθάνουν τα ωραία γραφεία. Σας ευχα-
ριστώ που με ακούσατε». 

Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Συνέλευσης κηρρύσει 
το πέρας των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης κι ευ-
χαριστεί όλους που την τίμησαν με την εκλογή της και 
για την παρουσία τους στη Γενική Συνέλευση.

συνέχεια από τη σελίδα 3

1) Ο Νόμος 4387/2016, που ισχύει από 
12.5.2016, προβλέπει τον επανυπολογισμό 
των Κύριων και Επικουρικών Συντάξεων, 
[Ε.Σ.] σύμφωνα με τις Υπουργικές Αποφά-
σεις [Υ.Α.1], που εκδόθηκαν στις 7.6.2016, 
[ΦΕΚ 1605/Β/7.6.2016].

2) Ειδικότερα, με την Υ.Α. υπ’ αριθ. 
25909/470/7.6.2016, για τον ΕΠΑΝΥΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟ των ήδη καταβαλλομένων Ε.Σ., 
κυρίαρχος είναι ο ρόλος του Συντελεστή 
Επανυπολογισμού [Σ.Ε.], ο οποίος προκύ-
πτει από το λόγο του Ετήσιου Ποσοστού 
Αναπλήρωσης Συντάξεων, κάθε Ασφαλιστι-
κού Ταμείου, το οποίο ποσοστό συμβολίζε-
ται με ARn, προς το Ετήσιο Ποσοστό Ανα-
πλήρωσες Συντάξεων κάθε Ασφαλισμένου, 
το οποίο ποσοστό συμβολίζεται με ARo.

3) Επισημαίνεται ότι ο Συντελεστής αυτός 
[Σ.Ε.], μπορεί να έχει τιμές ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ή, 
το πολύ, ΙΣΕΣ με τη Μονάδα.

Ο περιορισμός αυτός σημαίνει ότι ΚΑΜΙΑ 
Ε.Σ., ακόμη και ΕΑΝ ο Σ.Ε., που θα προκό-
ψει, είναι ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ της Μονάδας, 
ΔΕΝ μπορεί να επανυπολογιστεί σε μεγα-
λύτερο ύψος από εκείνο στο οποίο η Ε.Σ. 
αυτή ήδη καταβάλλεται.

Με τη σειρά του, αυτό σημαίνει ότι οι 
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ των Νό-
μων 4051/2012 και 4093/2012, με βάση 
τη μέχρι σήμερα νομολογία, ΔΕΝ μπορούν 
να διεκδικηθούν, για το χρονικό διάστημα 
ΜΕΤΑ την ισχύ του Νόμου 4387/2016, 
παρά ΜΟΝΟ για το διάστημα από 1.1.2012 
μέχρι και τον Απρίλιο 2016.

4) To ARn, για όσα Επικουρικά Ταμεία 
είχαν συνολική εισφορά ασφαλισμένου 
και εργοδότη ίση με το 6%, ανέρχεται σε 
0,45%.

Στην περίπτωση των Συνταξιούχων και 
Ασφαλισμένων της ΑΤΕ, τέτοια εισφορά 
και, άρα, ARn 0,45% είχαν:

> Όσοι ασφαλίσθηκαν για πρώτη φορά 
μετά την 1.1.1993, έστω και εάν εντάχθη-
καν στον ΕΛΕΜ,

> Όσοι προσλήφθηκαν στην ΑΤΕ μετά την 
1.1.2005 και ασφαλίσθηκαν υποχρεωτικά 
στο ΕΤΕΑΜ και

> Όσοι, απολυθέντες από την ΑΤΕ, προ-
σλήφθηκαν, από 28.7.2012, στην Τράπεζα 
Πειραιώς.

5) To ARn, για όσα Επικουρικά Ταμεία εί-
χαν συνολική εισφορά ασφαλισμένου και 
εργοδότη μεγαλύτερη του 6%, είναι ΜΕΓΑ-
ΛΥΤΕΡΟ κατά 0,075%, για κάθε 1% πάνω 
από το 6%.

Έτσι, για όσους προσλήφθηκαν ή πρω-
τοασφαλίσθηκαν στην ΑΤΕ μέχρι την 
31.12.1992, το ARn είναι 0,90%.

Για όσους είναι σήμερα ασφαλισμένοι 
και για όσο χρόνο διαρκέσει η προσαύξη-
ση των εισφορών επικούρησης, του Νό-
μου 4387/2016, [0,50% ο ασφαλισμένος 
και 0,50% ο εργοδότης], το ARn θα είναι 
0,525%, [0,45% + 0,075%].

6) To ARn, για συνάδελφο, ο οποίος, για 

παράδειγμα, υπήρξε μόνιμος υπάλληλος 
της ΑΤΕ από 19.6.1981 μέχρι 6.11.2003, 
δηλαδή για ένα Συνταξιούχο με 32 έτη, 4 
μήνες και 17 ημέρες συνολικό χρόνο επι-
κουρικής ασφάλισης, θα πρέπει λογικά να 
υπολογιστεί το ΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΙΚΟ ARn, 
ως ακολούθως, λαμβάνοντας υπόψη ότι 
η εισφορά της εργοδότριας ΑΤΕ, μετά την 
υποχρεωτική ένταξη των Ασφαλισμένων 
και Συνταξιούχων στο ΕΤΑΤ, περιορίστηκε 
για το 2007 στο 8,5%, για το 2008 στο 
8,0% και, τέλος, για το 2009 και εφεξής 
στο 7,5%:

> ΧΡΟΝΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΚΑΤ’ ΥΨΟΣ ARn

[του ως άνω Συνταξιούχου]
(1) Μέχρι 31.12.2006: 25 έτη - 6 μήνες 

- 12 ημέρες
(2) 1/1 - 31 /12/2007: 1 έτος
(3) 1/1 - 31/12/2008: 1 έτος 
(4) 1.1.2009 – 27.7.2012: 3 έτη - 6 μήνες 

- 27 ημέρες
(5) 28.7.2012-6.11.2013: 1 έτος - 3 μή-

νες - 8 ημέρες
ΣΥΝΟΛΟ 32 έτη - 4 μήνες - 17 ημέρες
> ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΥ ΣΤΑΘΜΙΚΟΥ 

ARn [έτος 360 ημερών]
0,90 χ 25,533 = 22,9797
0,8625 χ 1 = 0,8625
0,825 χ 1 = 0,825
0,7875 χ 3,575 = 2,8153
0,45 χ 1,272 = 0,5724
ΣΥΝΟΛΑ 32,38     28,0549
> ΑΡΑ: ARn=28,0549/32,38=0,8664. 

Το ποσοστό αυτό ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ όσο ο χρό-
νος επικουρικής ασφάλισης πλησιάζει την 
31.12.2014 και όσο μικραίνει, [για τους 
ασφαλισμένους πριν την 1.1.1993], ο χρό-
νος ασφάλισης μέχρι την 31.12.2006 [π.χ. 
για τους προσληφθέντες το 1983].

Δηλαδή, όσοι συνταξιοδοτήθηκαν ΜΕΤΑ 
την 31.12.2006 και όσο πιο κοντά στην 
οριακή ημερομηνία της 31.12.2014 είναι η 
συνταξιοδότησή τους, τόσο πιο μικρό είναι 
to ARn τους, με αποτέλεσμα να αυξάνονται 
οι πιθανότητες να υποστούν μείωση στο 
ύψος της καταβ/νης Ε.Σ. τους.

Το δε τμήμα της Ε.Σ. που αντιστοιχεί σε 
χρόνο ασφάλισης ΜΕΤΑ την 1.1.2015, 
υπολογίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 96, 
παρ. 1-3 του Νόμου 4387/2016.

7) Επισημαίνεται ότι εφόσον το ARo 
κάποιου Συνταξιούχου είναι ίσο ή μεγα-
λύτερο του αντίστοιχου ARn, [π.χ. 0,90, 
για όσους συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι την 
31.12.2006], ΤΟΤΕ η καταβαλλόμενη Ε.Σ., 
του Συνταξιούχου αυτού ΔΕΝ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ.

8) Στις αμέσως επόμενες ημέρες, θα σας 
ενημερώσουμε για τον τρόπο προσδιορι-
σμού του ARo καθενός, ώστε να είστε σε 
θέση να εκτιμήσετε το Σ.Ε. σας και να δια-
πιστώσετε ΕΑΝ και κατά πόσο θα μειωθεί 
η Ε.Σ. σας.

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2016
Το Δ.Σ. του Σ.Σ. ΑΤΕ

ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
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     Καλοκαιρινές αποδράσεις και δρώμενα

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Εν όψει των καλοκαιρινών διακοπών, σας γνωρίζουμε 

ότι αναζητήσαμε οικονομικούς τρόπους σε εξαιρετικά κα-
ταλύματα. 

Ένα απ’ τα ωραιότερα νησιά του κόσμου η ΣΑΝΤΟΡΙ-
ΝΗ, όπως κρίθηκε σε πρόσφατη έρευνα και η πανέμορφη 
ΚΡΗΤΗ, καθώς επίσης η ΚΑΡΙΤΣΑ στα παράλια της Λά-
ρισας, σας προσκαλούν ν’ απολαύσετε τις καλοκαιρινές 
σας διακοπές. 

Οι προσφορές είναι αρκετά ενδιαφέρουσες: 
• ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ «ΒΙΛΑ ΙΡΙ-

ΔΑ» (Ψαρή Φοράδα Ηρακλείου)
▶ Για όλους τους καλοκαιρινούς μήνες οι 3 διανυκτερεύ-

σεις σε τρίκλινο ΜΟΝΟ 110 ευρώ. 
▶ Για όλους τους καλοκαιρινούς μήνες οι 4 διανυκτερεύ-

σεις σε τρίκλινο ΜΟΝΟ 150 ευρώ. 
Πληροφορίες: κ. Γιανναδάκη Γεώργιο, τηλ. 2810/221962 

και 6944750298

• ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ «ΠΑΝΣΙΟΝ ΜΑ-
ΚΗΣ» (παραλία Καμάρι)

▶ Μάιο – Ιούνιο έως 20/7/2016 δίκλινο χωρίς πρωινό 
ΜΟΝΟ 20 ευρώ. 

▶ Από 21/7/2016 έως τέλος Αυγούστου δίκλινο χωρίς 
πρωινό ΜΟΝΟ 30 ευρώ. 

▶ Σεπτέμβριο δίκλινο χωρίς πρωινό ΜΟΝΟ 20 ευρώ. 
Πληροφορίες: κα Ξαγοράρη Μαρία ή κ. Ξαγοράρη Μάκη 

τηλ. 2286031490

• ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΚΑΡΙΤΣΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΞΕΝΟΔΟ-
χΕΙΟ “CHRISTINA”

▶ Το μπαλκόνι του Κίσαβου στην προνομιακή τιμή των 
10 ευρώ το άτομο/ημέρα, χωρίς πρωινό ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ 
ΧΡΟΝΟ. 

▶ Το μπαλκόνι του Κίσαβου στη προνομιακή τιμή των 14 
ευρώ το άτομο/ημέρα, με πρωινό ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ. 

Πληροφορίες: κα. Αλεξανδρίδου Βάσω, 
τηλ. 2495092257 και 6944326529

Προτάσεις για τις 
καλοκαιρινές σας διακοπές

Το 2016 έτος Αριστοτέλη 
από την UNESCO 

Απολογισμός πολιτιστικών δρώμενων

Επετειακό έτος Αριστοτέλη ανακηρύχτη-
κε το 2016 απ’ τη Γενική Διάσκεψη της 

UNESCO, κατά την πρόσφατη 38η Σύνο-
δό της που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι, 
μετά από πρόταση της Ελληνικής Εθνικής 
Επιτροπής. Βάση της πρότασης αποτέλεσε 
το Παγκόσμιο Συνέδριο για τη συμπλήρω-

ση 2.400 ετών απ’ τη γέννηση του Αριστοτέλη, που διοργάνωσε 
τον Μάιο του 2016 στη Θεσσαλονίκη το Διεπιστημονικό Κέντρο 
Αριστοτελικών Ερευνών του ΑΠΘ, φέρνοντας στην πόλη αφρό-
κρεμα της σύγχρονης φιλοσοφικής σκέψης απ’ όλο τον κόσμο. 

Οι κορυφαίοι αριστοτελιστές παρουσίασαν εισηγήσεις για το 
έργο του μεγάλου αρχαίου φιλοσόφου και πολυεπιστήμονα 
στους χώρους του πανεπιστημίου, που φέρει το όνομά του, 
αλλά και στα αρχαία Στάγιρα, όπου γεννήθηκε το 384π.Χ. όπως 
και στην Αρχαία Μίεζα, όπου δίδαξε τον Μέγα Αλέξανδρο. 

Όλοι γνωρίζουμε ότι στη δύσκολη αυτή 
εποχή που διανύουμε, μία εποχή ριζι-

κών αλλαγών, η πολιτιστική μας κληρονο-
μιά είναι υπέρτατο εργαλείο για την ανά-
ταση της χώρας απ’ την κρίση. Μία κρίση 
που δεν είναι μόνο οικονομική, αλλά ευ-
ρύτερα κοινωνική, πολιτισμική και αξιακή. 

Η πολιτιστική μας κληρονομιά και ο σύγ-
χρονος πολιτισμός, διαδραματίζει καθορι-
στικό ρόλο στο σύγχρονο κοινωνικό και 
οικονομικό γίγνεσθαι. 

Η επαφή μας με τα κινητά και ακίνητα 
πολιτιστικά αγαθά όπως: μνημεία αρχιτε-
κτονικής, τέχνης, ιστορίας, αρχαιολογικούς 
χώρους, έργα τέχνης, χειρόγραφα κλπ. το-
νώνει την εθνική συνείδηση, δημιουργεί 
ψυχική ευφορία, διδάσκει την πολιτιστική 
πολυμορφία. 

Το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου, εί-
ναι ότι η επαφή με τα πολιτιστικά αγαθά 
οδηγεί σε μονοπάτια προσωπικής αναζή-
τησης και μέθεξης, μέσω της ευαισθητο-
ποίησης της ψυχής και της ενεργοποίησης 
του νου. 

Ο πολιτισμός και η πολιτιστική μας κλη-
ρονομιά λειτουργεί ενωτικά, δημιουργικά 
και λυτρωτικά για όλους μας. 

Έτσι λοιπόν, στην περίοδο αυτή της πολ-
λαπλής κρίσης, απέναντι στα προβλήματα, 
οικονομικά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, 
μόνο με τον πολιτισμό θα καταφέρουμε να 
επιβιώσουμε ως Έλληνες, ως Ευρωπαίοι 
πολίτες, ως άνθρωποι. 

Γι’ αυτό οργανώσαμε διάφορα πολιτιστι-
κά δρώμενα, τα οποία φέραμε εις πέρας με 
επιτυχία όπως: 

• Δημιουργήσαμε τη ΛΕΣΧΗ ΑΝΑΓΝΩ-
ΣΗΣ με την εποπτεία της Επιτροπής Πολι-
τιστικών Θεμάτων και το Συντονισμό της 
κας Πετρουλάκη – Κιουρτίδη Τάνιας. 

 • Επίσκεψη – Ξενάγηση στον Κεραμεικό. 
• Οργανώσαμε συνάντηση με θέμα «ΚΑΡ-

ΚΙΝΟΣ ΜΑΣΤΟΥ – ΠΡΟΛΗΨΗ – ΑΝΤΙΜΕ-
ΤΩΠΙΣΗ», στην οποία μίλησε ο Πρόεδρος 
της Αντικαρκινικής Εταιρείας κ. Ευάγγελος 
Φιλόπουλος, Δ/ντης μονάδας καρκίνου 
μαστού. 

• Οργανώσαμε Χριστουγεννιάτικο 
BAZAR, όπου συνάδελφοι εκθέσανε δείγ-
μα της δουλειάς τους, όπως: ζωγραφική, 
συγγραφή, χαρακτική, κόσμημα, κατα-

σκευή αρωμάτων, σαπουνιών κλπ. 
• Επίσκεψη – Ξενάγηση στο Αρχαιολογικό 

Μουσείο.
• Συμμετείχαμε στη διοργάνωση της πα-

ρουσίασης του βιβλίου του συναδέλφου 
μας κ. Κώστα Λάμπου «ΘΕΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑ-
ΛΑΙΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 
ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑΣ» στο Polis Art 
Café. 

• Διοργανώσαμε ενημέρωση για τις τε-
λευταίες εξελίξεις και κόψαμε την ετήσια 
πίτα μας στο ξενοδοχείο «ΑΜΑΛΙΑ». 

• Προμηθευτήκαμε εισιτήρια για θεατρι-
κές παραστάσεις, τα οποία διαθέσαμε στα 
μέλη μας. 

• Διοργανώσαμε ομιλία στα πλαίσια των 
δραστηριοτήτων της Λέσχης Ανάγνωσης 
του Ιστορικού Συγγραφέα Σαράντου Καρ-
γάκου. 

• Επισκεφτήκαμε το Μορφωτικό Ίδρυμα 
της Εθνικής Τράπεζας για να δούμε την 
έκθεση της Ρωσίδας ζωγράφου Lydia 
Borgek και το Μουσείο Παξινού – Μινωτή. 

• Κάναμε εκδρομή στη ΒΥΤΙΝΑ – ΔΗΜΗ-
ΤΣΑΝΑ – ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ. 

• Επισκεφτήκαμε τη ΘΟΛΟ στο ίδρυμα 
Μείζονος Ελληνισμού για να δούμε την 
Αγία Σοφία. 

• Δώσαμε το ελεύθερο στην περιφέρεια 
να διοργανώσουν πολιτιστικές εκδηλώσεις 
με τη στήριξή μας. 

• Δημιουργήσαμε κινηματογραφική λέ-
σχη, η οποία θα λειτουργήσει το Σεπτέμ-
βριο. 

• Οργανώσαμε εκδρομή σε Λετονία και 
Εσθονία.

Μέσα απ’ όλες αυτές τις πολιτιστικές 
αναζητήσεις και δράσεις, καταφέραμε όλο 
αυτό το χρόνο να είμαστε ενωμένοι, φιλι-
κοί και αλληλέγγυοι. 

Ευχαριστούμε ιδιαίτερα όλα τα μέλη μας 
που συμμετείχαν με ενδιαφέρον, αγάπη και 
πίστη στις πολιτιστικές μας αναζητήσεις. 
Μολονότι η συμμετοχή δεν ήταν αυτή που 
περιμέναμε, ευελπιστούμε ότι στο μέλλον 
θα υπάρξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και 
ανταπόκριση σ’ αυτό που προσπαθούμε να 
φέρουμε εις πέρας, δηλ. στη συνέχιση της 
πολιτιστικής μας δράσης. 

Δεδομένου ότι το 2016 έχει χαρακτηριστεί ως «επετειακό 
έτος Αριστοτέλη» κι έχει αφιερωθεί στους Σαίξπηρ & Θερ-
βάντες για τα 400 χρόνια απ’ το θάνατο τους (έφυγαν την 
ίδια μέρα 22 ή 23 Απριλίου 1616) θα σας προτείναμε ανά-
μεσα στις επιλογές σας για τα καλοκαιρινά σας αναγνώσμα-
τα να συμπεριλάβετε έργα και των τριών προαναφερθέντων. 

Η πολιτιστική επιτροπή

Συνάδελφοι, 
Μετά από αιτήματα Συναδέλφων και με 

απόφαση του Δ.Σ. με σκοπό στο απώτερο 
μέλλον να δημιουργήσουμε μία Τράπεζα 
Αίματος για τους Συναδέλφους μας και 
τις Οικογένειες τους και στα πλαίσια των 
κοινωνικών μας δραστηριοτήτων, ξεκινάμε 
και συμμετέχουμε στο Πρόγραμμα Αιμοδο-
σίας της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Και μόνο η σκέψη ότι λίγα λεπτά αρκούν 
για να σωθεί ένας άνθρωπος, συντρίβει 
κάθε φόβο και μικροψυχία, γίνεται πηγή 
θάρρους και ακλόνητης απόφασης για την 
πραγματοποίηση της προσφοράς αίματος. 

Αν αρνηθούμε την πρόσκληση τότε πως 
θα έχουμε την απαίτηση να μας δώσουν 
αίμα οι άλλοι, για μας τους ίδιους ή για 
κάποιο δικό μας πρόσωπο εάν βρεθούμε 
στην ανάγκη;  

Καλούμε όλους τους Εθελοντές Αιμο-
δότες, από 18 έως 65 ετών, να συστρα-
τευθούν σ’ αυτή τη Σταυροφορία Αγάπης 
και Ζωής. Η πρώτη αιμοδοσία πραγμα-
τοποιήθηκε στα εξωτερικά ιατρεία της 
Τράπεζας της Ελλάδος (Ομήρου 4) απ’ 
τις 28/06/2016 έως την 01/07/2016. Για 
μελλοντική αιμοδοσία θα ενημερωθείτε 
απ’ το site του συλλόγου. 

Βιβλιοπροτάσεις 

Αιμοδοσία - Πράξη Αγάπης και Ζωής
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    Συνταξιουχικό περισκόπιο

Οι Συνταξιούχοι – που υπηρετήσαμε στις 
εν Ελλάδι Τράπεζες – Σύνεδροι του 35ου 
Συνεδρίου της ΟΣΤΟΕ, ενώνουμε τη φωνή 
μας με τη φωνή των πολιτών και της κοινω-
νίας, ενάντια στην επικείμενη καταστροφή 
της χώρας, στο ξεπούλημα της περιουσίας 
του ελληνικού λαού και στη βίαια φτωχο-
ποίηση μισθωτών και συνταξιούχων ου 
προωθούν Κυβέρνηση, Τρόικα και ξένοι δα-
νειστές κι αφού ακούσαμε με προσοχή τους 
ομιλητές – εισηγητές και ενημερωθήκαμε 
για τις τελευταίες εξελίξεις που αναφέρο-
νται στα ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά και 
στα εν γένει δικαιώματα μας, 
ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ ΑΓΑΝΑ-
ΚΤΗΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ: 

▶ Τις συνεχιζόμενες μειώσεις στις συντά-
ξιμες αποδοχές μας (σύνταξη, επικούρηση, 
εφάπαξ, επιδόματα, δώρα κλπ) για τις οποί-
ες, καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασιακού μας 
βίου, φορολογηθήκαμε στο ακέραιο και για 
τις οποίες καταβάλαμε υψηλές εισφορές. 

▶ Τη δραματική υποβάθμιση των υπηρε-
σιών υγείας (ΕΣΥ) και την αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση απ’ τον ΕΟΠΥΥ της καταβο-
λής ληξιπρόθεσμων οφειλών για ιατρικές 
δαπάνες. 
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟ-
ΤΗΤΑ: 

▶ Την άμεση εφαρμογή των αποφάσεων 
του ΣτΕ περί αντισυνταγματικότητας ορι-
σμένων απ’ τις περικοπές που επιβλήθηκαν 
στις συντάξεις μας (ν. 4051/12 & 4093/12). 
Τούτο είναι αναγκαίο για την μερική απο-
κατάσταση της τρωθείσας περί δικαιοσύνης 
αντίληψη. 

▶ Την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσι-
ών υγείας. 

▶ Την εφαρμογή των γενικών αρχών του 
δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης, που 
επιτάσσει ότι το θεμελιωμένο και ασκηθέν 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα των ήδη Συνταξι-
ούχων, διέπεται απ’ τον Ασφαλιστικό Νόμο 
που ίσχυε κατά τον χρόνο θεμελίωσης και 
άσκησης του δικαιώματός τους. Συνεπώς 
είναι παράνομος ο επαναϋπολογιμός των 
συντάξεών μας με οποιαδήποτε μορφή κι 
αν μεθοδευτεί. 

Ψήφισμα 35ου Συνεδρίου 
της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. της 3-6-2016

Μετά από τη σημερινή συνάντηση του Δ.Σ. του 
Συλλόγου μας, με τον Γεν. Γραμματέα του 

Υπουργείου Εργασίας, κ. Φράγκο Νικόλαο, αλλά 
και δειγματοληπτική επαλήθευση στοιχείων, σας 
ενημερώνουμε ότι με τον επανυπολογισμό των 
επικουρικών συντάξεων, δεν θα υποστούμε καμιά 
μεταβολή, στις επικουρικές συντάξεις που θα κα-
ταβληθούν στις 2/8/2016, ούτε θα υπάρξει κάποια 
μεταβολή στο άμεσο μέλλον.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σας ενδιαφέρει: 
ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Η πρόκληση που φέρνουν οι τρέχουσες δυ-

σκολίες είναι υπέρβασή τους με το σχεδιασμό 
– βελτίωση και την εφαρμογή από μέρος του 
ΟΣΥΑΤΕ νέων προϊόντων δανείων για την πιο 
αποτελεσματική εξυπηρέτηση των συνεταίρων 
μας και των αναγκών τους. 

Τα δάνεια αυτά είναι τα εξής: 
1. Δάνεια για αποπληρωμή του ΕΝ.Φ.Ι-

.Α. ύψους έως 5.000 ευρώ (απόφαση Δ.Σ. 
257/8.10.2015)

Ποσό: από 300 ευρώ – 5.000 ευρώ
Διάρκεια: από 12 έως 60 μήνες – ΑΝΑΛΟΓΑ 

ΜΕ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΕΝΦΙΑ
Επιτόκιο: 4%
Δικαιούχοι του δανείου αυτοί είναι οι συνέ-

ταιροι ανεξάρτητα αν ο ΕΝΦΙΑ αφορά μέλος 
της οικογενείας τους, π.χ. σύζυγο, τέκνα κλπ. 
που θεωρούνται προστατευόμενα μέλη τους. 

Αποκλείονται εκείνοι που έχουν υπαχθεί στο 
Νόμο Κατσέλη. 

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομι-
σθούν μαζί με την αίτηση του δανείου είναι: 

‣ Εκτύπωση απ’ το TAXIS των σχετικών απο-
δεικτικών στοιχείων για την οφειλή (ταυτότητα 
οφειλής κλπ) . 

‣ Αντίγραφο της τελευταίας φορολογικής 
δήλωσης Ε1. 

‣ Αντίγραφο ενημερωτικού σημειώματος κύ-
ριας σύνταξης (μηνιαία). 

‣ Αντίγραφο ενημερωτικού σημειώματος 
επικουρικής σύνταξης. 

‣ Αντίγραφο πρώτης σελίδας βιβλιαρίου 
Καταθέσεων σύνταξης ή μισθοδοσίας (για εν 
ενεργεία)

Τα χρήματα κατατίθενται απ’ ευθείας στην 
ταυτότητα οφειλής κι όχι στο λογαριασμό του 

βιβλιαρίου του συνεταίρου. 
2. Νέο προϊόν δανείου για τακτοποίηση οφει-

λών από φόρους πρώην Δημόσιους και λοι-
πούς Οργανισμούς ύψους έως 3.000 ευρώ 
(απόφαση Γενικής Συνέλευσης 15.12.2015). 

Ποσό: έως 3.000 ευρώ
Διάρκεια: 3 έτη
Επιτόκιο: 4%
Το δάνειο αυτό χορηγείται με την πάγια προ-

ϋπόθεση ότι οι συνολικές κρατήσεις από δά-
νεια εν γένει δεν θα ξεπερνούν το 50% των 
συνολικών καθαρών αποδοχών τους και θα 
καλύπτει υποχρεώσεις εν γένει που αφορούν 
την κατ….. (Α’-Β’ κλπ.) αποδεικνυόμενες απ’ την 
προσκόμιση των αντίστοιχων δικαιολογητικών. 

Αποκλείονται εκείνοι που έχουν υπαχθεί στο 
νόμο Κατσέλη. 

Δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομι-
σθούν μαζί με την αίτηση του δανείου είναι: 

‣ Δικαιολογητικά που αφορούν φόρους, 
ΔΕΗ, έξοδα μεταβίβασης κλπ, με πρόσφατη 
ημερομηνία και λοιπά δικ/κα ου αναφέρει η 
αίτηση. 

‣ Πρόσφατη μηνιαία ταινία μισθοδοσίας ή 
σύνταξης και επικουρικού (για συνταξιούχους). 

‣ Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599 για τυχόν ληξι-
πρόθεσμες οφειλές σε άλλες Τράπεζες. 

‣ Ε9
‣ Ε1
‣ Αντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου καταθέ-

σεων μισθοδοσίας ή σύνταξης. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

ΟικΟδΟμικΟς ςυνεταιριςμΟς
νεα δανειακα ΠρΟϊΟντα 

ΠΟΙΕΣ ΔΙΚΕΣ 
ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ

 ΕΩΣ 15/9/2016
Η σχετική ανακοίνωση του Δικηγορικού Συλ-

λόγου της χώρας εξειδίκευσε την πανελλαδική 
αποχή των δικηγόρων έως 15 Σεπτεμβρίου 2016, 
στις παρακάτω δίκες και διευκρινίζει μεταξύ των 
άλλων και τα εξής: 

1. Διοικητικές δίκες: φορολογικές (συμπεριλαμ-
βανομένης της δημοτικής φορολογίας), τελωνει-
ακές και όσες έχουν αντικείμενο διοικητικά πρό-
στιμα, στον πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας, εφόσον 
υπάρχει ολικώς ή μερικώς αυτοδίκαιο ανασταλτι-
κό αποτέλεσμα ή έχει ληφθεί προσωρινή δικαστι-
κή προστασία (είτε δυνάμει προσωρινής διαταγής, 
είτε δυνάμει απόφασης επί αναστολής).

2. Την εκδίκαση του κυρίου ενδίκου βοηθήματος 
ή μέσου στις υποθέσεις του ΚΕΔΕ, εφόσον υπάρ-
χει προσωρινή δικαστική προστασία. 

3. Ποινικές δίκες από φορολογικές, τελωνειακές 
υποθέσεις. Εξαιρούνται ι περιπτώσεις παραγρα-
φής και όταν υπάρχουν κρατούμενοι. 

4. Δίκες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΦΚΑ) και του ΕΟΠΥΥ. 

5. Δίκες ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
όταν ο ΦΚΑ ή ο ΕΟΠΥΥ έχουν ασκήσει ένδικο βο-
ήθημα ή μέσο. 

Κάθε Συνταξιούχος έχει αναφαίρετο δικαίωμα 
να γνωρίζει επακριβώς, προκειμένου να εί-

σαι σε θέση να ελέγξει την ορθότητά τους, τις 
παραμέτρους που λαμβάνονται, στην περίπτωσή 
του, υπόψη για τον, κατά το Νόμο 4387/2016 
και τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, επανυπο-
λογισμό της Κύριας και της Επικουρικής Σύντα-
ξής του. Για το λόγο αυτό, ζητήσαμε απ’ τους 
Διοικητές του ΙΚΑ και του ΕΤΕΑ, όπως, με την 
ολοκλήρωσή της, από μέρους των Φορέων τους, 
σχετικής διαδικασίας, ενημερωθεί αναλυτικά 
κάθε Συνταξιούχος, πρώην Υπάλληλος της ΑΤΕ, 
τόσο αναφορικά με τις παραμέτρους που τον 
αφορούν, όσο και με το ύψος της επανυπολογι-
σθείσας Κύριας και Επικουρικής του Σύνταξης.
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     Από τους αγώνες του συλλόγου μας

Συναδέλφισσα Πρόεδρε,
Σε συνέχεια των συναντήσεών μας, τα Δ.Σ. των 

Συλλόγων μας, σε κοινή συνεδρίασή τους, αποφά-
σισαν ομόφωνα και προτείνουν τα ακόλουθα, για 
την ικανοποίηση των 3.000 περίπου Συνταξιούχων 
που δικαιούνται και δεν έχουν λάβει το Έκτακτο Οι-
κονομικό Βοήθημα.

1. Κατ’ αρχή λαμβάνεται υπόψη η συνολική μηνι-
αία ονομαστική Επικούρηση κάθε δικαιούχου κατά 
την 31.12.2006.

2. Ακολούθως λαμβάνονται υπόψη, για κάθε δι-
καιούχο, τα υπολειπόμενα χρόνια ασφάλισής του 
στον ΕΛΕΜ, μέχρι 31.12.2006 με μέγιστο τα 32 
έτη, τα οποία προκύπτουν μετά την αφαίρεση των 
χρόνων που είχε λάβει επικούρηση από τον ΕΛΕΜ, 
μέχρι την 31.12.2006.

3. Το γινόμενο των δύο αυτών στοιχείων αθροί-
ζεται για όλους τους δικαιούχους της κατηγορίας 
αυτής και, ακολούθως, προσδιορίζεται το δικαιού-
μενο ποσοστό ενός εκάστου στο σύνολο των δικαι-
ωμάτων.

4. Το δικαιούμενο αυτό ποσοστό κάθε δικαιούχου 
πολλαπλασιάζεται επί το προς διανομή ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΠΟΣΟ, ώστε να προσδιοριστεί το δι-
καιούμενο ποσό ενός εκάστου.

5. Το προτεινόμενο προς διανομή ποσό να ανέλθει 
τουλάχιστον στα 15.000.000 εκατ. ευρώ. 

6. Ασφαλώς, δεν διαφεύγει της προσοχής σας ότι 
θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την καταβολή κά-
ποιου ποσού σε όλους τους συναδέλφους που έχει 
διακοπεί η Επικούρηση.

Επίσης σας γνωρίζουμε ότι όσοι απ’ τους δικαιού-
χους του οικονομικού βοηθήματος του ΕΛΕΜ έχουν 
αναπηρία 80% και άνω, εξαιρούνται απ’ την φορο-
λόγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Με εκτίμηση
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤ/χΩΝ Α.Τ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΑΝΤΟΣ Δ.        ΜΑΛΑΜΗΣ Γ.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤ/χΩΝ Α.Τ.Ε.
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
       ΔΗΜΟΥ Ν.          ΦΛΩΡΟΣ Γ.

Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης είναι 
γεγονός. Για να δοθεί το νέο κοινωνικό ει-

σόδημα αλληλεγγύης, πρέπει το ετήσιο πραγ-
ματικό εισόδημα του ατόμου ή της οικογενείας 
να είναι χαμηλότερο απ’ το αντίστοιχο του εγ-
γυημένου εισοδήματος. 

Τα ποσά είναι: 
• Για 1 άτομο 200 ευρώ
• Για ζευγάρι 300 ευρώ
• Για κάθε ενήλικο μέλος 100 ευρώ και για κάθε 

ανήλικο μέλος 50 ευρώ
• Για μονογονεϊκές οικογένειες το πρώτο ανήλικο 

μέλος θεωρείται ενήλικο. 
Το επίδομα θα δοθεί σε περίπου 40.000 οικογένει-

ες και κατά προσέγγιση σε περίπου 87.000 άτομα. Οι 
δικαιούχοι επιλέγονται με εισοδηματικά κριτήρια. Τα 
εισοδηματικά κριτήρια είναι: 

• Άγαμος χωρίς παιδιά 200 ευρώ μηνιαίο, 2.400 
ευρώ ετήσιο

• Ζευγάρι χωρίς παιδιά 300 ευρώ μηνιαίο, 3.600 

ευρώ ετήσιο
• Ζευγάρι με 1 ανήλικο παιδί 350 ευρώ μηνιαίο, 

4.200 ευρώ ετήσιο
• Ζευγάρι με 2 ανήλικα παιδιά 400 ευρώ μηνιαίο, 

4.800 ευρώ ετήσιο
• Ζευγάρι με 3 ανήλικα παιδιά 450 ευρώ μηνιαίο, 

5.400 ευρώ ετήσιο
• Ζευγάρι με 4 ανήλικα παιδιά 500 ευρώ μηνιαίο, 

6.000 ευρώ ετήσιο
• Ζευγάρι με 1 ενήλικο παιδί 400 ευρώ μηνιαίο, 

4.800 ευρώ ετήσιο 
• Ζευγάρι με 2 ενήλικα παιδιά 500 ευρώ μηνιαίο, 

6.000 ευρώ ετήσιο
• Ζευγάρι με 2 ανήλικα και 1 ενήλικο παιδί 500 

ευρώ μηνιαίο, 6.000 ευρώ ετήσιο
• Μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ανήλικο ή ενήλικο 

παιδί 300 ευρώ μηνιαίο, 3.600 ευρώ ετήσιο
• Μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ανήλικα παιδιά 350 

ευρώ μηνιαίο, 4.200 ευρώ ετήσιο
• Μονογονεϊκή οικογένεια με 1 ενήλικο παιδί 300 

ευρώ μηνιαίο, 3.600 ευρώ ετήσιο
• Μονογονεϊκή οικογένεια με 2 ενήλικα παιδιά 400 

ευρώ μηνιαίο, 4.800 ευρώ ετήσιο
Στο πραγματικό εισόδημα λαμβάνονται υπόψη όλα 

τα εισοδήματα με εξαίρεση: 
• Το 20% από μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα με 

δελτίο παροχής υπηρεσιών ή εργόσημο, καθώς και 
τα ποσά από πηγές κατάρτισης

• Εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, αλληλεγγύης
• Επιδόματα αναπηρίας, διατροφικό ΑΜΕΑ, επιμέ-

λειας με δικαστική απόφαση

Περιουσιακά όρια
Η αξία της ακίνητης περιουσίας πρέπει να μην υπερ-

βαίνει τις 90.000 ευρώ κατ’ άτομο. Προσαυξάνεται 
κατά 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικα και 
κατά 10.000 για κάθε ανήλικο και με ανώτατο συνο-
λικό όριο για κάθε επωφελούμενη μονάδα το ποσό 
των 200.000 ευρώ. 

αντιδραςΗ ςτις αντιςυνταΓματικες 
μειΩςεις τΩν ςυνταΞεΩν

Με απόφαση του, το Δ.Σ. του Συλλόγου παρέχει 
βοήθεια στους Συνταξιούχους μέλη του, οι οποί-

οι επιθυμούν να προσφύγουν στα Δικαστήρια, για να 
δικαιωθούν για τις μειώσεις που έχουν υποστεί από 
τους αντισυνταγματικούς Νόμους 4051/2012 και 
4093/2012.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μόνο όποιος προσφύγει δι-
καστικά, μπορεί να δικαιωθεί.

Για το θέμα αυτό, έγκριτοι νομικοί έχουν διατυπώσει 
τις ακόλουθες θέσεις:

«...ουδείς εκ των συνταξιούχων δεν θα λάβει ανα-
δρομικά, ήτοι από 1.1.2012 (ημ. εφαρμογής του 
νόμου 4051/2012 και μέχρι την δημοσίευση του 
καινούργιου ασφαλιστικού νόμου (4387/2016), δε-
δομένου ότι τα Ασφαλιστικά Ταμεία δεν έχουν συμ-
μορφωθεί με τις αποφάσεις του ΣτΕ, παρά μόνο εάν 
ασκήσουν σχετικές αγωγές.

Συνεπώς μετά τα παραπάνω, ο μόνος δρόμος που 
έχουν οι συνταξιούχοι για να διατηρήσουν τα κεκτη-
μένα τους είναι, πέρα από τους κοινωνικούς αγώνες, 
και οι νομικές — δικαστικές μάχες για το σεβασμό στη 
συνταγματική νομιμότητα και την προάσπιση των δι-
καιωμάτων τους, άλλως θεωρείται από την ελληνική 
έννομη τάξη ότι παραιτούνται του αναφαίρετου περι-
ουσιακού τους δικαιώματος».

«Μόνον όποιος προσφεύγει δικαστικά μπορεί να 
κερδίσει πίσω τα χρήματα που αδίκως του παρακρα-
τούν.

Προηγούμενες θετικές αποφάσεις λειτουργούν ως 
ένα επιπλέον πλεονέκτημα στη διεκδίκηση κάθε Συ-
νταξιούχου. Χρειάζεται απαραίτητα προσφυγή».

Μέχρι σήμερα έχουν υποβάλλει Αγωγή, κατά των 
μειώσεων των ως άνω δύο Νόμων, 450 περίπου Συ-
νάδελφοι.

Με τα δεδομένα αυτά, το Δ.Σ. του Συλλόγου Συντα-
ξιούχων ΑΤΕ ΚΑΛΕΙ κάθε Συνάδελφο Συνταξιούχο 
να αντιδράσει, διεκδικώντας τα δικαιώματά του.

Τα Απαιτούμενα Στοιχεία, για τις Αγωγές κατά των 
Αντισυνταγματικών Νόμων.

> Πράξεις Απονομής Σύνταξης και Επικούρησης.
> Εκκαθαριστικά Σύνταξης και Επικούρησης, ως 

ακολούθως, ανάλογα με την περίπτωση:
• ΕΑΝ, από 1.1.2012 μέχρι το μήνα υποβολής των 

στοιχείων, ΔΕΝ έχει επέλθει καμία μεταβολή στα συ-
νταξιοδοτικά στοιχεία του Συναδέλφου, δηλαδή από 

τα τέλη του 2011 είχε υπερβεί το 60° έτος της ηλικίας 
του και, στην περίοδο αυτή, ΔΕΝ μεταβλήθηκε η συ-
νταξιοδοτική εικόνα της οικογένειάς του, [ενηλικίωση 
τέκνου, ολοκλήρωση σπουδών τέκνου, θάνατος συ-
ζύγου κ.λπ.], ΤΟΤΕ αρκεί τα Εκκαθαριστικά Σύνταξης 
του Ιανουαρίου 2015 και Φεβρουαρίου 2016 και Επι-
κούρησης του Φεβρουαρίου 2016, μαζί με μία Υπεύ-
θυνη Δήλωση ότι τα στοιχεία αυτά ισχύουν καθ’ όλη 
την περίοδο της Αγωγής.

• ΕΑΝ στην ως άνω περίοδο έχουν σημειωθεί μετα-
βολές, ηλικίας, μελών οικογένειας κ.λπ., ΤΟΤΕ πρέπει, 
για κάθε τέτοια μεταβολή, που επηρεάζει τα ποσά που 
μείωσαν τις αποδοχές μας εξ αιτίας των δύο αντισυ-
νταγματικών νόμων, να αποστέλλονται αντίγραφα 
των Εκκαθαριστικών του μήνα ΠΡΙΝ και του μήνα 
ΜΕΤΑ τη μεταβολή.

• ΕΑΝ τα εκκαθαριστικά ΔΕΝ υπάρχουν πρέπει να 
αναζητηθούν από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο τόσο 
από το ΙΚΑ, (ΤΣΠΑΤΕ, Δραγατσανίου 8, 105 59 Αθή-
να), όσο και από το ΕΤΕΑ, [Φιλελλήνων 13-15, 105 
57, Αθήνα],

• Αντίγραφο των δύο Όψεων της ταυτότητας.
• ΜΙΑ Εξουσιοδότηση, με θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής από ΚΕΠ ή Α.Τ.
• Ιδιωτικό Συμφωνητικό σε 3/πλούν, με συμπληρω-

μένα, στην πρώτη σελίδα, το ονοματεπώνυμο, πατρώ-
νυμο και τη διεύθυνση κατοικίας (πόλη, οδός, αριθμός) 
και, στη δεύτερη, τα τηλέφωνα (σταθερό και κινητό).

Στα τρία αυτά Συμφωνητικά τίθενται πρωτότυ-
πες υπογραφές. Το ιδιωτικό συμφωνητικό και την 
εξουσιοδότηση θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα του 
Συλλόγου: 
(www.syntaxiouxosatebank.weebly.com)-Τελευ-
ταία ενημέρωση-και προχωρήστε στην ημερομηνία 
24/12/2015-ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ. 

• Το πρωτότυπο αντίγραφο της κατάθεσης των 
20,00 Ευρώ, που έδωσε η Τράπεζα Πειραιώς - αρ. 
λογ. 6017 0400 56 248. Σε καμία περίπτωση ΔΕΝ 
ΠΡΕΠΕΙ να στέλνονται χαρτονομίσματα.

Αθήνα, 17.6.2016
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΜΑΡΑΝΤΟΣ   ΜΑΛΑΜΗΣ
 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΩΣ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΣΕ 40.000 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΠρΟταςΗ ςυλλΟΓΩν 
ςυνταΞιΟυχΩν ατε Για τΟ 
ΟικΟνΟμικΟ βΟΗθΗμα 

αΠ’ τΟν ελεμ


