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ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ
ΣΥΝΘΕΣΗ ΝΕΟΥ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου, που προέκυψαν από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες, συνήλθαν
σε 1η συνεδρίαση την 1.12.2021 και μετά από
μυστική ψηφοφορία, κατέλαβαν τις εξής θέσεις:

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
στα θέματα που μας απασχολούν

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Μετά από αλλεπάλληλες παρατάσεις στη
θητεία του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, που δόθηκαν από την πολιτεία λόγω Covid-19, διΠΡΟΕΔΡΟΣ		
Γιώργος Μαλαμής
εξήχθησαν τη 9.11.2021, οι αρχαιρεσίες του
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Νίκος Λεβέντης
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μαρία Βαΐτση
Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ.
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Πέτρος Παρίσσης
Ειδικά για την Αθήνα, οι εκλογές ήταν δύο
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νατάσσα Ιωνά
ημέρες (9 και 10.11.2021), ενώ στην ΕπαρΤΑΜΙΑΣ			Θωμάς Χρήστου
χία μόνο μία ημέρα (9.11.2021).
ΕΦΟΡΟΙ ΔΗΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ Μαρία Βαΐτση &
Ο τρόπος ψηφοφορίας θα έγινε με το ισχύ			Νατάσσα Ιωνά
ον Καταστατικό του Συλλόγου, το οποίο προΜΕΛΗ:						
βλέπει μόνο την αυτοπρόσωπη συμμετοχή
			Μαράντος Δημήτρης
των μελών στις εκλογές.
			Γιανναδάκης Γιώργος
Από τον Νοέμβριο του 2020, ο Σύλλογός
			Ανδρεαδάκης Δημήτρης
μας
είχε μπει σε υποχρεωτική αναστολή.
			Σαμπάνης Γρηγόρης
Παρ’
όλα αυτά, δεν σταματήσαμε να παρέ			Λουΐζος Ευστρατίου
χουμε υπηρεσίες στα μέλη και να προωθούμε
Ευχαριστούμε όλους για την εμπιστοσύνη με
τα θέματα που μας απασχολούν. Δεδομένων
την οποία περιέλαβαν και δεσμευόμαστε ότι θα
των συνθηκών, με προσωπικό κίνδυνο και
κάνουμε το καλύτερο δυνατό, για όλους.
φυσικά παίρνοντας κάθε μέτρο προφύλαξης,
τα μέλη του Δ.Σ., βρίσκονταν στα γραφεία του
Συλλόγου, εναλλάξ για να καλύπτουν κάθε
ανάγκη που παρουσιαζόταν.
Το τηλεφωνικό κέντρο, λειτουργούσε και
μάλιστα επί 16ωρου βάσεως, με εκτροπή
των κλήσεων στα τηλέφωνα του προσωπικού. Με mail και τηλεδιασκέψεις γινόταν η
επικοινωνία μεταξύ των μελών του Δ.Σ. και
ενημερώνονταν τα μέλη μας για ότι νεότερο.
Την περίοδο αυτή, ο Σύλλογος διατήρησε
τα σταθερά υψηλά κεφάλαια που διαθέτει.
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είχαμε πλεόνασμα.
Πιο συγκεκριμένα για το 2019 είχαμε πλεόνασμα ύψους 24.565 ευρώ, αποτέλεσμα αισθητής μείωσης των εξόδων κατά 12,8% και
αντίστοιχη αύξηση εσόδων 3,65%.
Για δε το 2020 είχαμε πλεόνασμα 43.074
ευρώ, αποτέλεσμα της αισθητής μείωσης
των εξόδων κατά 18%, αλλά και μείωσης
των εσόδων κατά 7,15%.
Ακολουθεί Ενημέρωση για τα θέματά μας.

Διακοπή επικουρικής σύνταξης
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.
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.
Μειώσεις κύριων και επικουρικών συντάξεων με τους αντισυνταγματικούς νόμους
Σύμφωνα με απόφαση του ΣτΕ το 2020,
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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 μέλη). Όλη η επεξεργασία των στοιχείων έγινε από το Σύλλογο, εξασφαλίζοντας
πολύ χαμηλή τιμή συμμετοχής στα μέλη μας.
Επανυπολογισμός κύριων και
επικουρικών συντάξεων
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.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕ

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.
Τον Ιανουάριο του 2022, θα συζητηθεί, εξ
αναβολής, 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.
Ταμείο πρόνοιας
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 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, εξελέγη ο κ. Θανάσης Τερζής, μέλος μας και
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.
Ενοποίηση
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.
Μείωση στην επικουρική σύνταξη
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 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 δι-

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕ

3

κηγορικές 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.
Ασφαλιστήριο συμβόλαιο λόγω συνταξιοδότησης από το σύλλογο των εν ενεργεία
(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.

Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
Θέλαμε να πετύχουμε ήταν νοσοκομειακή
περίθαλψη για όλους, με ένα λογικό κόστος.
Όμως το 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.
Πολιτιστικά
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. Γίνονται παρουσιάσεις βιβλίων και
διαλέξεις και προγραμματίζονται παρακολουθήσεις θεατρικών παραστάσεων και ξεναγήσεις Μουσείων.
Εκλογές
Όπως ξέρετε η θητεία του Δ.Σ. έληγε πέρσι.
Λόγω των συνθηκών, με νομοθετική ρύθμιση, πήραμε παράταση έως 31.10.2021.
Οι αρχαιρεσίες μετά από σκέψη, για μην ταλαιπωρηθούν οι συνάδελφοι διεξήχθησαν οι
εκλογές την ίδια ημέρα με τον ΟΣΥΑΤΕ, για
να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή
Εξάλλου, αν οι εκλογές γίνονταν από
1.1.2022, σύμφωνα με τον τροποποιημένο
συνδικαλιστικό νόμο θα πρέπει να γίνουν και
ηλεκτρονικά, πράγμα που δεν είμαστε έτοιμοι να το υποστηρίξουμε.

Το σημείωμα του Προέδρου
Συνάδελφε, Συναδέλφισσα Συνταξιούχε,
Ένα μεγάλο Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου στις τελευταίες
αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας. Κάτω από αντίξοες συνθήκες, (με
8.000-9.000 κρούσματα καθημερινά, 700 διασωληνωμένους και
γύρω στους 100 θανάτους), ψήφισαν 1.305 συνάδελφοι, από τους
συνολικά 3.600 συναδέλφους – μέλη μας.
Το ανανεωμένο Δ.Σ. θα κάνει ότι μπορεί για να προασπίσει τα κεκτημένα μας. Ο προσανατολισμός του Συλλόγου στη συνδικαλιστική δράση
είναι δεδομένη και αδιαπραγμάτευτη. Σ΄αυτό τον αγώνα, σας θέλουμε
δίπλα μας και θα σας έχουμε, αν κρίνουμε από την εμπιστοσύνη που
δείχνετε στους χειρισμούς μας, για τα θέματα που μας απασχολούν.
Έχω όμως διαπιστώσει, ότι πολλά από τα μέλη μας δεν γνωρίζουν
επαρκώς, τις δράσεις του Συλλόγου, αν και η Εφημερίδα μας (Συνταξιούχος ΑΤΕ) εκδίδεται κάθε τρείς μήνες έντυπα, αλλά και ηλεκτρονικά, ανακοινώσεις, συνδικαλιστικές και πολιτιστικές, δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου (syntaxiouxosatebank.gr), στη
σελίδα μας στο Facebook και στα e-mail των μελών μας.
Μία από τις πρώτες μας κινήσεις, λοιπόν, θα είναι η επικαιροποίηση
των ηλεκτρονικών διευθύνσεων (e-mail), κινητών τηλεφώνων αλλά
και ταχυδρομικών διευθύνσεων, έτσι για να ενημερώνεστε με όλους
τους τρόπους, το δυνατόν συντομότερα.
Η πλειοψηφία των συναδέλφων μας ζει στη Περιφέρεια και η αλήθεια είναι πως «η ζωντανή» επαφή, είναι κάπως δύσκολη. Εκτός από
κάποιες μεμονωμένες Κοπές Πρωτοχρονιάτικης Πίτας, σπάνια σας
βλέπουμε και μας βλέπετε.
Όμως στην Αθήνα πέρα από τη Κοπή Πίτας - Ενημέρωση, υπάρχουν
δραστηριότητες στη καθημερινότητα του Συλλόγου, όπως Λέσχη
Ανάγνωσης, παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων, επισκέψεις
σε Μουσεία ή κοντινές πολιτιστικές εκδρομές, που ουσιαστικά συμμετέχουν 50-60, το πολύ 100 άτομα. Αυτό αποδυναμώνει τη δράση
του Συλλόγου μας γιατί όσο λιγότεροι, τόσο λιγότερες νέες ιδέες και

προτάσεις, όσο λιγότεροι τόσο λιγότερη ανακύκλωση ιδεών και προτάσεων, επανάληψη και περιορισμό του ενδιαφέροντος.
Το ζητούμενο βέβαια δεν είναι απλά η συμμετοχή στις ήδη προγραμματισμένες δραστηριότητες αλλά η συμμετοχή στην επιλογή, την
διαμόρφωση και την υλοποίησή τους γιατί αυτό θα δώσει νέα πνοή
στο Σύλλογό μας.
Θέλουμε να αλλάξουμε τη νοοτροπία των συναδέλφων και να αισθάνονται άνετα στο να μοιραστούν με τα μέλη του Δ.Σ τις σκέψεις
τους, τις προτάσεις του και ελπίζουμε να καταφέρουμε τα ραντεβού
για καφέ στο κέντρο της Αθήνας, να δίνονται στην υπέροχη αίθουσα
και την όμορφη βεράντα των γραφείων του Συλλόγου μας.
Για μάς ειδικά τους Συνταξιούχους, που δεν υπάρχει η καθημερινή εργασία, η συνεύρεση και ο διάλογος με συναδέλφους θα βοηθούσε στην
διάθεση και τη ψυχολογία μας και θα μπορούσε να γίνει τρόπος ζωής.
Το ίδιο, ίσως και σε μεγαλύτερο βαθμό θα μπορούσε να γίνει και
στη Περιφέρεια. Το Δ.Σ αποφάσισε να κινηθεί προς αυτή τη κατεύθυνση και να βοηθήσει εμψυχωτικά, συμβουλευτικά και οργανωτικά
όπου αυτό χρειάζεται, τους Αντιπροσώπους μας στη Περιφέρεια.
Η αρχή έγινε με τους συναδέλφους σε 98 πόλεις που διοργάνωσαν και πραγματοποίησαν με μεγάλη επιτυχία τις πρόσφατες Εκλογικές διαδικασίες. Αν οι 100 αυτοί συνάδελφοι επικοινωνούν μαζί
μας, μας κάνουν προτάσεις και ακόμα καλυτέρα είναι διαθέσιμοι, με
τη δική τους παρουσία ενεργοποίηση και προτροπή, θα βοηθήσουν
ώστε η πρόταση αυτή να υλοποιηθεί.
Αυτονόητο είναι ότι οι προτάσεις θα τύχουν στήριξης και υποστήριξης του Συλλόγου μας.
Αγαπητέ/ή φίλε/η, μέλος μας,
χρειαζόμαστε τη δική σου βοήθεια για να κάνουμε το Σύλλογό μας
πιο δυνατό και ζωντανό.
Σας ευχαριστώ!

Όσοι συνάδελφοι δεν λαμβάνουν email από τον Σύλλογο, να στείλουν το email τους, για
έγκαιρη ενημέρωση στο silsinate@hotmail.com
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ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ 2021
Α. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
01 ΜΑΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΙΟΣ		
808
02 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ		
742
03 ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
599
04 ΒΑΪΤΣΗ – ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ 588
05 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
496
06 ΙΩΝΑ ΝΑΤΑΣΣΑ		
463
07 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
457
08 ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΩΜΑΣ		
442
09 ΠΑΡΙΣΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ		
430
10 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
372
11 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΟΥΪΖΟΣ		
296
12 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
289
13 ΛΙΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
260
14 ΤΕΡΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		
221
15 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 199
16 ΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΙΝΑ)		
180
17 ΠΑΠΑIΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
156
18 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
92
19 ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
77
Εκλέγονται οι πρώτοι 11 ως τακτικοί
και οι υπόλοιποι αναπληρωματικοί.
Β. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
01 ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 676
02 ΚΑΖΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
493
03 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
385
04 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
260
05 ΚΟΒΕΡΗΣ ΝΙΚΟΣ		
160
06 ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
138
Εκλέγονται οι πρώτοι 3 ως τακτικοί
και ο τέταρτος αναπληρωματικός.
Γ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
Εκλέγονται ως τακτικοί οι πρώτοι 36 υποψήφιοι
και οι υπόλοιποι με σειρά επιτυχίας
εκλέγονται ως αναπληρωματικοί.
Σημείωση: Oι υποψήφιοι που έχουν ισοψηφήσει έλαβαν την σειρά επιτυχία τους με αλφαβητική σειρά.
01 ΜΑΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
02 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ		
03 ΒΑΪΤΣΗ - ΑΝΤΩΝΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
04 ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
05 ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
06 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

638
554
525
517
448
429

07 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
426
08 ΙΩΝΑ ΝΑΤΑΣΣΑ		
393
09 ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ		
395
10 ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
367
11 ΠΑΡΙΣΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ		
365
12 ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΩΜΑΣ		
362
13 ΚΑΖΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
349
14 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
284
15 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΟΥΪΖΟΣ		
255
16 ΛΙΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
248
17 ΛΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ		
239
18 ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 238
19 ΤΕΡΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΣ		
229
20 ΞΥΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ		
188
21 ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ		
188
22 ΤΣΑΚΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		
186
23 ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
174
24 ΜΑΥΡΑΚΟΥ ΜΙΜΙΚΑ		
174
25 ΤΑΡΑΖΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ		
172
26 ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ		
170
27 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ		
164
28 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 148
29 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
146
30 ΕΥΘΥΚΡΑΤΗ - ΜΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 145
31 ΣΑΡΙΔΑΚΗ - ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΟΛΓΑ 143
32 ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ		
142
33 ΠΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΙΝΑ)		
138
34 ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
138
35 ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΛΙΚΗ		
137
36 ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ132
37 ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
132
38 ΛΟΥΓΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ		
129
39 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ - ΚΙΟΥΡΤΙΔΗ ΤΑΝΙΑ119
40 ΣΤΑΘΑΚΗ - ΜΑΛΛΙΩΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ118
41 ΠΙΕΡΡΑΚΕΑ ΖΩΗ		
117
42 ΤΩΜΑΔΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
116
43 ΧΑΒΙΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ		
112
44 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΝΗΣ
102
45 ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
97
46 ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ		
89
47 ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
87
48 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 87
49 ΦΑΤΗ ΑΡΙΣΤΕΑ		
86
50 ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ - ΡΟΔΙΟΥ ΕΛΕΝΗ 83
51 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗ - ΠΑΠΑΥΓΕΡΗ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
83
52 ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
80
53 ΒΕΤΣΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
79
54 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
79
55 ΚΑΝΑΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
77
56 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
73

57 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
71
58 ΖΑΛΩΝΗ ΕΛΕΝΗ
67
59 ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
67
60 ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
57
61 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
61
62 ΠΕΡΔΙΚΗ - ΠΑΛΤΟΓΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ 53
63 ΜΠΑΚΟΜΙΧΑΛΗ ΜΑΡΙΑ		
52
64 ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
48
Εκλέγονται ως τακτικοί οι πρώτοι 36 υποψήφιοι
και οι υπόλοιποι με σειρά επιτυχίας εκλέγονται
ως αναπληρωματικοί.
Δ. ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ – ΖΑΚΥΝΘΟΥ –
ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Τακτικός: ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ			
Αναπληρωματικός: ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΕΥΒΟΙΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Τακτικός: ΛΑΪΝΑΣ ΗΛΙΑΣ
Αναπληρωματικός: ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Τακτικός: ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ		
Αναπληρωματικός: ΠΕΡΣΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΗΠΕΙΡΟΥ – ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Τακτικός: ΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
Αναπληρωματικός: ΦΡΙΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
Τακτικός: ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Αναπληρωματικός:
ΕΥΘΥΚΡΑΤΗ - ΜΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ:
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Τακτικός: ΤΑΡΑΖΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
Αναπληρωματικός: ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΡΗΤΗΣ
Τακτικός: ΛΟΥΓΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ		
Αναπληρωματικός: ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τακτικός: ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ		
Αναπληρωματικός: ΑΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Ο Σύλλογός μας, στις 9/12/2021, υπέβαλε αναλυτικό Υπόμνημα προς τον αρμόδιο
Υφυπουργό Εργασίας, για την παράνομη απόσβεση δικαιώματος στη λήψη Επικούρησης.
το οποίο έχει ως εξής:
«Εκφράσαμε την έντονη αντίθεσή μας προς
το περιεχόμενο της απάντησης, η οποία στηρίζεται στο άρθρο 10 του ΕΛΕΜ, καθώς και

στο «εκτελεστό» των φερομένων ως «Πράξεων Απονομής Επικούρησης».
Θα θέσουμε υπόψη σας όλα, κατά το δυ-

νατόν, τα πραγματικά περιστατικά, τα οποία
είμαστε βέβαιοι ότι θα σας επιτρέψουν να
διαμορφώσετε μία ολοκληρωμένη εικόνα

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕ

του μείζονος αυτού θέματος, με αποτέλεσμα
να αχθείτε, με αντικειμενικότητα, στα σωστά
συμπεράσματα:
1] Ο Ειδικός Λογαριασμός Βοηθημάτων
Μελών [ΕΛΕΜ]
Με απόφαση της Γ.Σ. των μελών του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Υγείας Προσωπικού
ΑΤΕ, [στο εξής ΤΥΠΑΤΕ], της 20.10.1950,
εγκρίθηκε ο Κανονισμός και η λειτουργία,
από την 1.6.1951, του ΕΛΕΜ, ο οποίος Κανονισμός, με τροποποιήσεις που ενέκρινε η
Γ.Σ. των μελών του ΤΥΠΑΤΕ στις 4.4.1960
και στις 12.6.1963, ίσχυσε μέχρι και την
31.12.1987.
Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Κανονισμού
εκείνου, το Βοήθημα καταβαλλόταν στους
δικαιούχους για ορισμένο μόνο χρόνο, ο
οποίος, προς τα τέλη της περιόδου 19511987, ήταν ίσος με το χρόνο ασφάλισης κάθε
δικαιούχου στον ΕΛΕΜ. Κατά δε το άρθρο 11
του Κανονισμού εκείνου, μετά τη λήξη του
χρόνου του άρθρου 9, αποβαλλόταν το δικαίωμα του Συνταξιούχου στη λήψη του αναλογούντος Βοηθήματός του.
2] Οι Θεσμικές Εξελίξεις Μέχρι το 1987
Με το Ν. 3251/1955, [ΦΕΚ 323/Α/2.6.1955],
κυρώνεται και από τη Χώρα μας η υπ΄ αριθ.
102 ΔΣΕ, η οποία θεσπίζει τα ελάχιστα όρια
Κοινωνικής Ασφάλισης. Στο άρθρο 26, παρ.
1 της οποίας δεν προβλέπεται χρονική διάρκεια παροχής της ασφαλιστικής προστασίας,
μετά τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Στο δε άρθρο 30, ρητά ορίζεται
ότι οι συνταξιοδοτικές παροχές «χορηγούνται καθ’ όλην την διάρκειαν του κινδύνου»,
όπως ενδεικτικά εκείνου του γήρατος, μη
επιτρεπομένης, συνεπώς, της πρόωρης απόσβεσης του δικαιώματος, για όσο διάστημα
εξακολουθεί να υφίσταται ο κίνδυνος.
Οι Διοικήσεις της μεταπολιτευτικής Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, [ΑΤΕ], και ιδίως εκείνες των Αδαμαντίου Πεπελάση και
Βασιλείου Καφίρη, επιχείρησαν, τροποποιώντας το άρθρο 69 του ισχύ Νόμου έχοντος
τότε Οργανισμού ΑΤΕ, να διασφαλίσουν την
εφαρμογή των όρων της ως άνω ΔΣΕ και
στους συνταξιοδοτούμενους υπαλλήλους
της Τράπεζας, [πρβλ σχετικές Κ.Υ.Α. στα
ΦΕΚ 1047/24.9.1975, 455/Β/18.5.1977 και
291/Β/30.5.1983].
Μία μεταγενέστερη θεσμική εξέλιξη συνδέεται με το Ν. 1405/1983, άρθρο 7, παρ. 2,
[ΦΕΚ 180/Α/13.12.1983], η οποία εξομοίωσε
τον ΕΛΕΜ με Επικουρικό Ταμείο Κοινωνικής
Ασφάλισης και παρέσχε τη νομική βάση για
τη διαμόρφωση της οριστικής συμπλήρωσης
του άρθρου 69 του Οργανισμού αυτού, με
την παράγραφο 5, [ΦΕΚ 694/Β/2.10.1984], η
οποία ορίζει ότι: «[. . .], η Τράπεζα χορηγεί κατ’
έτος εις τον παρά τω Ταμείω Υγείας Υπαλλήλων ΑΤΕ ΕΛΕΜ το απαιτούμενον εκάστοτε
ποσόν, [. . .], προς αντιμετώπισην της επιδοτήσεως των εκτός του Λογαριασμού τούτου
Συνταξιούχων ΑΤΕ ως και των μη λαμβανόντων Βοήθημα Συνταξιούχων δι’ οιανδήποτε
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αιτίαν. Η επιδότησης προς τους Συνταξιούχους θα γίνεται υπό τους ίδιους όρους, υφ’
ους χορηγείται Επικούρησης υπό του ΕΛΒΜ
και δι’ όσον χρόνον χορηγείται Σύνταξης».
Σημειώνεται ότι ο Οργανισμός της ΑΤΕ τροποποιείτο μετά από απόφαση του Δ.Σ. της και
έκδοση εγκριτικής Κ.Υ.Α. από τους εκάστοτε
συναρμόδιους Υπουργούς.
3] Ο Σύγχρονος Κανονισμός ΕΛΕΜ
Στις 20.10.1987, η Γ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ ενέκρινε το σύγχρονο Κανονισμό του ΕΛΕΜ, ο
οποίος τέθηκε σε ισχύ από την 1.1.1988 και
ο οποίος, τροποποιηθείς μεταγενέστερα, με
τις αποφάσεις των Γ.Σ. της 5.6.1996 και της
26.6.2003, ΙΣΧΥΕΙ, στις ακόλουθες βασικές
του διατάξεις, αναλλοίωτος καθ’ όλο το κρίσιμο χρονικό διάστημα.
Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, το ΔΙΚΑΙΩΜΑ στη λήψη Επικούρησης άρχεται με τη
λήψη Κύριας Σύνταξης, κατ’ άρθρο 9 του νέου
Κανονισμού, και λήγει με τη λήξη καταβολής
της Κύριας Σύνταξης από το Συνταξιούχο και
τους δικαιοδόχους του, κατ’ άρθρο 17 του
Κανονισμού αυτού. Δηλαδή, ο Κανονισμός
του ΕΛΕΜ προβλέπει, ήδη από την 1.1.1988,
ό,τι ακριβώς προβλέπει και η διάταξη του άρθρου 8, παρ. 1 του, μετά από 31 σχεδόν χρόνια, Ν. 4578/2018, [ΦΕΚ 200/Α/3.12.2018].
Εξάλλου, κατά το άρθρο 24, παρ. 7 του νέου
Κανονισμού, τα Βοηθήματα που είχαν ήδη
χορηγηθεί, με βάση το προϊσχύον καθεστώς,
εξακολουθούν να καταβάλλονται, χωρίς να
διακόπτεται η χορήγησή τους, μία ακόμη δέσμευση την οποία έχει αθετήσει το ΕΤΕΑΕΠ.
Επιπλέον, με δεδομένη τη διάταξη του άρθρου 3, παρ. 4 του Α.Ν. 1495/1938, [ΦΕΚ
464/Α/12.12.1938], θεσπίστηκε, με τον Κανονισμό αυτό, ειδική δέσμια διάταξη στο
άρθρο 13, παρ. 2, σύμφωνα με την οποία η
δικαιούμενη Επικούρηση «δεν είναι δυνατόν
σε καμία περίπτωση να είναι μικρότερη της
Επικούρησης που καταβάλλει το ΤΕΑΜ» και,
άρα, κατά λογική αναγκαιότητα, ούτε θα μπορούσε να είναι μηδενική.
4] Ειδικότερα για το Άρθρο 10 του Κανονισμού ΕΛΕΜ
Σε ό,τι δε αφορά στην επίμαχη διάταξη του
άρθρου 10 του σύγχρονου αυτού Κανονισμού
ΕΛΕΜ και προκειμένου να αποφευχθούν οι
όποιες αμφιβολίες, ως προς το πραγματικό
του περιεχόμενο, το άρθρο αυτό παρατίθεται,
κατ’ αρχή, αυτούσιο:
«Η μηνιαία Επικούρηση ΒΑΡΥΝΕΙ το Επικουρικό για όσο χρόνο ασφαλίστηκε το μέλος σ’ αυτό. Η Επικούρηση, μετά την εξάντληση του πιο πάνω χρόνου, διέπεται από
τις διατάξεις του Οργανισμού της ΑΤΕ».
Η διάταξη αυτή ΔΕΝ θεσπίζει ΟΥΤΕ τη λήξη
της υποχρέωσης του ΕΛΕΜ στην καταβολή
των δικαιούμενων Επικουρικών Συντάξεων, ΟΥΤΕ, πολύ περισσότερο, στη μετά την
παρέλευση του καταγεγραμμένου χρόνου
ασφάλισης στον ΕΛΕΜ, έναρξη της καταβολής τους από την ΑΤΕ, για τους ακόλουθους
πραγματικούς και αναμφισβήτητους λόγους:

[α] Κατ’ άρθρο 1, παρ. 1 του Κανονισμού
ΕΛΕΜ, σκοπός του Λογαριασμού αυτού
ήταν «η παροχή μηνιαίας Επικούρησης [. .
.], όπως προβλέπεται στον παρόντα Κανονισμό και το Νόμο [. . .]», ΧΩΡΙΣ, δηλαδή,
κανέναν απολύτως χρονικό περιορισμό,
καθόσον κάτι τέτοιο θα ήταν αντίθετο τόσο
προς την υπερνομοθετικής ισχύος 102 ΔΣΕ
όσο και προς τα ως άνω άρθρα 17 και 13
του Κανονισμού.
[β] Ο ΕΛΕΜ, όπως και κάθε άλλος Φορέας
Κοινωνικής Ασφάλισης που καταβάλλει
περιοδικές συνταξιοδοτικές παροχές, είχε
την εκ του Νόμου υποχρέωση να παρακρατεί και να αποδίδει μηνιαίως στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ. τον αναλογούντα Φόρο Εισοδήματος.
Στο τέλος δε κάθε έτους, χορηγούσε στους
Συνταξιούχους του μοναδική Βεβαίωση, για
φορολογική χρήση, με τα καταβληθέντα σ’
αυτούς ποσά καθώς και, μεταξύ άλλων, τον
αναλογούντα και παρακρατηθέντα φόρο.
Τη Βεβαίωση αυτή χορηγούσε πράγματι ο
ΕΛΕΜ, ως ο ΜΟΝΟΣ αρμόδιος κατά Νόμο
υπόχρεος, για ΟΛΟΥΣ ανεξαιρέτως τους
Συνταξιούχους του, και μάλιστα ανεξάρτητα
από το ΕΑΝ κάποιες Επικουρήσεις ΒΑΡΑΙΝΑΝ τον ίδιο και κάποιες άλλες την ΑΤΕ, η
οποία, φυσικά, δεν εξέδιδε τέτοιες Βεβαιώσεις.
[γ] ΟΥΔΕΠΟΤΕ δε η ΑΤΕ κατέβαλε έστω
και μία Επικούρηση σε Συνταξιούχο πρώην υπάλληλό της, για το λόγο ότι, κατά το
Νόμο και το Καταστατικό της, ως Τραπεζικός και ΟΧΙ Ασφαλιστικός Οργανισμός,
ΔΕΝ είχε τέτοια δυνατότητα. Το γεγονός δε
ότι κάτι τέτοιο ΔΕΝ έχει συμβεί, επιβεβαιώνεται πλήρως όχι μόνο από τη ρητή ως άνω
διάταξη του άρθρου 69, παρ. 5 του Οργανισμού της, σύμφωνα με την οποία η ΑΤΕ
χορηγούσε απευθείας στον ΕΛΕΜ το ποσό
της όποιας επιδότησης, αλλά και από τις
διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 9, 10 και 11,
[όπως αυτές έχουν μεταγενέστερα αναριθμηθεί], του σύγχρονου Κανονισμού ΕΛΕΜ,
σύμφωνα με τις οποίες, στους πόρους του
Λογαριασμού αυτού συμπεριλαμβάνονται
και οι πάσης φύσης θεσπισμένες υποχρεώσεις της ΑΤΕ προς τον ΕΛΕΜ, μεταξύ των
οποίων, φυσικά, και εκείνες του άρθρου 69,
παρ. 5 του Οργανισμού της, όπως οι πόροι
αυτοί πράγματι εμφανίζονται στις ετήσιες
Οικονομικές Καταστάσεις του Λογαριασμού.
Όπως δε αναλύεται και στην, από
27.10.1987, επί του θέματος Γνωμοδότηση
της Καθηγήτριας κυρίας Πατρίνας Παπαρρηγοπούλου, το άρθρο 10 του Κανονισμού
ΕΛΕΜ απλά επιμερίζει το οικονομικό βάρος
των Επικουρικών Συντάξεων, μεταξύ αφ’
ενός του Λογαριασμού, για όλη τη διάρκεια
του χρόνου ασφάλισης του Συνταξιούχου σ’
αυτό, και αφ’ ετέρου της ΑΤΕ, για το χρόνο
που απομένει μέχρις ότου ο Συνταξιούχος
και οι όποιοι δικαιοδόχοι του παύσουν να
λαμβάνουν Κύρια Σύνταξη, κατ’ άρθρο 69,
παρ. 5 του Οργανισμού της Τράπεζας και κατ’
άρθρο 17 του Κανονισμού ΕΛΕΜ.
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Σε καμία απολύτως περίπτωση το άρθρο 10
ΔΕΝ θεσπίζει την πρόωρη λήξη του χρόνου
καταβολής της οφειλόμενης Επικούρησης,
καθόσον αυτό θα ερχόταν σε πλήρη αντίθεση
προς τις διατάξεις της 102 ΔΣΕ και των άρθρων 13, 17 και 24 του Κανονισμού ΕΛΕΜ.
Συνιστά δε παραλογισμό να έχουν κινητοποιηθεί η Διοίκηση της ΑΤΕ, τα αρμόδια
Υπουργεία και τα χιλιάδες μέλη του ΤΥΠΑΤΕ,
προκειμένου να καταργηθεί το απαράδεκτο
και μοναδικό στα ασφαλιστικά χρονικά φαινόμενο της πρόωρης απόσβεσης του προς
λήψη Επικούρησης δικαιώματος του άρθρου
11 του προϊσχύοντος Κανονισμού ΕΛΒΜ, και
παρ’ όλα αυτά, κάποια στελέχη του ΕΤΕΑΕΠ
να ισχυρίζονται, παρερμηνεύοντας κατάφωρα, κατά τα ανωτέρω, το ως άνω άρθρο 10,
ότι δήθεν θεσπίζει την πρόωρη απόσβεση
του δικαιώματος στη λήψη Επικούρησης!
5] Οι Θεσμικές Εξελίξεις μετά το 2005
Με το άρθρο 38, παρ. 2 του Ν. 3522/2006,
[ΦΕΚ 276/Α/29.12.2006], οι Ασφαλισμένοι και οι Συνταξιούχοι του ΕΛΕΜ, από
την 1.1.2007, εντάχθηκαν υποχρεωτικά
στο ΕΤΑΤ, το οποίο είχε συσταθεί με το Ν.
3371/2005, [ΦΕΚ 178/Α/19.7.2005], το
άρθρο 62, παρ. 6 του οποίου Νόμου είχε,
κατά τα λοιπά, εφαρμογή και στους ως άνω
εντασσόμενους, όπως επίσης είχε επίσης και
το Π.Δ. 209/2006, [ΦΕΚ 209/Α/13.10.2006].
Για την ένταξη αυτή, συντάχθηκε Ειδική Οικονομική Μελέτη για τον ΕΛΕΜ, όπως προέβλεπε ο Ν. 3371/2005, την οποία μελέτη
το αρμόδιο Υπουργείο είχε αναθέσει στην
εταιρεία PRUDENTIAL Co Ltd. και η οποία
εταιρεία, με τη σειρά της, την ολοκλήρωσε
στις 25.8.2006. Με βάση τη μελέτη αυτή, ο Ν.
3522/2006, με την ίδια ως άνω διάταξή του,
όρισε ότι η ΑΤΕ υποχρεούται να καταβάλλει
στο ΕΤΑΤ, με τον τρόπο που περιγράφεται
στο Νόμο αυτό, το συνολικό ποσό των 380,0
εκατ. Ευρώ, ως συμβολή της στο βάρος των
Επικουρήσεων που αναλαμβάνει το ΕΤΑΤ,
και να του καταβάλλει επίσης τις αναμορφωμένες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές
εργοδότη και ασφαλισμένων.
Με τις καταβολές της, τέλος, αυτές, ο Νόμος ρητά ορίζει ότι ΕΞΑΝΤΛΟΥΝΤΑΙ οι υποχρεώσεις της Τράπεζας προς τον ΕΛΕΜ, οι
οποίες πήγαζαν από τις κείμενες διατάξεις
των άρθρων 69 και 127 του Οργανισμού της.
Συνεπώς, αβίαστα διαπιστώνεται από τα
παραπάνω ότι, από την 1.1.2007, το βάρος
των Επικουρήσεων των Συνταξιούχων της
ΑΤΕ κατανέμεται στο εξής, αποκλειστικά
και μόνο, μεταξύ του ΕΤΑΤ και της ΑΤΕ και
όχι μεταξύ του ΕΛΕΜ και της ΑΤΕ, όπως το
άρθρο 10 του Κανονισμού όριζε. Με δεδομένο δε ότι, από την ως άνω ημερομηνία, ο
ΕΛΕΜ ΔΕΝ βαρύνεται πλέον με την καταβολή Επικουρικών Συντάξεων, προκύπτει ότι
το άρθρο 10 καθίσταται έκτοτε μία κενή περιεχομένου διάταξη, η οποία ουσιαστικά έχει
καταργηθεί από την ως άνω ειδική και μεταγενέστερη διάταξη του Ν. 3522/2006.
Κατά λογική, συνεπώς, αναγκαιότητα, η κα-
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ταργημένη αυτή διάταξη ΔΕΝ θα μπορούσε
να αποτελέσει, στις 21.5.2014, το «άλλοθι»
που αναζητούσε το Δ.Σ. του ΕΤΕΑ, για την
πρόωρη απόσβεση του δικαιώματος Συνταξιούχων της ΑΤΕ στο να λαμβάνουν την Επικούρησή τους, για όσο χρόνο εξακολουθούν
να λαμβάνουν την Κύρια Σύνταξή τους.
6] Τα Αναγνωρισμένα Δικαιώματα των
Συνταξιούχων του ΕΛΕΜ
Όπως αναφέρεται παραπάνω, στους Συνταξιούχους του ΕΛΕΜ εφαρμόζονται οι
διατάξεις του Π.Δ. 209/2006. Μεταξύ των
διατάξεων αυτών, στο άρθρο 3, παρ. 5 ρητά
προβλέπεται ότι τα δικαιώματα των Συνταξιούχων είναι αυτά που θεσπίζονται στα οικεία
Καταστατικά των Ασφαλιστικών τους Φορέων, όπως, δηλαδή, το δικαίωμα, κατά το ως
άνω άρθρο 17, στην επ’ αόριστον χρόνο λήψη
Επικουρικής Σύνταξης.
Ομοίως, ο Ν. 4052/2012, [ΦΕΚ
41/Α/1.3.2012], στα άρθρα 47 και 48, ρητά
αναγνωρίζει τόσο την ισχύ του Κανονισμού
ΕΛΕΜ, μέχρι να εκδοθεί Κανονισμός Παροχών του ΕΤΕΑ, όσο και τον οφειλόμενο σεβασμό από το ΕΤΕΑ στα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ των
εντασσομένων στον Φορέα αυτό Συνταξιούχων, ήτοι της επ’ αόριστον χρόνο καταβολής
των Επικουρήσεών τους, όπως οι Κανονισμοί των αρχικών Ασφαλιστικών τους Οργανισμών προβλέπουν, [άρθρο 17 εν προκειμένω].
Είναι προφανές ότι, στην περίοδο από την
1.1.2007 έως και την 28.2.2013, κατά την
οποία το ΕΤΑΤ, ως Ν.Π.Δ.Δ., κατέβαλε τις
Επικουρήσεις και στους ενταχθέντες σ’ αυτό
Συνταξιούχους του ΕΛΕΜ, τα ως άνω δικαιώματά τους έγιναν σεβαστά!
7] Περί των Δήθεν Εκτελεστών Πράξεων
Απονομής Επικούρησης
Κατ’ άρθρο 12, παρ. 1 του Κανονισμού
ΕΛΕΜ, τις Επικουρικές Συντάξεις απονέμει η
Διαχειριστική Επιτροπή, [Δ.Ε.], του Λογαριασμού, με βάση εισήγηση που της υποβάλλει
η Υπηρεσία του. Στη Δ.Ε. συμμετείχε ισότιμα,
εκτός όλων των άλλων, και εκπρόσωπος
της Διοίκησης της ΑΤΕ. Κατά δε το άρθρο 4,
παρ. 1 του ιδίου Κανονισμού, ο Πρόεδρος της
Δ.Ε. είναι ο μόνος που έχει την αρμοδιότητα
να εκπροσωπεί και να δεσμεύσει τον ΕΛΕΜ
έναντι οποιασδήποτε Αρχής, Δικαστηρίων ή
και τρίτων.
Κατά δε το άρθρο 1, παρ. 1 του Ν. 861/1979,
το όργανο του Ασφαλιστικού Οργανισμού, το
οποίο είναι αρμόδιο να εγκρίνει την απονομή
Σύνταξης και να εκδίδει τη σχετική εκτελεστή
Πράξη, είναι εκείνο το οποίο και την υπογράφει.
Νοείται ότι, εάν, όπως ίσχυε, κατά τα ανωτέρω, στην περίπτωση του ΕΛΕΜ, το αρμόδιο
όργανο έγκρισης της απονεμόμενης Σύνταξης είναι συλλογικό, τότε η Πράξη θα έπρεπε, λογικά, να υπογράφεται από τον Πρόεδρο
του συλλογικού αυτού οργάνου, ο οποίος και
το εκπροσωπεί.
Στην πραγματικότητα, όμως, το ΜΟΝΟ έγ-

γραφο που λάμβαναν οι συνταξιοδοτούμενοι
του ΕΛΕΜ και το οποίο βρίσκεται στα αρχεία
του ΕΤΕΑΕΠ, ήταν μία «Εισηγητική Πρόταση
Απονομής Επικούρησης», δηλαδή, αντίγραφο του εγγράφου της εσωτερικής Υπηρεσίας
του Επικουρικού, το οποίο υποβαλλόταν στη
Δ.Ε. του προς έγκριση και το οποίο έφερε,
συνήθως, τις υπογραφές του Εισηγητή, του
Ελέγχου και, κάποιες φορές, του Διευθυντή
του Λογαριασμού, ΟΥΔΕΠΟΤΕ, όμως, την
υπογραφή του Προέδρου του ΕΛΕΜ.
Καθίσταται, συνεπώς, προφανές ότι ένα έγγραφο εσωτερικής Υπηρεσίας, μίας οντότητας,
δηλαδή, ΧΩΡΙΣ νομική προσωπικότητα, [πρβλ
ΑΠ Ολομ. 25/2008], όπως είναι γενικά όλοι οι
Λογαριασμοί αυτοί, το περιεχόμενο του οποίου εγγράφου έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με
την 102 ΔΣΕ, με τα δικαιώματα των Συνταξιούχων του ΕΛΕΜ, όπως αυτά περιγράφονται
στα άρθρα 13, 17 και 24 του Κανονισμού του,
τα οποία, μάλιστα, δικαιώματα αναγνωρίζονται τόσο από το Π.Δ. 209/2006 όσο και από
το Ν. 4052/2012 και το οποίο έγγραφο ΔΕΝ
συγκεντρώνει τις εκ του Νόμου αναγκαίες
τυπικές προϋποθέσεις, ΔΕΝ είναι δυνατό να
εκλαμβάνεται ως εκτελεστή Πράξη Απονομής
Επικούρησης και να κατισχύει όλων των παραπάνω αντίθετων προς αυτό πηγών δικαίου,
όπως, όλως παραπλανητικά, το εμφάνισε στα
Διοικητικά Δικαστήρια το ΕΤΕΑΕΠ.
Με βάση όλα τα παραπάνω πραγματικά
περιστατικά, εκτιμούμε ότι γίνεται άμεσα
αντιληπτό το μέγεθος της αδικίας που έχει
διαπραχθεί από το ΕΤΕΑΕΠ σε βάρος ενός
αριθμού νόμιμων δικαιούχων Επικούρησης,
Συνταξιούχων της πρώην ΑΤΕ, οι οποίοι,
πέραν όλων των άλλων, αντιπροσωπεύουν
μόλις το δύο [2] τοις χιλίοις περίπου του συνόλου των επικουρούμενων Συνταξιούχων
της Χώρας.
Αναγνωρίζεται, βεβαίως, όπως και εσείς
αναφέρετε, ότι οι διατάξεις του Ν. 4578/2018
δεν έχουν αναδρομική ισχύ, πιστεύουμε,
όμως, ότι εάν υπάρχει βούληση, τότε στη
ρύθμιση του Νόμου αυτού θα μπορούσαν να
υπαχθούν και οι αδικαιολογήτως παραλειφθέντες Συνάδελφοί μας, κατ΄ επεκτατική
εφαρμογή της συνταγματικής Αρχής της Ισότητας (αρ. 4, παρ.1 Σ). Θα πρέπει δηλαδή, η
διάταξη του άρθρου 8 του Ν. 4578/2018, ως
ευμενέστερη της ερμηνείας που έχει εσφαλμένα δοθεί στο άρθρο 10 του Κανονισμού
ΕΛΕΜ, να εφαρμοσθεί και στους Συναδέλφους μας, που συνεχίζουν να μη λαμβάνουν
μέχρι σήμερα Επικουρική Σύνταξη.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας και
προσβλέπουμε στη θετική ανταπόκρισή σας
στο πιο πάνω νόμιμο, βάσιμο και δίκαιο αίτημά μας.»
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
Αντισυναδελφική ενέργεια της Διοίκησης
του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Προνοίας
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Με αφορμή τηλεφωνήματα Συναδέλφων
και δημοσιεύματα, σχετικά με το πρωτοφανές και απαράδεκτο γεγονός της Μήνυσης
εναντίον 196 και πλέον Συναδέλφων μας,
που κατατέθηκε στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Αθηνών, από τη Διοίκηση του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Πρόνοιας διευκρινίζουμε ότι:
Ο Σύλλογός μας αντιμετώπισε με σύνεση
και σοβαρότητα το όλο θέμα από την αρχή
και με σωρεία e-mails ζήτησε συνάντηση
με τη Διοίκηση του Ταμείου, για ενημέρωση

και συναινετική λύση στα πολλά προβλήματα που αντιμετώπιζαν οι Συνάδελφοι με τον
τρόπο λειτουργίας του Ταμείου. Δυστυχώς,
όμως, χωρίς αποτέλεσμα και χωρίς το Ταμείο να αφήνει περιθώρια συνεργασίας.
Η κίνηση Συναδέλφων μας, που στράφηκαν
δικαστικά εναντίον του Ταμείου, μας βρήκε
σύμφωνους, μόνο ως προς το σκέλος της
αγωγής που αφορούσε την παρεμπόδιση της
διενέργειας ελέγχου από την Εξελεγκτική
Επιτροπή γεγονός που με πρόσθετη παρέμβαση μας στηρίξαμε δικαστικά.
Σε ότι αφορά στο αίτημα για Διορισμό Δι-

οίκησης και υποχρεωτικής εγγραφής μελών
στο Ταμείο Πρόνοιας κρίναμε ότι δεν ήταν
δυνατό να ευδοκιμήσει.
Βούληση και υποχρέωσή μας είναι να στηρίξουμε (οικονομικά και νομικά) τους Συναδέλφους που διώκονται από τη Διοίκηση του
ΑΤΠΕΑΤΕ και για το λόγο αυτό, καλούμε
όλους τους θιγόμενους Συναδέλφους να έρθουν σε επικοινωνία με το Σύλλογό μας.
Το νέο Δ.Σ. προσανατολίζεται στο να παρέμβει άμεσα στη Διοίκηση του Αλληλοβοηθητικού Ταμείου προκειμένου να μη δοθεί
συνέχεια στη κατάσταση αυτή.

ΥΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΤΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ
ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Γράμμα προς τη Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του ΑΤΠΕΑΤΕ
«Το Δ.Σ. του Συλλόγου που προέκυψε από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες, πιστεύει ακράδαντα ότι κάθε θέμα που προκύπτει μεταξύ των
Φορέων της π.ΑΤΕbank, πρέπει να επιλύεται στα πλαίσια του Νόμου και της Λογικής, με τεκμηριωμένα επιχειρήματα και συναινετική
διάθεση.
Διαπιστώνει δε, ότι κάποια θέματα, τις λεπτομέρειες των οποίων δε γνωρίζει, έχουν πάρει μια πρωτοφανή και απαράδεκτη τροπή, με την
ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης (εξ αιτίας προφανώς της ανυπαρξίας διαλόγου) στα πλαίσια της οποίας αποφασίστηκε η προσφυγή στη Δικαιοσύνη, διεκδικώντας την ικανοποίηση μιας σειράς αιτημάτων, με τα οποία κάποιος μπορεί να συμφωνεί ή να διαφωνεί.
Το νέο Δ.Σ. αποφάσισε να συμπαρασταθεί, με κάθε νόμιμο μέσο στους υπό Εισαγγελική διερεύνηση Συναδέλφους που οι χειρισμοί κάποιοι άλλων, τους «έμπλεξαν», και έχουν μηνυθεί για διάπραξη ποινικά κολάσιμων πράξεων.
Επειδή, όμως, τέτοιες εξελίξεις δεν προάγουν, την εξαιρετικά αναγκαία, ειδικότερα στη φάση αυτή, ενότητα μεταξύ των Συνταξιούχων
του χώρου μας, θα προτείναμε να ανακληθούν, το δυνατόν συντομότερα, οι υποβληθείσες μηνύσεις και αγωγές για να μην βαρύνει,
ακόμη περισσότερο, το κλίμα, με αχρείαστες, αυτοτροφοδοτούμενες και σκληρές δικαστικές διαμάχες μεταξύ Συναδέλφων, πράγμα που
απευχόμαστε.
Ευελπιστώντας ότι, τελικά, μπορεί και πρέπει να πρυτανεύσει η ορθολογική σκέψη, προσβλέπουμε στην από μέρους σας, αποδοχή της
ως άνω ομόφωνης πρότασης του Δ.Σ. του Συλλόγου μας, η οποία, είναι προφανές ότι δεν αποσκοπεί ούτε στο να πανηγυρίζουμε με τους
«νικητές», ούτε να συμπάσχουμε με τους «ηττημένους».
Παρακαλούμε για τη θετική ανταπόκρισή σας.»

Άσκηση ένστασης και προσφυγής στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια κατά των πράξεων
τροποποίησης των αρχικών αποφάσεων Απονομής Επικουρικής Σύνταξης στους συνταξιούχους
του ΕΛΕΜ.
Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
Έχουμε γίνει αποδέκτες το τελευταίο χρονικό διάστημα, τηλεφωνημάτων , με τα οποία
μας έχουν γνωστοποιήσει ότι έχει εκδοθεί
στο πρόσωπό τους, από την αρμόδια διεύθυνση επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ,
τροποποιητική πράξη της αρχικής απόφασης απονομής επικουρικής σύνταξης. . Οι εν
λόγω πράξεις, θεωρούμε ότι δεν έχουν νόμι-

μα έρεισμα, καθώς ερμηνεύονται εσφαλμένα
τόσο η οικεία νομοθεσία όσο και οι καταστατικές διατάξεις του ΕΛΕΜ σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα όρια ηλικίας κ.α που αφορούν
την απονομή των επικουρικών συντάξεων.
Επίσης παράνομος, κατά παράβαση θεμελιωδών διατάξεων του διοικητικού δικαίου,
είναι και ο συμψηφισμός αχρεωστήτως καταβληθεισών ποσών συντάξεων, στον οποίο
προβαίνει η εκδοθείσα τροποποιητική πράξη

απονομής επικουρικής σύνταξης. Υπό το πρίσμα των ανωτέρω, η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι η κάτωθι:
α) υποβολή ένστασης εντός αποκλειστικής
προθεσμίας τριών (3) μηνών από τη κοινοποίηση της πράξης τροποποίησης της απονεμηθείσας επικουρικής σύνταξης, όπως ορίζεται ρητά στο σώμα της εν λόγω πράξης (βλ.
και αρ.1, παρ.3, ν.861/1979).

8

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕ

β) Η προθεσμία για την απάντηση επί της
άνω ενστάσεως, σύμφωνα με την παρ.4 του
άρθρου του ν.861/1979 είναι ένας (1) μήνας
από την υποβολή της ένστασης άλλως τεκμαίρεται η σιωπηρή απόρριψή της.
γ) Κατά της σιωπηρής απόρριψης της υποβληθείσας ενστάσεως, ο συνταξιούχος –
πληττόμενος, έχει το δικαίωμα να ασκήσει
εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα
(60) ημερών προσφυγή ενώπιον του αρμόδιο Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου. Η
προθεσμία των εξήντα (60) ημερών άρχεται
μετά την παρέλευση του μήνα από την υποβολή της έντασης και εφόσον στο διάστημα αυτό δεν υπάρχει ρητή απόρριψη της εν
λόγω ένστασης. Σημειωτέον ότι σε περίπτωση απώλειας της τρίμηνης προθεσμίας για
την υποβολή ένστασης, ο συνταξιούχος χάνει
το δικαίωμά του να προσφύγει στα Δικαστή-

ρια με το ένδικο βοήθημα της προσφυγής και
να ακυρώσει την τροποποιητική πράξη απονομής της επικουρικής του σύνταξης.
δ) Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για
την υποβολή της έντασης και συνακόλουθα
της προσφυγής είναι τα ακόλουθα:
1. Αρχική πράξη απονομής επικουρικής σύνταξης.
2. Την προσβαλλόμενη τροποιητική πράξη
της απονεμηθείσας επικουρικής σύνταξης.
3.Την πράξη απονομής κύριας σύνταξης.
4. Ως προς τον συμψηφισμό αχρεωστήτως
καταβληθεισών ποσών συντάξεων, στον
οποίο προβαίνει η τροποποιητική πράξη
απονομής επικουρικής σύνταξης, θα χρειαστούν επίσης: α) εκκαθαριστικά εφορίας
των πέντε (5) τελευταίων ετών, β) Ε9 των
πέντε τελευταίων ετών καθώς και λογαριασμούς ΔΕΚΟ με τα τρέχοντα έξοδα, γ)

την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ καθώς και τυχόν
άλλων υποχρεώσεων που έχει αναλάβει ο
συνταξιούχος όπως π.χ πληρωμή στεγαστικού δανείου (στη περίπτωση αυτή να προσκομίζεται η δανειακή σύμβαση) καθώς και
έγγραφο που να αποδεικνύεται η δόση που
καταβάλλει κάθε μήνα.
Μας έχουν δώσει προσφορές το Δικηγορικό Γραφείο του κυρίου Λ. Αποστολίδη
και του κ. Λ. Μακρυγιάννη και τις επόμενες
μέρες περιμένουμε προσφορές και από τα
άλλα συνεργαζόμενα Δικηγορικά γραφεία.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε: για το γραφείο του κ. Αποστολίδη στο 2103619650,
2103610116 υπ’ οψιν κ Βασιλόπουλου Βασίλη και κας Τσαρουχά Ελίνας, για το γραφείο του κ. Μακρυγιάννη στο τηλέφωνο
2106981752.

Επικαιροποίηση στοιχείων
Αποζημιωτικών Αγωγών
Σχετικά με την έγερση της αγωγής για τον επανυπολογισμό των
συντάξεων και ειδικότερα ως προς τα δικαιολογητικά έγγραφα που
απαιτούνται για την σύνταξη και κατάθεση αυτής, επικαιροποιούμε τα
αναγκαία έγγραφα που απαιτούνται να προσκομιστούν, προκειμένου
να προβούμε στη σύνταξη και στη συνέχεια στην κατάθεση της αγωγής.
Ειδικότερα για τη θεμελίωση και το ορισμένο του αιτήματος για
αποζημίωση, λόγω της μη εφαρμογής από τον e-ΕΦΚΑ συγκεκριμένων διατάξεων του Ν.4387/16, κατά τον επανυπολογισμό των
κύριων συντάξεων των συνταξιούχων του τ. ΤΣΠΑΤΕ, τόσο από την
1.1.2019 όσο και από την 1.10.2019, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να
προωθήσουν τα ακόλουθα έγγραφα και στοιχεία:
1. Αντίγραφο Πράξης Απονομής Κύριας Σύνταξης από το ΤΣΠΑΤΕ
2. Αντίγραφο τυχόν Τροποποιητικής Πράξης Απονομής Σύνταξης
3. Αντίγραφα (κατ' άρθρο 34 του Ν.4387/16):
α. Βεβαίωσης άλλου Ασφαλιστικού Φορέα για χρόνο ασφάλισης
που δεν έχει προσμετρηθεί από το ΤΣΠΑΤΕ
β. Δικαστικής Απόφασης για αναγνώριση πρόσθετου χρόνου ασφάλισης
γ. Αίτησης/εων προς το τ. ΤΣΠΑΤΕ για την αναγνώριση των ως άνω
χρόνων ασφάλισης
4. Αντίγραφο Πράξης/εων Αναγνώρισης και Εξαγοράς Πλασματικού
Χρόνου Ασφάλισης (σπουδών, στρατού, άδειας άνευ αποδοχών
κλπ).
5. Αποδεικτικά και Υπεύθυνη Δήλωση για το χρόνο Παράλληλης
Ασφάλισης (κατ' άρθρο 36, Ν.4387/16), από τα οποία προκύπτουν
τα εξής πραγματικά περιστατικά:
Ο Φορέας και η διάρκεια της παράλληλης ασφάλισης.
Ο συγκεκριμένος αυτός χρόνος ασφάλισης δεν έχει προσμετρηθεί
στην απονεμηθείσα κύρια σύνταξη ούτε σε άλλη σύνταξη.
Το ύψος της συνολικής ασφαλιστικής εισφοράς και ημερομηνία/
ες τυχόν μεταβολής/ων τους.
6. Αντίγραφο Ενημερωτικών Σημειωμάτων Κύριας Σύνταξης μηνών
Μαΐου 2015, Μαΐου 2016, Δεκεμβρίου 2018 καθώς και των δύο (2)
σελίδων των μηνών Μαρτίου 2019, και Δεκεμβρίου 2021 ( επανυπολογισμός Νόμων 4387/16 και 4670/20).
ΕΑΝ κατά την περίοδο από 1.1.2019 και εντεύθεν (και μέχρι την
30.11.2021), επήλθαν ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, για οποιοδήποτε λόγο, ιδίως
στο φερόμενο ως «παλαιό» ποσό στο αριστερό τμήμα του πίνακα της
πρώτης σελίδας και στην Προσωπική Διαφορά στο δεξιό τμήμα του
πίνακα αυτού, τότε πρέπει να προωθούνται στο Σύλλογο επιπλέον

και τα Ενημερωτικά Σημειώματα του μήνα ΠΡΙΝ τη μεταβολή και του
αμέσως επόμενου μήνα μετά τη μεταβολή.
7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης προκειμένου περί εγγάμων δικαιούχων Επιδόματος Γάμου.
Σε περίπτωση μεταβολής της οικογενειακής κατάστασης ΜΕΤΑ την
1.1.2019 και μέχρι την 30.11.2021 απαιτούνται επιπλέον και τα
ακόλουθα:
α. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου ή Διαζευκτήριο ή Δικαστική Απόφαση περί Αφάνειας.
β. Ενημερωτικά Σημειώματα του μήνα ΠΡΙΝ και του πρώτου ΜΕ τη
μεταβολή όπως και παραπάνω.
8.Κληρονόμοι αποβιωσάντων (μετά την 1.1.2019) Συνταξιούχων
προωθούν επιπλέον στον Σύλλογο:
α. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου.
β. Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών.
γ. Πιστοποιητικό περί ΜΗ Αποποίησης Κληρονομίας ή ό,τι άλλο
απαιτηθεί για κάποια συγκεκριμένη περίπτωση.
9.Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο με πρωτότυπες και όχι φωτοτυπημένες υπογραφές το Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Εργολαβικό δίκης σε τρία όμοια αντίγραφα που να αφορούν τη συγκεκριμένη αυτή
υπόθεση.
10. Πλήρως συμπληρωμένο ΕρωΟ Συνταξιούχος ΑΤΕ
τηματολόγιο.
Δίμηνη έκδοση ιδιοκτησίας του
Συλλόγου Συνταξιούχων
11. Αντίγραφο των δύο όψεων της
ΑΤΕ
Αστυνομικής Ταυτότητας
Γραφεία:
12. Αντίγραφο Αποδεικτικού ΚατάΑμερικής 6, 6ος όροφος
Τηλ.: 210-3637726,
θεσης στον Τραπεζικό Λογαρια210-3623583
σμό της εταιρείας του ποσού των
FAX: 210-3602101
40,00 ευρώ για τα έξοδα και των
Τιμή φύλλου: 0,1
δύο βαθμών δικαιοδοσίας.
Επισημαίνεται ότι οι ενάγοντες
που θα μετάσχουν στις ομαδικές
αγωγές της φάσης αυτής, προκειμένου να θυμούνται τη συμμετοχή
τους αυτή, να κρατήσουν αντίγραφα
τουλάχιστον του Ιδιωτικού Συμφωνητικού-εργολαβικού δίκης καθώς
και του Αποδεικτικού Κατάθεσης
και να αποφεύγουν τα συνεχή ερωτήματα για τα θέματα αυτά.

Το e-mail του Συλλόγου μας είναι:
silsinate@hotmail.com
Εκδότης-Διευθυντής
Γεώργιος Μαλαμής
Ηλείας 33, Χαλάνδρι
Τ.Κ. 152 34
Δημιουργικό / Εκτύπωση:
www.alkodi.gr
Ιουλιανού 55,
Πλ. Βικτωρίας
Τηλ.: 211-0121994

