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ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Σ
τις 10 Ιανουάριου του 2020 μετά από
σχετικό αίτημα που υπέβαλλε ο ΕΦΚΑ,
και έγινε αποδεκτό, συζητήθηκε πιλοτική
δίκη στο ΣτΕ σχετικά με το ζήτημα των αναδρομικών ποσών των συντάξεων που είχαν
μειωθεί με τους νόμους 4051/2012 και
4093/2012 που κρίθηκαν αντισυνταγματικοί, καθώς και την κατάργηση των Δώρων
και Εορτών και τους Επιδόματος Αδείας.
Σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση
αυτή που θα κρίνει την χρονική περίοδο των
αναδρομικών που θα επιστραφούν στους
συνταξιούχους αναμένεται μέσα στον Ιούνιο.
Το χρονικό δε διάστημα, που πάλι από
πληροφορίες, φαίνεται να προσδιορίζεται από τις 10 Ιουνίου 2015 - ημερομηνία που το ΣτΕ δημοσίευσε την απόφαση
για την αντισυνταγματικότητα των νόμων
4051 και 4093/2012 - μέχρι τις 12 Μαίου 2016, ημερομηνία που δημοσιεύθηκε ο
νόμος Κατρούγκαλου στην εφημερίδα της
Κυβερνήσεως. Δηλαδή καλύπτει 11 μήνες.
Οι πληροφορίες συνεχίζονται και λένε πως
η απόφαση θα αναφέρεται σε όσους έχουν
ασκήσει αγωγή, πράγμα που είναι λογικό
γιατί οι αποφάσεις βάσει νομολογίας, ισχύουν μεταξύ των διαδίκων.
Οι αποφάσεις του ΣτΕ, αποτελούν δεδικασμένο και πάνω σ’ αυτές μπορεί να στηριχθεί μια Κυβέρνηση ή ένας φορέας και να
τις επεκτείνει σε όλους τους ενδιαφερόμενους ή όχι.
Το όχι, βάση πάλι νομολογίας, σημαίνει
πως ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη και να έχει βάση του
δεδικασμένου το ίδιο νομικό αποτέλεσμα.
Το ερώτημα που δημιουργείται είναι τι θα
γίνει σ’ αυτή την περίπτωση; Τι θα γίνει με
όσα μέλη μας, δεν έχουν ασκήσει αγωγές; τι
θα γίνει με το χρονικό διάστημα μετά τις 12
Μαίου 2016 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2018
που εξακολουθούσαν οι ισχύουν οι συνέπειες των νόμων 4051 και 4093/2012;
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Στο ερώτημα αυτό δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε
είναι να σας εκθέσουμε με κάθε λεπτομέρεια την κατάσταση και εσείς με τη κρίση
και την εμπειρία σας να αποφασίσετε τι θα
κάνετε.

Ο Σύλλογος, λοιπόν, ενημερώνει, πληροφορεί και διασφαλίζει συμφέρουσες συνεργασίες με δικηγορικά γραφεία, πιέζει
με όλες του τις δυνάμεις την Πολιτεία, για
τη διασφάλιση του δίκαιου των μελών του,
αλλά δεν παίρνει αποφάσεις για εσάς.
Έτσι τα δεδομένα και οι πληροφορίες μας,
για τα αναδρομικά είναι οι εξής:
• Οι νόμοι 4051/2012 και 4093/2013
έχουν κριθεί αντισυνταγματικοί τον Ιούνιο του 2015 και συγχρόνως περιόρισαν
τις συνέπειες της αντισυνταγματικότητας
από τις 10.6.2015 και μετά, λόγω της
ιδιαίτερης οικονομικής κατάστασης της
χώρας.
• Με τις ομαδικές αγωγές που έχουμε
ασκήσει μέσω του Συλλόγου, παρότι διεκδικούμε αναδρομικά 5ετίας πίσω, από
την ημερομηνία κατάθεσης της αγωγής,
οι πληροφορίες δείχνουν πως τα αναδρομικά θα περιορισθούν από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του ΣτΕ.
• Η Πολιτεία έλεγε μην κάνετε αγωγές, ότι
απόφαση θα βγάλει το ΣτΕ, θα ισχύσει για
όλους
• Τα δικαστήρια βγάζουν αποφάσεις που
δεσμεύουν τους δυαδικούς.
• Η Κυβέρνηση και το Δ.Σ. του κάθε Φορέα
μπορεί αποφασίσει και να επεκτείνει τις
αποφάσεις σε όλους τους ενδιαφερόμενους ή όχι.
• Σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ του
Ιουνίου 2015, μπορεί να επαναληφθεί
η στέρηση της δικαστικής διεκδίκησης
αναδρομικών μετά την έκδοση της απόφασης.
• Τα μέλη που έχουν ασκήσει ομαδικές
αγωγές μέσω του Συλλόγου, καλύπτονται
χρονικά μέχρι 30.4.2016, δηλ. υπολείπονται 12 ημέρες για την πλήρη κάλυψη του
χρονικού διαστήματος αναδρομικών.
• Υπάρχει δυνατότητα διεκδίκησης αναδρομικών με νέα αγωγή από 1.5.2016 έως
και 31.12.2018.
• Το χρονικό διάστημα 10.6.2015 έως και
12.5.2016 θεωρείται σίγουρα κερδισμένο.
• Για το χρονικό διάστημα έως 31.12.2018
υπάρχουν πιθανότητες.
Αυτά για την πλήρη ενημέρωσή σας.
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Αγαπητές Συναδέλφισσες
Αγαπητοί Συνάδελφοι
Ελπίζουμε πως η καθυστερημένη επικοινωνίας μας,
λόγω των ξεχωριστών συνθηκών που ζήσαμε, σας
βρίσκει όλους με υγεία.
Η αναπάντεχη εξέλιξη της διάδοσης του ιού COVIT-19
σε όλο τον κόσμο και οι αναπόφευκτες συνέπειες στην
οικονομία, δεν ήταν δυνατόν να αφήσει ανεπηρέαστα
τα θέματα που μας απασχολούν.
Παρ’ όλο που αυτό το χρονικό διάστημα – σχεδόν 3
μήνες – όλη η προσοχή της Κυβέρνησης ήταν στραμμένη της αντιμετώπιση της πανδημίας και τη εύρεση
πόρων για ενίσχυση του κόσμου που έμεινε χωρίς
εργασία, ο Σύλλογος, δεν σταμάτησε να οχλεί και να
υπενθυμίζει στους αρμόδιους φορείς – Υπουργεία και
Ασφαλιστικά Ταμεία (ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΠ) τα προβλήματά μας.
Επίσης, η τηλεφωνική επικοινωνία μαζί σας, δεν
σταμάτησε καμία μέρα, και σας απαντούσαμε σε κάθε
απορία σας, σύμφωνα με τις εξελίξεις. Κάθε φορά που
κρίναμε απαραίτητο να σας ενημερώσουμε, υπάρχουν
σχετικές ανακοινώσεις στο facebook και στην ιστοσελίδα του Συλλόγου.
Τώρα που σιγά – σιγά, επανερχόμαστε στην ομαλότητα, έχετε στα χέρια σας την εφημερίδα μας και στη
συνέχεια θα διαβάσετε αναλυτικά σε πιο σημείο βρίσκεται κάθε θέμα που μας ενδιαφέρει.
Παρ’ ότι όλοι μας, λόγω ηλικίας, ανήκουμε στην ομάδα υψηλού κινδύνου, με προσοχή και ψυχραιμία θα
καταφέρουμε να ξεπεράσουμε και αυτή τη δυσκολία.
Με συναδελφικούς Χαιρετισμούς
το Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Ο μήνας Μάιος, είναι ο μήνας, που ως γνωστόν πραγματοποιείται η Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση.
Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας, που δεν κυκλοφόρησε, λόγω της κατάστασης, όπως σας είχαμε
ενημερώσει στις 16.1.2020, θα υπήρχε η πρόσκληση
της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου μας, προγραμματισμένη για το τέλος περίπου του μηνός Μαΐου.
Η παραπάνω συνέλευση θα έδινε στα μέλη το δικαίωμα
έγκρισης του Νέου Καταστατικού του Συλλόγου, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι ενέργειες της ενοποίησης.
Ατυχώς, η πανδημία ακύρωσε όλα μας τα σχέδια. Ευελπιστούμε, αν όλα πάνε καλά να πραγματοποιηθεί Γενική
μας Συνέλευση το συντομότερο δυνατόν.
Σας ενημερώνουμε όμως ότι στο Δ. Συμβούλιο την
10/6/20, αποφασίσαμε, τροποποιήσαμε και συμφωνήσαμε το σχέδιο του καταστατικού και σας πληροφορούμε ότι θα περάσει από Καταστατική Συνέλευση η οποία
θα πραγματοποιηθεί όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες και
τα Υγειονομικά πρωτόκολλα.
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ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Τον Ιούλιο του 2014 μια άδικη και
αναπάντεχη απόφαση του τότε ΕΤΕΑ, στέρησε
την Επικουρική Σύνταξη σε μία νύχτα, σε
1500 συναδέλφους και στη συνέχεια ίσχυσε
για 4,5 περίπου χρόνια, με συνέπεια σήμερα
2.500 περίπου συνταξιούχοι της Αγροτικής
Τράπεζας, να είναι οι μόνοι συνταξιούχοι που
έχασαν το δικαίωμα της λήψη Επικουρικής
Σύνταξης.
Ο Σύλλογος, από την πρώτη στιγμή,
αντέδρασε με όλους τους τρόπους και σε
συνεργασία με όλους τους φορείς και τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις (ΟΣΤΟΕ και
ΑΓΣΕΕ), όπως σας είναι γνωστό, επέτυχε αυτή
η αδικία να σταματήσει και από 3.12.2018 και
μετά οι συνταξιούχοι της ΑΤΕ, θα λαμβάνουν
την Επικουρική τους Σύνταξη, εφ όρου ζωής.
Σήμερα λοιπόν ζούμε την παράλογη
και παντελώς άνιση αντιμετώπιση, των
2.500 συναδέλφων που εξακολουθούν να
μην λαμβάνουν Επικουρική Σύνταξη, που
πλήρωναν εισφορές και συνοδεύει ισοβίως
την Κύρια Σύνταξη, ενώ όλοι οι υπόλοιποι
την λαμβάνουν κανονικά. Σημειώνεται ότι
η ΑΤΕ, για όλους όσους αποχωρούσαν από
την Τράπεζα σε ηλικία μικρότερη των 65
ετών, συνέχιζε να καταβάλλει το σύνολο των
εισφορών αλλά και την Επικουρική Σύνταξη,

μέχρι αυτή την ηλικία, με αποτέλεσμα στο
ΕΛΕΜ, να έχουν καταβληθεί εισφορές γι’
αυτούς τους ανθρώπους, 40 ή 45 ετών.
Όπως, σας έχουμε ενημερώσει σε συνάντηση
που είχαμε με τον Υποδιοικητή του ΕΤΕΑΕΠ,
στις αρχές του χρόνου, μας είχε υποσχεθεί
πως μέσα στον Απρίλη, θα έλυνε αυτό το
θέμα με νέα νομοθετική ρύθμιση, που θα
περιλαμβανόταν σε ένα μίνι ασφαλιστικό
νομοσχέδιο.
Δυστυχώς, οι συνθήκες, δεν επέτρεψαν κάτι
τέτοιο. Παρ’ όλα αυτά, την 26 Μαίου 2020 οι
Σύλλογοι Συνταξιούχων υπέβαλλαν εκ νέου
υπόμνημα στο Διοικητή και Υποδιοικητή του
ΕΦΚΑ για να δοθεί πολιτική λύση με νομοθετική ρύθμιση στο επόμενο σχετικό Νομοσχέδιο
για να τελειώσει το ζήτημα εκτός των δικαστικών αιθουσών.
Στις 5.6.2020 είχε προσδιορισθεί δικάσιμος
για το θέμα, όμως αναβλήθηκε , λόγω των
συνθηκών.
Επίσης με το θέμα αυτό ασχολείται και η
ΑΓΣΣΕ, στα υπομνήματα που έστειλε στο
Διοικητή και Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ και
αναφέρει για μας στη παρακάτω παράγραφο:
«Μολονότι οι Ν.4554/2018 και Ν.4578/2018
καθορίζουν ότι η Επικουρική σύνταξη είναι
παρακολούθημα της Κύριας σύνταξης , δη-

λαδή συνοδεύει ισοβίως την καταβολή της
κύριας σύνταξης , το ΕΤΕΑΕΠ από 1/7/2014
κατήργησε το δικαίωμα στη λήψη επικουρικής
σύνταξης σε συνταξιούχους της ΑΤΕbank –
ΕΛΕΜ που σήμερα ανέρχονται σε 2.500. Σημειώνεται , ότι σε περίπτωση πρόωρης συνταξιοδότησης από την ΑΤΕ (λόγω μητρότητας,
υγείας, κλπ) η ΑΤΕ συνέχιζε να καταβάλλει
τόσο το σύνολο των εισφορών στην ΑΤΕbank
- ΕΛΕΜ όσο και τα ποσά των δικαιουμένων
συντάξεων στους συνταξιούχους αυτούς,
μέχρι και την συμπλήρωση του 65ου έτους
της ηλικίας τους. Συνεπώς οι περικοπείσες
επικουρικές αφορούν σε Συνταξιούχους για
τους οποίους είχαν καταβληθεί στο ΑΤΕbank
-ΕΛΕΜ εισφορές για 40-45 χρόνια.
Αποτελεί συνεπώς πράξη δικαιοσύνης η
επαναφορά από 3.12.2018 των επικουρικών
συντάξεων στους προαναφερθέντες, οι
οποίοι είναι υπερήλικοι, πένονται λόγω της
περικοπής, η δε δικαιούμενη επικουρική
σύνταξη είναι πολύ χαμηλή.
Το πρόβλημα αυτό , μεταξύ άλλων δυσμενών
συνεπειών σε βάρος των εργαζομένων και
συνταξιούχων της ΑΤΕ (π.χ διάλυση του
αυτοτελούς Ταμείου Υγείας κ.α) ήταν συνεπακόλουθο της πώλησης και συγχώνευσης της
ΑΤΕ στην Τράπεζα Πειραιώς.»

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Γ.Σ.Σ.Ε
Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. ΣΤΙΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΝΕΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. προσεκλήθη στη σχετική
διαβούλευση του Νέου Ασφαλιστικού
Νομοσχεδίου, που πραγματοποιήθηκε στην
αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής ενώπιον
της προς τούτο Νομοπαρασκευαστικής
Επιτροπής, παρουσία του Υπουργού
Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση, πλήθους
Κοινωνικών Φορέων, Συνδικαλιστικών
Οργανώσεων και βουλευτών όλων
των Κομμάτων στην οποία η Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο και τον
Γενικό Γραμματέα της Συνομοσπονδίας
κυρίους Δημήτρη Ανδρεαδάκη και Πέτρο
Βογιατζή αντίστοιχα.
Η εισήγηση του Προέδρου της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
επικεντρώθηκε στα εξής καίρια σημεία:
α) Ότι κατά την διάρκεια της 10ετους
οικονομικής κρίσης, ενώ το ΑΕΠ της Χώρας
μειώθηκε στο 25% περίπου, οι προ του
2016 συνταξιούχοι υπέστησαν μνημονιακές
περικοπές και μειώσεις στις συντάξεις τους
πλέον του 50% και ταυτόχρονα ανέλαβαν
το ηθικό χρέος και καθήκον να στηρίξουν
τα άνεργα παιδιά και εγγόνια τους,
συμβάλλοντας έτσι οι συνταξιούχοι με την
επώδυνη οικονομική συνεισφορά τους στην
ανάταξη της Χώρας, γεγονός που επιβάλλει
στην Κυβέρνηση και στον Υπουργό Εργασίας
κ. Γιάννη Βρούτση να συμπεριλάβουν
στο Νομοσχέδιο βελτιωτικές διατάξεις
ενίσχυσης και οικονομικής στήριξης των
παλαιών συνταξιούχων, ως αναγνώριση
της προσφοράς τους.

β) Ότι κατά τον επανυπολογισμό των
συντάξεων με το Ν.4387/2016 υπήρξαν
διαφορετικά κριτήρια:
• σε όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά το
Νόμο αυτό και
• σε όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν το
Νόμο και ειδικότερα τους παλαιότερους
εξ αυτών , γεγονός που επιβάλλει την ίση
μεταχείριση των παλαιών προς τους νέους
συνταξιούχους στον τρόπο επανυπολογισμού των συντάξεων, Κύριων και Επικουρικών.
γ) Ειδικότερα
δε, αναφέρθηκε σε
αναγκαίες βελτιώσεις του Νομοσχεδίου
όπως:
• Συνυπολογισμός στην σύνταξη των
παλαιών συνταξιούχων των Δώρων
Χριστουγέννων – Πάσχα και επιδομάτων
Αδείας, Γάμου κατ΄αντιστοιχία προς τους
νεότερους, είτε χορήγηση 13ης Σύνταξης.
• Συνυπολογισμός όλου του χρόνου
καταβολής των υψηλότερων εισφορών για
τον καθορισμό του ύψους των συντάξεών
των παλαιών συνταξιούχων αντίστοιχα με
τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων
των νέων συνταξιούχων.
• Στα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων
επιβάλλεται να αναφέρεται σε χωριστή
καταχώριση το δικαιούμενο ποσό για το
επίδομα γάμου.
• Οι παλαιοί συνταξιούχοι με θετική
Προσωπική Διαφορά συνεχίζουν να
μεταφέρουν το Άχθος αυτό και με το
συζητούμενο ασφαλιστικό. Για λόγους
βελτίωσης των συντάξεων των παλαιών
συνταξιούχων θα πρέπει να ενσωματωθεί

η προσωπική διαφορά στην Ανταποδοτική
Σύνταξη.
• Οι συντελεστές αναπλήρωσης του
Νομοσχεδίου
να
αναμορφωθούν
τουλάχιστον από τα 28 έτη ασφάλισης και
πάνω, αντί των 30 ετών του εργασιακού
βίου που αναγράφεται στο Νομοσχέδιο.
• Επειδή δεν αναφέρεται στο Νομοσχέδιο
η παρακράτηση από τις συντάξεις των
συνδικαλιστικών εισφορών των μελών
υπέρ των Συλλόγων τους, όπως γινόταν
από δεκαετίες και πλέον, επιβάλλεται
να γίνει αναφορά στο Νομοσχέδιο για τη
συνέχιση της παρακράτησης των εισφορών
αυτών από τον ΕΦΚΑ.
• Η προβλεπόμενη εντός πενταετίας
εξάλειψη της Αρνητικής Προσωπικής
Διαφοράς (Α.Π.Δ.) για μεν το 2019 οι
κρατήσεις υπέρ ΑΚΑΓΕ και ΕΟΠΥΥ
υπολογίζονται λανθασμένα πάνω σε
ανύπαρκτο εισόδημα, αφού τα 4/5 της Α.Π.Δ.
εξακολουθούν να οφείλονται, κατά δε το
2020 τα 3/5 εξακολουθούν να οφείλονται.
Επιβάλλεται όπως ο ΕΦΚΑ τακτοποιήσει το
θέμα με την καταβολή αναδρομικών στους
δικαιούχους για τις ανωτέρω επιβαρύνσεις.
Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί στις
11.2.2020 εκδήλωση του Κινήματος Αλλαγής για το Νέο Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο
στον ίδιο χώρο στην οποία εκπροσωπήθηκε
η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. από τον Πρόεδρο και τον Γενικό
Γραμματέα της, όπου και έγινε σχετική εισήγηση του Προέδρου της Συνομοσπονδίας.
Το Γραφείο Τύπου
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ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
ΑΠΟΛΥΣΗΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΕbank
Η αποζημίωση απόλυσης είναι ένα θέμα που απασχολεί
μέλη μας αλλά και εν ενεργεία ακόμα υπαλλήλους, έτσι
οι ενέργειες γίνονται από κοινού με το ΣΕΤΑΠ. Στις
14.5.2020 μετά από αίτημα και παρόλες τις δυσκολίες,
πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υφυπουργό
Οικονομικών κ. Βεσυρόπουλο για το θέμα αυτό.
Έγινε διεξοδική ενημέρωση για το θέμα και κατατέθηκε
σχετικό Υπόμνημα που ζητά νέα Υπουργική απόφαση
για την καταβολή του υπολοίπου 33% της αποζημίωσης
απόλυσης.
Αναμένεται
επόμενη
συνάντηση
με
τον
Υφυπουργό
για
τα
αποτελέσματα
των
ενεργειών που υποσχέθηκε πως θα κάνει.

ΤΥΠΑΤΕ - ΕΛΕΜ
Το θέμα που απασχολεί χιλιάδες συνταξιούχους μέλη μας
και που έχει να κάνει με τα διαθέσιμα του ΕΛΕΜ απασχόλησε
το τελευταίο καιρό, αν και μέσω δύσκολων ημερών λόγω
του κορονοϊου, τα μέλη του Δ.Σ. και ζητήσαμε με επιστολή
μας από το Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ συνάντηση προκειμένου να μας
ενημερώσουν και στη συνέχεια να σας ενημερώσουμε. Αντί
ορισμού συνάντησης λάβαμε επιστολή από τον Πρόεδρο του
Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ που μας ενημερώνει για τις προσπάθειες
που κάνει να «νοικοκυρέψει» το ΤΥΠΑΤΕ.
Αναφέρει ότι λόγω των γεγονότων «έχει επέλθει
μια αναγκαστική αναστολή των διαδικασιών» και ζητάει
την υπομονή μας μέχρι την επαναφορά στην κανονικότητα.
Επίσης,
Για οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να γίνει τροποποίηση
του Καταστατικού και μας πληροφορεί για τη Δημιουργία
Επιτροπών με την συμμετοχή και συναδέλφων
συνταξιούχων για τη διεκπεραίωση του δύσκολου αλλά
αναγκαίου αυτού έργου αλλά και της εκκαθάρισης του
μητρώου των μελών.
Σημειώνουμε τις θέσεις του Συλλόγου, σε κάθε
προσπάθεια επαναλειτουργίας του Ταμείου για παροχή
Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης.
Για την επαναλειτουργία του Ταμείου, δεν θα
χρησιμοποιηθούν χρήματα του ΕΛΕΜ.
Να εξασφαλισθεί ετήσια χρηματοδότηση από την Τράπεζα
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Να έχουν οι συνταξιούχοι, ενεργό συμμετοχή στη διοίκηση
του Ταμείου.
Ο Συνταξιούχος 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

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΤΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
ΕΦ΄ΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ
Τους τελευταίους μήνες το θέμα που μας απασχολεί αφορά τους
εξοδούχους από την ΑΤΕ, από το Φεβρουάριο 2009 και μετά και είναι
ο υπολογισμός και η καταβολή, του εφ’ άπαξ βοηθήματος, σύμφωνα
με το παλιό καταστατικό και το δικαίωμα που απορρέει σ’ αυτό, από τις
αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του Ταμείου.
Συνάδελφοι, που έχουν καταφύγει στα δικαστήρια, κερδίζουν πρωτόδικες αποφάσεις και το Ταμείο έχει φανεί ότι θέλει να προχωρήσει
σε συναινετική λύση καταβολής του 80% του υπολοίπου εφ’ απάξ, με
παραίτηση από την δικαστική διεκδίκηση και καταβολή αρχικά 5.000
ευρώ, ανεξαρτήτως ποσού διαφοράς, και τα υπόλοιπα σε βάθος χρόνου.
Όμως, μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει καμία σχετική επίσημη ανακοίνωση, ούτε έχει υπάρξει κάποια μορφή αίτησης, ούτε έχει καταβληθεί
κάποιο ποσό, σε όσους έχουν καταθέσει αιτήσεις.
Ακούγονται πολλά και ο Σύλλογος, για άλλη μια φορά ζήτησε συνάντηση με το Προεδρείο του Ταμείου, προκειμένου να σας ενημερώσει
υπεύθυνα.
Στο αίτημα αυτό, για μια ακόμη φορά, δεν υπήρξε καμία απάντηση, ούτε
γραπτή, ούτε προφορική.

ΣΑΣ ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΝΕΩΤΕΡΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Μυστηρίων …… συνέχεια!!!
Με επανειλλημένες αιτήσεις ζητήσαμε συνάντηση με τους υπεύθυνους του Ταμείου Πρόνοιας, ώστε να μας ενημερώσουν για όλα τα
θέματα που απασχολούν τα μέλη μας και τις σχετικές αποφάσεις που
έχουν πάρει, μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμμιά απολύτως απάντηση.
Το Ταμείο Πρόνοιας απέστειλε με email, επιλεγμένα σε ορισμένους
μόνο από τους ασφαλισμένους, μία αίτηση ….. επικαιροποίησης στοιχείων, με το εξής μυστηριώδες περιεχόμενο:
«Με την παρούσα αίτηση επικαιροποιώ τα προσωπικά μου στοιχεία
και τον επιθυμητό τρόπο πληρωμής και εφεξής παρακαλώ: σε συνέχεια
της από έτους 2012 αρχικής αίτησής μου και σχετικών επόμενων οι
επόμενες διαφορές εφ’ άπαξ βοηθήματος που θα προκύψουν από την
υλοποίηση των αποφάσεων της Τακτικής Γ.Σ. της 2-12-18 και επόμενων εις ολόκληρο ή ποσοστό αυτών όπως αποφασίζει κάθε φορά το
Δ.Σ. του ΑΤΠΕΑΤΕ να μου καταβάλλονται με τον παρακάτω τρόπο: »
Η αίτηση είναι σκοπίμως αόριστη, δεν αναφέρει καμία συγκεκριμένη
απόφαση, δεν κάνει καμία συγκεκριμένη αναφορά σε ποσό και αφήνεται να αιωρείται η άποψη ότι κάτι θα αποφασίσει το Δ.Σ. για όσους
παρέλαβαν το email.
Υπάρχουν συγκλίνουσες πληροφορίες ότι μετά την αποστολή των
emails επακολουθεί και τηλεφωνική επικοινωνία με τους παραλήπτες,
οι οποίοι πληροφορούνται προφορικά ότι επίκειται η πληρωμή 5.000 €
μόνο στους παραλήπτες των emails με παρακράτηση 3%.
Οι ενέργειες αυτές του Δ.Σ. του Ταμείου είναι αντίθετες με τις ρητές
διαβεβαιώσεις που έχει δώσει η Πρόεδρος του Δ.Σ. στα Δικαστήρια, οι
οποίες έχουν κατοχυρωθεί στα πρακτικά, ότι συντάσσεται μελέτη και
θα γίνει καταβολή συμπληρωματικού εφ’ άπαξ προς όλους τους δικαιούχους – ασφαλισμένους που αποχώρησαν μετά την 9.2.2009 με βάση
το παλαιό καταστατικό.
Επειδή τα όσα συμβαίνουν στο Ταμείο Πρόνοιας είναι πρωτοφανή, οι
σύλλογοι, για ύστατη φορά, καλούν την Διοίκηση του Ταμείου να συναισθανθεί τις ευθύνες της προς όλους τους ασφαλισμένους του και να
ξεκαθαρίσει, επιτέλους, την θέση του στο ζήτημα του συμπληρωματικού εφ’ άπαξ ενιαίως.
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αναμνησεισ απο την ατε

Λεπτομέρεια από την οροφή του σαλονιού
με διακοσμητικά ανάγλυφα

Το ρολόι που διακοσμούσε
την αίθουσα του Δ.Σ.

ΠΟΛΙΤΙΣτΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
Σας προτείνουμε για οικονομικές διακοπές:
1.Σαντορίνη (Pension ΜΑΚΗΣ)

2.Ηράκλειο (ΒΙΛΑ ΙΡΙΔΑ Ψάρι Φοράδα Ηρακλείου)

Για τον μήνα Αύγουστο τιμή το ΔΙΚΛΙΝΟ δωμάτιο
ΜΟΝΟ 40 ευρώ
Τηλ. Επικοινωνίας 2286031490 κα Ξαγοράρη Μαρία

Για όλους τους μήνες του καλοκαιριού
- 3 διανυκτερεύσεις σε ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟ 110 ευρώ
- 4 διανυκτερεύσεις σε ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟ 150 ευρώ
Τηλ. Επικοινωνίας 2810221962 και 6944750298 κ. Γιανναδάκης
Γεώργιος

Σας γνωστοποιούμε
ότι
το Φεβρουάριο που πέρασε,
εκδόθηκε η νέα ποιητική
συλλογή του λογοτέχνη – ποιητή,
συναδέλφου μας κ. Γιώργου
Κουρτίδη, με τίτλο «Ακηδείς».
Ακολουθεί
ένα
μικρό
απόσπασμα.
Αμαρτίες
Κάθε απόλαυση και μια ποινή.
Τίποτα ατιμώρητο!
Διαλέγεις…
Συμβιβάζεσαι…
Λιποτακτείς απ’ το απόλυτο.
Αρνείσαι να γεράσεις!
Σ’ αλυσοδένουν χίμαιρες…

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία σειρά 4 διαλέξεων με
θέμα «Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ».
Ο συνάδελφος Γιώργος Κιουρτίδης, λογοτέχνης και ποιητής,
έκανε μία εξαιρετική παρουσίαση στο εν λόγω θέμα.
Τον ευχαριστούμε ιδιαίτερα, γιατί στις 4 συναντήσεις, διάρκειας
90 λεπτών έγινε μια προσέγγιση της ποίησης και λογοτεχνίας
και της συγγραφής, με απλό, κατανοητό και ευχάριστο τρόπο,
που απαιτεί ξεχωριστές γνώσεις και αγάπη για το αντικείμενο,
χωρίς να υπάρχει κανένα προσωπικό όφελος.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου, τον ευχαριστεί ιδιαίτερα, του εύχεται τα
καλύτερα και να’ ναι πάντα καλά, να κάνει παρόμοιες ενέργειες.
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μασ ενδιαφερουν
ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
Παρά τις προσπάθειες που γίνονται και τις συνεχείς
μας ενοχλήσεις προς τη μηχανογράφηση του ΕΦΚΑ
, αδυνατούν να μας πληροφορήσουν για την ομαλή
έκδοση των εκκαθαριστικών των συντάξεών μας.
Ο Σύλλογός μας θα επιμείνει και θα εντείνει τις
προσπάθειές του προκειμένου να ορισθεί μία συνάντηση
με τον υπουργό κο Βρούτση και τους υπεύθυνους του
πιο πάνω οργανισμού.
Επίσης για το θέμα των εκκαθαριστικών η ΑΓΣΣΕ πιέζει
ασφυκτικά για την επίλυσή του.

Συνάντηση με την Διοίκηση
του e-ΕΦΚΑ
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Σκοπός του Συλλόγου και επιθυμία του Δ.Σ. του Συλλόγου,
είναι να λύνονται τα προβλήματα των συναδέλφων που
παρουσιάζονται καθημερινά.
Για το λόγο αυτό και για ενίσχυση των προσπάθειών μας,
συμμετέχουμε ενεργά και συνεργαζόμαστε με την Ανωτάτη
Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (ΑΓΣΣΕ) και την
Ομοσπονδία Τραπεζικών Συνταξιούχων (ΟΣΤΟΕ).
Στις 17 Ιουνίου, ο Πρόεδρος της ΑΓΣΣΕ και μέλος του Δ.Σ. του
Συλλόγου μας κ. Ανδρεαδάκης Δημ., με τον Γεν. Γραμματέα
και ένα ακόμη μέλος, είχαν συνάντηση με τον Υποδιοικητή
του e-ΕΦΚΑ που συνοδευόταν από 5μελή ομάδα και μετά από
αίτημά μας, του έθεσαν το μεγάλο θέμα της επαναχορήγησης
της επικουρικής σύνταξης, σε 2.500 συνταξιούχους της ΑΤΕ,
που τους έχει κοπεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2018 καθώς και
το θέμα της απεικόνισης του επιδόματος γάμου στα μηνιαία
εκκαθαριστικά.
Έγινε αναλυτική συζήτηση επί όλων των θεμάτων και θα
αντιμετωπισθεί από το e-ΕΦΚΑ, αλλά το θέμα της περικοπής της
επικουρικής σύνταξης, απαιτεί πολιτική λύση, με νομοθετική
ρύθμιση, πράγμα που ο Σύλλογος την προωθεί με κάθε τρόπο
και γενικά οι προσπάθειες του μέχρι σήμερα είναι στη σωστή
κατεύθυνση. Οι υποσχέσεις που είχαμε λάβει, θυμίζουμε, ήταν
πως το θέμα θα λυνόταν την Άνοιξη, με νομοθετική ρύθμιση,
σε μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο που ετοιμαζόταν, πράγμα που
λόγω του COVID-19 δεν κατατέθηκε.
Παρακολουθούμε συνέχεια το θέμα και πιέζουμε πως κάθε
κατεύθυνση.

ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ
Προς : τον αξιότιμο κ. Ιωάννη Βρούτση,
Υπουργό Εργασίας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Θέμα: Νόμος 4670/2020. Επανϋπολογισμός των κύριων
συντάξεων των Συνταξιούχων υπαλλήλων της τέως
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ.
Σχετικά τα υπόμνημά μας 91 της 19/11/2019 , 11 της 12/2/2020
και 17-24/02/2020
Με τα υπ’ αριθμ. 91/19-11-2019, 11/12-2-2020 και 17/
24-2-2020 Υπομνήματά μας , σας είχαμε κάνει γνωστό πως
για τους Συνταξιούχους υπαλλήλους της τέως ΑΤΕ οι οποίοι
συνταξιοδοτήθηκαν πρόωρα ισχύει ΙΔΙΟΤΥΠΟ συνταξιοδοτικό
καθεστώς.
Αντιθέτως από τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής
των επανυπολογισθέντων συντάξεών τους (Μάρτης 2019)
προκύπτει ότι ο επανϋπολογισμός δεν έγινε σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων του Νόμου 4387/2016.
Ειδικότερα και προς αποφυγή περαιτέρω δυσάρεστων
παρερμηνειών αναφέρουμε τα κατωτέρω :
ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Για την παραπάνω κατηγορία συνταξιούχων υπαλλήλων της
τέως ΑΤΕ δεν προσμετρήθηκε στον ασφαλισμένο, ο χρόνος «για
τον οποίο πληρώθηκαν εισφορές» από την Αγροτική Τράπεζα
στο ΤΣΥΑΤΕ και νυν ΙΚΑ- ΕΤΑΜ και ΤΣΠΑΤΕ-ΕΦΚΑ (εργοδότου
- εργαζόμενου). Για το χρονικό διάστημα από την πρόωρη
συνταξιοδότηση του μέχρι συμπλήρωσης του 65ου έτους της
ηλικίας του. Κάτι που προβλέπονταν από το άρθρο 15, παράγραφος
1β, όπου αναφέρεται « ο χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί
εισφορές, όπου αυτές προβλέπονταν» παράγραφος 1δ «καθώς και
ο χρόνος που έχει προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία».
Επειδή απ΄όσο γνωρίζουμε και ο Νέος Επανϋπολογισμός θα γίνει
με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 8 που για το χρόνο ασφάλισης
παραπέμπουν στο άρθρο 15,27,28,30,12 του Νόμου 4387/2016),
όπως ορίζουν τα άρθρα 29 παράγραφος 1 και 3β και 30 παράγραφος 1α και 1δ του «… ή άλλη αιτία.. » του Νόμου 4670/2020.
Προς αποφυγήν παραλείψεων και παρερμηνειών απ΄ τον ΕΦΚΑ
ο οποίος θα υλοποιήσει τον Νέο Επανϋπολογισμό των συντάξεων
των παραπάνω συνταξιούχων και επειδή θα είναι άδικο οι ανωτέρω
να οδηγηθούν εκ νέου στη Δικαιοσύνη, με ότι αυτό συνεπάγεται
τόσο για τους ιδίους, όσο και το δημόσιο.
Παρακαλούμε θερμά
Όπως διευκρινίσετε προς τον ΕΦΚΑ με σχετική επιστολή σας,
πως στην «άλλη αιτία» υπάγεται και το ΙΔΙΟΤΥΠΟ συνταξιοδοτικό
καθεστώς που ίσχυε για τους πρόωρα συνταξιοδοτηθέντες
υπάλληλους της τέως Αγροτικής Τράπεζας (κατά κανόνα μητέρες).
Σημειώνουμε πως τυχόν θετικές διαφορές που θα προκύψουν
δεν θα επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΕΦΚΑ, καθόσον θα
μειώσουν μόνο την «προσωπική διαφορά» που έχει κατά κανόνα
η κατηγορία αυτή των συνταξιούχων
Ευελπιστούμε πως θα ανταποκριθείτε στο δίκαιο αίτημά μας.
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ΟΙ ΠΙΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΕΣ ΕΠΙΔΗΜΙΕΣ
ΠΟΥ ΑΛΛΑΞΑΝ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ
1885 - Η τρίτη πανδημία πανώλης

Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χάσει τη
ζωη τους από επιδημίες, ιούς και θανατηφόρες ασθένειες.
Με αφορμή το ξέσπασμα του κορωνοϊού το τελευταίο διάστημα, ο οποίος
μέχρι στιγμής ευθύνεται για χιλιάδες θανάτους, κάναμε μια αναδρομή στο
παρελθόν και συλλέξαμε τις σημαντικότερες ασθένειες που συγκλόνισαν
την ιστορία και σκότωσαν εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο.
Στον τομέα των μολυσματικών ασθενειών μια πανδημία είναι το χειρότερο
σενάριο. Όταν μια επιδημία εξαπλώνεται πέρα από τα σύνορα μιας χώρας,
τότε η ασθένεια γίνεται επίσημα πανδημία.
Αυτές που ακολουθούν ήταν και οι πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που
έχουν μείνει στην ιστορία. Ας τις δούμε παρακάτω.

Ξεκινώντας από την Κίνα και
πηγαίνοντας στην Ινδία και το
Χονγκ Κονγκ, η βουβωνική πανώλη
σκότωσε 15 εκατ. ανθρώπους. Αρχικά
εξαπλώθηκε από τους ψύλλους κατά
τη διάρκεια μιας έκρηξης σε ορυχείο
στο Yunnan. Η Ινδία προσπάθησε να αντιμετωπίσει τις απώλειες και η
πανδημία χρησιμοποιήθηκε ως δικαιολογία για κατασταλτικές πολιτικές
που προκάλεσαν εξέγερση εναντίον των Βρετανών.

1981 – HIV/AIDS

1875 - Πανδημία ιλαράς στα Φίτζι

Πρώτη ταυτοποίηση έγινε το 1981.
Το AIDS καταστρέφει το ανοσοποιητικό
σύστημα ενός ατόμου. Αυτοί που
έχουν μολυνθεί από τον ιό HIV
αντιμετωπίζουν πυρετό, πονοκέφαλο
και πρησμένους λεμφαδένες μετά από
μόλυνση. Όταν τα συμπτώματα υποχωρήσουν, οι φορείς μπορούν να
μολύνουν κάποιον άλλο άνθρωπο μέσω του αίματος και των γεννητικών
υγρών. Η ασθένεια καταστρέφει τα t-κύτταρα.
Έχουν αναπτυχθεί θεραπείες για να επιβραδύνουν την πρόοδο της
νόσου. Το AIDS είναι υπεύθυνο για 35 εκατ. θανάτους σε όλο τον κόσμο.

Μετά την παραχώρηση των Φίτζι στη
Βρετανική Αυτοκρατορία, ένα βασιλικό κόμμα επισκέφθηκε την Αυστραλία
ως δώρο από τη Βασίλισσα Βικτώρια.
Φτάνοντας κατά τη διάρκεια μιας επιδημίας ιλαράς, το βασιλικό κόμμα έφερε την ασθένεια πίσω στο νησί τους με
αποτέλεσμα να εξαπλωθεί περαιτέρω στον πληθυσμό.
Το νησί ήταν γεμάτο με πτώματα που είχαν φαγωθεί από άγρια ζώα
και ολόκληρα χωριά πέθαναν και κάηκαν, μερικές φορές με τους άρρωστους παγιδευμένους μέσα στις φωτιές. Το ένα τρίτο του πληθυσμού
των Φίτζι, συνολικά 40.000 άτομα, πέθαναν.

1957 - Ασιατική γρίπη
Ξεκίνησε από το Χονγκ Κονγκ και
εξαπλώθηκε σε όλη την Κίνα και έπειτα
στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ασιατική
γρίπη έγινε ευρέως διαδεδομένη στην
Αγγλία όπου, σε έξι μήνες, απεβίωσαν
14.000 άνθρωποι. Ένα δεύτερο κύμα
ακολούθησε στις αρχές του 1958,
προκαλώντας συνολικά περίπου 1,1 εκατ. θανάτους παγκοσμίως, με
116.000 θανάτους μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δημιουργήθηκε
εμβόλιο που αντιμετώπισε αποτελεσματικά την πανδημία.

1919 - Ισπανική γρίπη
Η γρίπη των πτηνών που σκότωσε 50
εκατ. ανθρώπους παγκοσμίως, θεωρείται
ότι προήλθε από την Κίνα και μεταδόθηκε
από Κινέζους εργάτες που μεταφέρονταν
σιδηροδρομικώς μέσω του Καναδά προς
την Ευρώπη. Στη Βόρεια Αμερική, η γρίπη
εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Κάνσας στις αρχές του 191. Οι τηλεοπτικές
αναφορές για έξαρση γρίπης στη Μαδρίτη την άνοιξη του 1918 οδήγησαν
στην πανδημία που ονομάστηκε «ισπανική γρίπη».

1889 - Ρωσική γρίπη
Η πρώτη σημαντική πανδημία
γρίπης ξεκίνησε στη Σιβηρία και το
Καζακστάν, ταξίδεψε στη Μόσχα, πήγε
στη Φινλανδία και στη συνέχεια στην
Πολωνία, όπου μεταφέρθηκε στην
υπόλοιπη Ευρώπη. Μέχρι το επόμενο
έτος, είχε διασχίσει τον ωκεανό στη Βόρεια Αμερική και την Αφρική.
Μέχρι το τέλος του 1890, 360.000 άνθρωποι είχαν πεθάνει.

1817 - Πρώτη πανδημία χολέρας
Η πρώτη από τις επτά πανδημίες
χολέρας για τα επόμενα 150 χρόνια,
σκοτώνοντας 1 εκατ. ανθρώπους.
Μεταφερόταν από το νερό και τα
τρόφιμα που είχαν μολυνθεί από
περιττώματα, το βακτήριο μεταφέρθηκε
σε Βρετανούς στρατιώτες που το
έφεραν στην Ινδία, όπου πέθαναν εκατομμύρια άνθρωποι. Η βρετανική
αυτοκρατορία και το ναυτικό εξάπλωσαν τη χολέρα στην Ισπανία, την
Αφρική, την Ινδονησία, την Κίνα, την Ιαπωνία, την Ιταλία, τη Γερμανία
και την Αμερική, όπου σκότωσε 150.000 ανθρώπους. Παρόλο που
δημιουργήθηκε εμβόλιο το 1885, οι πανδημίες συνεχίστηκαν.

1665 - Η μεγάλη πανώλη του Λονδίνου
Η βουβωνική πανώλη οδήγησε στο
θάνατο το 20% του πληθυσμού του
Λονδίνου. Εκατοντάδες χιλιάδες
γάτες και σκυλιά σφαγιάστηκαν ως
πιθανή αιτία για την ασθένεια που
εξαπλώθηκε μέσω λιμένων κατά
μήκος του Τάμεση. Το χειρότερο ξέσπασμα έγινε το φθινόπωρο του
1666, περίπου την ίδια στιγμή με ένα άλλο καταστροφικό γεγονός – τη
Μεγάλη Φωτιά του Λονδίνου.

1492 - Η Κολομβιανή ανταλλαγή
Μετά την άφιξη των Ισπανών στην
Καραϊβική, οι ασθένειες όπως η
ευλογιά, η ιλαρά και η βουβωνική
πανώλη μεταδόθηκαν από τους
Ευρωπαίους
στους
ιθαγενείς
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πληθυσμούς. Αυτές οι ασθένειες κατέστρεψαν τους αυτόχθονες
πληθυσμούς, με το 90% να πεθαίνει σε ολόκληρη τη βόρεια και νότια
ήπειρο. Το 1520, η αυτοκρατορία των Αζτέκων καταστράφηκε από την
ευλογιά που έφεραν οι Αφρικανοί σκλάβοι.

250 μ.Χ. - Πανώλη του Κυπριανού
Ονομάστηκε έτσι μετά το πρώτο
γνωστό θύμα, τον χριστιανός
επίσκοπος
της
Καρχηδόνας.
Συμπτώματα: διάρροια, έμετος, πληγές
στο λαιμό, πυρετός και γάγγραινα σε
χέρια και πόδια.

11ος αιώνας - Λέπρα
Η λέπρα εξελίχθηκε σε πανδημία
στην Ευρώπη κατά τον Μεσαίωνα, με
αποτέλεσμα την κατασκευή πολλών
νοσοκομείων με εστίαση στη αυτή
προκειμένου να φιλοξενήσει τον
τεράστιο αριθμό θυμάτων. Μια αργά
αναπτυσσόμενη βακτηριακή ασθένεια
που προκαλεί πληγές και παραμορφώσεις, θεωρήθηκε ως τιμωρία
από τον Θεό. Τώρα, γνωστή ως ασθένεια του Χάνσεν, εξακολουθεί να
προσβάλλει δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους ετησίως και μπορεί να είναι
θανατηφόρος αν δεν αντιμετωπιστεί με αντιβιοτικά.

541 μ.Χ. - Πανούκλα του Ιουστινιανού
Αρχικά εμφανίστηκε στην Αίγυπτο. Η
πανώλη του Ιουστινιανού εξαπλώθηκε μέσω της Παλαιστίνης και της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και έπειτα σε
όλη τη Μεσόγειο.
Η πανούκλα άλλαξε την πορεία της
αυτοκρατορίας, συντρίβοντας τα σχέδια του αυτοκράτορα Ιουστινιανού για επανένωση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας προκαλώντας τεράστιες οικονομικές απώλειες. Πιστεύεται
επίσης ότι δημιούργησε μια «αποκαλυπτική» ατμόσφαιρα που ώθησε
την ταχεία εξάπλωση του Χριστιανισμού. Σκότωσε γύρω στα 50 εκατ.
ανθρώπους, δηλαδή το 26% του παγκόσμιου πληθυσμού. Θεωρείται ότι
είναι η πρώτη σημαντική εμφάνιση της παρωτίτιδας, η οποία χαρακτηρίζεται από μεγέθυνση του λεμφικού αδένα, μεταφέρεται από αρουραίους
και εξαπλώνεται με ψύλλους.

165 μ.Χ. - Πανώλη των Αντωνίνων
Η πανώλη των Αντωνίνων ήταν
πιθανώς μια πρώιμη εμφάνιση της
ευλογιάς που ξεκίνησε με τους
Ούννους. Οι Ούννοι μόλυναν στη
συνέχεια τους Γερμανούς, οι οποίοι
την πέρασαν στους Ρωμαίους και στη
συνέχεια οι στρατιώτες την εξάπλωσαν σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.
Συμπτώματα: πυρετός, πονόλαιμος, διάρροια και πληγές. Λέγεται ότι
ένα από τα θύματα ήταν ο αυτοκράτορας Μάρκος Αυρήλιος.

430 π.Χ. - Αθήνα
Η παλαιότερη καταγεγραμμένη πανδημία συνέβη κατά τον Πελοποννησιακό
Πόλεμο. Αφού η ασθένεια περάσει από
τη Λιβύη, την Αιθιοπία και την Αίγυπτο,
διέσχισε τα αθηναϊκά τείχη καθώς τα πολιορκούσαν οι Σπαρτιάτες. Τουλάχιστον
τα δύο τρίτα του πληθυσμού πέθαναν.
Συμπτώματα: πυρετός, δίψα, αίμα στο λαιμό και τη γλώσσα, κόκκινο δέρμα
και πληγές. Η ασθένεια, που μάλλον ήταν τυφοειδής πυρετός, εξασθένησε
σημαντικά τους Αθηναίους και ήταν ένας παράγοντας για την ήττα τους από
τους Σπαρτιάτες.
Πηγή: https://www.fortunegreece.com/photo-gallery/i-pio-thanatifores-epidimies-pou-allaxan-tin-pagkosmia-istoria/

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Α. ΜΑΡΙΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ

ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ ΤΩΝΙΑ

● ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ
● ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΗ
● ΔΗΞΕΩΣ
● FULL MOUTH

ΓΑΣΤΡΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ – ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ

● ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
● ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

ΝΑΝΤΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος
MD, MSc

ΓΝΑΘΩΝ

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 35, 10682 ΑΘΗΝΑ 4ος όροφος
Τηλ.: 210 38 39 012
email: christakoutonia@gmail.com
ΠΡΩΙΝΑ: 9-1
ΑΠΟΓ.: 3-8 (εκτός Τετάρτης)

Βασιλ. Σοφίας 98Α
Τηλ. 210 777 7351 - 6948 887490

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΠΑΤΡΙΝΟΣ

Κουρεμάδα Ελισάβετ

ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

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

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΠ. ΓΩΓΟΥ
Οδοντίατρος

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Κολοκοτρώνη 14, 2ος Όροφος,

Βλαχόπουλος Φ. Δημήτριος

Master εξειδίκευσης στην Κλινική
Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Άργους 123, Ακ. Πλάτωνος, Αθήνα
ΤΗΛ: 698 7428 873

Πάτρα (Ρήγα Φεραίου & Κολοκοτρώνη)

Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος Md, MSc

Σίνα & Βησσαρίωνος 6 - Αθήνα
Τηλ.: 210 90 19 448
Ρερρές Κυριάκος
Οδοντίατρος – Προσθετολόγος
Master Προσθετικής – Εμφυτεύματος
Πανεπιστημίου Λονδίνου
Ιατρείο: Χαριτωνίδου 33 – Νέο Ψυχικό
Τηλ. 210 6774 868, Κιν. 697 3731 527
Στέφανος Λέων. Βαούτης
Κλινικός Υπνοθεραπευτής CCHT
Διακοπή Καπνίσματος με Υπνοθεραπεία
Δημητρακοπούλου 12, Καλλιθέα
Τηλ. – Φαξ: 210-9567413
Κιν. 6942033399, 6980802051
stefanos@vaoutis.gr

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΤΕ
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
Καρνεάδου 45
Κολωνάκι – 10676, Τηλ.: 2130067602

Τηλ.: 2610 009757, Κιν.: 6986 169721

Λοιμώξεις αναπνευστικού, βρογχικό άσθμα,

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ε. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ
Ειδ. Αλλεργιολόγος παίδων –
ενηλίκων – Στρατιωτικός Ιατρός
Αναπλ. Διευθυντής Αλλεργιολογικού
Τμήματος

διάμεσες πνευμονοπάθειες, μελέτη διαταραχών

Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
Φαιδριάδων 11, Κυψέλη, 11364
Τηλ.: 210-8652992, Κιν.: 6974068066

Τηλ.: 2341 102898, Κιν.: 6937 123067

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

ύπνου, διακοπή καπνίσματος, βρογχ. έλεγχος
Ιατρείο 1: Κων/νου Καραμανλή 193,
Θεσ/νικη, Τηλ.: 2314 035107
Ιατρείο 2: Λέκκα 23-25, Κιλκίς,
Κατ’ οίκον επισκέψεις
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ΝΟΜΟΣ 4670/2020
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ
ΣΥΝΤΑΞΗ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Πολλοί περιμένατε αυξήσεις στις Επικουρικές Συντάξεις
μηνός Ιουνίου 2020. Ξέραμε όμως, ότι οι αυξήσεις αυτές
αφορούσαν μόνο όσους συνταξιούχους είχαν μείωση στην
Επικουρική τους σύνταξη, μετά την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου και για δε την Αγροτική, αφορούσαν 23 άτομα.
Τον Ιούνιο 2020, όμως οι Επικουρικές μας συντάξεις,
επανυπολογίστηκαν με το νόμο 4670 που ψηφίστηκε τέλος
Φεβρουαρίου του 2020.
Εκεί διαπιστώσαμε τα κάτωθι :
Εμφανίζεται προσωπική διαφορά μετά τον επανυπολογισμό
της σύνταξης, διαφορά που δεν εξηγείται σε ποια διάταξη
του νόμου στηρίζεται ή από που προκύπτει.
Εμφανίζονται οι περικοπές των νόμων 4051 και
4093/2012, που με τη γνωστή απόφαση της Ολομέλειας του
ΣτΕ (2287/2015), έχουν κριθεί αντισυνταγματικές.
Οι μειώσεις που εμφανίζονται δεν υπολογίζονται επί του
συνόλου των αποδοχών.
Εμφανίζεται η μείωση του νόμου 3986 που έχει κριθεί
αντισυνταγματική για τους συνταξιούχους του δημοσίου,
όμως τώρα πια οι συντάξεις καταβάλλονται από το e –
ΕΦΚΑ, ως καθολικό διάδοχο του ΕΤΕΑΕΠ.
Τα ερωτηματικά που προκύπτουν είναι πολλά και το Δ.Σ.
του Συλλόγου, διερευνά νομικά το θέμα και θα σας ενημερώσει σχετικά.

Βιβλιοπροτάσεις
ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ
ΔΙΑΚΟΠΕΣ

ΥΓΕΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ο Σύλλογός μας έχει επιδιώξει τη συνεργασία με τα Πολυϊατρεία
της Alpha Bank, για την εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών ποιότητας
Πρωτοβάθμιας και σε μερικές περιπτώσεις Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης για τα μέλη του.

 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 85 – 3ος όροφος (πλησίον Μητρόπολης).
 ΠΑΤΡΑ: Βασ. Γεωργίου 6 - 2ος όροφος (αναμένεται η λειτουργία
του).

Στο πρόγραμμα ήδη συμμετέχουν 200 μέλη του Συλλόγου μας.
Οι εγγραφές γίνονται μέσω της γραμματείας του Συλλόγου
(υπογραφή αίτησης, φωτοτυπίες βιβλιαρίων ΕΟΠΥΥ, ετήσια
συνδρομή).
•
Με την εγγραφή, η εξυπηρέτηση είναι άμεση, παρότι η παρα•
λαβή της κάρτας μέλους καθυστερεί.
Μετά την εγγραφή σας, μέσω του Συλλόγου, κάθε πληροφορία
και υπηρεσία (για όλους) παρέχεται από τη γραμματεία των
Τα Πολυϊατρεία λειτουργούν:
Πολυϊατρείων, στο τηλ. 2105201800.
 ΑΘΗΝΑ: Σταδίου και Σανταρόζα γωνία.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK
Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες,
Σας γνωρίζουμε ότι αναμένεται η εφαρμογή ενός νέου ασφαλιστικού προγράμματος νοσοκομειακής περίθαλψης που αφορά συνταξιούχους της ALPHA BANK αλλά και συνταξιούχους που προέρχονται από άλλες Τράπεζες (Εμπορική, Ιονική κ.λπ.).
Είμαστε σε διαπραγμάτευση με τον Σύλλογο της Alpha για να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή στο πρόγραμμα μελών του Συλλόγου μας, που ήδη εξυπηρετούνται από τα Πολυϊατρεία, το οποίο περιλαμβάνει:
•
•

Η ετήσια συνδρομή κατ’ άτομο ανέρχεται στα 20 ευρώ.
Για τα παιδιά ηλικίας 11-18 ετών η ετήσια συμμετοχή έχει κόστος 10 ευρώ.
Για τα παιδιά έως 10 ετών η συμμετοχή είναι δωρεάν.
Για τα παιδιά άνω των 18 ετών η συμμετοχή είναι 20 ευρώ.

•
•
•
•
•
•
•

Ηλικία ασφαλισμένου μικρότερη ή ίση με το 70ό έτος.
Το πρόγραμμα λήγει με τη συμπλήρωση του 80ού έτους της ηλικίας.
Συμπλήρωση και υπογραφή ερωτηματολογίου (ασθένειες που υπάρχουν κ.λπ.).
Μηνιαίο ασφάλιστρο 46 ευρώ.
Κάλυψη δαπάνης νοσοκομειακής περίθαλψης μέχρι του ποσού των 17.000 ευρώ ετησίως.
Η συμμετοχή ασφαλισμένου στη δαπάνη αυτή ανέρχεται στο 20%.
Εφόσον ο ασφαλισμένος είναι μέλος των Πολυϊατρείων της Alpha Bank, η συμμετοχή 20% καλύπτεται από τα Πολυϊατρεία και
συνεπώς η συμμετοχή είναι μηδενική.
• Συμβεβλημένα Νοσοκομεία: Υγεία, Μητέρα, Λευκός Σταυρός, Ευρωκλινική Αθηνών και Παίδων, Mediterraneo (Γλυφάδα), Άγιος
Λουκάς, Θεσσαλονίκη.
Μόλις υπάρχουν θετικά αποτελέσματα θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

