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ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ  
 
 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 
 

Με συνεχή καθημερινή παρουσία στα γραφεία μας, προσπαθήσαμε 

να είμαστε κοντά σας και να δίνουμε λύσεις στα πολλά και πολύπλοκα 
προβλήματα της μεγάλης οικογένειας των Συνταξιούχων της ΑΤΕ. 

 

❖ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
 Τα χρόνια που διανύουμε, δεν επιτρέπουν την παρουσία 2 ή και 

περισσοτέρων Συλλόγων Συνταξιούχων της ίδιας Τράπεζας.  
Με πρωτοβουλία του Συλλόγου μας, ξεκίνησαν, προχωρούν και 

βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο οι συζητήσεις για την ενοποίηση των 

Συλλόγων Συνταξιούχων. 

❖ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΛΗ 
Προσπαθώντας να έχουν όλα τα μέλη, άμεση και έγκυρη ενημέρωση, 

χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα που προσφέρει η τεχνολογία (site, mail, 
facebook) διατηρώντας και τον κλασσικό τρόπο επικοινωνίας, με την έντυπη 
μορφή της εφημερίδας, αλλά και επιστολές, κατά περίπτωση.  

Όποιος, δεν μας έχει δώσει e-mail, τον καλούμε να το 

κάνει άμεσα.   

❖ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ –  

❖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ 
Μετά την ένταξή μας στον ΕΟΠΥΥ, έγιναν πολλές προσπάθειες για να 

βρεθούν προγράμματα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης. Μετά από έρευνες 
και διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή, προτείνουμε : 

➢ Τα Πολυιατρεία της Aplha Bank, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 
➢ Ειδικές τιμές κατά περίπτωση σε συγκεκριμένα Διαγνωστικά 

Κέντρα και μεμονωμένους γιατρούς, ανά την Ελλάδα.  

Έχουν ζητηθεί προσφορές για ομαδικό πρόγραμμα ασφάλισης από 
Εταιρίες, αλλά υπάρχουν δυσκολίες για τους άνω των 70 ετών.  

❖ ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ    -  

❖  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ   
 Ο Σύλλογος, κατανοώντας, τους παράλογους καιρούς που ζούμε, και 
τις μύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, προχώρησε σε 
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δεύτερη, νέα μείωση της εισφοράς υπέρ Συλλόγου από 4,5 σε 4 και τελικά 
διαμορφώθηκε σε 3,5 τοις χιλίοις (3,5‰).  

Αυτό ήταν ένα σημαντικό κόστος για το Σύλλογο που κατέβαλλε 
μεγάλες προσπάθειες και όχι μόνο δεν μείωσε τις παροχές προς τα μέλη 

του, και παρουσιάζει ακόμα πιο πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα, με 
συνεχής διοργανώσεις επισκέψεων σε μουσεία και  εκθέσεις αλλά και λόγω 
των καταστάσεων, έχει αρχίσει ποικίλους και μακροχρόνιους δικαστικούς 

αγώνες. 
Σημαντική είναι η ανακαίνιση του εντευκτηρίου του Συλλόγου μας, 

που η αίθουσά του, φιλοξενεί Λέσχη Ανάγνωσης, κινηματογραφικές 

βραδιές, διαλέξεις και άλλα. Καθημερινά σας περιμένουμε με φρέσκο καφέ. 

❖ ΟΣΤΟΕ 
Στις 15 Νοεμβρίου, στις εκλογές της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων 

Τραπεζικών, εκλέξαμε στο Δ.Σ. τους κ.κ. Μυλωνά Γεώργιο, που πήρε τη 
θέση του Γεν. Γραμματέα, Μαλαμή Γεώργιο, που πήρε τη θέση του  Β’ 

Αντιπροέδρου καθώς και τους Λεβέντη Νικόλαο και Ανδρεαδάκη 
Δημήτρη, μέλη του Δ.Σ. 

 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ 
❖ ΤΥΠΑΤΕ – ΕΛΕΜ 

 Είναι σε όλους γνωστή η θέση του Συλλόγου, για τον τρόπο που 
πρέπει να διανεμηθούν τα αποθεματικά του ΕΛΕΜ, αλλά, δεν έχει γίνει 

αποδεκτή. 
 Παρόλα αυτά, μετά από τεράστιες προσπάθειες, με παρεμβάσεις σε 
συλλογικό, νομικό και προσωπικό επίπεδο, καταφέραμε να μοιρασθεί ένα 

μέρος των αποθεματικών με τον τρόπο που διενεμήθησαν. 
 Ο τρόπος που αντιμετωπίζουν οι Διοικήσεις του ΤΥΠΑΤΕ και ΕΛΕΜ, 
τις απόψεις του Συλλόγου Συνταξιούχων, είχε σα συνέπεια την εξοντωτική 

φορολόγηση του Έκτακτου αυτού Βοηθήματος.  
 Όσες προσπάθειες κι αν κατέβαλε ο Σύλλογος, για ανατροπή του 

τρόπου φορολόγησης, δεν είχαν αποτέλεσμα.  
 Μετά από όλα αυτά, καταθέσαμε αγωγή για τροποποίηση του 
καταστατικού του ΤΥΠΑΤΕ και την αναγνώριση δικαιώματος ψήφου 

στις Γενικές Συνελεύσεις του ΤΥΠΑΤΕ, των συνταξιούχων του 
Ταμείου και αναμένουμε.  

❖ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
 Ο Σύλλογος προσβάλλει κάθε νόμο που μειώνει τις συντάξεις. 
Η προσφυγή μας για τον τελευταίο νόμο 4387/2016, το λεγόμενο νόμο 
«Κατρούγκαλου» συζητήθηκε στις 6 Οκτωβρίου, μετά από αναβολές. 

Η εφαρμογή του ίδιου νόμου στην Επικουρική Σύνταξη δεν επέφερε 
περαιτέρω μειώσεις στις Επικουρήσεις μας. Εμείς, τον έχουμε προσβάλλει, 

αναμένουμε την ημερομηνία συζήτησης, και έχουμε καταθέσει αγωγή για 
την σωστή εφαρμογή της εισφοράς αλληλεγγύης του νόμου 3986 
στην επικουρική μας σύνταξη. 



 Έχουμε ζητήσει με εξώδικα από το ΙΚΑ και το ΕΤΕΑ να εφαρμόσει 
στις αποφάσεις του ΣτΕ και να καταργήσει τις μειώσεις από το 2012 και 

μετά και συνεχίζουμε με ομαδικές αγωγές (έχουν ήδη κατατεθεί 16 
ομαδικές, των 49 ατόμων κάθε μία) έτσι ώστε ο καθένας να έχει απόφαση 

στο όνομά του, με ακριβές ποσό που του οφείλει ο Ασφαλιστικό Φορέας, με 
πολύ χαμηλό κόστος, ελπίζοντας σε αλλαγή των συνθηκών στο μέλλον. 

❖ ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΣΗΣ 
 Ο Σύλλογος, από την πρώτη στιγμή, κατέθεσε προσφυγή στο ΣτΕ, 

καθώς και στο Διοικητικό Πρωτοδικείο για ακύρωση της απόφασης 
του ΕΤΕΑ που διακόπτει την καταβολή της Επικουρικής Σύνταξης, όταν 

συμπληρωθεί ο χρόνος που είναι κάποιος ασφαλισμένος στον ΕΛΕΜ, 
εφαρμόζοντας και ερμηνεύοντας εσφαλμένα συγκεκριμένο άρθρο του 
Καταστατικού. Αμέσως, κατέθεσε και ασφαλιστικά μέτρα που απορρίφτηκαν 

με  την αιτιολογία πως δεν συντρέχει λόγος, αφού ο δικαιούχος, 
εξακολουθεί να παίρνει τη μεγαλύτερη κύρια σύνταξη. 

 Έχουμε 2 αποφάσεις επί της διαδικασίας και όχι επί της ουσίας για 
το θέμα αυτό, που δεν μας είναι αυτό που ελπίζαμε. 
 Την 721/2017 του ΣτΕ και την 8086/2017 του Διοικητικού 

Πρωτοδικείου Αθηνών.  
 Μετά από αυτές τις εξελίξεις περιμένουμε την συζήτηση και απόφαση 
επί της αγωγής στο Διοικητικό Πρωτοδικείου Αθηνών με άλλη αιτιολογική 

βάση.  
 Ανάλογα με το αποτέλεσμα θα δούμε πως θα κινηθούμε. 

Προς το παρόν, ζητούμε από όλους τους νέους συνταξιούχους, να 
κάνουν ένσταση κατά της Πράξης Απονομής Επικούρησης, προκειμένου να 
απαλειφθεί από αυτή, η «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ» της επικούρησης.  

❖ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ 

ΠΛΗΡΩΝΕ η Τράπεζα για Κύρια και Επικουρική Σύνταξη, μέχρι την 

ηλικία του 65ου έτους, κάθε συνταξιούχου, σύμφωνα με τον Οργανισμό της 
Τράπεζας. Θα γίνει αυτή η προσπάθεια, αν και δεν υπάρχουν αρκετές 

ελπίδες εξ αιτίας νομικών ερμηνειών, προκειμένου σε εφαρμογή του νόμου 
Κατρούγκαλου, να μην έχουμε πρόβλημα με τα χρόνια υπηρεσίας. 

❖ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ 
Ο αγώνας μας, για την εισφορά υπέρ Υγείας, είναι σε πολλά μέτωπα.  
α) ζητάμε την μείωση της εισφοράς από 6% σε 4% στην καθαρή Επικουρική 

σύνταξη. 
β) ζητάμε την κράτηση 4% υπέρ ΕΟΠΥΥ στην καθαρή σύνταξη από την 
ημερομηνία της ένταξης 1.6.2013 έως την ημέρα που αυτό άρχισε να 

εφαρμόζεται τον Ιούλιο του 2016. 
γ) Με υπομνήματα και παρέμβαση του ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ζητάμε 
την σωστή απόδοση των αναδρομικών της κράτησης στην κύρια σύνταξη.  

❖ ΕΦ’ ΑΠΑΞ  
Πολύ καλή έκβαση είχε η περίπτωση των 200 και πλέον μελών μας, 
εξοδούχων πριν το Φεβρουάριο του 2004, που μέσω του Συλλόγου 

κατέθεσαν εκ νέου αγωγή για την καταβολή ολόκληρου του ποσού του Εφ’ 



άπαξ μετά την απόφαση του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα του πλαφόν 
στο εφάπαξ. Το δικαστήριο τους επιδίκασε και τόκους. 

❖ ΝΕΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 28.7.2012 
Μεγάλη βαρύτητα δώσαμε στα θέματα που έχουν οι νέοι συνάδελφοί μας 
τόσο με τον Εκκαθαριστή όσο και με την συνταξιοδότησή τους. 

Ο Σύλλογος, έχει κάνει γραπτές παρεμβάσεις αλλά και παραστάσεις τόσο 
για το υπόλοιπο της δικαιούμενης αποζημίωσης όσο και με το πρόβλημα 
που έχουν 65 περίπου συνάδελφοι, που αποχώρησαν από την Τράπεζα 

Πειραιώς και στη συνέχεια προχώρησαν σε αυτασφάλιση, στηριζόμενοι σε 
Ειδικό Νόμο, προκειμένου μετά να βγουν στη σύνταξη. ‘Όταν έφθασε εκείνη 

η ώρα, παρόλο που υπάρχει γνωμοδότηση του Ν.Σ. του Κράτους, που τους 
δικαιώνει, στελέχη του ΕΦΚΑ, σήμερα, εφαρμόζουν αυθαίρετα το νόμο και 
τους μειώνουν τη σύνταξη λόγω ορίου ηλικίας. 

Ανάλογο καθεστώς ακολουθείται και από το ΕΤΕΑΕΠ, στην απονομή της 
Επικουρικής Σύνταξης, που δεν εφαρμόζονται επακριβώς ειδικές διατάξεις 

του Κανονισμού του ΕΛΕΜ. 

❖ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
 Είναι γνωστή σε όλους μας και κυρίως στους παλαιότερους ότι το 
ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο που είχαμε με την ΑΓΡΟΤΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, σε περίπτωση θανάτου και μόνο, σταμάτησε και δόθηκε ένα 
ποσό στους εναπομείναντες δικαιούχους, προκειμένου να μην έχουν 

περαιτέρω απώλειες, αφού κρίθηκε ασύμφορο για αυτούς. 
Η υπόθεση έκλεισε με συμβιβασμό στο ποσό των 100.000 χιλ. Ευρώ και 
ούτε ένα Ευρώ παραπάνω. 

 Η εξωδικαστική λύση, σε αυτό το θέμα ήταν μέσα στους πρώτους 
στόχους, αυτής της Διοίκησης και είμαστε περήφανοι που την πετύχαμε, 

δεδομένου ότι ήταν και ένα θέμα που αφορούσε παλαιότερες διοικήσεις. 
 

Τα θέματα, λοιπόν, είναι πολλά, άλλα τα λύσαμε, άλλα 

προσπαθήσαμε και δεν τα καταφέραμε, μερικά ακόμα προσπαθούμε να τα 
φέρουμε εις πέρας, αλλά είμαστε εδώ και σας θέλουμε δίπλα μας. 

Σας ευχαριστούμε και με τη δική σας βοήθεια θα συνεχίσουμε τις 

προσπάθειες μετά τις επικείμενες εκλογές. 
 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

      ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ             ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ 

 

 
 


