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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ 

site : syntaxiouxosatebank.gr 

email : silsinate@hotmail.com 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ  

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

 Η χρονιά που πέρασε ήταν πολύ δύσκολη για όλους μας. 

Μια χρονιά που αναγκαστήκαμε όλοι μας να περιορίσουμε τις 

μετακινήσεις μας. Αυτό είχε ως συνέπεια να μην μπορέσουμε να 

συγκαλέσουμε και να πραγματοποιήσουμε την Ετήσια Γενική 

Συνέλευση των Μελών, το Μάιο του 2020, για το οικονομικό έτος 

2019, αλλά ούτε φέτος το Μάιο για το οικονομικό έτος του 2020. 

 Τώρα που τα πράγματα δείχνουν καλύτερα, και το επιτρέπει 

η σχετική νομοθεσία, μας δίνεται η δυνατότητα να συγκαλέσουμε 

Γενική Συνέλευση που θα είναι εκλογοαπολογιστική (οι εκλογές 

έπρεπε να γίνουν τον Νοέμβριο του 2020).  Μετά από 

αλλεπάλληλες παρατάσεις που δόθηκαν από την πολιτεία λόγω 

Covid, οι αρχαιρεσίες, θα διεξαχθούν πλέον τελικά στις 9.11.2021.  

Ειδικά για την Αθήνα, οι εκλογές, θα διεξαχθούν δύο ημέρες 

(9 και 10.11.2021), ενώ στην Επαρχία μόνο μία ημέρα 

(9.11.2021). 

Από τον Νοέμβριο του 2020, ο Σύλλογός μας είχε μπει σε 

υποχρεωτική αναστολή.  

Παρ’ όλα αυτά, βρήκαμε τον τρόπο και δεν σταματήσαμε να 

παρέχουμε υπηρεσίες στα μέλη και να προωθούμε τα θέματα που 

μας απασχολούν. Δεδομένων των συνθηκών, με προσωπικό κίνδυνο 

και φυσικά παίρνοντας κάθε μέτρο προφύλαξης, τα μέλη του Δ.Σ., 

βρισκόμασταν στα γραφεία του Συλλόγου, όλοι μαζί ή εναλλάξ για 

να καλύπτουμε κάθε ανάγκη που παρουσιαζόταν. 

Το τηλεφωνικό κέντρο, λειτουργούσε και μάλιστα επί 16ωρου 

βάσεως, με εκτροπή των κλήσεων στα τηλέφωνα τόσο του 

προσωπικού, όσο και μελών του Δ.Σ.  Με mail και τηλεδιασκέψεις 
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γινόταν η επικοινωνία μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και 

ενημερώνονταν τα μέλη μας για ότι νεότερο. 

Την περίοδο αυτή, ο Σύλλογος, κάνοντας ορθή διαχείριση των 

οικονομικών του,  διατήρησε  σταθερά, τα υψηλά κεφάλαια που 

διαθέτει. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είχαμε πλεόνασμα.  

Πιο συγκεκριμένα το 2019 έκλεισε με πλεόνασμα ύψους 

24.565 ευρώ, αποτέλεσμα αισθητής μείωσης των εξόδων κατά 

12,8% και αντίστοιχη αύξηση εσόδων 3,65%.  

Το 2020 έκλεισε με πλεόνασμα 43.074 ευρώ, αποτέλεσμα 

της αισθητής μείωσης των εξόδων κατά 18%, αλλά και μείωσης των 

εσόδων κατά 7,15%. 

Ακολουθεί συνοπτική ενημέρωση για τα θέματά μας. 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Είναι γνωστό το θέμα της διακοπής της Επικουρικής 

Σύνταξης μετά από απόφαση του ΕΤΕΑΕΠ να κόβεται η 

Επικουρική Σύνταξη σύμφωνα με την ημερομηνία λήξης που 

υπήρχε στις Εισηγητικές Πράξεις Απονομής Επικούρισης.  

Η αντίδρασή μας ήταν άμεση. Οι προσπάθειές μας είχαν σαν 

αποτέλεσμα η απόφαση αυτή να μην εφαρμόζεται από το 

Δεκέμβριο του 2018. Το πρόβλημα παραμένει σε όσους έχει ήδη 

διακοπεί η Επικουρική Σύνταξη, μεταξύ Ιούνιου 2014 και 8 

Δεκεμβρίου του 2018, και αφορά, περίπου 2.500 συνταξιούχους. 

Γι’ αυτούς τους συναδέλφους, συνεχίζουμε τις προσπάθειες 

μας,  πολιτικές και νομικές (συναντήσεις με Πρόεδρο του ΕΤΕΑΠ, 

Υφυπουργούς, παρεμβάσεις της ΟΣΤΟΕ και της ΑΓΣΕΕ, κατάθεση 

ερωτήσεων Βουλευτών διαφόρων Κομμάτων στη Βουλή), αλλά 

μέχρι σήμερα δεν έχουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα.  

Στο Πρωτοδικείο, σε παλαιότερη αλλά και πρόσφατες αγωγές 

οι αποφάσεις είναι αρνητικές. Έτσι το Δ.Σ. πήρε απόφαση και 

ανέθεσε σε συνεργαζόμενο δικηγορικό γραφείο, να καταθέσει 

πιλοτική αγωγή στο ΣτΕ. Μια θετική απόφαση εκεί, ακόμα και αν 

δεν ισχύσει για όλους τους πληττόμενους θα είναι δεσμευτική για 

κάθε πρωτόδικο Δικαστήριο ή Εφετείο, και έτσι θα κερδίσουμε 

πολύτιμο χρόνο για τους συναδέλφους.  



3 
 

Επίσης, ο Σύλλογος θα καλύψει το κόστος της έφεσης προς 

το παρόν, σε 2 αρνητικές πρωτόδικες αποφάσεις και σε περίπτωση 

θετικής έκβασης το κόστος θα επιστραφεί, στο Σύλλογο, από τους 

ενάγοντες. 

Φυσικά, συνεχίζουμε τις προσπάθειες για εξωδικαστική λύση.  

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ 

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 

Σύμφωνα με απόφαση του ΣτΕ το 2020, όλοι όσοι είχαν 

μειώσεις των Αντισυνταγματικών Νόμων 4052/2012 και 

4093/2012, πήραν αναδρομικά 11 μηνών, στην Κύρια Σύνταξη. 

Όλοι, όσοι είχαν κάνει ομαδικές αγωγές μέσω του Συλλόγου, 

διεκδικούσαν αναδρομικά 5ετίας, αλλά δεν δικαιώθηκαν, γι’ όλο 

αυτό το χρονικό διάστημα.  

Σαν Σύλλογος, αλλά και μέσω της ΑΓΣΕΕ, προσπαθήσαμε να 

μειώσουμε την φορολόγηση των αναδρομικών αλλά μέχρι σήμερα 

δεν έχουμε αποτέλεσμα. Ζητήσαμε ίδια αντιμετώπιση με τα ειδικά 

μισθολόγια, που φορολογήθηκαν με 20% αυτοτελώς, αλλά δεν 

είχαμε καμία απάντηση.  

Σε κάθε περίπτωση οι Συμπληρωματικές Δηλώσεις, πρέπει να 

γίνουν μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2021 και ο φόρος να πληρωθεί 

έως 31 Ιανουαρίου 2022. 

Αναμένουμε τα αναδρομικά στην Επικουρική σύνταξη και τα δώρα. 

Όσες αποφάσεις βγαίνουν, είναι θετικές και κάποια Δικαστήρια 

ζητούν πρόσθετα αναλυτικά στοιχεία για να προσδιορίσουν το ποσό 

και συγχρόνως, αναμένουμε από μέρα σε μέρα την απόφαση της 

Πιλοτική Δίκης στο ΣτΕ, για επίσπευση της επιστροφής, έστω των 

11 μηνών στην Επικουρική Σύνταξη και τα δώρα, ύψους 800 ευρώ.   

Ο Σύλλογός μας, έχει επίσης,  θετική εφετειακή απόφαση της 

πρώτης αγωγής (2013) που είχε κατατεθεί και αφορά 8 μέλη του, 

πριν ακόμα το ΣτΕ κρίνει αντισυνταγματικούς τους 2 νόμους των 

μειώσεων των συντάξεων, κατά συνέπεια πρέπει να λάβουν 

αναδρομικά από το 2012, αλλά το ΕΦΚΑ δεν την εκτελεί. 

Η συμμετοχή των μελών στις ομαδικές αγωγές ήταν πολύ 

μεγάλη.  Συμμετείχαν 4 δικηγορικά γραφεία και συνολικά 

κατατέθηκαν 47 ομαδικές αγωγές των 49 ατόμων (2.400 περίπου 
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μέλη). Όλη η επεξεργασία των στοιχείων έγινε από το Σύλλογο, 

εξασφαλίζοντας πολύ χαμηλή τιμή συμμετοχής στα μέλη μας. 

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ 

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

Στο ίδιο πνεύμα συνεχίζουμε στο νέο πρόβλημα που 

δημιουργήθηκε με τον επανυπολογισμό των Συντάξεων μας, 

σύμφωνα με το νόμο Κατρούγκαλου, αλλά και το νόμο Βρούτση. 

Μετά από πολλές αναβολές, στις 29.9.2021 

επανυπολογίστηκε η κύρια σύνταξη στους συνταξιούχους πριν το 

Μάιο του 2016, με συνολικό χρόνο ασφάλισης 30 ετών και άνω. 

Ελάχιστοι είχαν αναδρομικά και είδαν ουσιαστική αύξηση τη 

σύνταξή τους. Οι περισσότεροι θα έχουν μείωση της προσωπικής 

διαφοράς τους. Δηλ. θα έχουν λογιστική αύξηση. 

Μετά και από αυτό τον επανυπολογισμό θα μπορούν και 

αυτοί να στείλουν τα απαραίτητα στοιχεία για την συμμετοχή τους 

στην αγωγή.  

Προτείνουμε στους συναδέλφους 6 δικηγορικά γραφεία αυτή 

τη φορά. Κάναμε έρευνα, εν μέσω αναστολής λειτουργίας, και 

διαπραγματευτήκαμε το κόστος και τους όρους. 

Υπάρχουν διαφοροποιήσεις στο κόστος αλλά και στο σκεπτικό 

στήριξης της αγωγής. Τα μέλη μας ενημερώθηκαν και μόνοι τους 

θα αποφασίσουν ποια βάση αγωγής θα επιλέξουν.  

Στις 23 Νοεμβρίου θα συζητηθεί η πιλοτική αγωγή που έχει 

ήδη κατατεθεί με το αιτιολογικό της άνισης μεταχείρισης, κατά 

συνέπεια παραβίαση του Συντάγματος. Πάντως δεν είναι κάτι που 

θα πρέπει να περιμένουμε να λήξει εντός του τρέχοντος έτους.  

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Η επικοινωνία με τη Διοίκηση του Ταμείου εξακολουθεί να είναι 

ανύπαρκτη. Κάποιοι παίρνουν χρήματα, κάποιοι καθυστερούν και 

για τους παλαιότερους συνταξιούχους, δεν ακούγεται τίποτα. 

Εκκρεμεί η διεκδίκηση του εκκαθαριστή και είναι θολό το τοπίο 

της εκμίσθωσης του ακινήτου της οδού Κριεζώτου (εδώ θα 

τονίσουμε ότι έχουμε κάνει πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της 
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Διοίκησης του Ταμείου, σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του 

κτιρίου, παρά τα όσα μας καταλογίζουν). 

Οι κινήσεις του Πανελληνίου, που εμείς υποστηρίξαμε, με 

πρόσθετη παρέμβαση (ΜΟΝΟ ως προς το σκέλος της διαφάνειας 

και της παρεμπόδισης του έργου της Ελεγκτικής Επιτροπής), μέχρι 

σήμερα έχουν πέσει στο κενό.  Τα δικαστήρια δεν οδηγούν σε 

λύσεις. Δίνουν, ίσως, μια παράταση στα προβλήματα αλλά όχι 

λύση και σ΄ αυτή την περίπτωση δεν ξέρουμε εάν τελικά ο χρόνος 

είναι υπέρ του Ταμείου και των μελών του. 

Στις πρόσφατες εκλογές που έγιναν, το μέλος του Δ.Σ. του 

Συλλόγου μας, Χρήστου Θωμάς, ήταν υποψήφιος - είναι μόνος από 

το Δ.Σ. που μπορούσε να βάλει υποψηφιότητα γιατί είναι ακόμα 

μέλος του Προνοίας.  Αν και τον στηρίξαμε, δεν εξελέγη. Εξελέγη 

ένα άλλο μέλος μας, ο κ. Θανάσης Τερζής, επίσης εξαιρετικός 

συνάδελφος. Πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει, και ίσως αλλάξει κάτι 

στην όλη λειτουργία της Διοίκησης του Ταμείου Πρόνοιας. 

ΤΥΠΑΤΕ – ΕΛΕΜ 

Άλλο ένα πεδίο αντιπαράθεσης για το πως θα καταβληθεί το 

υπόλοιπο της δικαιούμενης εφ άπαξ παροχής, αν ποτέ καταβληθεί.    

Η αγωγή που έκανε ο Σύλλογος κατά των χειρισμών της Διοίκησης 

του ΤΥΠΑΤΕ, συζητήθηκε τον Απρίλιο και αναμένουμε την 

απόφαση. Σε γενικές γραμμές αν δεν αλλάξει το Καταστατικό, έτσι 

ώστε να συμπεριλάβει και τους συνταξιούχους ως μέλη του, πολύ 

δύσκολα θα δοθούν χρήματα στους συναδέλφους, μέλη μας και 

άλλο τόσο, πολύ δύσκολα, θα παρθούν αποφάσεις.  

Το χειρότερο σενάριο είναι να καθυστερήσουμε πολύ να 

βρούμε κοινά αποδεκτές λύσεις και να πάρει τα χρήματα το 

Δημόσιο. Ας το έχουμε κι αυτό στο πίσω μέρος του μυαλού μας.  

Πρόσφατα ο Πανελλήνιος Σύλλογος, που αρέσκεται να 

διαδίδει πως μπορεί να λύσει όλα τα προβλήματα, καλεί τους 

συναδέλφους να κινηθούν νομικά κατά του ΕΛΕΜ και τους 

υπόσχεται «δίκαιη μοιρασιά». Σημειώνουμε ότι στην προηγούμενη 

απονομή, όσοι είχαν  κινηθεί δικαστικά υποχρεώθηκαν τελικά σε 

παραίτηση από το δικόγραφο και πλήρωσαν την αμοιβή του 

δικηγόρου.  
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ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ 

Το μεγάλο μας αγκάθι. Παρόλα τα βήματα που έγιναν σε 

σχέση με προηγούμενες Διοικήσεις, δεν υπάρχει το επιθυμητό 

αποτέλεσμα. Τώρα αν το αποτέλεσμα, δηλ. η ενοποίηση είναι 

επιθυμητή και από τις δύο πλευρές, δεν είναι σίγουρο. Η 

ενοποίηση των Συλλόγων, σήμερα που μιλάμε, δεν έχει γίνει. Δεν 

έχει συμφωνηθεί ούτε το Καταστατικό. Μπορεί να μιλάμε για ένα 

μόνο σημείο διαφωνίας, αλλά δεν μπορούμε να πούμε πως αύριο 

έχουμε το τελικό κείμενο και το καταθέτουμε για έγκριση. 

Εμείς, από την πλευρά μας, κάναμε όσες υποχωρήσεις 

μπορούσαμε και ήμασταν έτοιμοι να κάνουμε και την τελευταία, 

δηλ. να εγκρίνουμε την ψηφοφορία με αλληλογραφία, σύμφωνα με 

το νόμο. Θεωρούμε ότι ο πρόσφατος νόμος, άρει κάθε διαφωνία και 

ορίζει με σαφήνεια τον τρόπο διεξαγωγής των εκλογών. 

Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε την πανδημία που δυσκόλεψε 

τις επαφές, τις μετακινήσεις, τις Γενικές Συνελεύσεις για 

περισσότερο από 18 μήνες και εξακολουθεί να δημιουργεί 

προβλήματα ακόμη και σήμερα. 

Στο τελευταίο Δ.Σ. αποφασίσαμε και στείλαμε επιστολή στο 

Δ.Σ. του Πανελληνίου - περιμένουμε από μέρα σε μέρα την 

απάντησή τους - για το αν θα τροποποιήσουμε το άρθρο που 

καθορίζει τον τρόπο ψηφοφορίας σύμφωνα με το νόμο, πράγμα 

που ούτως ή άλλως είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε από 

1.1.2022. 

Σε κάθε περίπτωση επειδή η θητεία αυτού του Συμβουλίου, 

λήγει στις 31.10.2021, εμείς θα προχωρήσουμε σε εκλογές με τη 

δέσμευση ότι εφόσον ο Πανελλήνιος συμφωνήσει με την 

τροποποίηση του Καταστατικού, σύμφωνα με το νέο συνδικαλιστικό 

νόμο, το επόμενο Δ.Σ. εντός 2μήνου θα ολοκληρώσει την 

ενοποίηση. 

ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

Ένα άλλο πρόβλημα που άρχισε να διαφαίνεται είναι το ότι 

αρκετοί συνάδελφοι, παίρνουν επιστολές από το e-ΕΦΚΑ  για 

εξαγορά ετών, όταν έχουν ασφαλιστικό χρόνο, λιγότερο από 32 έτη 

στην Επικουρική Σύνταξη, είτε έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά το νόμο 
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Κατρούγκαλου, είτε παλαιότερα. Κάποιοι άλλοι, έχουν μείωση στην 

Επικούρισή τους, χωρίς να ξέρουν που να το αποδώσουν ενώ έχουν 

32 χρόνια ασφάλισης και άλλοι έχουν μείωση, λόγω του ότι δεν 

έχουν 32 χρόνια ασφάλισης. 

Ο Νόμος είναι ξεκάθαρος. Το κάθε Ταμείο έχει ενταχθεί στο 

ΕΤΕΑ-ΕΤΕΑΕΠ – e-ΕΦΚΑ, σύμφωνα με το Καταστατικό του. Το 

δικό μας (ΕΛΕΜ), υπολόγιζε την Επικούριση για όσα χρόνια είχε ο 

καθένας, χωρίς να υπάρχει μείωση αν κάποιος είχε λιγότερα από 

32 χρόνια ασφάλισης και δεν υπήρχε κανένα όφελος για όποιον 

είχε πάνω από 32 έτη ασφάλισης. 

Προς το παρόν ο Σύλλογος, καλύπτει τις δικηγορικές 

συμβουλές με 2 δικηγορικά γραφεία (Αποστολίδης και 

Μακρυγιάννης) και θα δούμε πως θα συνεχίσουμε να αντιδρούμε.  

Επειδή το καλύτερο θα ήταν να προλάβουμε και να ανατρέψουμε 

αποφάσεις πριν καταλήξουμε στα δικαστήρια, έχουμε ήδη 

υποβάλλει σειρά υπομνημάτων για το θέμα αυτό. 

Αυτό που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι πως τα 

παραπάνω έχουν παρατηρηθεί και σε συνταξιούχο που έχει βγει 

στη σύνταξη πριν το νόμο Κατρούγκαλου. Αν όντως ισχύει (δεν 

έχουμε δει τα έγγραφα) σημαίνει ότι θα αφορά πολύ μεγάλο 

αριθμό συνταξιούχων μας. 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ 

ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΕΤΑΠ) 

Μια πρόσφατη δυσάρεστη εξέλιξη είναι ότι όσοι Συνάδελφοι, 

είχαν προσφύγει στα δικαστήρια κατά του ΣΕΤΑΠ, για την μη 

απόδοση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, έχασαν την υπόθεση 

στον Άρειο Πάγο, και καλούνται να επιστρέψουν τα χρήματα που 

τους είχε καταβάλει η Ergo, με την Εφετειακή Απόφαση.  

Δύσκολη κατάσταση, αφού οι περισσότεροι δεν έχουν πια τα 

χρήματα, να τα επιστρέψουν στην Ergo. Θα προσπαθήσουμε να 

συμβάλλουμε με παροχή νομικών συμβουλών. 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

Έχουμε κάνει πολλές προσπάθειες και επαφές με πολλές 

ασφαλιστικές εταιρίες. Αυτό που θέλαμε να πετύχουμε ήταν 

νοσοκομειακή περίθαλψη για όλους, με ένα λογικό κόστος. Δεν 
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πρέπει όμως να ξεχνάμε ότι είμαστε συνταξιούχοι και κατά 

συνέπεια τα μεγαλύτερο μέρος των μελών μας, είναι άνω των 70 

ετών. Καμία ασφαλιστική δεν μπορεί να προσφέρει συμφέρον 

πρόγραμμα και από την άλλη, εμείς δεν μπορούμε να τους 

εξασφαλίσουμε μεγάλη συμμετοχή ατόμων. 

Εντός των προσεχών ημερών, θα σας ανακοινώσουμε 2 

προτάσεις – προσφορές, για τα μέλη μας που θα είναι αρκετά 

καλές. 

Σε συνεργασία με το Σύλλογο της ALPHA BANK πετύχαμε 

την εξυπηρέτηση των μελών μας από το Πολϋιατρεία τους, που 

προσφέρουν πρωτοβάθμια περίθαλψη, με 20 ευρώ το χρόνο και 

καλύπτει κυρίως τα μέλη μας, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ 

Παρ’ όλο που κάθε μορφή πολιτιστικής δραστηριότητας είχε 

σταματήσει λόγω της πανδημίας, αξίζει να αναφερθεί πως η Λέσχη 

Ανάγνωσης του Συλλόγου, κατά τη διάρκεια της καραντίνας, 

συνέχιζε τις συναντήσεις της διαδικτυακά.  

Με το τέλος της καραντίνας και αναγνωρίζοντας την ανάγκη 

των μελών μας για αλλαγή περιβάλλοντος ο Σύλλογος, προσέφερε 

ΔΩΡΕΑΝ διακοπές, καλύπτοντας τα έξοδα διαμονής 5 

διανυκτερεύσεων στην Σαντορίνη, για 5 μέλη μας, με τους 

συνοδούς τους, σε 3 διαφορετικές περιόδους. Η συμμετοχή δεν 

ήταν η αναμενόμενη, αλλά ήταν δικαιολογημένη λόγω του φόβου 

που υπάρχει για τις μετακινήσεις.  Πέρσι είχαν ανακοινωθεί 2 

εκδρομές, αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν, λόγω μη συμμετοχής.  

Η πολιτιστική μας δραστηριότητα συνεχίζεται αμείωτη και 

είναι πλούσια σε εκδηλώσεις. Οργανώθηκε εκδήλωση για τα 200 

χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση, με επίσκεψη στη 

Σαλαμίνα, με ευκαιρία τα 2.500 χρόνια από την ναυμαχία της 

Σαλαμίνας. Γίνονται παρουσιάσεις βιβλίων και διαλέξεις και 

προγραμματίζονται παρακολουθήσεις θεατρικών παραστάσεων. 

ΕΚΛΟΓΕΣ 

Όπως ξέρετε η θητεία του Δ.Σ. έληγε πέρσι. Λόγω των 

συνθηκών, με νομοθετική ρύθμιση, πήραμε παράταση έως 

31.10.2021. 
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Νομίζω είναι ευκαιρία να ορίσουμε αρχαιρεσίες και μετά από 

σκέψη, για μην ταλαιπωρηθούν οι συνάδελφοι και να μπορέσουμε 

να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή, να διεξαχθούν οι εκλογές την 

ίδια ημέρα που θα κάνει εκλογές ο ΟΣΥΑΤΕ. 

Εξάλλου, αν οι εκλογές δεν γίνουν τώρα, από 1.1.2022, 

σύμφωνα με τον τροποποιημένο συνδικαλιστικό νόμο θα πρέπει να 

γίνουν ηλεκτρονικά, πράγμα που δεν είμαστε έτοιμοι να το 

υποστηρίξουμε και αν κρίνουμε από τις πρόσφατες εκλογές που 

έκανε το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Πρόνοιας, με αυτό τον τρόπο, 

υπάρχουν πολλά προβλήματα στην διεξαγωγή του.  

Οι εκλογές, θα διαρκέσουν 2 ημέρες (Τρίτη 9 και Τετάρτη 10 

Νοεμβρίου) στην Αθήνα, 1 ημέρα (Τρίτη 9 Νοεμβρίου) στην 

Περιφέρεια και θα γίνουν με τον ίδιο τρόπο που κάναμε τις 

προηγούμενες εκλογές. 

Σας καλούμε να πάρετε ενεργά μέρος σ’ αυτή τη διαδικασία, με 

υποψηφιότητα και συμμετοχή στις εκλογές.  

Για τις εκλογές σας έχουμε ήδη ενημερώσει με ειδική  - αναλυτική 

ανακοίνωση, στην ιστοσελίδα, στο fb και με mail. 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ 

 


