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Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

          Το Δ.Σ. του Συλλόγου, παρ’ όλες τις αντίξοες συνθήκες που επικρατούν, συνεδρίασε στις 

3.9.2020 προκειμένου να εξετάσει σε τι στάδιο βρίσκονται τα θέματα που μας απασχολούν και να 

σχεδιάσει τις κινήσεις του. 

          Στο κείμενο που ακολουθεί θα διαβάσετε ένα σύντομο ιστορικό για μερικά από τα θέματα 

που μας απασχολούν. 

o Για τη διακοπή της Επικουρικής Σύνταξης 

 Είναι γνωστό ότι από τον Ιούνιο του 2014 ασχολούμαστε δικαστικά και πολιτικά με αυτό το θέμα. 

Καταφέραμε να σταματήσουμε την ολική διακοπή της Επικουρικής Σύνταξης, σε όσους 

συμπλήρωναν το χρόνο ασφάλισης, από το Δεκέμβριο του 2018 και μετά. 

Το πρόβλημα για τους 2.500 χιλιάδες περίπου συναδέλφους, που ήδη έχουν υποστεί τις βλαπτικές 

συνέπειες της απόφασης του ΕΤΕΑΠ, σήμερα, εξακολουθεί να υπάρχει. 

Η αγωγή μας μετά αναβολές, έχει ορισθεί 18 Σεπτεμβρίου και είμαστε καθόλα έτοιμοι, με 

πρόσθετους λόγους, να υπερασπισθούμε το δίκαιο αίτημά μας. 

Από την πολιτική πλευρά του θέματος, στην συνάντηση με τη Διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ, είχε ειπωθεί 

πως το θέμα θα λυθεί σε ένα μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή. Αυτό δεν 

έχει γίνει μέχρι σήμερα.Να θυμίσουμε ότι ο Διοικητής και ο Υποδ/της του ΕΤΕΑΕΠ, είχαν 

παρευρεθεί στη κοπή της πίτας του Συλλόγου μας, στην Αθήνα και είχαν υποσχεθεί ότι θα κάνουν 

ότι είναι δυνατό, για το θέμα αυτό. 

Το Ιούλιο, σε συνεργασία με την ΑΓΣΣΕ έγινε συνάντηση με τον Υποδ/τη του e-ΕΦΚΑ, αρμόδιο για 

τα Επικουρικά Ταμεία, έγινε ενημέρωση και διεξοδική συζήτηση για την αδικία αυτή και περιμένουμε 

νεότερη ενημέρωση. 

  

o Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Πρόνοιας 

 Δυστυχώς, παρ’ όλες τις εκκλήσεις μας για να έχουμε μια επίσημη ενημέρωση, επί των 

αποφάσεων και των προθέσεων της Διοίκησης του Ταμείου, δεν έχουμε καμία ανταπόκριση. 



Έτσι, βρισκόμαστε στη δύσκολη και δυσάρεστη θέση, να μην μπορούμε να ενημερώσουμε με 

ακρίβεια και εγκυρότητα τους συναδέλφους για τα δικαιώματά τους. 

Εδώ και μήνες έχουμε γίνει δέκτες παραπόνων για την διακριτική συμπεριφορά της Διοίκησης 

απέναντι στους συναδέλφους και του τρόπου αντιμετώπισης των θεμάτων. 

Είναι γνωστό πως ακόμα και η Εξελεγκτική Επιτροπή αντιμετωπίζει προβλήματα στην άσκηση των 

καθηκόντων της, όπως μας ενημέρωσε. 

  

Έχουν περάσει δύο χρόνια που δεν έχει συγκληθεί Τακτική Γενική Συνέλευση και οι αποφάσεις 

παίρνονται με Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις. 

Πραγματικά, η θέση του Συλλόγου, είναι πολύ δύσκολη, γιατί πρέπει να καλύψει τα δικαιώματα 

όλων των μελών του. 

Η Διοίκηση δεν απαντά στα γραπτά αιτήματά μας, με τελευταίο αυτό που στάλθηκε στις 2 

Σεπτεμβρίου. 

  

o ΕΛΕΜ 

 Έχει κατατεθεί αγωγή για να αναγνωρισθεί ότι ο τρόπος που έγινε η διανομή του αποθεματικού 

το 2016, δεν ήταν σωστός. 

Με την αγωγή, επίσης, ζητήσαμε να διορισθεί τρίτος (η Εθνική Αναλογιστική Αρχή) προκειμένου να 

γίνει η διανομή των αποθεματικών και να αναγνωρισθεί ότι τα αποθεματικά του ΕΛΕΜ 

χρησιμοποιήθηκαν για την πληρωμή υποχρεώσεων του Κλάδου Υγείας, παράνομα. 

  

o Ποσοστό εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ 

 Ο Σύλλογος είχε προσφύγει το 2017 στα δικαστήρια, για τη διεκδίκηση, υπολογισμού της 

εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ, όχι στη μικτή σύνταξη, αλλά στο ποσό, όπως διαμορφώνεται μετά τις 

μειώσεις των σχετικών νόμων αλλά και την επαναφορά στο 4%, αντί του 6%, από τη στιγμή που 

η κράτηση επεκτάθηκε και στην Επικουρική Σύνταξη. 

  

Η αγωγή θα συζητηθεί στο Πρωτοδικείο στις 28 Σεπτεμβρίου. 

Είναι μια πολύ δύσκολη διεκδίκηση, αλλά αποφασίσαμε να το προσπαθήσουμε. 

  



 

o Αποζημίωση Απόλυσης 

 Όλες οι ενέργειες για το θέμα αυτό, γίνονται σε συνεργασία με το ΣΕΤΑΠ. Έγινε συνάντηση με το 

Προεδρείο του ΣΕΤΑΠ και το συντονιστικό όργανο των Τραπεζών (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, 

ProBank) και ελπίζουμε, παρ’ όλες τις συγκυρίες να έχουμε   σύντομα αποτελέσματα. 

Η αλήθεια είναι πως το θέμα αυτό έχει καθυστερήσει. Ελπίζουμε ότι η 2η δόση θα δοθεί έως το 

τέλος του χρόνου, όπως έχει συμφωνηθεί. 

  

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
 

 

 


