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ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ - ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ

ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΟΥΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Περάσαμε αρκετά χρόνια Εργαζόμενοι
σκληρά σε μια Τράπεζα που προσέφερε πολλά στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία.
Τη τελευταία δεκαετία, ως Συνταξιούχοι
πια, κληθήκαμε να σηκώσουμε στις πλάτες
μας μεγάλο βάρος από την οικονομική δυσχέρεια που υπέστη η χώρα μας.
Χάσαμε πολλά από τα κεκτημένα με πολλές
θυσίες δικαιώματα και προνόμια. Εκτός από
την δραματική μείωση των συντάξεών μας,
χάσαμε τα Ταμεία μας, με κυριότερο το ΤΥΠΑΤΕ. Χάνοντας τα Ταμεία μας, χάσαμε και
τους ανθρώπους που μας εξυπηρετούσαν και
είχαμε συνεργασία σαν Σύλλογος, αλλά και
λόγο στις αποφάσεις.
Χάσαμε την ίδια την Τράπεζα.
Παρ’ όλα αυτά, είμαστε ένας Σύλλογος, με
76 χρόνια αγωνιστική δράση. Έχουμε ιστορία
και συνέχεια. Τα τελευταία χρόνια το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου, οπλισμένο
με πείσμα και υπομονή, συναισθανόμενο την
εμπιστοσύνη που του έχετε δείξει, σε συνεργασία με νομικούς συμβούλους, μάχεται για
να μην χαθούν και τα ελάχιστα που μας έχουν
απομείνει, αλλά και να εφαρμόζονται με τον
ορθότερο τρόπο οι νόμοι.
Εκτιμούμε, πως έχουμε πετύχει αρκετά,
που καρπώθηκαν όλοι, αλλά οι πρωτεργάτες παραμένουν ελάχιστοι, και με περηφάνια
μπορούσε να πούμε ότι είμαστε ένας απ’ αυτούς. Η μεγαλύτερη επιτυχία, γιατί αφορούσε μόνο τους Συνταξιούχους μας, ήταν ότι

σταματάει από το 2018 και μετά, η διακοπή
των Επικουρικών Συντάξεων και συνεχίζεται η προσπάθεια για την επαναχορήγηση
των συντάξεων σε 2.500 συνταξιούχους που
τους είχε διακοπεί. Όλοι αργά ή γρήγορα, θα
χάναμε την χορήγηση της Επικουρικής, αν είχαμε σταματήσει τις πολιτικές ενέργειες για
να καταλάβουν τα Υπουργεία την αδικία και
να δοθεί λύση με νόμο. Είμαστε σίγουροι, ότι
θα έχουμε αίσιο τέλος και για τους συναδέλφους που έχουν μείνει έξω από τη ρύθμιση.
Τώρα έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον επανυπολογισμό των Συντάξεών μας, κυρίως να
υπολογιστεί στη σύνταξή μας, οι αυξημένες
εισφορές που έχουμε πληρώσει. Έχουμε διάθεση να το παλέψουμε. Θα το πετύχουμε.
Σας θέλουμε δίπλα μας, σας θέλουμε κοντά
μας, θέλουμε να αυξήσουμε τη δύναμή μας,
θέλουμε να εκπροσωπούμε περισσότερους,
θέλουμε να μην απογοητεύεστε, να κατανοείτε τις δυσκολίες και την πολυπλευρότητα
των προβλημάτων. Προσπαθούμε για τις
σωστότερες και δικαιότερες προτάσεις, βασιζόμενοι στην αλληλεγγύη και τα πλαίσια
του νόμου, που περιορίζει τις κινήσεις μας.
Οι προσπάθειές μας για την ενοποίηση των
Συλλόγων συνεχίζονται (βέβαια υπάρχει μια
καθυστέρηση λόγω πανδημίας και διαφόρων
άλλων λόγων, σίγουρα όχι με δική μας ευθύνη) και θα σας ενημερώσουμε σύντομα για
τις περαιτέρω ενέργειές μας.
Σας καλούμε να μας στηρίξετε, θέλουμε τις
προτάσεις σας που θα στηρίζονται σε επιχειρήματα, θέλουμε να φέρετε καινούργια μέλη

Σας ενημερώνουμε ότι η
Γραμματεία του Συλλόγου δε θα
λειτουργεί από 2 έως 20 Αυγούστου
για Καλοκαιρινές Διακοπές.

στο Σύλλογο, θέλουμε να διαδώσετε τις προσπάθειές μας και να αποκλείσετε τους διασπαστές και τους μηδενιστές.
Ελάτε, όλοι μαζί να δώσουμε λύσεις στις
εκκρεμότητες που έχουμε με τα Ταμεία μας
(ΤΥΠΑΤΕ, ΕΛΕΜ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ) λόγω του αιφνίδιου κλεισίματος της Τράπεζάς μας.
Παράλληλα θα εντείνουμε τις προσπάθειές
μας για την ενοποίηση των Συλλόγων στο
χώρο της ΑΤΕ. Καλούμε για άλλη μία φορά
τους συναδέλφους να στηρίξουν και με την
ενεργή συμμετοχή τους στα διοικητικά του
Συλλόγου, τις προσπάθειές μας.
Σας ευχαριστούμε για την μέχρι σήμερα
στήριξή σας. Ξέρουμε ότι η πανδημία μας
απομάκρυνε, όμως σημασία έχει να μείνουμε
υγιείς και παρότι χρειάστηκε να επιστρατέψουμε όλες μας τις δυνάμεις για να μείνουμε
ενεργοί, τα καταφέραμε.
Η ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ
76 ΧΡΟΝΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Ο Σύλλογός μας, όπως σας είχαμε υποσχεθεί, απευθύνθηκε σε γνωστά, για τις νομικές τους επιτυχίες και γνώσεις, δικηγορικά
γραφεία και συζήτησε μαζί τους το θέμα της
αναπροσαρμογής του ανταποδοτικού μέρους
της σύνταξης των μελών του Συλλόγου μας
καθώς και του επιδόματος γάμου των δικαιούχων που συνταξιοδοτήθηκαν προ της
εφαρμογής του Ν. 4387/2016.
Η όλη υπόθεση είναι περίπλοκη, λόγω της
δυσκολίας ερμηνείας των σχετικών διατάξεων του Ν. 4387/16, όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, των ερμηνευτικών εγκυκλίων
που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του
νόμου, καθώς και της διακύμανσης της σχετικής νομολογίας.
Οι Συνταξιούχοι λοιπόν αυτής της κατηγορίας, αποδεδειγμένα αδικούνται από το όλο
σύστημα του «επανυπολογισμού» των συντάξεών τους, σε σχέση με όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά τη 12.5.2016.
Ο μόνος τρόπος αποκατάστασης της αδικίας
αυτής είναι η προσφυγή στη δικαιοσύνη με
την άσκηση ομαδικών Αποζημιωτικών Αγωγών στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.
Προκειμένου να καταστεί δυνατή, η άσκηση
των σχετικών αγωγών, δηλαδή η σύνταξη
και η κατάθεση αυτών, ο Σύλλογος διαπίστωσε ότι η τεκμηρίωση του νομικού σκέλους των αγωγών στηρίζεται σε δύο διαφορετικές Νομικές Βάσεις:
• στην παραβίαση από το νομοθέτη της συνταγματικής Αρχής της Ισότητας, κατά τη
θέσπιση των διατάξεων των άρθρων 28 και
33 του Ν. 4387/2016
ή
• στην παραβίαση από τον ΕΦΚΑ των διατάξεων των άρθρων 27, 30 και 33 του
Ν.4387/2016, κατά τη διενέργεια του επανυπολογισμού των Κύριων Συντάξεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΣτΕ εισήγαγε σε
πιλοτική δίκη, αγωγή, η συζήτηση της οποίας
ορίστηκε στις 5.11.2021 και η οποία στηρίζεται στην πρώτη Νομική Βάση.
Με τη δίκη αυτή το ΣτΕ θα αποφανθεί αμετάκλητα εάν ο τρόπος προσδιορισμού της
ανταποδοτικής σύνταξης, σύμφωνα με το
Ν. 4387/16, μεταξύ των προ και μετά τη
12.5.2016 Συνταξιούχων, παραβιάζει την
Αρχή της Ισότητας.
Ο Σύλλογός μας, θα παρέμβει στην πιλοτική αυτή δίκη, στο ΣτΕ, όπως το κάνει κάθε
φορά, και μάλιστα είναι το ΜΟΝΟ Σωματείο
στο συνδικαλιστικό χώρο των Συνταξιούχων
της ΑΤΕ, που έχει κάνει παρέμβαση για την

κατάργηση των μνημονιακών νόμων και πάντα συμμετέχει σε τέτοιου είδους πιλοτικές
δίκες.
Η απόφαση βέβαια της προαναφερθείσας
πιλοτικής δίκης αναμένεται να εκδοθεί προς
το τέλος του πρώτου εξαμήνου του 2022 και
ευχόμαστε να είναι θετική.
Τα γραφεία που ανταποκρίθηκαν και επιλέχτηκαν από την έρευνά μας είναι έξι.
Τα τρία ακολουθούν την πρώτη Νομική
Βάση και τα υπόλοιπα τρία τη δεύτερη Νομική Βάση.
Πρώτη Νομική Βάση:
1) Παπακωνσταντίνου - τηλ. 2107222007
Προσφορά: 120 ευρώ πλέον 24% ΦΠΑ
ανά ενάγοντα και ποσοστό 2% επί του επιδικαζόμενου ποσού.
2) Βυτινιώτη - τηλ. 2103637733 6944760643
Προσφορά : 150 ανά ενάγοντα και ποσοστό
6% επί του επιδικαζόμενου ποσού.
3) Πολιτάκη - τηλ. 2106420302 6932874134
Προσφορά : Χωρίς οικονομική προσφορά.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να επικοινωνήσει με το γραφείο της.
Δεύτερη Νομική Βάση:
1) Μακρυγιάννης - τηλ. 2106911736
Προσφορά : 120 ευρώ πλέον 24% ΦΠΑ
ανά ενάγοντα και 2% επί του επιδικαζόμενου ποσού.
2) Αποστολίδης - τηλ. 2103619650
Προσφορά : 40 ευρώ ανά ενάγοντα και 4%
επί του επιδικαζόμενου ποσού.
3) Τσέλιου - τηλ. 2103826622 6972877170
Προσφορά : 40 ευρώ ανά ενάγοντα και 4%
επί του επιδικαζόμενου ποσού.
Οι αγωγές των δύο τελευταίων γραφείων
είναι χαμηλότερου κόστους επειδή η επεξεργασία των στοιχείων θα γίνει από το Σύλλογο
Συνταξιούχων.
Το γραφείο της κας Βυτινιώτη, αν και δέχεται η επεξεργασία των στοιχεία των πελατών
της να γίνει από το Σύλλογο, με κόστος 40
ευρώ ανά ενάγοντα, ακολουθεί (όπως και 2
άλλα γραφεία) την πρώτη Νομική Βάση, με
συνέπεια να μην υπάρχει η ευχέρεια, η τεχνική γνώση και η δεξιότητα επεξεργασίας από
το Σύλλογο, των στοιχείων που απαιτούνται
για τη θεμελίωσή της.
Το γραφείο του κ. Μακρυγιάννη, αν και ακολουθεί τη δεύτερη Νομική Βάση, επιθυμεί η
επεξεργασία των στοιχείων να γίνει από το
γραφείο του.

Συνεπώς όποιος Συνάδελφος επιλέξει τα
γραφεία των κ.κ. Αποστολίδη και Τσέλιου, θα
στέλνει τα απαραίτητα δικαιολογητικά μόνο
στο Σύλλογο, (Αμερικής 6 - 10671 Αθήνα).
Όσοι επιλέξουν τα άλλα γραφεία, θα στέλνουν τα δικαιολογητικά τους, απ’ ευθείας στο
δικηγορικό γραφείο της επιλογής τους.
Οι συνέπειες της απόφασης του ΣτΕ
• Αν ένας Συνάδελφος αποφασίσει να
επιλέξει δικηγόρο που στηρίζεται στην
πρώτη Νομική Βάση τότε:
Εάν η Ολομέλεια του ΣτΕ κρίνει ως αντισυνταγματικό το διαφορετικό τρόπο προσδιορισμού των ανταποδοτικών συντάξεων, τότε
ο Συνάδελφος θα έχει διασφαλίσει τα δικαιώματά του, είτε από την 12.5.2016, είτε από
την 1.1.2019, όποια ημερομηνία αποφασίσει
το ΣτΕ.
Εάν η Ολομέλεια του ΣτΕ απορρίψει την
υποστηριζόμενη παραβίαση της Αρχής της
Ισότητας, τότε ο συνάδελφος θα έχει υποβληθεί σε μια δαπάνη, χωρίς όφελος.
• Αν ο Συνάδελφος επιλέξει δικηγόρο
που στηρίζεται στη δεύτερη Νομική
Βάση τότε:
Εάν το ΣτΕ κάνει δεκτή τη Νομική Βάση της
πιλοτικής αγωγής, τότε ο Συνάδελφος αυτός,
από 1.1.2019 και μέχρι την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ θα έχει καλύψει το μεγαλύτερο τμήμα της διεκδικούμενης αποζημίωσης
με την πρώτη Νομική Βάση και, ακολούθως,
μπορεί να υποβάλει νέα αγωγή, με τη πρώτη
Νομική Βάση.
Εάν το ΣτΕ απορρίψει τη Νομική Βάση της
Πιλοτικής Αγωγής, τότε η δίκη των Συναδέλφων αυτών θα προχωρήσει κανονικά.
Ευχόμαστε η Ολομέλεια του ΣτΕ να κρίνει
ως αντισυνταγματικό το διαφορετικό τρόπο
προσδιορισμού των ανταποδοτικών συντάξεων.
Συνάδελφοι, ελπίζουμε να βοηθήσαμε στην
ανάλυση των δύο Νομικών Βάσεων και υπερασπιστικής γραμμής που ακολουθούν τα
συνεργαζόμενα, δικηγορικά γραφεία και να
κάνετε την πιο προσοδοφόρα για εσάς επιλογή.
Σας ενημερώνουμε τέλος ότι στην ιστοσελίδα του Συλλόγου, στις 19/5/2021, έχουμε
αναρτήσει κατά δικηγόρο τόσο τις προσφορές τους, όσο και τα στοιχεία που απαιτούνται
για τη θεμελίωση και άσκηση κάθε αγωγής.
Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία - ενημέρωση, τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα του
Συλλόγου 2103637726, 2103623583.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΑΓΟΝΤΕΣ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Όσοι έχετε επιλέξει να μετάσχετε σε ομαδική Αγωγή, η οποία θα στηρίζεται στη 2η νομική βάση, δηλαδή, στην αποκατάσταση της
περιουσιακής βλάβης που έχουμε υποστεί
από την αυθαίρετη παράλειψη του e-ΕΦΚΑ
να εφαρμόσει, κατά τον επανυπολογισμό των
Κύριων Συντάξεων, συγκεκριμένες διατάξεις του Ν.4387/16, θα πρέπει να επιλέξετε
ένα από τα δύο Δικηγορικά Γραφεία που υιοθετούν αυτή τη νομική βάση, [είτε την κα Π.
Τσέλιου, είτε τον κ. Λ. Αποστολίδη].
ΠΡΙΝ, όμως, προωθήσετε στο Σύλλογο
όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία,
που απαιτούνται για τη θεμελίωση του αιτήματός σας, παρακαλούμε να κάνετε έναν
τελευταίο έλεγχο, προκειμένου να διασφαλίσετε την απόλυτη πληρότητα και ορθότητα
των αποστελομένων στο Σύλλογο στοιχείων
σας, σύμφωνα, με όσα υποδεικνύουν οι Δικηγόροι αυτοί, τα οποία περιγράφονται στο
«Αρχείο 4» εκάστου, ώστε να αποφεύγονται
άσκοπες καθυστερήσεις και να συντομεύονται οι πολύπλοκες διαδικασίες ολοκλήρωσης των αναγκαίων υπολογισμών για τον
προσδιορισμό της δικαιούμενης αποζημίωσης από κάθε ενάγοντα.
Με σκοπό να διευκολυνθείτε στον έλεγχό
σας αυτό, παρατείθενται μια σειρά στοιχείων,
τα οποία παρακαλούμε να ελεγχθούν, πριν
προωθηθούν στο Σύλλογο.

•

•

Ερωτηματολόγιο, [από το «Αρχείο 3 ή
1», ανάλογα με το Δικηγόρο] και Ταυτότητα, με έλεγχο της ταυτότητας μεταξύ των αναγραφόμενων στοιχείων στα
δύο αυτά έγγραφα.
Αποδεικτικό Κατάθεσης των 40,00

Οικογενειακό Επίδομα [Γάμου], τότε
ελέγχουμε εάν προωθείται το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
•

ΕΑΝ στο Σημείωμα του 12ου /2018
υπάρχει το Επίδομα Γάμου και στα Σημειώματα των ετών 2019 ή 2020 ή
2021 [αριστερό τμήμα] δεν υπάρχει,
ΤΟΤΕ απαιτείται να προσδιοριστεί ο
ΜΗΝΑΣ που λύθηκε ο Γάμος, ΜΕΤΑ την
1.1.2019, και να προωθηθεί το Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
ΚΑΙ η Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου ή το
Διαζευκτήριο ή ό,τι άλλο, [πρβλ. «Αρχείο 4»].

•

ΕΑΝ υπάρχουν διαφορές στα ποσά
των Πινάκων των Σημειωμάτων του
12ου/18 και των ετών 2019 ή 2020 ή
2021,[αριστερό τμήμα],ΤΟΤΕ απαιτείται
να προωθηθούν τα Σημειώματα ΠΡΙΝ
και αμέσως ΜΕΤΑ, [δύο συνεχόμενοι
μήνες], από κάθε μεταβολή ΜΕΤΑ την
1.1.2019.

•

ΕΑΝ στην Πράξη [ή στην τυχόν Τροποποιητική της] Απονομής Κύριας Σύνταξης, περιλαμβάνονται ΚΑΙ εξαγορασμένοι χρόνοι ασφάλισης, [σπουδών,
στρατού, απεργιών, αδειών κλπ], ΤΟΤΕ
πρέπει να προωθηθούν οι αντίστοιχες
Πράξεις εξαγοράς του ΤΣΠΑΤΕ.

•

ΕΑΝ ο ενάγων είναι Μηχανικός ή Δικηγόρος και συνταξιοδοτήθηκε από
το ΤΣΠΑΤΕ τα τελευταία [προ του
Ν.4387/16] χρόνια, πρέπει να προσκομίσει τα ειδικότερα στοιχεία που
περιγράφονται στο «Αρχείο 4» του
Δικηγόρου της επιλογής του, για την
παράλληλη ασφάλιση, οι εισφορές της
οποίας δεν έχουν αξιοποιηθεί, είτε με
την απονομή αυτοτελούς Σύνταξης, είτε
με τη βελτίωση άλλης Σύνταξης.

Στη συνέχεια, πρέπει να ελέγχονται τα ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ στοιχεία σας ως ενάγοντα, δηλαδή
ΕΑΝ πράγματι προωθούνται:
• Τα Ενημερωτικά Σημειώματα Κύριας Σύνταξης των ΜΗΝΩΝ: 5/15, 5/16,
12/18, 3ος ή 4ος / 19, 12/20 & 8ος ή
9ος /21
ΠΡΟΣΟΧΗ:
•

Τα Σημειώματα των ετών 2019-20202021 πρέπει να έχουν ΚΑΙ τις δύο σελίδες τους, [1η και 2η ή να έχουν εκτυπωθεί μπρος/πίσω].

•

Όσοι έχουν χρόνο ασφάλισης ΜΕΧΡΙ το
πολύ 30 χρόνια, ΑΡΚΟΥΝ τα Σημειώματα μέχρι και το έτος 2020, τα οποία
, μετά τον έλεγχο, ΠΡΕΠΕΙ να προωθηθούν άμεσα στο Σύλλογο.

•

Όσοι έχουν χρόνο ασφάλισης ΠΑΝΩ
από 30 χρόνια, ΠΡΕΠΕΙ να προωθήσουν
ΚΑΙ τα Σημειώματα του 2021, αφού
πρώτα αποτυπωθεί σ’ αυτά ο επανυπολογισμός του Ν. 4670/20, [λογικά
ΜΕΤΑ τον Αύγουστο 2021].

•

Ο Συνολικός Χρόνος Ασφάλισης προκύπτει συνήθως από την Πράξη Απονομής Σύνταξης καθώς και από επίσημα
αναγνωρισμένους χρόνους ασφάλισης,
οι οποίοι, όμως, δεν έχουν ληφθεί υπόψη κατά την απονομή της Σύνταξης και
στηρίζονται σε επίσημα στοιχεία, όπως
αυτά που αναφέρονται στο «Αρχείο 4»,
οπότε, εάν εμπίπτετε στην περίπτωση
αυτή, βεβαιωθείτε ότι προωθούνται
όλα όσα πρέπει και ειδικότερα αντίγραφο της σχετικής αίτησής σας προς το
ΤΣΠΑΤΕ, για να σας τους προσμετρήσει.

Αρχικά ελέγχονται τα απαιτούμενα διαδικαστικά έγγραφα και στοιχεία, δηλαδή:
• Συμφωνητικό, [από το «Αρχείο 2» του
Δικηγόρου της επιλογής σας], να είναι
το ΣΩΣΤΟ για τις συγκεκριμένες Αγωγές, εις τριπλούν, με πρωτότυπες υπογραφές και πλήρως συμπληρωμένο.
•

Ευρώ, με έλεγχο εάν το ποσό κατατέθηκε στο Λογαριασμό του ΙΔΙΟΥ Δικηγόρου, με εκείνο του Συμφωνητικού.
Πράξη ή Πράξεις Απονομής Σύνταξης,

•

ΕΑΝ στο αριστερό τμήμα του πίνακα
της 1ης σελίδας των Σημειωμάτων των
ετών 2019-2020-2021 εμφανίζεται το

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία - ενημέρωση, τηλεφωνήστε στα τηλέφωνα του
Συλλόγου 2103637726, 2103623583.
Το Δ.Σ
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Ο Σύλλογός μας συνεχίζει να παλεύει για τη λύση των δίκαιων αιτημάτων των μελών του.
Έτσι σας ενημερώνουμε ότι βουλευτές του ΚΙΝΑΛ και του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλαν ανάλογη ερώτηση για το
θέμα αυτό στον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.
Το Δ.Σ του Συλλόγου

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
ΘΕΜΑ: «Το Συνταγματικό Δικαίωμα της Επικούρησης και η άρνηση χορήγησης της σε 1.500 συνταξιούχους της πρώην ΑΤΕ»
Κύριε Υπουργέ,
Στο άρθρο 8 του ν.4578/2018 ορίζεται ότι το άρθρο 1 του
ν.4554/2018 εφαρμόζεται αναλόγως για την έναρξη και λήξη του δικαιώματος επικουρικής σύνταξης από το τ. Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ). Προϋπόθεση για την
έναρξη καταβολής της επικουρικής σύνταξης είναι η προηγούμενη
συνταξιοδότηση από το φορέα κύριας ασφάλισης. Στο δε άρθρο 1 του
άνω νομοθετήματος 4554/2018 και στην παρ.4 ορίζεται ότι το δικαίωμα σε σύνταξη λήγει α) στη σύνταξη λόγω γήρατος, στο τέλος του
μήνα κατά τον οποίο επήλθε ο θάνατος του συνταξιούχου.
Με τα ανωτέρω νομοθετήματα τέθηκαν ενιαίοι κανόνες ως προς
την έναρξη και λήξη του δικαιώματος στην χορήγηση της σύνταξης
ενώ καταργήθηκε κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη.
Μια ομάδα όμως συνταξιούχων της πρώην ΑΤΕ, περί τα 1.700 άτομα, από το 2014, στερούνται άδικα και παράνομα την παροχή της επικουρικής σύνταξης κατά παράβαση του Συντάγματος, αρ. 25 παρ. 2
και της ισχύουσας νομοθεσίας.
Γνωρίζετε καλύτερα από εμάς, ότι σύμφωνα με το Σύνταγμα, άρθρο
25 παρ. 2, όπως επιβεβαιώνεται και με τη θέσπιση του άρθρου 8 του
ν. 4578/2018, η καταβολή της επικουρικής σύνταξης χορηγείται στο
διηνεκές και όσο υφίσταται η χορήγηση κύριας σύνταξης.
Το Συνταγματικό αυτό Δικαίωμα έχει, από το 2014 έως σήμερα,
πλήρως καταστρατηγηθεί σε αυτή την κατηγορία συνταξιούχων της

ΣΥΡΙΖΑ

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς τον κ. υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
Θέμα: «Καταβολή επικουρικής σύνταξης
σε όλους τους συνταξιούχους της πρώην
ΑΤΕ χωρίς διακρίσεις».
Με στόχο την εξασφάλιση της ισότιμης
αντιμετώπισης των ασφαλισμένων το 2018
με το άρθρο 8 του ν.4578 (Α’200) καθιερώθηκε μία ενιαία ρύθμιση ως προς το χρόνο
έναρξης και λήξης του δικαιώματος επικουρικής σύνταξης από το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
(ΕΤΕΑΕΠ). Συγκεκριμένα, προβλέφθηκε
η ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 1 του ν.
4554/2018 (Α’130) στις επικουρικές συντάξεις. Έτσι, ως προϋπόθεση έναρξης καταβολής της επικουρικής σύνταξης ορίστηκε η
προηγούμενη συνταξιοδότηση από το φορέα
κύριας ασφάλισης ενώ, ως χρόνος λήξης
του δικαιώματος σύνταξης, λόγω γήρατος,

πρώην ΑΤΕ, στους οποίους καταβάλλονταν η επικουρική σύνταξη
από την ημέρα που συνταξιοδοτήθηκαν και μέχρι την μέχρι την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 261/21-05-2014 απόφασης του Δ.Σ του τ. Ενιαίου
Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης, με την οποία θεωρήθηκε ότι το δικαίωμα της λήψης επικουρικής σύνταξης στους συνταξιούχους του
ΕΛΕΜ έχει ημερομηνία λήξης.
Ειδικότερα με την υπ’αριθμ. 261 στις 21/5/2014 απόφαση του Δ.Σ
του τ. ΕΤΕΑ, η ανωτέρω κατηγορία συνταξιούχων της τ. ΑΤΕ στερείται παράνομα την καταβολή της μέχρι και σήμερα, παρά τις ρητές διατάξεις του Συντάγματος και των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων,
που επιβάλουν τη χορήγηση της επικούρησης καθ’ όλη τη διάρκεια
που παρέχεται η κύρια σύνταξη.
Για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου και της συνταγματικής
αρχής της ισότητας, φρονούμε ότι τουλάχιστον μετά την δημοσίευση
του άρθρου 8 του ν.4578/2018, η παροχή της επικουρικής σύνταξης
θα πρέπει να καταβληθεί και σ΄ αυτή την κατηγορία των συνταξιούχων, αναδρομικά από τη δημοσίευση του εν λόγω νομοθετήματος.
Ερωτάτε ο κ.κ. Υπουργός:
α. Προτίθενται να σεβαστούν και να εγγυηθούν την καταβολή της επικουρικής σύνταξης στην ως άνω κατηγορία συνταξιούχων της ΑΤΕ;
β. Προτίθενται να ενεργήσουν και με νομοθετική ρύθμιση να λύσουν
το πρόβλημα άμεσα ώστε να καταβάλλεται και σε αυτούς η επικουρική σύνταξη , όπως στους λοιπούς συναδέλφους τους και να πάψει να υφίσταται αυτή η δυσμενής διάκριση εις βάρος τους, όταν
μάλιστα από τη δημοσίευση του άρθρου 8 του ν.4578/2018 έχει
εκλείψει κάθε δικαιολογητικός λόγος για τη μη χορήγηση της επικουρικής σύνταξης;
Η Ερωτώσα Βουλευτής
Κωνσταντίνα (Νάντια) Γιαννακοπούλου

ορίστηκε το τέλος του μήνα κατά τον οποίο
επήλθε ο θάνατος του συνταξιούχου. Η εν
λόγω διάταξη εφαρμόζεται από 03.12.2018
ωστόσο, δεν υπάρχει ίση μεταχείριση μίας
μερίδας συνταξιούχων της πρώην Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδας.
Πιο συγκεκριμένα, για τους εν λόγω συνταξιούχους της ΑΤΕ, κατόπιν της με αριθμ.
69/21.05.2014 απόφασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), διακόπηκε η καταβολή επικουρικών συντάξεων από την
01.07.2014.
Η απόφαση στηρίχθηκε στο άρθρο 10 του
Κανονισμού του Ειδικού Λογαριασμού Επικούρησης Μελών (τ.ΕΛΕΜ) σύμφωνα με
το οποίο: η μηνιαία επικούρηση βαρύνει το
Επικουρικό για όσο χρόνο ασφαλίστηκε το
μέλος σε αυτό ως εν ενεργεία υπάλληλος.
Έτσι, διακόπηκε η καταβολή επικουρικής
σύνταξης σε όσους συνταξιούχους διαπιστώθηκε ότι εξακολουθούσε αυτή να καταβάλλεται, κατά την 01.07.2014, καθώς στις
ατομικές συνταξιοδοτικές αποφάσεις τους

είχε παρέλθει η αναγραφόμενη ημερομηνία
λήξης καταβολής. Έτσι, μετά τη ψήφιση του
ν. 4578/2018 παρατηρείται το φαινόμενο
συνταξιούχοι του τ.ΕΛΕΜ με τα ίδια ασφαλιστικά χαρακτηριστικά να μην έχουν το ίδιο
δικαίωμα στην Επικούρηση. Αφού, από την
3η.12.2018 οι συνταξιούχοι του ΕΛΕΜ λαμβάνουν επικουρική σύνταξη ενώ, αντίθετα,
δεν τη λαμβάνουν όσοι τους διακόπηκε από
01.07.2014 μέχρι και την έναρξη ισχύος του
ν. 4578/2018.
Με δεδομένα τα ανωτέρω και σε συνδυασμό με το ότι από την έναρξη ισχύος του
άρθρου 1 του ν. 4554/2018 καταργήθηκε
κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη αλλά και
την ανάγκη εξασφάλισης της μη διακριτικής
άλλα ισότιμης αντιμετώπισης όλων των
ασφαλισμένων ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1.Προτίθεται να ρυθμιστεί νομοθετικά το ζήτημα της άνισης μεταχείρισης των συνταξιούχων της πρώην ΑΤΕ οι οποίοι έπαψαν
να λαμβάνουν από 01.07.2014 επικουρική
σύνταξη;
Οι Ερωτώντες Βουλευτές
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Διακοπή επικουρικής σύνταξης συναδέλφων
στο χρονικό διάστημα Ιούνιος 2014 – Δεκέμβριος 2018
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Ο Σύλλογός μας συνεχίζει τις προσπάθειες για τη δικαίωση των
2.500 περίπου συναδέλφων μας, που στερούνται την Επικουρική
τους Σύνταξη, με κάθε μέσο που διαθέτει και θα συνεχίσει μέχρι την
τελική δικαίωσή τους.
Θα θέλαμε να σας θυμίσουμε (επίσης βλ. : syntaxiouxosatebank.gr
Ανακοινώσεις 15.12 και 22.9.2020 και Υπόμνημα 26.5.2020) ότι η
πρώτη αποζημιωτική αγωγή που έχει ασκηθεί εκ νέου με τους πρόσθετους λόγους, της άνισης μεταχείρισης (αφού από το Δεκέμβριο
του 2018 δεν “κόβεται” σε κανένα η Επικούριση) για το θέμα αυτό,
συζητήθηκε στις 18.09.2020 και αναμένουμε πλέον την έκδοση της
απόφασης.
Για άλλη μια φορά τονίζουμε ότι συνεχίζουμε τις επαφές για πολιτική λύση, αλλά η υπομονή έχει τα όρια της και οι απραγματοποίητες
υποσχέσεις, μας «χόρτασαν».
Συνεπώς, η επιλογή είναι πλέον δική σας, δηλ. αν θα συνεχίσετε
τη διεκδίκηση δικαστικά ή θα περιμένετε την πολιτική απόφαση από
την Κυβέρνηση που τόσες φορές παραδέχθηκε την παραπάνω αδικία.
Ευχόμαστε να συμβεί, παλεύοντας με όλες μας τις δυνάμεις, αλλά
υπάρχει και ένα όριο που ξεπερνά την υπομονή, την κατανόηση και
την αξιοπρέπειά μας.
Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο και πρακτικά χρήσιμο να ασκηθούν
και άλλες, όσο το δυνατών περισσότερες αγωγές.
Θεωρούμε ότι, μόνο με την έκδοση δικαστικών αποφάσεων επί ενός
εύλογου αριθμού αγωγών που θα έχουν ασκηθεί από τους συνταξιούχους που έχουν πληγεί, θα δοθεί λύση από την Πολιτεία. Επίσης
αν έχει ασκηθεί ένας σημαντικός αριθμός αγωγών , μπορούμε να κάνουμε και αίτηση στο Συμβούλιο της Επικρατείας για πιλοτική δίκη,
προκειμένου να διευκρινιστεί το νομικό μέρος της υπόθεσης στην
αυξημένη σύνθεση του ΣτΕ.
Ο Σύλλογός μας απευθύνθηκε σε δικηγορικά γραφεία και σας γνωστοποιούμε τους όρους της πρώτης προσφοράς που έχουμε, εάν
ακολουθήσουν δε και άλλες, θα ενημερώνεστε όπως αυτές θα μας
κοινοποιούνται.
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Οι αγωγές θα ασκηθούν ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών και τα έξοδα για τη σύνταξη, κατάθεση, επίδοση, συζήτηση
καθώς και τη σύνταξη υπομνήματος κατά τη συζήτησή τους στο Δικαστήριο, ανέρχονται σε σαράντα (40) ευρώ για έκαστο των εναγόντων
– συνταξιούχων. Σημειωτέον ότι το ποσό των σαράντα (40) ευρώ καλύπτει και τους δυο βαθμούς δικαιοδοσίας (Διοικ. Πρωτοδικείο &

Εφετείο). Σε περίπτωση ευδοκίμησης της αγωγής το ποσοστό της
δικηγορικής αμοιβής της εταιρείας θα ανέρχεται σε ποσοστό 4% + το
νόμιμο ΦΠΑ επί του καταβαλλόμενου προ φόρου συνολικού ποσού
(κεφάλαιο + τόκοι).
Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την άσκηση της αγωγής είναι τα
κάτωθι:
1. Πράξη Απονομής Επικουρικής Σύνταξης.
2. Ενημερωτικό σημείωμα καταβολής επικουρικής σύνταξης, του
τελευταίου πλήρους μήνα πριν τη διακοπή της ( δηλαδή να εμφαίνεται ολόκληρο το ποσό της δικαιούμενης επικουρικής σύνταξης) ή
αν δεν υπάρχει αυτό, ενημερωτικό σημείωμα καταβολής επικουρικής
σύνταξης, το οποίο να είναι πρόσφατο σε σχέση με το χρονικό γεγονός της διακοπής της επικουρικής σύνταξης.
3. Σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου – συνταξιούχου και επιθυμίας έγερσης αγωγής από τους κληρονόμους του, μαζί με τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να προσκομίζεται απαραιτήτως ληξιαρχική
πράξη θανάτου, πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομίας καθώς και περί μη δημοσίευσης διαθήκης ή αν έχει δημοσιευθεί διαθήκη την απόφαση του Δικαστηρίου που τη δημοσίευσε και την κήρυξε κυρία.
4. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
5. Το συνημμένο ερωτηματολόγιο συμπληρωμένο με τα στοιχεία
που ζητούνται.
6. Το συνημμένο εργολαβικό δίκης, στο οποίο αποτυπώνονται οι οικονομικοί όροι της συνεργασίας μας , υπογεγραμμένο εις τριπλούν.
7. Το αποδεικτικό κατάθεσης για το αρχικό ποσό των εξόδων της
αγωγής (40 ευρώ).
Τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αποστέλλονται είτε ταχυδρομικά
είτε δια ζώσης στα γραφεία της δικηγορικής εταιρείας,
“Λουκάς Αποστολίδης και Συνεργάτες”
Ιπποκράτους αρ.18, ΤΚ 10680 (3ος όροφος).
Το ποσό των σαράντα (40) ευρώ θα κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασμό που διατηρεί η δικηγορική εταιρεία στην Τράπεζα Πειραιώς,
GR2401720320005032060279834,
όπου υποχρεωτικά θα αναφέρεται ως αιτιολογία το
“όνομα του ενάγοντα και διακοπή Επικούρισης”.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα της πιο πάνω δικηγορικής εταιρείας, 2103619650, 3610116 υπόψη κας Τσαρουχά Ελίνας και κ. Ηλιόπουλου
Ιωάννη).

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
Σας προτείνουμε για οικονομικές διακοπές
Ηράκλειο
(ΒΙΛΑ ΙΡΙΔΑ Ψαρή Φοράδα Ηρακλείου)

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
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Ενημέρωση για την εξέλιξη των αγωγών μας
Σχετικά με τις αποζημιωτικές αγωγές για τις μειώσεις των αντισυνταγματικών Νόμων 4051/2012 και 4093/2012, του πρώτου
και του δεύτερου κύκλου αγωγών του Συλλόγου, μέχρι σήμερα
δεν έχει εκδοθεί καμία οριστική πρωτόδικη απόφαση, αν και οι περισσότερες του πρώτου κύκλου, με κάποιες ενδιάμεσες αναβολές,
έχουν ήδη συζητηθεί.
Ο Σύλλογος, με το δικηγορικό γραφείο που έχει αναλάβει τις περισσότερες από τις αγωγές αυτές, έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, προκειμένου αυτό να
αποφανθεί για το δικαίωμά μας σε αποζημίωση, μέχρι την έκδοση
των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ του 2015. Ταυτόχρονα,
συγκεντρώνουμε όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, προκειμένου να πείσουμε το Διοικητικό Εφετείο που θα δικάσει τις Αγωγές αυτές ότι δικαιούμαστε αποζημίωση για τις μειώσεις των δύο
πιο πάνω Νόμων τουλάχιστον μέχρι την 31/12/2018 , με δεδομένο ότι ο επανυπολογισμός των κύριων συντάξεων ίσχυσε από την
1/1/2019 ΚΑΙ ΟΧΙ από τη 12/5/2016, όπως έχει ήδη κριθεί.
Το ίδιο ισχύει και για τις αγωγές κατά της αύξησης στα ποσοστά
εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ.

Αποζημιωτικές Αγωγές που έχουν υποβληθεί για την παράνομη
απόσβεση του δικαιώματός μας στη λήψη Επικούρησης, δεν γνωρίζουμε αν έχουν εκδοθεί αποφάσεις μέχρι σήμερα. Με πρόταση όμως
του δικηγορικού γραφείου που έχει αναλάβει τις αγωγές αυτές το
Δ.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε ομόφωνα να καλύψει το κόστος πιλοτικής αγωγής στην Ολομέλεια του ΣτΕ. Παράλληλα συνεχίζονται
και οι προσπάθειες οι οποίες πλέον υποστηρίζονται και από Ερωτήσεις που έχουν καταθέσει ενδιαφερόμενοι Βουλευτές προς τον
αρμόδιο Υπουργό, προκειμένου να δοθεί πολιτική λύση.
Επειδή όμως εάν, όπως ελπίζουμε, αυτό συμβεί, αμφιβάλουμε
αν θα καλύψει με αναδρομική ισχύ τις μέχρι σήμερα απώλειες των
2500 περίπου συναδέλφων μας που στερούνται τη δικαιούμενη
Επικούρησή τους. Για το λόγο αυτό έχουμε δώσει τη δυνατότητα σε
όσους συναδέλφους το επιθυμούν να ζητήσουν με ομαδικές αγωγές τα αναδρομικά που δικαιούνται.
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής από τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους των αναγκαίων στοιχείων για την αποζημίωσή τους.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΦΚΑ
Σχετικά με τα προβλήματα ως προς τον επανυπολογισμό των Συντάξεων των πρώην υπαλλήλων της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος (ΑΤΕ).
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του, κατά το άρ. 103 § 9 του
Συντάγματος και το ν.3094/200, εξετάζει την
αναφορά του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
Ειδικότερα, o Σύλλογος, δια των νομίμων
εκπροσώπων του, ζήτησε τη διαμεσολάβηση της Αρχής διότι, όπως αναφέρει, δεν έχει
λάβει, έως σήμερα, απάντηση επί του υπ.αριθμ.πρωτ. 4/17.2.2021 υπομνήματός του,
το οποίο κατέθεσε στην Υπηρεσία σας, σχετικά με υφιστάμενες εμπλοκές ως προς τον
επανυπολογισμό των συντάξεων των μελών
του.
Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της ανάρτησης
των τελευταίων Μηνιαίων Ενημερωτικών
Σημειωμάτων Πληρωμής Σύνταξης, μετά
τον από 1/3/2019 επανυπολογισμό των κυρίων συντάξεων, καθώς και των Αναλύσεων Πληρωμής Επικουρικής Σύνταξης, στις
οποίες αποτυπώνεται η πορεία προς τον
δεύτερο επανυπολογισμό των Επικουρικών Συντάξεων των μηνών Ιουνίου-Ιουλίου
2020, ο Σύλλογος με το ως άνω υπόμνημά
του, εκθέτει αναλυτικά τα προβλήματα και τις

συνέπειες που δημιουργούν οι ως άνω επανυπολογισμοί στα μέλη του, επισημαίνοντας
παράλληλα ότι δεν έχουν αναρτηθεί, έως
την ημερομηνία υποβολής της αναφοράς, τα
ενημερωτικά σημειώματα των μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019, αιτούμενος τη διευθέτηση κάθε εκκρεμότητας, προκειμένου
να εξευρεθούν οι βέλτιστες δυνατές λύσεις.
Ειδικότερα, ο αναφερόμενος Σύλλογος
υποστηρίζει ότι: α) εάν ο επανυπολογισμός
των Κυρίων Συντάξεων, πράγματι ισχύει από
1/3/2019, ο e-ΕΦΚΑ οφείλει να αναρτήσει
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του τα ενημερωτικά σημειώματα των μηνών Ιανουαρίου
και Φεβρουαρίου 2019, με τα υφιστάμενα
προ του επανυπολογισμού στοιχεία, ενώ β)
εάν αντίθετα, ο επανυπολογισμός των κυρίων συντάξεων ισχύει από 1/1/2019, ο φορέας σας οφείλει να καταβάλλει στους δικαιούχους με αρνητική προσωπική διαφορά
τα αναδρομικά του 1/5 της διαφοράς αυτής,
για τους ως άνω μήνες και να αναρτήσει τα
ενημερωτικά σημειώματα μηνών Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2019 με τα στοιχεία του εν
λόγω επανυπολογισμού.

Ως εκ τούτου, κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να εξετάσετε το αίτημα του Συλλόγου, ώστε να ελεγχθούν τα ζητήματα που
θέτουν, με σκοπό τη διερεύνηση της ορθότητας των σχετικών υπολογισμών και την
αιτιολογημένη απάντηση του φορέα σας επί
2 του ως άνω υπομνήματος, στα πλαίσια της
χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης
εμπιστοσύνης των πολιτών προς τη δράση
της Δημόσιας Διοίκησης.
Με την πεποίθηση ότι θα έχουμε σύντομα
απάντηση εκ μέρους σας, σας ευχαριστούμε
για τη συνεργασία σας και παραμένουμε στη
διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση που τυχόν θα χρειασθείτε.
Με εκτίμηση
Γιάννης Σ. Κωστής
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
Κοινοποίηση:
ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αμερικής 6
106 71 Αθήνα
Email:silsinate@hotmail.com
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Νέα κυκλοφορία από τις Εκδόσεις Οσελότος
Συγγραφέας: Γιώργος Κιουρτίδης
[…] Η δύναμη των λέξεων
δεν είναι ακόμα ένα βιβλίο
δημιουργικής γραφής. Δεν
είναι αυτός ο λόγος ύπαρξής του. Φιλοδοξία του είναι να αποτελέσει για τους
εραστές της γραφής και της
ανάγνωσης ένα μικρό και
γρήγορο ταξίδι στη συγγραφή. Μια σύντομη πορεία·
μια διαδρομή, για να συναντήσουν την ποιότητα της λογοτεχνίας και της ποίησης. […]
[…] Αυτή τη διαδρομή της γραφής θα προσπαθήσω να καταγράψω μέσα από τη δική
μου εμπειρία και γνώση. Καταθέτοντας όσο
το δυνατόν περισσότερες πρακτικές προτάσεις και επισημάνσεις, που θα βοηθήσουν
αυτόν που θέλει να ασχοληθεί με τη συγγραφή (είτε με την πεζογραφία είτε με την ποίη-

ση) να κατακτήσει την ποιότητά της και… από
Μελανωτής λευκού χαρτιού να γίνει κάποια
μέρα (γιατί όχι!) ακόμα και Ιεροφάντης της
γραφής! […]
EΡΓΑ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ
Ποίηση
• Δύο αστέρια και ένα κοχύλι, ιδιωτική έκδοση, 2003
• Προσκυνητές του ονείρου, εκδόσεις Εριφύλη, 2004
• Σταλαγμίτες, εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα,
2006
• Οσποδάρος Χρόνος, εκδόσεις Ίαμβος,
		
α΄ έκδοση, Οκτώβριος 2009,
		
β΄ έκδοση, Δεκέμβριος 2009,
		
γ΄ έκδοση, Οκτώβριος 2010
• Όρβηλος, εκδόσεις Οσελότος,  2012
• Ύσσωπος, εκδόσεις Οσελότος  
		
α΄ έκδοση, Οκτώβριος 2013
		
β΄ έκδοση, Οκτώβριος 2013
• Από σιωπή και λάσπη, εκδόσεις Οσελότος,
2016

• Ακηδείς, εκδόσεις Οσελότος, 2020
Πεζογραφία
• Σιμπολέτ, Μυθιστόρημα, εκδόσεις Ίαμβος
		
α΄ έκδοση, Νοέμβριος 2010
		
β΄ έκδοση, Νοέμβριος 2010
		
γ΄ έκδοση, Δεκέμβριος 2010
• Το εμβατήριο των θεών  Διηγήματα, εκδόσεις Οσελότος, 2012
• Tα τριαντάφυλλα είναι μαύρα, Μυθιστόρημα, εκδόσεις Οσελότος, 2012
• Οι κληρονόμοι του Μίδα, Μυθιστόρημα, εκδόσεις Οσελότος, 2014
• Ένας πρόθυμος Ιούδας, Αφήγημα, εκδόσεις
Οσελότος, 2015
• Κάνγκα, Μυθιστόρημα, εκδόσεις Οσελότος,
2018
www.gkiourtidis.gr
facebook:
George Kiourtidis
gkiourtidis@gmail.com

Προτάσεις για τα καλοκαιρινά σας αναγνώσματα
Ζωή μέχρι χθες,
Γιάννης Ξανθούλης

Στο βιβλίο του Γιάννη Ξανθούλη, Ζωή
μέχρι χθες, η κοσμοπολίτισσα ηρωίδα,
Αμφιτρίτη- Ρίτα Βράνη, στην ηλικία των
εβδομήντα δύο χρόνων, οδηγούμενη
από τις αναμνήσεις της επιστρέφει όχι
μόνο στην Ελλάδα, αλλά επιστρέφει
στη ζωή που άφησε πίσω της στα είκοσι
έξι. Tότε, που παντρεύτηκε τον Φοίβο
και έφυγε μαζί του. Όμως, υπήρχε και
ένα άλλο κενό, το οποίο σαν πραξικόπημα είχε έρθει στη ζωή της. Ήταν, 21η
Απριλίου του 1967.

83 ΧΡΟΝΙΑ ΑΤΕ

Το βιβλίο του Συναδέλφου Διευθυντή
Χρήστου Ρίτσου που πρόσφατα κυκλοφόρησε, ευελπιστούμε να σας παρουσιάσουμε στα γραφεία του Συλλόγου μας
το Φθινόπωρο.

Όταν Σκοτώνουν τα Κοτσύφια.
Το Βραβευμένο με Πούλιντζερ «Όταν Σκοτώνουν τα Κοτσύφια» της Χάρπερ Λι (19262016), συγκαταλέγεται ανάμεσα στα αξιολογότερα κλασικά έργα της σύγχρονης
λογοτεχνίας. Θέμα του βιβλίου είναι ο παραλογισμός του ρατσισμού στον Νότο των ΗΠΑ
τη δεκαετία του ’30, μέσα από τα μάτια δύο
παιδιών της Σκάουτ και του Τζέμ Φίντς και […]
Οι «Στάχτες της Αντζελα», που κάθε σελίδα τους είναι ποτισμένη από το εκπληκτικό χιούμορ και τη συμπόνια του Μακ Κορτ, είναι
ένα εξαίσιο βιβλίο, που φέρει όλα τα γνωρίσματα του κλασικού.
Είναι βαθιά συγκινητικό, γιατί η σπαρακτική ιστορία του είναι πέρα
για πέρα αληθινή. Κανείς δεν έχει γράψει όπως αυτός για τη φτώχεια και την παιδική ηλικία. Το ότι ο Φρανκ Μακ Κορτ τελικά επέζησε για να διηγηθεί την ιστορία του είναι εκπληκτικό. Όμως, το ότι
μέσα από τέτοια αθλιότητα και δυστυχία κατάφερε να φτιάξει ένα
τόσο αψεγάδιαστο αριστούργημα είναι πραγματικό θαύμα.
Στην Μικρή Ιστορία της Λογοτεχνίας ο John Sutherland, μελετητής που έχει διδάξει και γράψει σχεδόν για κάθε τομέα της λογοτεχνίας, οδηγεί τους αναγνώστες σε ένα ψυχαγωγικό ταξίδι «μέσα
από την ντουλάπα» σε όλο το θαυμαστό εύρος της λογοτεχνίας, από
τους αρχαιοελληνικούς μύθους μέχρι τα σημερινά graphic novels,
έχοντας ως στόχο να μας βοηθήσει να συλλάβουμε τον μαγικό
αυτό μηχανισμό με τον οποίο η λογοτεχνία, από κάθε γωνιά του
πλανήτη, μπορεί να μας μεταφέρει σε άλλους κόσμους και να μας
βοηθήσει να καταλάβουμε τελικά τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος.
Μορφωμένη. Γεννημένη στα βουνά του Αϊντάχο, η Τάρα Γουέστοβερ μεγάλωσε κοντά στη φύση υπακούοντας στους νόμους που
θέσπισε ο πατέρας της - ένας φονταμενταλιστής Μορμόνος, πεπεισμένος ότι έρχεται το Τέλος του Κόσμου. Η Τάρα και τ’ αδέρφια της
δεν πηγαίνουν στο σχολείο, ούτε στο γιατρό όταν αρρωσταίνουν·
δουλεύουν με τον πατέρα τους, ενώ η μητέρα τους είναι πρακτική
θεραπεύτρια και η μοναδική μαία της περιοχής.

8

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕ

ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΚΑΡΠΑΘΙΑ 2021, 6 Ημέρες
Ταξίδι στους θρύλους και τις παραδόσεις της Ορθόδοξης Ρουμανίας
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
΄Υστερα από αρκετό χρονικό διάστημα που η πανδημία μας κράτησε
μακριά, επανερχόμαστε με διάθεση να ταξιδέψουμε , να ειδωθούμε,
να ανταλλάξουμε απόψεις και να βρούμε τους παλιούς εαυτούς μας.
Το ταξίδι που είχαμε σχεδιάσει στη ΡΟΥΜΑΝΙΑ και που λόγω της
πανδημίας ακυρώθηκε ευελπιστούμε να υλοποιήσουμε το Σεπτέμβρη
πραγματοποιώντας έτσι το πολιτιστικό μας πρόγραμμα.
Ένα ταξίδι στους θρύλλους και τις παραδόσεις της Ρουμανίας. Θα
γνωρίσουμε τη Σινάια το διαμάντι των Καρπαθίων, τον πύργο του

κόμη Δράκουλα που προστάτευε το πέρασμα προς τα Καρπάθια από
τις επιθέσεις των Τούρκων, το παραμυθένιο Μπρασόφ που θυμίζει
Μεσαίωνα.
Το πρωτόκολλο που πρέπει να τηρηθεί είναι:
**** (με τα σημερινά δεδομένα)
• Υποχρεωτική χρήση μάσκας μέσα στο πούλμαν και σε όλους τους
κλειστούς χώρους
• Επιβίβαση και αποβίβαση τηρώντας τις απαραίτητες αποστάσεις
• Πιστοποιητικό εμβολιασμού (2 δόσεις) ή μοριακό τέστ, ή self test

ΥΠΕΡΠΡΟΣΦΟΡΑ
265€ με ημιδιατροφή!!

ΣΟΦΙΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΜΠΑΝΣΚΟ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΛΕΒΕΝ
ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ - ΣΙΝΑΙΑ
ΚΑΡΠΑΘΙΑ - ΚΑΣΤΡΟ ΔΡΑΚΟΥΛΑ ΜΠΡΑΣΟΦ

20 Σεπτεμβρίου

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ - ΣΟΦΙΑ
2η μέρα: ΣΟΦΙΑ - ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ:
3η μέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ
4η μέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΗ - ΣΙΝΑΪΑ ΚΑΡΠΑΘΙΑ - ΚΑΣΤΡΟ ΔΡΑΚΟΥΛΑ ΜΠΡΑΣΟΦ
5η μέρα: ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΛΕΒΕΝ -ΣΟΦΙΑ
6η μέρα: ΣΟΦΙΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ - ΑΘΗΝΑ
Τιμή:
265,00 € κατ’ άτομο στο δίκλινο δωμάτιο
Τιμή: 365,00 € μονόκλινο
*Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή με προκατα-

βολή 100 ευρώ, έως 25/7/2021 και εξόφληση έως 3/09/2021
Στη Γραμματεία του Συλλόγου:
Τηλ: 210 3637726,
210 3623583 κα. Στούμπη Μαρία
*Εναλλακτικά η πρώτη διανυκτέρευση μπορει να πραγματοποιηθεί στις περιοχες ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ/ΜΠΑΝΣΚΟ
Περιλαμβάνονται:
Μετάβαση και επιστροφή με πολυτελές
πούλμαν, 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία
4* σε ΣΟΦΙΑ & ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ 4 δείπνα &
5 πρωινά σε μπουφέ, Αρχηγός - Συνοδός,
Ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ.
Σημείωση: Απαραίτητη ταυτότητα νέου τύπου
ή διαβατήριο.

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΑΤΕ
Ο Σύλλογος μας, για πρώτη φορά αποφάσισε, ύστερα από την αλλαγή που υπέστη η ζωή όλων μας μετά την πανδημία, να προσφέρει
ολιγοήμερες διακοπές στη Σαντορίνη για τα μέλη του, για να αποδράσουν να αναζωογονηθούν και να ξεκουραστούν σωματικά και
πνευματικά.
Το πρόγραμμα έχει τρεις περιόδους:
• 19 Ιουλίου – 24 Ιουλίου
• 27 Αυγούστου - 1 Σεπτεμβρίου
• 6 Σεπτεμβρίου - 11 Σεπτεμβρίου
Το κατάλυμα «ΠΑΝΣΙΟΝ ΜΑΚΗΣ», βρίσκεται σε ένα από τα ωραιότερα νησιά μας τη ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ στο Καμάρι, σε ένα όμορφο και
ήσυχο περιβάλλον.
Ο Σύλλογός μας παρέχει τη διαμονή, (μετακίνηση διατροφή) επιβαρύνουν το μέλος μας.

* Ενδιαφέρον μόνο για μία περίοδο
* Δεκτές οι αιτήσεις έως 9-7-2021
Εάν ο αριθμός των ενδιαφερομένων είναι μεγαλύτερος από 5
(πέντε) σε κάθε περίοδο, τότε θα γίνει κλήρωση. Η κλήρωση θα
γίνει στα γραφεία του Συλλόγου μας με προαιρετική παρουσία των
ενδιαφερομένων και ενώπιων Δ/ντή της Νομικής Υπηρεσίας της
ΑΤΕ, μετά από τηλεφωνική ενημέρωση.
*Εξαιρούνται της συμμετοχής τα μέλη του Δ.Σ, της Εξελεγκτικής
Επιτροπής, περιφερειακοί Σύμβουλοι, και εκλεγμένοι στην ΟΣΤΟΕ.
Σας υποσχόμαστε ότι το φθινόπωρο θα ακολουθήσει Νέα προσφορά από το Σύλλογό μας για χειμερινό προορισμό. Θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα με την επόμενη εφημερίδα μας καθώς επίσης
και με ηλεκτρονικό τρόπο.
Ευελπιστούμε η κίνησή μας αυτή να έχει επιτυχία.
Το Δ.Σ του Συλλόγου Συν/χων ΑΤΕ

Ο Σύλλογός μας την Τετάρτη 23 Ιουνίου είχε τη
τελευταία συνάντηση της Λέσχης Ανάγνωσης
δια ζώσης, διότι οι προηγούμενες είχαν γίνει
διαδικτυακά λόγω της Πανδημίας.
Αποχαιρετήσαμε και ευχαριστήσαμε τη
συντονίστρια κυρία Τάνια Πετρουλάκη για
τις πολύτιμες υπηρεσίες και προσπάθειές της
και υποσχεθήκαμε να ανταμώσουμε ξανά το
φθινόπωρο.

