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ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ

Μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ και του Διοικη-
τικού Πρωτοδικείου Αθηνών, που δεν μπή-

καν στην ουσία της υπόθεσης, αναμένουμε τη 
συζήτηση της αγωγής στο Δ.Π.Α., με άλλη αιτιο-
λογική βάση και ταυτόχρονα, ζητήσαμε γνωμά-
τευση από καθηγητή Νομικής για το όλο θέμα.

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ
Ο Σύλλογος, από το 2013, που υπαχθήκαμε 

στην αντίληψη του ΕΟΠΥΥ, έχει επισημάνει το 
παράνομο της παρακράτησης από το ΙΚΑ της ει-
σφοράς μας αυτής από τις ονομαστικές και όχι 
τις καταβαλλόμενες Συντάξεις.

Διαπιστώθηκε, όμως, όχι μόνο ότι δεν υπήρχε 
βούληση άρσης της παρανομίας αλλά και ότι το 
ποσοστό της εισφοράς αυξήθηκε, από 1.7.2015, 
στο 6%, από το 4% που ήταν μέχρι τότε, και 
επεκτάθηκε και στις Επικουρικές Συντάξεις.

Η παρανομία του υπολογισμού της εισφοράς 
στην ονομαστική Κύρια Σύνταξη διορθώθηκε 
από 1.7.2016 ΧΩΡΙΣ επιστροφή των παρανό-
μως παρακρατηθέντων ποσών.

Με τα δεδομένα αυτά, ο Σύλλογός μας προ-
χώρησε στη σύνταξη και στην υποβολή, στις αρ-
χές του 2017, [12 Απριλίου και 23 Μαΐου], δύο 
αγωγών, με τις οποίες ζητάμε:

• να αποζημιωθούμε για τα παρανόμως παρα-
κρατηθέντα ποσά από 1.6.2013 έως 30.6.2016, 
και 

• να ακυρωθούν, ως αντισυνταγματικές, οι 
κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες αυξήσεις των 
εισφορών υπέρ ΕΟΠΥΥ, [από 4% στο 6%], οι 

οποίες αυξήσεις μειώνουν τις Συντάξεις μας, 
παρά τις περί του αντιθέτου αποφάσεις της 
Ολομέλειας του ΣτΕ.

Οι αγωγές αυτές, ως Πιλοτικές, έχει αποφασί-
σει το Δ.Σ. να προωθηθούν για να κριθούν από 
το ΣτΕ, λόγω του γενικότερου ενδιαφέροντός 
τους.

Πρόσφατα, ο αρμόδιος Υπουργός δεσμεύτηκε 
δημόσια ότι τα ποσά, που παρακρατήθηκαν πα-
ράνομα μέχρι την 30.6.2016, θα επιστραφούν 
στις αρχές του 2018.

Εφόσον η δέσμευση αυτή υλοποιηθεί, οι αγω-
γές μας ισχύουν μόνο για την αύξηση των πο-
σοστών της εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ.

Εάν, όμως, τα αναδρομικά δεν επιστραφούν, 
τότε θα καλέσουμε όλους τους Συναδέλφους 
να υποβάλλουν αντίστοιχες αγωγές.

Επίσης, με Υπομνήματά μας προς το Διοικητή 
του ΕΦΚΑ, κ. Μπακαλέξη Θανάση, τα οποία ενι-
σχύονται από έγγραφο του ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ 
ΠΟΛΙΤΗ, που έχουμε απευθυνθεί και επιβεβαι-
ώνει το δίκαιο του αιτήματός μας, ζητούμε να 
διορθωθεί ο εσφαλμένος υπολογισμός και να 
επιστραφούν ποσά που έχουν κρατηθεί, υπέρ 
ΕΟΠΥΥ, στους συνταξιούχους για το χρονικό 
διάστημα από 1.7.2016 έως και 30.9.2016.

Εκτιμάται ότι το ποσό που πρέπει να επιστρα-
φεί φθάνει στα 200.000 ευρώ.

Αναμένουμε τα αποτελέσματα. 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
Σας περιμένουμε όλους στη Γενική μας Συνέλευ-

ση και στις Αρχαιρεσίες την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 
2017 για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και των λοιπών 
οργάνων Διοίκησης.

Το δυναμικό σας παρόν, ενισχύει τους δύσκολους 
αγώνες του Συλλόγου μας. 

 Στην Αθήνα, οι εκλογές, για την διευκόλυνση των 
μελών, θα διαρκέσουν 2 ημέρες, δηλαδή 29 και 30 
Νοεμβρίου.
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 Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων 

ΑΤΕ, κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ (πρακτι-
κό 327/28.9.2017), σε Εκλογοαπολογιστική Γενική 
Συνέλευση την 22 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Tετάρτη 
και ώρα 10:00’ π.μ., στην αίθουσα του Συλλόγου Συ-
νταξιούχων ΑΤΕ (Αμερικής 6, 6ος όροφος), με θέμα-
τα ημερήσιας διάταξης:

1. Συνοπτικός Διοικητικός Απολογισμός – Ενημέ-
ρωση για την εξέλιξη των θεμάτων μας.

2. Εκλογή 11 (ένδεκα) τακτικών μελών του Διοικη-
τικού Συμβουλίου και εκλογή 6 (έξι) αναπληρωματι-
κών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Εκλογή 3 (τριών) μελών της Εξελεγκτικής Επι-
τροπής και 2 (δύο) αναπληρωματικών.

4. Εκλογή 8 (οκτώ) τακτικών Περιφερειακών Γε-
νικών Συμβούλων και 8 (οκτώ) αναπληρωματικών.

5. Εκλογή 35 (τριάντα πέντε) αντιπροσώπων του 
Συλλόγου στην Ο.Σ.Τ.Ο.Ε, με ισάριθμους αναπληρω-
ματικούς.

Σε περίπτωση ΜΗ απαρτίας, κατά την άνω 
ημερομηνία, η Συνέλευση θα επαναληφθεί 
ΟΡΙΣΤΙΚΑ την 29 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τε-
τάρτη και ώρα 10:00’, στον ίδιο τόπο και με τα 
ίδια θέματα.

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
Με μικρές αλλαγές στις Επιτροπές των δύο Συλλόγων (ΣΥΑΤΕ : Μαράντος Δημήτριος, Λεβέ-

ντης Νίκος, , Ανδρεαδάκης Δημήτριος και Παρίσσης Πέτρος) (ΠΑΣΥΑΤΕ : Γραμματικός Ανδρέ-
ας, Παπαϊωάννου Αλέκος και Παναγιωτόπουλος Γιώργος) για την ενοποίηση, προχωρούν οι 
διαδικασίες για την ολοκλήρωση ενός νέου καταστατικού που θα πραγματοποιήσει τη βούλη-
ση, όλων μας, με αμοιβαίες υποχωρήσεις, για τη δημιουργία ενός Ενιαίου Συλλόγου, που θα 
καλωσορίσει όλους τους Συνταξιούχους, παλαιότερους, σημερινούς και αυριανούς. συνέχεια στη σελίδα 7



ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕ2

  ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑς

Εμβόλιο για τον 
πενυμονιόκοκκο σε όλους 

άνω των 65 ετών

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Η πνευμονιοκοκκική νόσος έχει χαρακτηρισθεί ως η πρώτη αιτία 
θανάτου παγκοσμίως που μπορεί να προληφθεί με τον εμβο-

λιασμό
Ασπίδα προστασίας απέναντι στην πνευμονιοκοκκική νόσο με τον 

εμβολιασμό συνιστούν οι επιστήμονες σε όλους τους ενήλικες άνω 
των 65 ετών, καθώς και σε όλους όσοι ανήκουν στις ομάδες υψη-
λού κινδύνου. 

Η πνευμονιοκοκκική νόσος έχει χαρακτηρισθεί ως η πρώτη αιτία 
θανάτου παγκοσμίως που μπορεί να προληφθεί με τον εμβολιασμό 
λόγω της μεγάλης επίπτωσης της, αλλά και της αποδεδειγμένης 
υψηλής αντοχής του πνευμονιόκοκκου στα αντιβιοτικά. 

Εμβολιασμός
Ο εμβολιασμός είναι μία από τις σημαντικότερες πράξεις που 

πραγματοποιούνται για το συμφέρον των ανθρώπων, προκειμένου 
να προστατευτούν από σοβαρά λοιμώδη νοσήματα. Παραλαμβά-
νει 2 – 3 εκατ θανάτους κάθε χρόνο και αποτελεί μία από τις πλέον 
επιτυχημένες και αποδοτικές από άποψη κόστους παρεμβάσεις δη-
μόσιας υγείας. Ο εμβολιασμός παρέχει την καλύτερη προστασία σε 
ασθένειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρά προβλή-
ματα υγείας, με ότι συνεπάγεται αυτό και σε οικονομικό επίπεδο. 

Στην Ελλάδα, ο εμβολιασμός για την πρόληψη της πνευμονιο-
κοκκικής νόσου είναι ενταγμένος στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολι-
ασμών (ΕΠΕ) και παρέχεται δωρεάν για όλους τους ενήλικες άνω 
των 65 ετών, καθώς και για άτομα 18 έως 64 ετών που ανήκουν 
στις ομάδες κινδύνου, όπως οι συστηματικοί καπνιστές, οι ασθενείς 
με χρόνια καρδιακά, μεταβολικά και αναπνευστικά νοσήματα και 
οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς. Το 13δύναμο συζευγμένο εμβό-
λιο κατά του πνευμονιόκοκκου κυκλοφόρησε πριν από λίγα χρόνια 
στην Ελλάδα και παρέχει προστασία από τους 13 πιο σημαντικούς 
ορότυπους που προκαλούν την πνευμονιοκοκκική νόσο. Ο εμβο-
λιασμός των ενηλίκων είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της 
υγιούς γήρανσης και αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, όσο ο 
πληθυσμός γερνά και το ανοσοποιητικό του σύστημα φθίνει, αλλά 
και όσο αυξάνει η μικροβιακή αντοχή (ειδικά στη χώρα μας), που 
καθιστά την αντιμετώπιση της πνευμονιοκοκκικής νόσου ολοένα 
και πιο δύσκολη. Ο εμβολιασμός μειώνει τη νοσηρότητα και τη 
θνησιμότητα, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής.

Μετά τη διάλυση του ΤΥΠΑΤΕ, είναι 
γνωστές, οι προσπάθειες του Δ.Σ. του 
Συλλόγου για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων που δημιουργήθηκαν.

Για τους συναδέλφους του λεκανο-
πεδίου Αττικής, μια λύση ήταν τα πο-
λυϊατρεία του ΚΑΣΥΑΤΕ, μια φιλόδοξη 
προσπάθεια, που δυστυχώς δεν ευδο-
κίμησε. 

• Στη συνέχεια, με απόφασή του, το 
Δ.Σ. προχώρησε στη συνεργασία με τα 
Πολυϊατρεία του Συλλόγου Προσωπι-
κού της Alpha Bank και με ετήσια συν-
δρομή είκοσι (20) Ευρώ (το κόστος 
περιλαμβάνει και τα προστατευόμενα 
μέλη) εξασφάλισε ιατρικές υπηρεσίες 
σε όλους τους τομείς, σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη.

• Λεπτομέρειες για τις υπηρεσίες που 
προσφέρονται έχουμε δημοσιεύσει 
στην ιστοσελίδα και στην εφημερίδα 
του Συλλόγου, και αρκετοί συνάδελ-
φοι, ήδη έχουν κάνει χρήση των υπη-
ρεσιών που προσφέρονται.

Επίσης, στα πλαίσια των προσπαθει-
ών για πολλές επιλογές ο Σύλλογος, 
εξασφάλισε ειδικές τιμές στις κάτωθι 
κλινικές, διαγνωστικά κέντρα και με-
μονωμένους ιατρούς:
• ΡΕΑ – ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ – ΑΘΗΝΑ
• ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ – ΑΘΗΝΑ
• Creta InterClinic – ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗ-
ΤΗΣ
• Physiomed-lab - ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ –ΟΣΤΕΟΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΙΑ-
ΤΡΟΣ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΚΟΝΤΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ – ΦΥΣΙΟΘΕΡΑ-
ΠΕΥΤΗΣ - ΚΑΒΑΛΑ
• ΚΑΜΠΟΣΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ – ΦΥΣΙ-
ΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΚΑΒΑΛΑ
• ΠΕΚΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ – ΦΥΣΙΟ-
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ - ΚΟΖΑΝΗ
• ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – ΦΥΣΙΑ-

ΤΡΟΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ
• ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΦΥ-
ΣΙΑΤΡΟΣ – ΣΕΡΡΕΣ
• ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ – 
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ – ΧΑΛΚΙΔΑ
• ΚΥΡΒΟΥΓΙΟΥΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ – ΦΥΣΙ-
ΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ – ΜΥΤΙΛΗΝΗ
• ΝΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ – ΦΥΣΙΟΘΕΡΑ-
ΠΕΥΤΡΙΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
• ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΦΥΣΙΟΘΕ-
ΡΑΠΕΥΤΗΣ – ΛΑΡΙΣΑ
• Μed Zen – ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
– ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ – ΩΡΩΠΟΣ
• ΧΑΤΖΗΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – 
ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΙ 
ΔΡΑΜΑΣ

Πληροφορίες στα τηλέφωνα των 
γραφείων του Συλλόγου μας.

 Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι 
υπάρχει πια η δυνατότητα δωρεάν 
«κλεισίματος» ραντεβού σε όλες 
τις μονάδες ΠΕΔΥ και τα Κέντρα 
Υγείας μέσω της νέας υπηρεσί-
ας «Ηλεκτρονικών Ραντεβού – 
eRDV» της ΗΔΙΚΑ ΑΕ.
Μπορείτε μέσω της ηλεκτρονι-

κής σελίδας http://rdv.ehealthnet.
gr, να επιλέξετε τη Μονάδα ΠΕΔΥ 
και ΚΥ, την ειδικότητα ή ακόμα και 
τον ιατρό και εντελώς δωρεάν να 
«κλείσετε» το ραντεβού τους. 
Η ασφαλής πρόσβαση στην υπη-

ρεσία πραγματοποιείται εύκολα με 
την εισαγωγή των κωδικών που 
χρησιμοποιούνται στο taxisnet 
για την υποβολή της φορολογικής 
δήλωσης.
Επίσης, σύντομα, όλοι οι ιδιώτες 

ιατροί θα έχουν τη δυνατότητα να 
δηλώνουν τη διαθεσιμότητά τους 
στην πλατφόρμα των ηλεκτρονι-
κών ραντεβού, είτε για ιδιωτικό 
ραντεβού είτε για ραντεβού μέσω 
ΕΟΠΥΥ, ώστε να εμφανίζονται 
στις αναζητήσεις των πολιτών.

ΛΑΒΕΤΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ

Με καινοτόμες τεχνικές αντιμετωπίζεται το σύνολο των πα-
θήσεων της σπονδυλικής στήλης, συμπεριλαμβανομένων δι-
σκοκήλης, σπονδυλολίσθησης, μυελοπάθειας και σκολίωσης. 
Η σύγχρονη, ελάχιστα επεμβατική χειρουργική σπονδυλικής 
στήλης και περιφερικών νεύρων παρέχει αποτελεσματική θε-
ραπεία μέσα από μικρές τομές. Αυτό συνεπάγεται λιγότερο με-
τεγχειρητικό πόνο, βελτιωμένη αποτελεσματικότητα, λιγότερες 
ημέρες νοσηλείας και χαμηλότερο κόστος. Αυτή η σύγχρονη 
χειρουργική μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θερα-
πεία των περισσοτέρων σπονδυλικών παθήσεων, συμπεριλαμ-
βανομένων της κήλης μεσοσπονδύλιου δίσκου, της σπονδυ-
λικής στένωσης και της αστάθειας της σπονδυλικής στήλης. 

Παθήσεις της 
σπονδυλικής στήλης

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
▶ Οι τακτικοί ιατρικοί έλεγχοι, η υγιεινή διατροφή 

και ένας δραστήριος τρόπος ζωής μπορούν να βο-
ηθήσουν τους ανθρώπους να παραμένουν υγιείς. 

▶ Η καλή υγιεινή, περιλαμβανομένου του τα-
κτικού πλυσίματος των χεριών, συμβάλλει επίσης 
στην πρόληψη των λοιμώξεων. 

▶ Αν είστε ενήλικες ηλικίας άνω των 65 ετών ή 
νεότεροι αλλά με εξασθενημένο ανοσοποιητικό 
σύστημα ή κάποια χρόνια πάθηση π.χ. ΧΑΠ, διαβή-
τη ή άσθμα, συμβουλευτείτε το γιατρό σας σχετικά 
με το εάν το εμβόλιο του πνευμονιόκοκκου είναι 
κατάλληλο για εσάς. Εκτός απ’ τον εμβολιασμό για 
τον πνευμονιόκοκκο, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας, συνιστά επίσης τον εμβολιασμό των ενη-
λίκων με τα εμβόλια κατά της γρίπης, του τετάνου 
και του κοκίτη. 

ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ 
ΡΕΥΜΑ με 

τον ΚΑΣΥΑΤΕ
Ο ΚΑΣΥΑΤΕ, υπέγραψε 

συνεργασία με την εται-
ρία Green, η οποία προ-
μηθεύει ηλεκτρικό ρεύμα, 
σε οικονομικές τιμές (έως 
30% φθηνότερα).

Πληροφορίες στα γρα-
φεία του ΚΑΣΥΑΤΕ – 
Ομήρου 13 και στο τηλ. 
21036108944
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ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΣτΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ»
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

Συζητήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2017, πήρε η εκδίκαση 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) των προσφυγών 
που έχουν πραγματοποιήσει οι Ομοσπονδίες Ο.Τ.Ο.Ε. 
– Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. καθώς και αρκετές πρωτοβάθμιες συνδι-
καλιστικές οργανώσεις εργαζομένων και συνταξιού-
χων του κλάδου, για την ακύρωση του αντιασφαλι-
στικού ν.4387/2016 της Κυβέρνησης, που ισοπεδώνει 
τα ασφαλιστικά δικαιώματα των Τραπεζοϋπαλλήλων 
και των Τραπεζοσυνταξιούχων για τα οποία όλοι μας 
έχουμε καταβάλει, καθ’ όλη τη διάρκεια του εργασι-
ακού μας βίου, υπέρογκες εισφορές. Οι προσφυγές 
που κατατέθηκαν στο ΣτΕ στις 21/10/2016 για την 
ακύρωση του αντιασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου 
(4387/2016) από την Ο.Τ.Ο.Ε. – Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. συντάχθη-
καν από ομάδα έγκριτων δικηγόρων, με συντονιστή 
τον καθηγητή κ. Ξενοφώντα Κοντιάδη. Στις προσφυ-
γές αυτές, που ήταν το αποτέλεσμα μιας σε βάθος 
εμπεριστατωμένης και επιστημονικά τεκμηριωμένης 
μελέτης, αναφέρονται τα εξής τρία (3) επίπεδα ως 
προς τις δυσμενείς συνέπειες:

Α) Στις Κύριες Συντάξεις των Ειδικών Ταμείων των 
Τραπεζοϋπαλλήλων.

Β) Στις Επικουρικές Συντάξεις των Ειδικών Ταμεί-
ων των Τραπεζοϋπαλλήλων που έχουν ενταχθεί στο 
ΕΤΕΑ. 

Γ) Στις Συντάξεις των Τραπεζοϋπαλλήλων των Τα-
μείων που 

είχαν ενταχθεί στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπε-
ζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ). Το επιστημονικό επιτελείο των 
νομικών μας επικαλείται ένδεκα (11) γενικούς και ει-
δικούς λόγους ακύρωσης του νόμου και των σχετικών 
υπουργικών αποφάσεων, μεταξύ των οποίων είναι:

▶ Η έλλειψη ειδικής εμπεριστατωμένης και επιστη-
μονικά 

τεκμηριωμένης μελέτης.
▶ Η παραβίαση της συνταγματικής υποχρέωσης του 

Κράτους να εγγυάται την επικουρική κοινωνική ασφά-
λιση. 

▶ Η παραβίαση της αρχής της ανταποδοτικότητας 
ως παραμέτρου του δικαιώματος στην Κοινωνική 

Ασφάλιση. 
▶ Η παραβίαση του δεδικασμένου που απορρέει από 

τις πρόσφατες αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας που έκρινε αντισυνταγματι-
κές τις περικοπές των Συντάξεων (Αποφάσεις 2287, 
2288, 2289, 2290 του 2015).

▶ Η παραβίαση του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθε-
του Πρωτόκολλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαι-
ωμάτων του Ανθρώπου. 

▶ Η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας 102 και ο Ευρωπα-
ϊκός Κώδικας Κοινωνικής Ασφάλειας. 

▶ Η παρέμβαση του νομοθέτη στο ύψος και τον τρό-
πο της χρηματοδότησης των Επικουρικών Συντάξεων, 
υπακούει αποκλειστικά και μόνο σε δημοσιονομικές 
σκοπιμότητες αμφιλεγόμενης μάλιστα αποτελεσμα-
τικότητας, αφού δεν λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές 
ανάγκες και το συμφέρον των ασφαλισμένων. Η Συ-
ντακτική ΕπιτροπήΈτος 22ο.

Η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕ-
ΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

Στις 6.10.2017, μετά από δύο αναβολές, συζητήθη-
κε στο ΣτΕ, μεταξύ άλλων, και η προσφυγή του Συλ-
λόγου μας κατά του Νόμου «Κατρούγκαλου».

Λόγω, προφανώς, της σοβαρότητας των θεμάτων 
που τέθηκαν, το Δικαστήριο έδωσε στα διάδικα μέρη, 
[Δημόσιο, ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ και προσφεύγοντες], προ-
θεσμία ενός μηνός, για αντίκρουση των εκατέρωθεν 
ισχυρισμών.

Με προσφυγή του Συλλόγου, υποστηρίχθηκε η αντι-
συνταγματικότητα και η παράβαση των επιταγών της 
ΕΣΔΑ, [Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων Ανθρώ-
που], σε σχέση με γενικότερες και ειδικότερες προβλέ-
ψεις του προσβαλλόμενου Νόμου και των εφαρμοστι-
κών Υπουργικών Αποφάσεων. 

Αναλυτικότερα, αμφισβητούμε :
▶ Τη δυνατότητα, που παρέχει ο Νόμος στους Ασφα-

λιστικούς Φορείς, να μεταβάλλουν τα συνταξιοδοτικά 
στοιχεία, με βάση τα οποία απονεμήθηκαν εγκύρως 
οι αρχικές Συντάξεις, [Κύριες και Επικουρικές], και να 
προβαίνουν στον επανυπολογισμό τους με νέα και εν 
πολλοίς αυθαίρετα στοιχεία]. 

▶ Τη διαφορετική μεθοδολογία στον τρόπο υπολογι-
σμού των Συντάξεων μεταξύ Νέων και Παλαιών, [προ 
του Νόμου «Κατρούγκαλου»], Συνταξιούχων, τόσο ως 
προς τα ποσοστά αναπλήρωσης, όσο και ως προς τη 
βάση υπολογισμού των ποσοστών αυτών, [συνολικές 
εισφοροδοτικές αποδοχές για τους Νέους, έναντι συ-
νταξίμων αποδοχών για τους Παλαιούς.

▶ Τον επανυπολογισμό των Συντάξεων και την άμε-
ση υλοποίηση των αποτελεσμάτων του, ΧΩΡΙΣ την 
υποχρέωση των Ασφαλιστικών Φορέων να κοινοποι-
ήσουν προηγούμενα στους Συνταξιούχους ΤΡΟΠΟΙΗ-
ΤΙΚΕΣ Πράξεις Απονομής των Συντάξεών τους, ώστε 
οι τελευταίοι να έχουν τη δυνατότητα να τις προσβάλ-
λουν ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων και να ΜΗ 
ΣΤΕΡΗΘΟΥΝ συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώμα-
τά τους.

▶ Την αδιανόητη παράλειψη της Νομοθετικής και 
Εκτελεστικής Εξουσίας να εφαρμόσει αμετάκλητες 
Αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ και, κατά τον 
επανυπολογισμό των Συντάξεων, να λαμβάνει υπόψη 

ακόμη και τις αντισυνταγματικές μειώσεις των Νόμων 
4051/2012 και 4093/2012, καθώς και τις αντισυ-
νταγματικές καταργήσεις των δώρων, [στις Επικουρή-
σεις], και επιδομάτων, [στις Συντάξεις], Πάσχα, Άδειας 
και Χριστουγέννων, του Νόμου 4093/2012.

▶ Τον περιορισμό της συνταγματικά κατοχυρωμέ-
νης εγγύησης του Κράτους ΜΟΝΟ στην προνοιακού 
χαρακτήρα Εθνική Σύνταξη, [αφού το ίδιο ποσό θα 
λάβει εκείνος που συμπλήρωσε 20 χρόνια ασφάλισης 
και εκείνος με 40 χρόνια ασφάλισης], και όχι και στην 
Ανταποδοτική Σύνταξη καθώς και την παντελή απου-
σία της κρατικής εγγύησης από τον Πυλώνα των Επι-
κουρικών Συντάξεων, γεγονός που παραγνωρίζει τον 
υποχρεωτικό χαρακτήρα και της ασφάλισης αυτής και 
συντελεί στη σταδιακή εξάλειψή της.

▶ Τις εντελώς απαράδεκτες διατάξεις του Νόμου 
αυτού, σχετικά με τις Συντάξεις Χηρείας, λόγω κυρίως 
του απάνθρωπου χαρακτήρα τους και δευτερευόντως 
λόγω των πολύ χαμηλών ποσοστών αναπλήρωσης, 
[50%], που εισάγει ο Νόμος αυτός. 

▶ Τη συνταγματικότητα της «καταδίκης» Συνταξι-
ούχων που συμπληρώνουν το 55ο και το 60ο έτος 
της ηλικίας τους ΜΕΤΑ το Νόμο «Κατρούγκαλου» και 
οι οποίοι θα συνεχίζουν να υφίστανται τα τιμωρητικά 
ποσοστά των Νόμων 3986/2011 και 4024/2011, για 
τα οποία είχαν θεμελιωμένο δικαίωμα να αναπρο-
σαρμοστούν στα ισχύοντα γενικά τους επίπεδα, με τη 
συμπλήρωση των αντιστοίχων ετών της ηλικίας τους.

▶ Τη μείωση που επέρχεται στις, μετά τον επανυ-
πολογισμό, Επικουρικές Συντάξεις, επειδή έτυχε το 
άθροισμα Κύριας και Επικουρικής να υπερβαίνει τα 
1.300,00 Ευρώ. Σημειώνεται ότι το Υπουργείο αναφέ-
ρει ότι μειώσεις στις Επικουρικές τους έχουν υποστεί 
ΜΟΝΟ 23 Συνταξιούχοι του ΕΛΕΜ.

▶ Την ισοπέδωση των, μετά τον Επανυπολογισμό, 
Επικουρικών Συντάξεων των Συνταξιούχων εκείνων 
που έχουν καταβάλλει υψηλότερες υποχρεωτικές 
εισφορές, όταν μάλιστα ο Συντελεστής Επανυπολο-
γισμού που ΔΕΝ μπορεί να υπερβαίνει τη μονάδα, 
σύμφωνα με στοιχεία που έχει υποβάλει το ίδιο το 
Υπουργείο, για τους Συνταξιούχους του ΕΛΕΜ ανέρ-

χεται σε 1,2857%. 
Δηλαδή, δέχονται στο Υπουργείο ότι έχουμε ήδη 

υποστεί μία, κατά μέσον όρο, δυσανάλογη μείωση των 
Επικουρήσεών μας της τάξης του 28,6%, όταν άλλοι 
βρέθηκαν, μετά τον επανυπολογισμό, στο 1% περίπου, 
[από 0,9783% έως 1,0227%], με ελάχιστες δηλαδή 
νέες ή αναγνωρισμένες αλλά μη αποκαταστημένες 
απώλειες. 

Επισημαίνεται δε ότι, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει 
με τις Επικουρικές Συντάξεις, ΕΑΝ, μετά τον επανυπο-
λογισμό, οι Κύριες Συντάξεις είναι μεγαλύτερες από 
τις καταβαλλόμενες, ΔΕΝ συρρικνώνονται στο ύψος 
των καταβαλλομένων, αλλά ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ 
στο υψηλότερο επίπεδο σταδιακά μέσα σε μία 5/ετία.

▶ Την παράνομη επιβολή αυξημένων, σε σχέση με 
τα προβλεπόμενα από το Νόμο 3986/2011, ποσο-
στών μείωσης των Επικουρικών Συντάξεων, μετά τον 
επανυπολογισμό τους, λόγω της αυθαίρετης επιβολής 
Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, στο ύψος που 
αναλογούσε προ του επανυπολογισμού.

▶ Την υπέρμετρη μείωση των μεσαίων και κυρίως 
των ανώτερων Συντάξεων και μάλιστα σε βαθμό που 
παραβιάζεται κατάφωρα η αρχή της ανταποδοτικό-
τητας μεταξύ εισφορών και παροχών, αφού, για τις 
Συντάξεις αυτές καταγράφονται δυσανάλογα μεγάλες 
αποκλείσεις, με αποτέλεσμα να έχει προ πολλού συρ-
ρικνωθεί, κάτω από το όριο της αξιοπρεπούς διαβίω-
σης, το εισόδημα και των Συνταξιούχων αυτών.

Με την έκδοση της Απόφασης του ΣτΕ, θα σας ενη-
μερώσουμε αμέσως και θα ανακοινώσουμε τις από 
εκεί και πέρα ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν. Σε 
κάθε πάντως περίπτωση, φροντίστε να συγκεντρώνε-
τε συστηματικά τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα 
των Κύριων και Επικουρικών Συντάξεών σας, για το 
δεύτερο κύκλο αποζημιωτικών αγωγών, για τις μειώ-
σεις των Νόμων 4051/2012 και 4093/2012. Όσοι δε, 
δεν έχετε ασκήσει ήδη τέτοια αγωγή, φροντίστε του-
λάχιστον να μη παραγραφούν και οι απαιτήσεις σας, 
του 2013.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΝωΜΕΝΟΙ ΑΓωΝΙζΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡωΣΗ ΤωΝ ΣΥΝΤΑξΙΟΚΤΟΝωΝ ΣΥΝΕΠΕΙωΝ ΤωΝ ΜΝΗΜΟΝΙωΝ
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 ΒΙΒλΙΟΠΑΡΟΥςΙΑςΕΙς

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ειδικευθείς εις Α΄ Χειρουργική Κλινική 
ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»

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

www.ikaraiskos.gr & Yiannis Karaiskos

Τσίγκος Εμμανουήλ
Γενικός χειρουργός - Εξειδικευθείς 

στην Ογκολογική Χειρουργική
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 82
Αθήνα – 11528, Τηλ.: 2130067602

Βλαχόπουλος Φ. Δημήτριος
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος Md, MSc

Λοιμώξεις αναπνευστικού, βρογχικό 
άσθμα, διάμεσες πνευμονοπάθειες, 
μελέτη διαταραχών ύπνου, διακοπή 

καπνίσματος, βρογχοσκοπικός έλεγχος
Ιατρείο 1: Κων/νου Καραμανλή 193, 

Θεσ/νικη, Τηλ.: 2314 035107
Ιατρείο 2: Λέκκα 23-25, Κιλκίς, 

Τηλ.: 2341 102898, Κιν.: 6937 123067
Κατ’ οίκον επισκέψεις 

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

Θεόδωρος Θεοφίλου
Ουρολόγος – Ανδρολόγος 

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

e-mail: theofilou@yahoo.gr

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Α. ΜΑΡΙΟΣ
ΓΑΣΤΡΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ – ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ 

Γαστροσκοπήσεις – Κολονοσκοπήσεις – 
Ορθοσκοπήσεις 

Αστυπάλαιας 4, Ντεπώ, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2314 008988 - Κιν. 6995 037270

email: margav900@yahoo.com
◆ Δέχεται κατόπιν ραντεβού

◆ Γίνονται επισκέψεις κατ’ οίκων 
◆ Ειδικές τιμές για συνταξιούχους ΑΤΕ

Dr. Δημήτριος Ν. Τουρλάκης
MD, Msc, PhD

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Master στη γυναικεία αναπαραγωγή
Ειδικός στη λαπαροσκόπηση και 

υστεροσκόπηση
Ζησιμοπούλου 3, 166 74 Γλυφάδα

Τηλ.: 210 8985340, Κινητό: 6980 717 602
dtourlakis@gmail.com - dtourlakis.gr

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ
Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής

Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Κηφισίας 69, 115 23 Αθήνα

Τηλ/Fax: 210 69 16 677
Κιν. 6974 58 51 58

email: imavromihalis@yahoo.gr 

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΠΑΤΡΙΝΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ 
Κολοκοτρώνη 14, 2ος Όροφος, Πάτρα 

(Ρήγα Φεραίου & Κολοκοτρώνη)
Τηλ.: 2610 009757, Κιν.: 6986 169721

Ευαγγελία Ευστρατίου
Αρχιτέκτων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ

Ανακαινίσεις
Αρχιτεκτονικές εφαρμογές, 
Αρχιτεκτονικές μελέτες και 

οικοδομικές άδειες. 
Ατρειδών 7, Χαριλάου

Θεσσαλονίκη
Τηλ. 6945 945863, 2311 210872

Στέφανος Λέων. Βαούτης
Κλινικός Υπνοθεραπευτής CCHT

Διακοπή Καπνίσματος με 
Υπνοθεραπεία 

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

Κιν. 6942033399, 6980802051
stefanos@vaoutis.gr

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
«Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ» 

Ι.Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Αθήνα – Σόλωνος 129

Τηλ.: 210-3843043, 210-3301380
info@ypapanti.com

Ειδικά τμήματα γλαυκώματος, ωχράς 
κηλίδας, στραβισμού, εγχειρήσεων, 

καταρράκτη κ.λπ.

Dr ΡΑΜΜΟΣ Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
Αγ. Αλεξάνδρου 35, 17561, Παλαιό 

Φάληρο
Τηλ. 210 9818685 - Κιν. 693 2213644

Δέχεται καθημερινά με ραντεβού
Ειδικές τιμές σε Συνταξιούχους 

Αγροτικής

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

Λάμπρος Ιωσήφ
Καθηγητής Μαθηματικών

Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθηματικά 
σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου από 

πτυχιούχο Master στα Μαθηματικά. 
Με προνομιακές τιμές. 

210 – 7523158
email: lambros.iossif@gmail.com

Κουρεμάδα Ελισάβετ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Άργους 123, Ακ. Πλάτωνος, Αθήνα

ΤΗΛ: 698 7428 873
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΤΕ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΙΝΟΣ
Οδοντίατρος 

Κορίνθου 200 & Κολοκοτρώνη, Πάτρα
Τηλ.: 6980 650 640

ΤΑΤΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, MSc
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, ΝΟΣΟΣ 

ALZHEIMER, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ ΜΝΗΜΗΣ, 
ΑΓΧΩΔΗΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΝΙΚΟΥ, 

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

Σωκράτους 1, Χαλάνδρι, 1ος όροφος
Τηλ.: 697 811 3357

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ

ΔΕΒΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Χειρούργος οδοντίατρος

Ειδικός εμφυτευματολόγος , Ειδικευθής στο 
New York University ΗΠΑ 

Αγίας Σοφίας 30, κέντρο Θεσσαλονίκης
Τηλ. 2310 257577, Κιν. 6932 245555

www.oralimplants.gr
Χαμηλές τιμές σε όλους τους 

ασφαλισμένους και στις οικογένειες 
τους, πρώην ΤΥΠΑΤΕ

Ρερρές Κυριάκος
Οδοντίατρος – Προσθετολόγος

Master Προσθετικής – Εμφυτεύματος 
Πανεπιστημίου Λονδίνου

Ιατρείο: Χαριτωνίδου 33 – Νέο Ψυχικό
Τηλ. 210 6774 868, Κιν. 697 3731 527

Δημήτριος Τσιούλος
Ιατρός Παθολόγος 

Δ. Βερνάρδου 26, Βριλήσσια 15235
Τηλ. 210 6848551, Κιν. 693 6531100

Ειδικές τιμές στους συνταξιούχους ΑΤΕ

 ❧ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ 
ΟΙΚΤΟΣ

 ❧ Η ΥΠΕΡΟΧΗ 
ΦΙΛΗ ΜΟΥ

 ❧ ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ 
ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

 ❧ Ο ΚΙΤΡΙΝΟΣ 
ΦΑΚΕΛΛΟΣ

 ❧ ΓΟΝΕΙΣ & 
ΠΑΙΔΙΑ

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



ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕ 5

  ΔΡΑςΤΗΡΙΟΤΗΤΕς ΤΟΥ ΠΟλΙΤΙςΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟς

• Καλώς πένεσθαι μάλλον, η πλουτεΐν κακώς (Καλύτερα να εί-
σαι φτωχός και δίκαιος παρά πλούσιος και άδικος) - Αντιφάνη. 

• Ζημίαν αίρεισθαι μάλλον η κέρδος αίσχρόν (Να προτιμάς τη 
ζημιά πιο πολύ παρά το αισχρό κέρδος) – Χίλωνα. 

• Υπέρ σε αυτού μη φράσης εγκώμιον (Μην επαινείς ποτέ τον 
εαυτό σου) – Μενάνδρου. 

• Ευτυχών μη ϊσθι υπερήφανος, άπορησας μη ταπεινού (Όταν 
ευτυχήσεις να μην είσαι υπερήφανος και όταν βρίσκεσαι σε δυ-
σκολία να μην ταπεινώνεσαι) – Κλεόβουλου και Περίανδρου. 

• Μη προπετώς τους ανθρώπους, μήτε μέμφεσθαι μήτε επαι-
νείν (Να μην κατηγορείς ούτε να επαινείς με επιπολαιότητα 
τους ανθρώπους) – Πλάτωνα. 

• Ο μέλλεις πράττειν, μη πρόλεγε, αποτυχών γαρ γελασθηση 
(Αυτό που πρόκειται να κάνεις να μην το διαλαλείς από πρώτα, 
γιατί αν αποτύχεις θα γελοιοποιηθείς – Πιττακού. 

• Δόλιον άνδρα φεύγε παρ’ όλου του βίου (Να αποφεύγεις 
τον δόλιο άνθρωπο σε όλη του τη ζωή) – Μενάνδρου. 

• Προς κέντρα μη λάκτιζε, μη πταίσας μογής (Να μην κλωτσάς 
τα αγκάθια, γιατί με τα κτυπήματα μπορεί να πληγωθείς) – Αι-
σχύλου. 

• Βία μηδέ πράττειν (Να μην κάνεις τίποτα με τη βία) – Κλε-
όβουλου. 

• Το ξίφος αμφιβάλου προς μη φόνον αλλά ες άμυναν (Να 
μη σύρεις το ξίφος για να φονεύσεις, αλλά για να αμυνθείς) – 
Φωκυλίδη. 

• Ισχυρόν όντα, πράον είναι, όπως οι πλησίον αιδώνεται μάλ-
λον η φοβώνται (Όταν έχεις ισχύ να είσαι πράος, για να σε 
σέβονται οι άλλοι και όχι να σε φοβούνται) – Χίλωνα.

ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΗΘΙΚΕΣ ΡΗΣΕΙΣ

SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ - ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ με το JOY TOURS
▶ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ-ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ-ΠΡΑΓΑ
5 ημέρες οδικό - αεροπορική
Αναχώρηση: 18/12/2017 Κόστος: 179 Ευρώ + 75 Ευρώ φόροι 
 » » 29/12/2017 Κόστος: 299 Ευρώ + 75 Ευρώ φόροι
▶ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ-ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ
7 ημέρες οδικό - αεροπορική
Αναχώρηση: 16/12/2017 Κόστος: 299 Ευρώ + 75 Ευρώ φόροι
 » » 28/12/2017 Κόστος: 419 Ευρώ + 75 Ευρώ φόροι
Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια
• Διαμονή σε 3* & 4* ξενοδοχεία
• Ημιδιατροφή
• Περιηγήσεις ξεναγήσεις
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
Σημείωση: 
Στις αναχωρήσεις 16/ & 18/12 το ταξίδι ξεκινάει οδικά και επιστρέφει αε-

ροπορικά.
Ενώ στις αναχωρήσεις 28 & 29/12 το ταξίδι ξεκινάει αεροπορικά και επι-

στρέφει οδικά. 
Πληροφορίες: στη γραμματεία του Συλλόγου καθημερινά 8:00-15:15 μ.μ. 

και στο Joy Tours 2108620103.

Στις 12 Ιουλίου, γιορτάστηκαν στην Μο-
νάδα Ηλικιωμένων «ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»  
τα γενέθλια του παππού Δημήτρη.

Ο κ. Πώποτας, διορίσθηκε στην Αγροτική 
Τράπεζα το 1943 και συνέχισε την επαγ-
γελματική του καριέρα στη ΒΙΑΜΑΞ. Επί-
σης, σημαντικός ήταν ο ρόλος του στην 
ίδρυση της νέας βιομηχανίας Αμαξωμά-
των «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ».

Ακόμη και σήμερα αποτελεί πνεύμα οξυ-
δέρκειας και ευφυΐας.

Ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας, ο 
θεός να τον έχει πάντα καλά και να του 
χαρίζει χαρούμενες στιγμές.

Δημήτρης Πώποτας
Ο υπεραιωνόβιος 
συνάδελφός μας

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο Πολυχώρος Πολιτισμού «Διεύλευσις» της συναδέλ-
φου Χρυσάνθης Κορνηλίου, σας προσκαλεί και αυτή 
τη σεζόν στον ζεστό χώρο του, όπου φιλοξενηθεί και 
φέτος ποικίλο πρόγραμμα υψηλής καλλιτεχνικής ποιό-
τητας και αξίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε 
να ενημερώνεστε στο http://www.dieleusis.gr/ και στο 
2108613739.

Σας γνωρίζουμε ότι στο εντευκτήριο του Συλλόγου μας διατίθεται ΣΚΑΚΙ & 
ΤΑΒΛΙ για όσους Συναδέλφους ενδιαφέρονται να περάσουν ευχάριστα την 
ώρα τους. 

Η πολιτιστική δράση του Συλλόγου μας για τα μαθήματα των Αγγλικών και 
του χορού (latin, λαϊκοί), προσφορά του Συλλόγου Συνταξιούχων Τραπέζης 
Ελλάδος, θα συνεχιστούν και από το φθινόπωρο για το επόμενο εξάμηνο. Πα-
ρακαλώ δηλώστε συμμετοχή στη γραμματεία του Συλλόγου. 

Συνεχίζεται η λειτουργία του τμήματος της ΛΕΣΧΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ. 
Όσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Συλλόγου να 

δηλώσουν συμμετοχή.

ΤΟ ΕΝΤΕΥΚΤΗΡΙΟ ΜΑΣ 
ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
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  ςΑς ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ

Θα δούμε σήμερα, με βάση τις διατά-
ξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισο-
δήματος και των σχετικών εγκυκλίων 

ποια είναι τα εξαρτώμενα μέλη του φορολο-
γούμενου και πότε αυτά έχουν υποχρέωση να 
υποβάλουν δική τους φορολογική δήλωση. 

Εξαρτώμενα μέλη θεωρούνται: 
• Ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει δικά του/

ης φορολογητέα εισοδήματα, 
• Τα ανύπαντρα τέκνα (ανήλικα έως 18 ετών 

ή ενήλικα έως 25, φοιτητές ή σπουδαστές 
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, άνεργα γραμ-
μένα στον ΟΑΕΔ ή υπηρετούντα τη στρατι-
ωτική τους θητεία) που το ετήσιο φορολογη-
τέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τα 3.000€ 
και συνοικούν με τον φορολογούμενο, 

• Οι γονείς των δύο συζύγων ή τα ανήλι-
κα ορφανά από πατέρα και μητέρα, με έως 
τρίτου βαθμού συγγένεια με τους συζύγους, 
που συνοικούν με το φορολογούμενο και 
το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν 
υπερβαίνει τα 3.000€,

• Τα ανύπανδρα, διαζευγμένα ή σε χηρεία 
τέκνα ή αδέλφια των δύο συζύγων με ποσο-
στό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας του-
λάχιστον 67%, που το ετήσιο εισόδημά τους 
δεν υπερβαίνει τα 6.000€. 

Σημειώνουμε: τα τέκνα, όταν προσωρινά 
λόγω σπουδών ή θητείας ζουν μακριά από 
την πατρική οικεία, θεωρείται ότι συνοικούν 
με τον γονέα – φορολογούμενο.

Επίσης, για τον προσδιορισμό του ορίου 
ετησίου φορολογητέου εισοδήματος 3.000€ 
ή 6.000€ (αντίστοιχα όπου αναφέρεται) δεν 
λαμβάνονται υπόψη η διατροφή που λαμβά-
νει ανήλικο τέκνο, καθώς και το εξωϊδρυμα-
τικό ή προνοιακό επίδομα αναπηρίας, που 
χορηγεί το κράτος. 

Φορολογική Δήλωση ενήλικου τέκνου: με 
βάση τη φορολογική νομοθεσία και το γενικό 

κανόνα ο φορολογούμενος που έχει συμπλη-
ρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του υποχρε-
ούται να δηλώνει όλα τα εισοδήματά του, 
πραγματικά ή τεκμαρτά, τα φορολογούμενα 
με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. βάσει κλιμακίων 
ή αυτοτελώς ή απαλλασσόμενα). Εξαιρετικά, 
δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης οι 
φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 
18ο έτος της ηλικίας τους και δεν αποκτούν 
πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. 

Δεν προβλέπεται λοιπόν, εξαίρεση από την 
υποχρέωση υποβολής δήλωσης για τα ενή-
λικα τέκνα (π.χ. φοιτητές κλπ), ακόμα και εάν 
αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη 
του φορολογούμενου, όπως περιγράψαμε 
παραπάνω, εφόσον αποκτούν εισόδημα. 

Φορολογική Δήλωση ανήλικου τέκνου: το 
εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται 
στα εισοδήματα και φορολογείται στο όνο-
μα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα. 
Ο ΑΦΜ είναι προαιρετικός, ο ΑΜΚΑ όμως 
υποχρεωτικός. Το ανήλικο τέκνο έχει δική 
του φορολογική υποχρέωση (με υποχρεωτι-
κό ΑΦΜ) όταν: 

α) Αποκτά εισόδημα από εργασιακή σχέση 
και 

β) Όταν λαμβάνει σύνταξη λόγω θανάτου 
του πατέρα ή της μητέρας του. 

Συμπέρασμα
Τα ενήλικα τέκνα που αποκτούν πραγματι-

κό ή τεκμαρτό εισόδημα, έχουν υποχρέωση 
χωριστής υποβολής δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος. Αν αυτό το εισόδημα είναι έως 
3.000€ (ή 6.000€ προκειμένου περί αναπή-
ρων) και πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέ-
σεις το νόμου, όπως συνοπτικά αναφέραμε 
πιο πάνω, δηλώνονται παράλληλα σον πίνα-
κα 8 του εντύπου Ε1 του γονέα/φορολογού-
μενου ως προστατευόμενα μέλη. Στον πίνακα 
8.1 αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΦΜ και ο 

ΑΜΚΑ. 
Τα ανήλικα τέκνα που το εισόδημα τους 

προέρχεται από την παροχή προσωπικής ερ-
γασίας ή τη λήψη σύνταξης λόγω θανάτου 
του πατέρα τους ή της μητέρας τους και πα-
ράλληλα πληρούν όλες τις προϋποθέσεις για 
να θεωρηθούν εξαρτώμενα μέλη, έχουν υπο-
χρέωση χωριστής υποβολής δήλωσης φορο-
λογίας εισοδήματος στην οποία περιλαμβά-
νεται κάθε εισόδημά τους. Θα αναγράφουν 
ωστόσο και στον πίνακα 8 του εντύπου Ε1 
του γονέα ως εξαρτώμενα μέλη. Στον πίνακα 
8.1 αναγράφεται υποχρεωτικά ο ΑΜΚΑ, ενώ 
η αναγραφή του ΑΦΜ είναι προαιρετική. 

Για την υποβολή της δήλωσης τα ανήλικα 
τέκνα θα λάβουν κωδικούς taxisnet με ενέρ-
γειες του γονέα. 

Τα ανήλικα τέκνα/εξαρτώμενα μέλη που 
αποκτούν εισόδημα από άλλες πηγές από αυ-
τές που αναφέρθηκαν πιο πάνω (πχ εισόδημα 
από ενοίκια) δεν έχουν υποχρέωση χωριστής 
υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήμα-
τος. Το εν λόγω εισόδημα θα προστεθεί στα 
εισοδήματα και θα φορολογηθεί στο όνομα 
του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα και 
υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση. 

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, 
αν κρίνει σκόπιμο μπορεί να ζητήσει να της 
αποσταλούν τα πρωτότυπα δικαιολογητικά 
χαρακτηρισμού των μελών ως εξαρτώμενων 
(πχ την ιατρική βεβαίωση για τα ανάπηρα 
μέλη, τη βεβαίωση του ΟΑΕΔ για τα άνεργα 
ενήλικα τέκνα, τη βεβαίωση της στρατιωτικής 
υπηρεσίας για τα στρατευμένα, τη βεβαίωση 
της οικείας σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού 
για τους φοιτητές ή σπουδαστές, τα σχετικά 
στοιχεία που αποδεικνύουν την ηλικία των 
μελών και το βαθμό συγγένειας με το φορο-
λογούμενο). 

Πότε τα ανήλικα και ενήλικα τέκνα (προστατευόμενα μέλη) 
υποχρεούνται σε υποβολή ατομικής φορολογικής δήλωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
Συνάδελφοι,
Μετά τη διακοπή αποστολής από το ΙΚΑ και το 

ΕΤΕΑ των τριμηνιαίων εκκαθαριστικών, η έκδοση 
τους γίνεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις παρακά-
τω οδηγίες : 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑξΗ
Μέσω της ιστοσελίδας www.ika.gr και της ηλε-

κτρονικής υπηρεσίας «Ενημερωτικό Σημείωμα 
Συντάξεων» υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε ενη-
μέρωση σε μηνιαία βάση, από την ημερομηνία πί-
στωσης του τραπεζικού μας λογαριασμού και μετά.

Απαιτούμενα ασφαλιστικά στοιχεία για την έκδο-
ση του ενημερωτικού σημειώματος :

• Α.Μ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τα 7 πρώτα ψηφία)
• Α.Μ. ΔΙΑΣ (15 ψηφία συνεχόμενα, χωρίς κενά)
• Μήνας
• Έτος
• Εισαγωγή Κωδικού Οπτικού Επιβεβαίωσης
• Εκτύπωση.
Επίσης, σας επισημαίνουμε ότι οι συνταξιούχοι 

του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (πρώην ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΑΤΕ) πρέπει να απευθύνονται :

α) στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ του τόπου κα-
τοικίας τους ΜΟΝΟ για τις ακόλουθες αλλαγές : 
(διόρθωση ΑΦΜ, Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότη-
τας, αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας) και

β) για όλες τις υπόλοιπες παροχές-μεταβολές 
(απονομή σύνταξης, μεταβίβαση σύνταξης, κάθε 
μεταβολή που έχει σαν συνέπεια τη μείωση ή τη δι-
ακοπή της σύνταξης, π.χ. την περίπτωση εργασίας ή 
συνταξιοδότησης για κάθε αιτία και από οποιοδή-
ποτε φορές, την μεταβολή της οικογενειακής κατά-
στασης π.χ. γάμος, διαζύγιο, γέννηση, θάνατος, κλπ. 
θα συνεχίσουν να απευθύνονται στο :

ΕΦΚΑ 
Δραγατσανίου 8, ΤΚ 10559, Αθήνα
ΤΜΗΜΑ ΤΣΠ-ΑΤΕ
Τηλ. : 2103621304, 2103804933
* Η πληροφόρηση είναι από τον Φεβρουάριο του 

2015

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑξΗ
Μέσω της ιστοσελίδας www.etea.gov.gr και της 

ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Οδηγός Συνταξιούχου» 
υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε ενημέρωση σε 
μηνιαία βάση, από την ημερομηνία πίστωσης του 
τραπεζικού μας λογαριασμού και μετά.

Από 19/12/2016 σας ενημερώνουμε ότι η είσο-
δος στα ενημερωτικά σημειώματα του ΕΤΕΑ θα 
γίνεται με κωδικούς taxisnet (μέσω ΓΓΔΕ). 

Δεν απαιτείται πλέον εγγραφή στο σύστημα Ενη-
μερωτικών Σημειωμάτων. 

 Επίσης, θα βρείτε τον Επανυπολογισμό της επι-
κουρικής σύνταξης. 

Στοιχεία επικοινωνίας :
ETEA
Φιλελλήνων 13-15, ΤΚ 10557, Αθήνα
Τμήμα : Επικουρικό ΑΤΕ bank
Τηλ. : 2105219716, 2105219795
* Η πληροφόρηση είναι από τον Μάρτιο του 2015
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  ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΓωΓΗ 

1. Πράξη* Απονομής Κύριας Σύ-
νταξης ή Απόφαση Δ/ντή ΙΚΑ.

2. Πράξη* Απονομής Επικούρισης.
* Όποιος δεν τις έχει, να τις ζητή-

σει απευθείας, με αίτησή του από 
το ΙΚΑ και το ΕΤΕΑ αντίστοιχα.

3. Ενημερωτικό σημείωμα Κύ-
ριας Σύνταξης Ιανουαρίου 2015 
και Απριλίου 2016, Ενημερωτικό 
σημείωμα Επικούρισης Απριλίου 
2016.

* Αν υπάρχουν μεταβολές λόγω 
συμπλήρωσης των ορίων ηλικίας 
(55 και 60 ετών) ή αλλαγή στα 
οικογενειακά επιδόματα είναι απα-
ραίτητα τα σημειώματα πριν και 
μετά τη μεταβολή. 

4. Αντίγραφο κατάθεσης 20 ευρώ 
στο λογαριασμό του Συλλόγου 
στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό :

6017 040056 248
5. Εξουσιοδότηση με θεωρημέ-

νο το γνήσιο της υπογραφής, από 
ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα ή δημό-
σια αρχή (όχι από τράπεζα).

6. Ιδιωτικό Συμφωνητικό εις τρι-

πλούν με πρωτότυπες υπογραφές.
7. Φωτοτυπία ταυτότητας (2 

όψεων).
• Το ιδιωτικό συμφωνητικό και 

η εξουσιοδότηση βρίσκονται 
στην ιστοσελίδα του Συλλόγου 
syntaxiouxosatebank (τελευταία 
ενημέρωση - Δεκέμβριος 2015).

• Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα 
αποστέλλονται στα γραφεία του 
Συλλόγου.

• Υπενθυμίζουμε, για μια ακόμα 
φορά, ότι οι Συνάδελφοι που δεν 
θα προσφύγουν κατά των αντισυ-
νταγματικών μειώσεων, σύμφωνα 
με απόψεις νομικών, δεν θα δικαι-
ωθούν των αναδρομικών. Αγωγές 
που θα ασκηθούν μετά τα τέλη του 
2017 χάνουν, λόγω παραγραφής, 
τις διεκδικήσεις του έτους 2012.

*Υπενθύμιση : Να κρατάτε όλα τα 
ενημερωτικά σημειώματα κύριας 
και επικουρικής σύνταξης από τον 
Απρίλιο του 2016 και μετά για επό-
μενη αγωγή, εφόσον το θέμα δεν 
αντιμετωπισθεί από το Κράτος.

ΑΤΖΕΝΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Για την ολικη διακοπη επικουρικησ 
συνταξησ

▶ Απόφαση 721/2017 ΣτΕ (παρα-
πομπή της υπόθεση στο Δ.Π.Α) ΣτΕ 

Για την ακύρωση της απόφασης 
του ΕΤΕΑ 261/69/21.5.2014 για 
ολική διακοπή της Επικουρικής Σύ-
νταξης με δικαιολογία τη συμπλή-
ρωση του χρόνου ασφάλισης στον 
ΕΛΕΜ. 

▶ Απόφαση 8086/2017 - Διοικητι-
κό Πρωτοδικείο Αθηνών – (δεν έκρι-
νε την ουσία της υπόθεσης)

Πιλοτική προσφυγή για ακύρωση 
της απόφασης του ΕΤΕΑ για ολική 
Διακοπή Επικουρικής Σύνταξης στο 
Διοικητικό Πρωτοδικείο. 

Αναμένεται η συζήτηση της πιλοτι-
κής αγωγής στο Δ.Π.Α. με άλλη αιτι-
ολογική βάση.

ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ «ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ»
Συζητήθηκε 6.10.2017 στο ΣτΕ η 

προσφυγή για Ακύρωση του νόμου 
(Κατρούγκαλου) επανυπολογισμού 
των συντάξεων 4387/2016 - Ειση-
γητής κ. Τσιμέκας

Κατατέθηκαν και αναμενεται ημε-
ρομηνια συζητησησ

1. Πιλοτική αγωγή για την παράνο-
μη εφαρμογή του Νόμου 3986/2011 
που αφορά στην κράτηση Εισφοράς 
Αλληλεγγύης στην Επικουρική Σύ-
νταξη. Η εισφορά γίνεται στο ποσό 
πριν τον επανυπολογισμό, μετά από 
σχετική οδηγία του Υπουργείου. 

2. Πιλοτική αγωγή για την κράτηση 
4% υπέρ ΕΟΠΥΥ στην καθαρή και 
όχι στη μικτή κύρια σύνταξη (από 
1.6.2013).

3. Πιλοτική αγωγή για τη μείωση 
της κράτησης (από 6% σε 4%) υπέρ 
ΕΟΠΥΥ στην καθαρή Επικουρική Σύ-
νταξη. 

4. Πιλοτική αγωγή για να αναγνω-
ρισθούν ως συντάξιμα, τα χρόνια 
που πλήρωνε η Τράπεζα για Κύρια 
και Επικουρική σύνταξη, μέχρι την 
ηλικία του 65ου έτους, κάθε συντα-
ξιούχου. 

5. Ομαδικές αγωγές για την αντι-
συνταγματικότητα των Νόμων 
4051/2012 και 4093/2012. Έχουν 
από τις αρχές του 2015, κατατεθεί 
συνολικά 13 ομαδικές αγωγές. Ανα-
μένεται ο προσδιορισμός των ημε-
ρομηνιών συζήτησης. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ: ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΑΤΕ

Διευκρινίζεται ότι την ίδια ημέρα θα γίνει η ψηφοφορία και στην περιφέ-
ρεια, σε εκλογικά κέντρα [κατά προτίμηση Εργατικά Κέντρα, Πολιτιστικοί 
Σύλλογοι και ΚΑΠΗ], που θα προταθούν από τους Περιφερειακούς Συμ-
βούλους και θα εγκριθούν από το Προεδρείο του Συλλόγου.

Οι Συνάδελφοι, μέλη του Συλλόγου που διαμένουν στο Λεκανοπέδιο Ατ-
τικής και όσοι από την περιφέρεια βρίσκονται στην Αθήνα την ημέρα εκείνη, 
θα ψηφίσουν στα γραφεία του Συλλόγου, ενώπιον της Κεντρικής Εφορευ-
τικής Επιτροπής στις 29.11.2017 και την επομένη 30.11.2017.

Οι Συνάδελφοι της περιφέρειας θα ψηφίσουν στα εκλογικά κέντρα, τα 
οποία θα έχουν ήδη ορισθεί, την ίδια μέρα, 29.11.2017, ενώπιον 3μελούς 
Εφορευτικής Επιτροπής, την οποία, για πρώτη φορά, σύμφωνα με το άρθρο 
27 του Νόμου 4331/2015 θα προεδρεύσει Δικαστικός Αντιπρόσωπος. 

Η ψηφοφορία σε όλα τα εκλογικά κέντρα μπορεί να διαρκέσει μέχρι και τη 
19:00’ ώρα της ημέρας αυτής.

Τονίζεται ιδιαίτερα ότι, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Καταστατικού, οι 
υποψήφιοι, για τα παραπάνω αξιώματα, πρέπει να υποβάλλουν 10 (δέκα) 
μέρες προ της ημερομηνίας σύγκλισης της αρχικής Γενικής Συνέλευσης (μέ-
χρι 12.11.2017) αίτηση υποψηφιότητας προς το Δ.Σ., του Συλλόγου, το 
οποίο μετά από έλεγχο προβαίνει στην ανακήρυξή τους.

Συνεπώς, οι αιτήσεις των υποψηφιοτήτων θα ληφθούν υπόψη από το Δ.Σ. 
ΕΑΝ έχουν παραληφθεί έως τη Δευτέρα 13.11.2017 και ώρα 10:00’ π.μ.

Σημείωση: Έντυπα αιτήσεων υποψηφιότητας για κάθε αξίωμα, υπάρχουν 
στα γραφεία του Συλλόγου μας, που λειτουργεί καθημερινά από Δευτέρα 
έως Παρασκευή από 8:00 π.μ έως 3:15 μ.μ., καθώς και στην ιστοσελίδα του 
Συλλόγου (syntaxiouxosatebank).

 Για το Δ.Σ του Συλλόγου Συν/χων ΑΤΕ
        Ο Πρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ                        ΓΙωΡΓΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ

συνέχεια από τη σελίδα 1

 
 
 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ    Προς το Δ.Σ. του 
ΑΙΤΗΣΕΩΣ    ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ ΑΤΕ 
      ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6 –  

106 71 ΑΘΗΝΑ 
      
     ΑΙΤΗΣΗ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ Α.Τ.Ε. 
 

 
ΕΠΩΝΥΜΟ: ………………………….  Σας γνωρίζω ότι σύμφωνα με  

…………………………………………  άρθρο 12 του Καταστατικού  

ΟΝΟΜΑ: ……………………………..  του Συλλόγου μας, επιθυμώ 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ:…………………..  να υποβάλλω υποψηφιότητα  

Αρ.Μητρ.: …………….……………..  στις προσεχείς εκλογές για το  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ………………………..  αξίωμα  

..............................................…………..  1. του μέλους του Δ.Σ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ............................……… 2. του μέλους της Εξελεγκτικής 

Επιτροπής. 

…………………………………………  3. του Περιφερειακού Συμβούλου. 
 
email : …………………………………  4.  του Αντιπροσώπου της ΟΣΤΟΕ 
 
        

 
Αθήνα   ........./......./2017     
                         Με τιμή 

           Ο/Η Αιτών/ούσα 
 
 
 
 

    ( Υπογραφή ) 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ 

ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 
4051/2012 και 4093/2012
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  ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑςΗ ΤΟΥ ςΥλλΟΓΟΥ ΜΑς

ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝωΝΙ-
ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝωΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗ-
ΛΕΓΓΥΗΣ

Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας, 
κ. Αναστασίου Πετρόπουλου 
Σε απάντηση της από 2.6.2017 επιστολής σας 

σχετικά με την διαχείριση της κατ’ άρθρο 102 του 
Ν. 4387/2016 εισφοράς των συνταξιούχων σας 
αναφέρουμε τα κάτωθι:

Η Ομοσπονδία Συνταξιουχικών Τραπεζικών Ορ-
γανώσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.) αποτελεί δευτερο-
βάθμια Οργάνωση νομίμως καταχωρημένη στο βι-
βλίο σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών με Α.Μ. 
546. Μέλη της είναι τα Σωματεία των συνταξιούχων 
τραπεζικών που λειτουργούν στην Ελλάδα σύμφω-
να με άρθρο 1 του Καταστατικού της, το οποίο και 
σας επισυνάπτουμε προς διευκόλυνση σας (Σχετ.1). 

Βασικοί σκοποί της Ομοσπονδίας μεταξύ άλλων 
είναι ο συντονισμός της δράσης των σωματείων 
μελών της για τη μελέτη προστασία και προώθη-
ση των οικονομικών, ασφαλιστικών και κοινωνικών 
συμφερόντων των συνταξιούχων των τραπεζών και 
η με κάθε νόμιμο μέσο προαγωγή των εν γένει οικο-
νομικών συμφερόντων των συνταξιούχων τραπεζι-
κών (άρθρο 2), ενώ μέσα για την επιδίωξη του σκο-
πού της είναι η οργάνωση και συντονισμών αγώνων 
των Συλλόγων – Μελών της και η συνεργασία με 

άλλες συνταξιουχικές οργανώσεις της Ελλάδος και 
του Εξωτερικού, η ενημέρωση των μελών της και 
γενικά των συνταξιούχων είτε μέσω των Συλλόγων 
– μελών της είτε και απευθείας κλπ (άρθρο 3).

ΙΙ. Με το άρθρο 102 παρ. 1 του Ν. 4387/2016 
προβλέφθηκε η θέσπιση μηνιαίας εισφοράς 0,20 
€ η οποία παρακρατείται από τις καταβαλλόμενες 
κύριες συντάξεις και αποδίδεται στον Λογαρια-
σμό Κοινωνικής Πολιτικής του άρθρου 34 του Ν 
4144/2013 με σκοπό την οικονομική ενίσχυση Ομο-
σπονδιών, Σωματείων και Συνομοσπονδιών Συντα-
ξιούχων. Με την παρ. 3 του παραπάνω άρθρου και 
νόμου προβλέφθηκε ότι με απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για 
την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου. 

Σε συνέχεια της παρ. 3 του άρθρου 102 του Ν. 
4387/2016 την 30Η Δεκεμβρίου 2016 δημοσιεύ-
θηκε η υπ’ αριθμ. 49426/1751/2016 Υπουργική 
απόφαση (ΦΕΚ 4421/30.12.2016) προκειμένου για 
την εφαρμογή της ως άνω διάταξης, χωρίς ωστόσο 
η απόφαση αυτή να καθορίζει το πλαίσιο και τον 
τρόπο διαθέσεως του ποσού που συγκεντρώνεται 
από την μηνιαία εισφορά 0,20 € παρακρατούμενη 
από τις καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις, αλλά 
ούτε και την διαδικασία συμμετοχής των συλλο-
γικών οργανώσεων συνταξιούχων που εμπίπτουν 

στην εφαρμογή του άρθρου 102 του Ν. 4387/2016, 
στην διανομή του ποσού αυτού. 

Η Επιτροπή που προτίθεστε να συγκροτήσετε με 
την συμμετοχή εκπροσώπων συνταξιουχικών οργα-
νώσεων, αν και θα έπρεπε να είχε συσταθεί προ της 
έκδοσης της ως άνω Υπουργικής Απόφασης πιστεύ-
ουμε ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στην ορθή κα-
τανομή και διάθεση της παρακρατηθείσας εισφοράς 

Φρονούμε δε ότι προκειμένου να επιτευχθεί ο 
σκοπός της ως άνω ρύθμισης, που σύμφωνα με την 
αιτιολογική έκθεση του Νόμου είναι η οικονομική 
αυτάρκεια των συλλογικών οργάνων εκπροσώπη-
σης των συνταξιούχων χωρίς να υπάρχει η ανάγκη 
κρατικής οικονομικής ενίσχυσης , η εισφορά 0,20 € 
θα πρέπει να παρακρατείται από τις κύριες συντά-
ξεις, όλων των συνταξιούχων, το δε συνολικό ποσό 
που θα προκύπτει από την παρακρατηθείσα εισφο-
ρά 0,20€ θα πρέπει να περιέρχεται αποκλειστικά 
στις Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες οι οποίες 
στερούμενες συχνά των εισφορών των μελών τους, 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο ματαιώσεως των σκο-
πών τους. 

Η δε Επιτροπή, για την διανομή του εν λόγω πο-
σού, θα πρέπει να λάβει υπόψη της τα εξής δύο 
κριτήρια ήτοι α) την δύναμη των μελών κάθε σωμα-
τείου και β) το συνολικό ποσό εισφοράς που κατα-
τέθηκε από τα παραπάνω μέλη.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.)

Η Ομοσπονδία Συνταξιουχικών Τραπεζικών Οργανώσε-
ων Ελλάδος (ΟΣΤΟΕ), διοργανώνει το Εκλογοαπολογι-
στικό της Συνέδριο την Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2017, στο 
ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ».

Την επόμενη μέρα, Τετάρτη 15 Νοεμβρίου, θα διεξα-
χθούν οι εκλογές, στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

Υπενθυμίζουμε, πως η παρουσία των Συνταξιούχων της 
ΑΤΕ, στην Ομοσπονδία, είναι σημαντική, αφού συμμετέ-
χουμε με 3 μέλη μας στο Δ.Σ., ένα από τα οποία είναι ο κ. 
Μυλωνάς Γεώργιος, Γενικός Γραμματέας της. Οι άλλοι δύο 
είναι οι κ.κ. Μαράντος Δημήτριος και Λεβέντης Νικόλαος.

ΟΣΤΟΕ
Είναι γνωστές οι θέσεις του Συλλόγου μας, 

για το άδικο της φορολόγησης του Βοηθήμα-
τος που χορήγησε ο ΕΛΕΜ το 2016 και το 
2017, τις οποίες εξακολουθούμε να προβάλ-
λουμε.

Οι θέσεις μας αυτές έχουν υιοθετηθεί από 
Βουλευτές τόσο της συμπολίτευσης όσο και 
της αντιπολίτευσης, μεταξύ των οποίων:

• Ο Σωκράτης Βαρδάκης, ο οποίος μας 
στήριξε όχι μόνο κατά τη συνάντηση που εί-
χαμε με την αρμόδια Υφυπουργό, αλλά και 
δημόσια, προβάλλοντας τις θέσεις μας σε το-
πική Εφημερίδα.

• Ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος προ-
χώρησε ένα βήμα πάρα πέρα, υποβάλλοντας 
σχετική ερώτηση στον Υπουργό Οικονομικών.

• Ο Βασίλης Κεγκέρογλου, ο οποίος μας 
γνωστοποίησε την ερώτηση που και αυτός 
υπέβαλε στον Υπουργό Οικονομικών και η 
οποία έχει ως εξής:

<<ΘΕΜΑ: «Αδικαιολόγητη φορολόγηση 
των άπαξ χορηγηθέντων ποσών που κατέ-
βαλλε το 2016 ο ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ».

Το θέμα της φορολογικής αντιμετώπισης 
προκαταβολής, έναντι μελλοντικής, προνοια-
κού τύπου παροχής που νόμιμα χορήγησε το 
2016 σε μέλη του, ο ασφαλιστικός φορέας 
συνταξιούχων και πρώην υπαλλήλων ΑΤΕ 
(Ταμείο Υγείας Προσωπικού της Αγροτικής 
τράπεζας), μέσω του ΕΛΕΜ, απασχολεί έντο-
να τους δικαιούχους της εν λόγω παροχής 
γιατί φορολογήθηκε ως εισόδημα ενώ τα 
εφάπαξ χορηγούμενα βοηθήματα όλων των 
Ταμείων ΝΠΙΔ (που έχουν συσταθεί με τις 
διατάξεις του άρθρου 6. παρ.20 του νόμου 

3029/2002 ή και προγενέστερων) ουδέποτε 
έχουν υπαχθεί σε φορολογία εισοδήματος.

Οι εκπρόσωποι των Συλλόγων, σε διαδοχι-
κές συναντήσεις τους με την πολιτική ηγεσία 
του Υπουργείου Οικονομικών και την ΑΑΔΕ 
καθώς και με υπομνήματα τους, τονίζουν ότι 
η εν λόγω προκαταβολή έναντι μελλοντικής 
ασφαλιστικής παροχής, δεν αποτελεί φορο-
λογητέα ύλη(καθόσον δεν προβλέπεται από 
τη νομοθεσία φορολόγηση προκαταβολών 
που χορηγούνται από ασφαλιστικούς οργανι-
σμούς έναντι μελλοντικών παροχών των δι-
καιούχων) και ζητούν να γίνουν όλες οι απα-
ραίτητες ενέργειες ώστε να σταματήσουν να 
θίγονται από την αδικαιολόγητη φορολόγηση 
της προκαταβολής αυτής, ως εάν να επρόκει-
το για εισόδημα. 

Επειδή σύμφωνα με τις θέσεις που υπο-
στηρίζει η ΑΑΔΕ στο από 19.9.2017 δελτίο 
τύπου, μεταξύ άλλων ορίζεται ότι: «ποσά τα 
οποία καταβάλλονται ως οικονομική ενίσχυ-
ση, χωρίς να έχουν τα εννοιολογικά γνωρί-
σματα του εισοδήματος, ήτοι περιοδικότητα 
και μόνιμη πηγή προέλευσης, δεν συνιστούν 
εισόδημα και, συνεπώς, απαλλάσσονται του 
φόρου εισοδήματος». 

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ,
Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθεστε 

να προβείτε ώστε να επιλυθεί το εν λόγω 
ζήτημα, με την ίδια ακριβώς αιτιολογική 
βάση, όπως αυτή διατυπώνεται στην από 
19.09.2017 ανακοίνωση της ΑΑΔΕ; >>

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Η ΑΔΙΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ 
ΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΛΕΜ

Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Μετά την παραίτηση του κ. Μουλίνου Νίκου, από το Δ.Σ. 

της Α.Γ.Σ.Σ.Ε., για προσωπικούς λόγους, σε συνεδρίαση του, 
στις 27.9.2017, το Δ.Σ. ανέδειξε νέο Πρόεδρο, τον κ. Ιορδα-
νίδη Ιωάννη.

Του ευχόμαστε, καλή επιτυχία στο έργο του.
Το Νέο Δ.Σ. στην Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Την Τετάρτη 27/9/2017 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμ-

βούλιο της ΑΓΣΣΕ και κατόπιν παραιτήσεως, για προσωπι-
κούς λόγους, του Προέδρου της Νίκου Μουλίνου, ανέδειξε 
το νέο Δ.Σ. της Συνομοσπονδίας που έχει ως εξής: 
Πρόεδρος             Ιωάννης Ιορδανίδης
Αναπληρωτής Πρόεδρος            Ευθύμιος Ρουσίας
Γενικός Γραμματέας            Πέτρος Βογιατζής
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας  Δημήτριος Γεωργίου
Γραμματέας Οικονομικού           Γιώργος Νιάρχος
Αναπληρωτής Γρ. Οικονομικού  Γιώργος Σβουρδάκος 
Γραμματέας Οργανωτικού          Κώστας Κοντούλης
Αναπληρωτής Γρ. Οργανωτικού   Φώτης Κρυτσάνης

Από το Γραφείο Τύπου της ΑΓΣΣΕ


