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Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ATE

Το ΧΘΕΣ και το ΣΗΜΕΡΑ του ΕΛΕΜ
ΤΥΠΑΤΕ: Ταμείο Υγείας Προσωπικού ΑΤΕ 
– Νομικό Πρόσωπο

ΕΛΕΜ: Ειδικός Λογαριασμός Επικούρησης 
Μελών (ΑΤΕ) –  Ειδικός Λογαριασμός χω-
ρίς νομική υπόσταση. Βρίσκεται κάτω από 
το ΤΥΠΑΤΕ.

• To ΤΥΠΑΤΕ ήταν ο φορέας ιατροφαρ-
μακευτικής περίθαλψης των υπαλλή-
λων και των πρώην υπαλλήλων της 
ΑΤΕ, καθώς και των μελών των οικο-
γένειών τους.

Στις 27.7.2012 που η ΑΤΕ τίθεται σε καθε-
στώς Ειδικής Εκκαθάρισης είναι η χρονική 
στιγμή που αρχίζουν τα προβλήματα για το 
ΤΥΠΑΤΕ και το Σεπτέμβριο του 2012 κάνει 
την πρώτη στάση πληρωμών, η οποία δι-
ευθετείται προσωρινά με δανεισμό από τον 
ΕΛΕΜ, για να ακολουθήσει η δεύτερη και 
οριστική στάση πληρωμών, τον Δεκέμβριο 
του ίδιου χρόνου. 

Όταν, παρ’ όλες τις προσπάθειες, κανένας 
δεν κατάφερε να δώσει λύσει στο θέμα (ούτε 
το Δικαστήριο), την 1.6.2013 όλοι οι συντα-
ξιούχοι της πρώην ΑΤΕ και τα ασφαλισμένα 
μέλη μεταφέρονται στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα 
με τους όρους που διέπουν τον ΕΟΠΥΥ.

• Ο ΕΛΕΜ είναι ο φορέας που δίνει Επι-
κουρική Σύνταξη στους συνταξιούχους 
της πρώην ΑΤΕ, έως 31.12.2006. 

Από 1.1.2007 όλοι οι Επικουρούμενοι 
του ΕΛΕΜ, εντάσσονται στο ΕΤΑΤ και από 
1.3.2013 στο ΕΤΕΑ, χωρίς να θιγεί η νομική 
υπόσταση ή η περιουσία του ΕΛΕΜ (σημαντι-
κή η συμβολή μας στο να μη «δοθούν» τα πε-
ριουσιακά στοιχεία του ΕΛΕΜ, προίκα στο να 
δημιουργηθεί το ΕΤΑΤ).

Έτσι σύμφωνα με το άρθρο 38 του 
ν.3522/2006 η ΑΤΕ υποχρεώθηκε να κατα-
βάλει το ποσό των 380.000.000 εκατ. Ευρώ 
στον ΕΤΑΤ, προκειμένου να προεξοφλήσει 
τις μελλοντικές υποχρεώσεις (απορρέουσες 
από τα άρθρα 69 και 127 του Οργανισμού τα 
ΑΤΕ), ώστε όλοι οι Συνταξιούχοι να εισπράτ-
τουν Επικουρική Σύνταξη, μέχρι το τέλος της 

ζωής τους. 
Το ΤΥΠΑΤΕ από 27.7.2012, μένει χωρίς πό-

ρους και τον Αύγουστο του 2013 οι υπάλλη-
λοι του ΤΥΠΑΤΕ κάνουν ασφαλιστικά μέτρα 
για τα δεδουλευμένα τους. 

Το Σεπτέμβριο του 2013 οι υπάλληλοι κερ-
δίζουν τα ασφαλιστικά μέτρα και πληρώνο-
νται με χρήματα που ανήκουν στον ΕΛΕΜ και 
αναγνωρίζει το δικαίωμα των συνταξιούχων 
στην περιουσία του ΕΛΕΜ.

Το Δεκέμβριο του 2013 το ΤΥΠΑΤΕ κάνει 
αίτηση να μπει σε εκκαθάριση και ο Σύλλο-
γος κάνει (κύρια παρέμβαση) προσφυγή για 
να ορισθεί προσωρινή διοίκηση στο ΤΥΠΑΤΕ, 
από προτεινόμενα πρόσωπα. 

Τον Φεβρουάριο του 2014 το Ειρηνοδικείο 
Αθηνών, αποφασίζει πως η υπάρχουσα Διοί-
κηση του ΤΥΠΑΤΕ είναι νόμιμη, πως δεν έχει 
παρέλθει ο απαραίτητος χρόνος για να μπει 
το ΤΥΠΑΤΕ σε εκκαθάριση και απορρίπτει 
την αίτηση διορισμού προσωρινής Διοίκησης 
του Συλλόγου.

Το Μάρτιο του 2014 κατατίθενται ασφαλι-
στικά μέτρα και αγωγή, μέσω του Συλλόγου 
για δέσμευση των αποθεματικών του ΕΛΕΜ. 

Το 2014 απολύονται όλοι οι υπάλληλοι του 
ΤΥΠΑΤΕ και αποζημιώνονται με χρήματα από 
τον ΕΛΕΜ. 

Προσλαμβάνονται εκ νέου 16 άτομα, με 
σκοπό τη διατήρηση της λειτουργίας του ΤΥ-
ΠΑΤΕ, αφού το τελευταίο άρθρο του Κατα-
στατικού του ΤΥΠΑΤΕ λέει ότι αν διαλυθεί, η 
περιουσία θα περιέλθει στο ΣΕΤΑΠ.. 

Η κατάσταση οδηγείται σιγά – σιγά σε αδι-
έξοδο.

Μετά από πολλές προσπάθειες του Συλλό-
γου, και προκειμένου να δικαιωθούν οι συ-
νταξιούχοι – μέλη του ΤΥΠΑΤΕ, που ήταν οι 
μόνοι που υποχρεωτικά κατέβαλαν εισφορές 
υπέρ υγείας στο ΤΥΠΑΤΕ, το χρονικό διάστη-
μα που το Ταμείο είχε στάση πληρωμών και 
μέχρι την ένταξή τους στον ΕΟΠΥΥ, εξασφα-
λίστηκε ένα ποσό, για να αποζημιωθούν οι 
δαπάνες εκείνου του χρονικού διαστήματος, 
πάλι από τα αποθεματικά το ΕΛΕΜ.

Εν τω μεταξύ, η Κυβέρνηση, από την με-

ριά της, κάνει προσπάθεια να μεταφέρει τα 
αποθεματικά του ΕΛΕΜ, στο ΕΤΕΑ. Και τις 2 
φορές που τέθηκε σχετική διάταξη σε σχέδιο 
νόμου, μετά από προσπάθειες του Συλλόγου, 
αποσύρθηκε.

Πριν τη διάλυση της Τράπεζας, ακόμα και 
πριν την έναρξη της κρίσης, το 2010, ο Σύλ-
λογος, έβαζε το θέμα Συμπληρωματικής Επι-
κουρικής Σύνταξης. 

Εδώ να επισημάνουμε ότι οι συνταξιούχοι 
δεν έχουν δικαίωμα ψήφου στις Γενικές 
Συνελεύσεις του ΤΥΠΑΤΕ, εκλέγονται 2 εκ-
πρόσωποι των Συνταξιούχων στο Δ.Σ. του 
ΤΥΠΑΤΕ, χωρίς δικαίωμα συμμετοχής στο 
Προεδρείο και υπάρχει μόνο ένας εκπρόσω-
πος συντ/χων στη Δ.Ε. του ΕΛΕΜ, σύμφωνα 
με το Καταστατικό που ψηφίστηκε το 2016.

Για να γίνει χορήγηση εφάπαξ Βοηθήμα-
τος, απαραίτητο στοιχείο ήταν η τροποποίηση 
του Κανονισμού του ΕΛΕΜ, μετά από Γενική 
Συνέλευση του ΤΥΠΑΤΕ (αυτό τελικά έγινε 
τον Απρίλιο του 2016), που να δίνει δικαίω-
μα στον ΕΛΕΜ για χορήγηση προκαταβολής 
εφάπαξ οικονομικής παροχής.

Έτσι η Δ.Ε. του ΕΛΕΜ διέθεσε σε πρώτη δι-
ανομή το ποσό των 50 εκατ. Ευρώ.

Μετά από αυτό, η Γ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ πήρε 
απόφαση για τη διανομή εφάπαξ οικονομι-
κού βοηθήματος σε όλους, αλλά με υπολο-
γισμό του ποσού τέτοιο, που εξαιρούσε στην 
πράξη, όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν την 
1.1.2002.
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Όσοι συνάδελφοι δεν λαμβάνουν email από τον Σύλλογο, να στείλουν το email τους, για 
έγκαιρη ενημέρωση στο silsinate@hotmail.com

Η απογοήτευση στους συναδέλφους που 
εξαιρέθηκαν με αυτό τον τρόπο, αλλά και 
στους κληρονόμους δικαιούχων ποσών από 
τον ΕΛΕΜ, που πάλι εξαιρέθηκαν είναι μεγά-
λη.

Τελικά, με Γενική Συνέλευση πάρθηκε 
απόφαση, ανάλογα με την ημερομηνία συ-
νταξιοδότησης να δοθεί ως προκαταβολή το 
ποσό των 800, των 1.200 και 1.600 ευρώ σε 
όσους συνταξιούχους δεν ήταν στην πρώτη 
διανομή. 

Το 2019 ο Σύλλογος, κατέθεσε νέα αγωγή 
για να κριθεί ο τρόπος κατανομής της πρώτης 
διανομής και εκδόθηκε η 2590/2021 απόφα-
ση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
που δυστυχώς ήταν εις βάρος μας. Φυσικά 
και έχει κατατεθεί έφεση κατά της απόφασης 
και θα εξετασθεί η δυνατότητα νέας αγωγής 
με διαφορετική νομική βάση.

Παρόλα αυτά, ο Σύλλογός μας, που είναι 
πάντα υπέρ των συναινετικών λύσεων χω-
ρίς τις χρονοβόρες και αδιέξοδες αποφά-

σεις των δικαστηρίων, κάνει προσπάθειες, 
στις επικείμενες εκλογές να υπάρξει ένα και 
μόνο κοινό ψηφοδέλτιο, με υποψηφίους που 
να κινούνται στο πνεύμα των δίκαιων και συ-
ναινετικών αποφάσεων.

Η Αλληλεγγύη των Γενεών και το ότι θεω-
ρούμε πως όλοι οι υπάλληλοι της π. ΑΤΕ εί-
ναι Συνάδελφοι, μπορούν να αποτελέσουν τη 
βάση των διαπραγματεύσεων, προς το κοινό 
όφελος.

Είναι γνωστό σε όλους ότι η περιουσία του ΕΛΕΜ δημιουργήθηκε 
αποκλειστικά και μόνο από τις εισφορές εργαζομένου και εργοδότη,  
των ασφαλισμένων μελών του ΤΥΠΑΤΕ και τις ενισχύσεις της ΑΤΕ, 
για την επικουρική σύνταξη των Συνταξιούχων. 

Όσοι προσλήφθηκαν στην Αγροτική Τράπεζα μετά την 1-1-2005 δεν 
έχουν εισφέρει ούτε ένα ευρώ στον ΕΛΕΜ, αφού ασφαλίσθηκαν και 
κατέβαλαν τις εισφορές τους στο ΕΤΑΤ και μετέπειτα στο ΕΤΕΑΜ, 
στο οποίο υπήχθησαν από 1-1-2007 και οι μέχρι τότε ασφαλισμένοι 
και συνταξιούχοι του ΕΛΕΜ.

Είναι, επίσης, γνωστό ότι μετά τη θέση της ΑΤΕ ΑΕ σε εκκαθάριση 
(28-7-2012), ο Κλάδος Υγείας του ΤΥΠΑΤΕ, έπαψε να έχει ασφαλι-
σμένους και έσοδα.

Έτσι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, ουσια-
στικά κήρυξε στάση πληρωμών, από 31.12.2012.

Το νομικό καθεστώς που διέπει τα της διαχείρισης των αποθεματι-
κών του ΕΛΕΜ είναι το Β.Δ 15/20-5-1920, το οποίο ρητά απαγορεύει 
αφ’ ενός την ανάμειξη των κεφαλαίων του με άλλα κεφάλαια και αφ’ 
ετέρου τη χρησιμοποίηση των κεφαλαίων του για σκοπούς ξένους 
προς τον κατά νόμο προορισμό τους που είναι η παροχή επικουρικής 
σύνταξης στους ασφαλισμένους του ΕΛΕΜ (άρθρο 34 Β.Δ 15/20-5-
20). Τις ίδιες απαγορεύσεις προβλέπουν τόσο το Καταστατικό του 
ΤΥΠΑΤΕ όσο και ο Κανονισμός του ΕΛΕΜ, καθώς επίσης και η από-
φαση του ΣτΕ  2199/2010.

Η αμετάκλητη απόφαση 248/2014 του Ειρηνοδικείου Αθηνών ορι-
οθέτησε τις υποχρεώσεις του Δ.Σ του ΤΥΠΑΤΕ, το οποίο οφείλει να 
προστατεύει την περιουσία του ΕΛΕΜ. Οι Διοικήσεις του ΤΥΠΑΤΕ 
αγνόησαν το νόμο και την εντολή του Δικαστηρίου και όχι μόνο δεν 
προστάτευσαν τα αποθεματικά του ΕΛΕΜ αλλά χρησιμοποίησαν τα 
αποθεματικά αυτά πληρώνοντας τουλάχιστον 50.000.000 ευρώ σε 
υποχρεώσεις του Κλάδου Υγείας.

Η  απόφαση για καταβολή προκαταβολής 50.000.000 στους δικαι-
ούχους επικούρησης πραγματοποιήθηκε χωρίς κανένα απολύτως 
κανόνα, ενώ ταυτόχρονα κατεβλήθησαν παρά τη σχετική απαγόρευση 
του Νόμου,  ποσά και σε 1686 μη δικαιούχους του ΕΛΕΜ που είχαν 
προσληφθεί στην ΑΤΕ μετά την 1-1-2005 και δεν συνεισέφεραν ούτε 
ένα ευρώ.

Επιπλέον η τότε διοίκηση του ΤΥΠΑΤΕ δήλωσε τα καταβληθέντα 
ποσά ως παροχή από εξαρτημένη εργασία με αποτέλεσμα να θεωρη-
θούν ως εισόδημα και να φορολογηθούν αγρίως και όχι ως προκα-
ταβολή έναντι ασφαλιστικών παροχών.

Ο τρόπος αυτός διανομής των 50.000.000 ευρώ προσβλήθηκε από 
ενδιαφερόμενους δικαιούχους και από τους Συλλόγους Συνταξιού-
χων. Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο δεν ασχολήθηκε με τον τρόπο που 

έπρεπε να γίνει η κατανομή.
Κατά την άποψη των νομικών μας συμβούλων είναι εσφαλμένη η 

απόφαση αυτή και ήδη ασκήθηκε έφεση, η οποία θα συζητηθεί στο 
Τριμελές Εφετείο Αθηνών.

Φημολογείται ότι αυτοί που δεν εισέφεραν ούτε ένα ευρώ στα απο-
θεματικά του ΕΛΕΜ , συνεπικουρούμενοι και από μεμονωμένους 
συνταξιούχους στην πρόσφατη Γενική Συνέλευση του ΤΥΠΑΤΕ, προ-
ωθούν σχέδια για το σφετερισμό του συνόλου των αποθεματικών. 
Ονειρεύονται αναβίωση του κλάδου Υγείας ή τη δημιουργία Επαγ-
γελματικού Ταμείου με τα κεφάλαια του ΕΛΕΜ.

Είναι αυτονόητο ότι η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχισθεί. Δεν 
μπορεί 10 χρόνια να συνεχίζεται η ανεξέλεγκτη διαχείριση δεκάδων 
εκατομμυρίων ευρώ και να απομειώνεται η περιουσία του ΕΛΕΜ, επί 
ζημία των δικαιούχων. Είναι επιτακτική ανάγκη να ματαιωθεί οριστι-
κά η απόπειρά τους να σφετερισθούν την περιουσία του ΕΛΕΜ και θα 
πρέπει να εφαρμοσθεί η νομοθεσία περί των αλληλοβοηθητικών τα-
μείων που προβλέπει ότι η περιουσία των δεν μπορεί να διατεθεί για 
κανένα άλλο σκοπό ειμή μόνο για βοηθήματα προς τους δικαιούχους 
– δημιουργούς της περιουσίας και όχι προς τρίτους. 

Ήλθε η ώρα να αντιδράσουμε για όλα όσα σε βάρος της περιουσίας 
μας συνέβησαν και συμβαίνουν και κυρίως να αντιδράσουμε για τον 
παραγκωνισμό μας στη λήψη αποφάσεων για την τύχη της περιουσί-
ας μας.

Κανένας από όσους υπηρετούσαν στην Τράπεζα και κατέβαλαν ει-
σφορές στον ΕΛΕΜ μέχρι την 31-12-2006, δεν μπορεί να μη θεω-
ρείται δικαιούχος, να μη συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων, δηλαδή 
να του στερείται το κυρίαρχο δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, 
να του στερείται η δυνατότητα να αποφασίζει ο ίδιος για τη περιου-
σία του και όχι να αποφασίζουν τρίτοι μη δικαιούχοι και μάλιστα σε 
βάρος τους.

Όλα όσα συμβαίνουν σήμερα δεν στηρίζονται σε καμιά διάταξη. 
Είναι άδικα, αβάσιμα και παραβιάζουν Νόμους και  συνταγματικά 

δικαιώματα.
Η ημερομηνία 31-12-2006 δικαιολογείται, ως ημερομηνία αναφο-

ράς για όλους και είναι η πλέον νόμιμη και δίκαιη, γιατί από τότε με-
ταφέρθηκε η πληρωμή της επικουρικής σύνταξης στο ΕΤΑΤ και στα-
μάτησαν οι εισφορές να κατατίθενται στον ΕΛΕΜ.

Οι δύο Σύλλογοι θα έρθουν σε επαφή άμεσα, με διακεκριμένα και 
έμπειρα δικηγορικά γραφεία και θα ζητήσουν τη νομική άποψη και 
συμβουλή για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, ώστε να διαφυλά-
ξουμε τη περιουσία του ΕΛΕΜ και να αποδοθεί νόμιμα και δίκαια σε 
όλους τους δικαιούχους.

Τα Δ.Σ των Συλλόγων

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΜ

  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
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ΘΕΜΑ: Καταβολή  Υπολοίπου  Οφειλόμενης από  P.Q.H.  Αποζη-
μίωσης  Απόλυσης.

Με δεδομένο ότι το Κράτος έχει συνέχεια και έχοντας γνώση των 
προφορικών δεσμεύσεων  που είχε αναλάβει απέναντί μας προκά-
τοχός σας Υπουργός ότι, [μετά το αρχικό 50% που επί των ημερών 
σας είχε εγκριθεί], το επιπλέον ποσοστό ύψους 17%, το οποίο, με 
Απόφαση του προκατόχου σας, είχε καταβληθεί στους δικαιούχους 
της αποζημίωσης αυτής Συναδέλφους μας, θα ακολουθείτο από δύο 
ακόμη, ίσα περίπου ανά έτος, ποσοστά καταβολής των οφειλομένων 
υπολοίπων, διαπιστώνουμε ότι, δυστυχώς, η δέσμευση αυτή δεν έχει 
τηρηθεί.

Από την άλλη, όμως, πλευρά, έχοντας εκτιμήσει τη σοβαρότητα με 

την οποία χειρίζεσθε τα θέματα της αρμοδιότητάς σας, θέλουμε να 
πιστεύουμε ότι η καταγεγραμμένη καθυστέρηση στην ολοσχερή  εξό-
φληση του υπολοίπου της υποχρέωσης της Εκκαθαρίστριας Εται-
ρείας προς τους δικαιούχους της αποζημίωσης αυτής, θα πρέπει να 
στηρίζεται σε βάσιμη αιτιολογία.

Επειδή, δε, είναι  γνωστή η συνέπειά σας στις δεσμεύσεις που ανα-
λαμβάνετε, όπως αυτές που αφορούν στο χρόνο εξόφλησης του ενα-
πομείναντος εξ 20% υπολοίπου της ως άνω αποζημίωσης, [το οποίο 
υπόλοιπο αναγνωρίζουμε ότι ρητά αναγράφεται στην τελευταία σχε-
τική Απόφασή σας],  και οι οποίες δεσμεύσεις  έχουν γνωστοποιηθεί 
ευρύτερα στο χώρο της πρώην ΑΤΕ, με το παρόν Κοινό Υπόμνημά 
μας, ως εκπροσωπούντες το σύνολο των 5.500 περίπου δικαιούχων.

Επιστολή στον Υπ. Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα

Συναντήσεις με κόμματα

Ο Σύλλογός μας ενόψει των δυσκολιών που αντιμετωπίζει για την επίλυση όλων των προβλημάτων που απασχολούν τον κλάδο, όπως 
είναι: Υπόλοιπο της αποζημίωσης απόλυσης, διακοπή επικουρικής Σύνταξης, αποζημιωτικές ομαδικές αγωγές για τους αντισυνταγματικούς 
νόμους 4051 και 4093/2012 παράλληλα με τις άλλες δικαστικές διαδικασίες, εκτίμησε ότι πρέπει να συναντήσει και ανώτατους υπηρεσια-
κούς παράγοντες των Υπουργείων καθώς επίσης να έχει συναντήσεις και με τα κόμματα προκειμένου να διευθετήσει καλύτερα την επίλυση 
των θεμάτων. Σας παραθέτουμε τα έγγραφα της επικοινωνίας μας.

Το Προεδρείο του Συλλόγου μας, ο Πρόεδρος της ΑΓΣΣΕ και ο Πρόεδρος του ΣΕΤΑΠ, πραγματοποίησαν, 
προχθές, συνάντηση στη Βουλή των Ελλήνων, με τον Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΙΝΑΛ - 
ΠΑΣΟΚ, κ. Μιχάλη Κατρίνη, τους βουλευτές κ.κ. Γ. Μουλκιώτη και Τ. Αντωνίου και τον υπεύθυνο Εργασιακών 
κ.Χ. Μέγα.

Η συνάντηση στόχο είχε την ενημέρωση και συζήτηση σε θέματα που μας αφορούν.
Ειδικότερα:

  - Τη διακοπή της Επικουρικής Σύνταξης σε 2.000 και πλέον συναδέλφους μας, στο χρονικό διάστημα 1.6.2014 - 3.12.2018.
  - Τον επανυπολογισμό των συντάξεων που μας αφορά όλους, λόγω των αυξημένων εισφορών που καταβάλλαμε.
 - Τη καταβολή του υπολοίπου της αποζημίωσης απόλυσης. Αυτό το θέμα αναπτύχθηκε από το συνάδελφο Πρόεδρο του ΣΕΤΑΠ.

Η συζήτηση έγινε σε πολύ καλό κλίμα.
Θα συνεχισθούν οι επαφές και με τα υπόλοιπα κόμματα  για πολιτικές λύσεις, παράλληλα με τις δικαστικές ενέργειες που γίνονται και είναι 

χρονοβόρες, γιατί τα προβλήματα των συνταξιούχων είναι πολλά, πολύπλοκα και δυσεπίλυτα.

Ο Σύλλογός μας, συνεχίζοντας τις παρεμ-
βάσεις του, και στηρίζοντας στους 5.500 πε-
ρίπου δικαιούχους Συναδέλφους στο δίκαιο 
αίτημά τους για την καταβολή του υπολοί-
που της αποζημίωσης απόλυσής τους έστει-
λε στον αρμόδιο Υπουργό , κ. Σταϊκούρα, το 
ακόλουθο Υπόμνημα:

«ΚύριεΥπουργέ,
Με δεδομένο ότι το Κράτος έχει συνέ-

χεια και έχοντας γνώση των προφορικών 
δεσμεύσεων που είχε αναλάβει απέναντί 
μας προκάτοχός σας Υπουργός ότι, [μετά το 
αρχικό 50% που επί των ημερών σας είχε 
εγκριθεί], το επιπλέον ποσοστό ύψους 17%, 
το οποίο, με Απόφαση του προκατόχου σας, 
είχε καταβληθεί στους δικαιούχους της απο-
ζημίωσης αυτής Συναδέλφους μας, θα ακο-
λουθείτο από δύο ακόμη, ίσα περίπου ανά 
έτος, ποσοστά καταβολής των οφειλομένων 

υπολοίπων, διαπιστώνουμε ότι, δυστυχώς, η 
δέσμευση αυτή δεν έχει τηρηθεί.

Από την άλλη, όμως, πλευρά, έχοντας εκτι-
μήσει τη σοβαρότητα με την οποία χειρίζεσθε 
τα θέματα της αρμοδιότητάς σας, θέλουμε 
να πιστεύουμε ότι η καταγεγραμμένη καθυ-
στέρηση στην ολοσχερή εξόφληση του υπο-
λοίπου της υποχρέωσης της Εκκαθαρίστριας 
Εταιρείας προς τους δικαιούχους της απο-
ζημίωσης αυτής, θα πρέπει να στηρίζεται σε 
βάσιμη αιτιολογία.

Επειδή, δε, είναι γνωστή η συνέπειά σας 
στις δεσμεύσεις που αναλαμβάνετε, όπως 
αυτές που αφορούν στο χρόνο εξόφλησης 
του εναπομείναντος εξ 20% υπολοίπου της 
ως άνω αποζημίωσης, [το οποίο ρητά ανα-
γράφεται στην τελευταία σχετική Απόφασή 
σας], και οι οποίες δεσμεύσεις έχουν γνω-
στοποιηθεί ευρύτερα στο χώρο της πρώην 

ΑΤΕ, με το παρόν Υπόμνημά μας, ως εκπρο-
σωπούντες τους περισσότερους από τους 
5.500 περίπου δικαιούχους,

 σας παρακαλούμε
να μεριμνήσετε για την έγκαιρη έκδοση της 

τελικής, για τον ως άνω σκοπό, Απόφασή σας, 
έτσι ώστε να καταβληθεί σε όλους ανεξαιρέ-
τως, τους Συναδέλφους μας, η Σύμβαση Ερ-
γασίας, των οποίων, με την ΑΤΕ, καταγγέλθη-
κε στις 27.2.20212, το σύνολο του υπολοίπου 
της δικαιούμενης αποζημίωσής τους.

Προσβλέποντας στη θετική από μέρους σας 
ανταπόκριση, στο δίκαιο αυτό αίτημά μας και 
λόγω οικονομικών προβλημάτων που αντι-
μετωπίζουν τα μέλη μας, παρακαλούμε να 
εξετάσετε την δυνατότητα συνάντησης, με το 
Προεδρείο του Συλλόγου μας, προκειμένου 
να έχουμε σαφή εικόνα του χρονοδιαγράμ-
ματος του Υπουργείου σας.»

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ

  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
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Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, κατά τη συνε-
δρίασή του της 2.2.2022, έχοντας δεχθεί 
πληθώρα ερωτημάτων από Συναδέλφους, οι 
ομαδικές Αγωγές των οποίων έχουν προσδι-
ορισθεί να συζητηθούν σε πρώτο βαθμό στις 
14.2.2022 και στις 4.3.2022, αποφάσισε να

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ
κάθε Συνάδελφο, ο οποίος έχει μετάσχει σε 

ομαδική Αγωγή, [είτε σε εκείνες του Συλλό-
γου μας, είτε σε οποιαδήποτε άλλη], με την 
οποία διεκδικούμε αποζημίωση, λόγω της 
περιουσιακής βλάβης που έχουμε υποστεί 
από τις μειώσεις και περικοπές που επι-
βλήθηκαν στις Συντάξεις μας, με τις αντισυ-
νταγματικές διατάξεις των Νόμων 4051 & 
4093/2012, να προωθήσει στο Δικηγορικό 
Γραφείο, το οποίο έχει επιλέξει για την άσκη-
ση της Αγωγής του αυτής, τα όποια ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
του ζητηθούν από το Γραφείο αυτό. Η προώ-
θηση των ζητουμένων στοιχείων είναι ΑΝΑ-
ΓΚΑΙΑ, ώστε να νομιμοποιηθεί η συμμετοχή 
κάθε Συναδέλφου στην Αγωγή του εκείνη, 
η συζήτηση της οποίας έχει προσδιοριστεί, 
από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών στις 
ως άνω δύο ημερομηνίες ή σε οποιοδήποτε 
άλλο μεταγενέστερο χρόνο.

ΕΑΝ κάποιος Συνάδελφος της κατηγορίας 

αυτής επιλέξει να μην προωθήσει την απαι-
τούμενη Εξουσιοδότηση και ό,τι άλλο στοι-
χείο του έχει ζητηθεί, ΤΟΤΕ, η συγκεκριμένη 
Αγωγή ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ, ως προς τον ενάγο-
ντα αυτό και μόνο, ως απαράδεκτη, λόγω της 
μη νομιμοποίησής του.

Επειδή, ένα τέτοιο ενδεχόμενο επιφέρει τις 
ακόλουθες, μάλλον, ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ, ήτοι:

1] ΜΗ ΕΠΙΔΙΚΑΣΗ, στον ενάγοντα αυτό, των 
νόμιμων τόκων στο ποσό της αποζημίωσης 
για τις αντισυνταγματικές μειώσεις στις Κύ-
ριες Συντάξεις, το οποίο ποσό καταβλήθηκε 
το 2020 και το οποίο αφορούσε στην 11/
μηνη περίοδο Ιουνίου 2015 - Μαϊου 2016.

2]  Ενδεχόμενη ΜΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ σ’ αυτόν 
της δικαιούμενης αποζημίωσης για τις αντι-
συνταγματικές μειώσεις στις Επικουρικές 
Συντάξεις, ΟΥΤΕ στα Δώρα κλπ των Κύριων 
και Επικουρικών Συντάξεων, ΟΥΤΕ, φυσικά, 
των νόμιμων τόκων στα επιδικασθέντα αυτά 
ποσά, για το ίδιο ως άνω 11/μηνο, ΕΑΝ και 
εφόσον το ΣτΕ, με την από μακρού αναμενό-
μενη Απόφαση της Ολομέλειάς του, δεχθεί 
τους ισχυρισμούς του Δημοσίου ή ΕΑΝ το 
Δημόσιο εφαρμόσει την Απόφαση αυτή του 
ΣτΕ, όπως το ίδιο ΘΕΩΡΕΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ, στο 
σχετικό δικόγραφό του που υπέβαλε στο ΣτΕ 

στα τέλη του 2020, δηλαδή, ΜΟΝΟ σε όσους 
έχουν, ασκήσει αποζημιωτική Αγωγή, είτε 
ατομικά, είτε ομαδικά.

3]  ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ πλέον απο-
ζημίωσης, από τον ενάγοντα αυτόν, για τις 
αντισυνταγματικές μειώσεις των δύο ως 
άνω Νόμων στις Κύριες και Επικουρικές 
Συντάξεις, στα δικαιούμενα Δώρα κλπ επί 
των Συντάξεων αυτών, ΟΥΤΕ, βεβαίως, των 
νόμιμων τόκων επί των ποσών αυτών, κατά 
το επόμενο χρονικό διάστημα από 13.5.2016 
μέχρι και 31.12.2018, με δεδομένο και παν-
θομολογούμενο το γεγονός ότι ο μεν επανυ-
πολογισμός των Κύριων Συντάξεων ΙΣΧΥΕΙ 
από την 1.1.2019 και όχι από κάποια άλλη 
προγενέστερη ημερομηνία, εκείνος δε των 
Επικουρικών έχει κριθεί ως αντισυνταγμα-
τικός!

Το Δ.Σ. του Συλλόγου κατέληξε στην πιο 
πάνω ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ επειδή εκτιμά ότι το 
όποιο κόστος, για τη συγκέντρωση και απο-
στολή στο αρμόδιο Δικηγορικό Γραφείο των 
απαιτούμενων στοιχείων για τη διασφάλιση 
της συμμετοχής κάθε ενάγοντα Συναδέλφου 
στην Αγωγή στην οποία μετείχε εξ αρχής, εί-
ναι ελάχιστο, σε σχέση με τα ως άνω αναμε-
νόμενα οφέλη.

ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4051 ΚΑΙ 4093/2012

Το Δ.Σ του Συλλόγου μας, από την πρώτη μέρα της θητείας του υι-
οθέτησε μία σειρά επαφών με όλους τους φορείς, που δρουν και 
υπάρχουν στο χώρο μας και όπου στα διοικητικά τους συμβούλια 
υπάρχουν εκλεγμένα μέλη που είναι και ταυτόχρονα μέλη του Συλλό-
γου, επειδή σύμφωνα με το καταστατικό του, έχει την υποχρέωση να 
προασπίζεται τα συμφέροντα των Συνταξιούχων που είναι μέλη του. 

Στην πρώτη Συνεδρίαση προσκλήθηκαν οι δύο εκπρόσωποι των Συ-
νταξιούχων στο ΤΥΠΑΤΕ και η εκπρόσωπος στον ΕΛΕΜ. 

Τελικά την πρόσκληση αποδέχθηκε το μέλος μας Θεόδωρος Αβρά-
μης ο οποίος ενημέρωσε το Δ.Σ. για όλα τα ζητήματα, που προβλημα-
τίζουν και απασχολούν τα μέλη μας.

Η κα Γιαννοπούλου, επίσης μέλος μας εκλεγμένη εκπρόσωπος 
των Συνταξιούχων στο ΤΥΠΑΤΕ και η εκλεγμένη εκπρόσωπος των 
Συνταξιούχων στον ΕΛΕΜ, κα Κότσαρη, με επιστολές τους, αρνήθη-
καν να παρευρεθούν στο Δ.Σ. προκειμένου να μας ενημερώσουν από 
τη πλευρά τους, απαξιώνοντας τους θεσμούς, αλλά και τα μέλη του 
Συλλόγου.

Στη δεύτερη Συνεδρίαση, προσκλήθηκαν ο Πρόεδρος και ο Γεν. 
Γραμματέας του ΚΑΣΥΑΤΕ, που ανταποκρίθηκαν και μας ενημέρω-
σαν για την πορεία και τα προβλήματα σχετικά με τον ΚΑΣΥΑΤΕ.

Στην τρίτη συνεδρίαση, προσκαλέσαμε και παρακαλέσαμε να πα-
ρευρεθεί (στη διάθεση όλων η επιστολή μας) η Πρόεδρος του Ταμεί-
ου Πρόνοιας, για να συζητήσουμε τα δύο σοβαρά θέματα της διένεξης 
με τον εκκαθαριστή, τον ΕΦΚΑ και το Ελληνικό Δημόσιο, για το διεκ-
δικούμενο κτίριο της οδού Κριεζώτου. Ο Σύλλογός μας, έχει καταθέ-
σει πρόσθετη παρέμβαση στα Δικαστήρια, στηρίζοντας τις θέσεις του 

Ταμείου Προνοίας.
Τα προβλήματα των συναδέλφων μας με τη Διοίκηση του Ταμείου 

Πρόνοιας είναι πολλά και λίγο - πολύ γνωστά. Μερίδα συναδέλφων 
μας κατηγορεί για ολιγωρία στην αντιμετώπιση αυτών των προβλη-
μάτων, κάποιοι σχολιάζουν αρνητικά την στήριξη ενεργειών κατη-
γορουμένων από τη Διοίκηση του Ταμείου που τόλμησαν να εκφρα-
στούν δημόσια. 

Οι προσπάθειες που κάναμε πριν αναγκαστούμε να καταλήξου-
με σε νομικές ενέργειες αφορούν σε 12 επιστολές – αιτήματα για 
συνάντηση (6.11.2017, 9.1.2019, 18.3.2019, 25.9.2019, 4.10.2019, 
15.6.2020, 17.7.2020, 11.9.2020, 13.10.2020, 28.1.2022, 17.2.2022, 
25.2.2022)

Δυστυχώς, η Πρόεδρος όχι μόνο δεν προσήλθε σε κάποια συνάντη-
ση, αλλά δεν απάντησε καν.

 Ετσι επειδή: ποτέ δεν ανταποκρίθηκαν στο αίτημά μας για συνα-
ντήσεις, οι συνάδελφοι αγωνιούν με τα τόσα προβλήματα στο Ταμείο 
Πρόνοιας, συνάδελφός μας, μέλος μας αλλά και μέλος του Δ.Σ. του 
Ταμείου Πρόνοιας ζητάει έγγραφα που οφείλει να γνωρίζει τόσο ο 
ίδιος όσο και δεκάδες μέλη μας, αναγκαστήκαμε να απευθύνουμε 
από κοινού μαζί του, εξώδικο για την παροχή αυτών των εγγράφων. 
Επειδή ούτε με το εξώδικο υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα, προβήκαμε 
σε ασφαλιστικά μέτρα για την παροχή αυτών των εγγράφων και αντί 
να δοθούν αυτά τα έγγραφα (πρακτικά Γ.Σ, ισολογισμοί, αποτελέσμα-
τα χρήσης και προϋπολογισμοί, κάτι που είναι γνωστό σε όλους ότι 
όφειλε ένα Διοικητικό Συμβούλιο να τα μοιράζει στις Γεν. Συνελεύ-
σεις του) ζητήθηκε η αναβολή του.

Επαφές του Συλλόγου με φορείς της ΑΤΕ

  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
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Νομίζουμε ότι αυτά τα θέματα πρέπει να λυθούν με συναντήσεις, 
συναίνεση και διάλογο και όχι στις αίθουσες των Δικαστηρίων.

Συνάδελφοι, 
Τέλος θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ο Σύλλογός μας θα συ-

νεχίσει μέχρι τη τελευταία μέρα τις προσπάθειες, στις επικείμενες 
εκλογές του Ταμείου Υγείας να συγκροτηθεί ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ψηφο-
δέλτιο (αν και άλλοι έχουν από την πρώτη στιγμή καταθέσει ψηφο-
δέλτια) διότι πιστεύουμε ότι είναι η καλύτερη λύση που μπορεί να 
υπάρχει. 

Αναλυτικότερη ανακοίνωση για τις εκλογές θα κυκλοφορήσει τις 
επόμενες μέρες.

Το Δ.Σ. θα συνεχίσει τη σειρά των επαφών, προσκαλώντας στο επό-
μενο Συμβούλιο του, τον ΟΣΥΑΤΕ.

Μετά την ολοκλήρωση των συναντήσεων μας και πάντα πιστοί στις 
δεσμεύσεις μας απέναντι σας για σωστή και έγκυρη ενημέρωση, θα 
σας ενημερώσουμε πλήρως για το περιεχόμενο των επαφών μας με 
γνώμονα πάντα την εύρυθμη λειτουργία των παραπάνω Οργανισμών.

Ο Σύλλογός μας επίσης αποφάσισε να προτείνει στους συναδέλ-
φους που έχουν σχέση με το ασφαλιστήριο του Συλλόγου των εν 
ενεργεία και είχαν με την ERGO δοσοληψίες, να μην επιστρέψουν τα 
χρήματα που έλαβαν από την ERGO μέχρι να βγει η απόφαση του δι-
καστηρίου που θα συζητηθεί τέλος Μαρτίου.

Για το συγκεκριμένο θέμα ορίστηκε επιτροπή από τον Πρόεδρο κ. Γ. 
Μαλαμή, τον Αντιπρόεδρο κ. Ν. Λεβέντη και το μέλος κ. Γρ. Σαμπάνη 
να διαπραγματευτούν με το ΣΕΤΑΠ.

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι
Πολλές φορές χρειαζόμαστε να εκτυπώσου-
με τα μηνιαία εκκαθαριστικά της σύνταξής 
μας. 
Παρακάτω θα βρείτε οδηγίες βήμα –βήμα για 
την εκτύπωση που χρειάζεσθε.
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πληκτρολογώ: 

ΕΦΚΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ 
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ

Επιλογή 1: 
Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Επι-
στροφής Μειώσεων Συντάξεων.
• Συνεχίζω συμπληρώνοντας στους κωδι-

κούς taxisnet.
• Συνεχίζω συμπληρώνοντας το ΑΜΚΑ.
• Η εκτύπωση αφορά ανάλυση ανά έτος 

των αναδρομικών που λάβατε τον Οκτώ-
βριο του 2020.

Επιλογή 2 : 
Ενημερωτικά σημειώματα από 1/1/2019
• Συνεχίζω συμπληρώνοντας στους κωδι-

κούς taxisnet.
• Συνεχίζω συμπληρώνοντας το ΑΜΚΑ.
• Επιλέγω το έτος και το μήνα που επιθυμώ.
• Πατώ Αναζήτηση.
• Πατώ Εκτύπωση.
• Πατώ Εκτέλεση
• Δημιουργείται κάτω αριστερά ένα pdf 

αρχείο που πατάω επάνω το ανοίγω και 
με δεξί κλικ πατώ εκτύπωση.

Επιλογή 3:
Ενημερωτικά σημειώματα έως 31/12/2018
• Συμπληρώνω τον αριθμό μητρώου ΙΚΑ
• Συμπληρώνω τον αριθμό μητρώου ΔΙΑΣ
• Επιλέγω το έτος και το μήνα που επιθυμώ.
• Συμπληρώνω τον κωδικό οπιτικής επι-

βεβαίωσης.

• Πατώ εκτύπωση 
• Επιλέγω το σήμα με τον εκτυπωτή, πάνω 

δεξιά.
Αν δεν γνωρίζετε τους αρ. μητρώου και ΔΙΑΣ 
επικοινωνήστε στο 2103621304 και ζητήστε 
τους.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Πληκτρολογώ:
ΕΤΕΑΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

• Συνεχίζω Σύνδεση μέσω Γ.Γ.Δ.Ε. και συ-
μπληρώνω τους κωδικούς taxisnet.

• Επιλέγω το έτος και μήνα που επιθυμώ.
Εκκαθαριστικά εκτυπώνονται από το Μάρτιο 
του 2015.
• Επιλέγω το πορτοκαλί κουτάκι στα δεξιά 

με τον τίτλο «συγκεντρωτικός πίνακας 
πληρωμών» ή

• Το μπλε κουτάκι για εκτύπωση κάθε 
μήνα ξεχωριστά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ
ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Ένωση Συνταξιούχων ΑΤΕ Βορείου Ελλάδος

Πραγματοποιήθηκαν οι προγραμματισμένες αρχαιρεσίες της 
Ένωσης Συνταξιούχων ΑΤΕ Βορείου Ελλάδος στις 15/3/2022.

Η παρουσία των συναδέλφων υπήρξε συγκινητική, παρά τις δύ-
σκολες συνθήκες λόγω covid 19.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της εφορευ-
τικής επιτροπής εξελέγησαν οι παρακάτω υποψήφιοι: Ευστρατίου 
Λουίζος, Παπαθεοδώρου Θεόδωρος, Ηλιόπουλος Δαμιανός, Φαρ-
μάκης Ιωάννης, Κουντούρης Γεώργιος.

Στη συνέχεια συγκροτήθηκαν σε σώμα και έγινε η κάτωθι κατα-
νομή αξιωμάτων:

Πρόεδρος: Ευστρατίου Λουίζος
Αντιπρόεδρος: Παπαθεοδώρου Θεόδωρος 
Γεν. Γραμματέας: Ηλιόπουλος Δαμιανός
Ταμίας: Φαρμάκης Ιωάννης
Μέλος: Κουντούρης Γεώργιος

Το Δ.Σ του Συλλόγου μας εύχεται στους νεοεκλεγέντες υγεία, 
δύναμη και επιτυχίες στο έργο τους.

Την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης (21 Μαρτίου) 

γιορτάσαμε  με τη  Λέσχη Ανάγνωσης του 

Συλλόγου, αναλύοντας τα ποιήματα

του Συναδέλφου μας Γιώργου Κιουρτίδη.
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To NN Hospital for all είναι ένα ασφαλι-
στικό πρόγραμμα υγείας της NN Hellas που 
απευθύνεται σε ηλικίες από 16-80 ετών και 
σε όσους δεν μπορούν να αποκτήσουν πρό-
γραμμα ασφάλισης υγείας λόγω του ιατρι-
κού τους ιστορικού. 

Το ανώτατο όριο είναι 60.000 ευρώ το 
χρόνο με κάλυψη 100% μείον το εκπιπτόμε-
νο ποσό ανα νοσηλεία 1500 ευρώ (υπάρχει 
δυνατότητα  μείωσης η και μηδενισμός του 
εκπιπτόμενου με χρήση ΕΟΠΥΥ).   Προσφέ-
ρει απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις με 
χρέωση 10 ευρώ ανά επίσκεψη και απερι-
όριστες διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς χρέ-
ωση με παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ. Σε περίπτωση 
επείγοντος περιστατικού παρέχει δωρεάν 
24 ώρες το 24ωρο επισκέψεις σε εφημε-
ρεύοντες ιατρούς και δωρεάν διαγνωστικές 
εξετάσεις αξίας 300 ευρώ. 

Επίσης προσφέρει δωρεάν 
την πρωτοποριακή εφαρμογή dr 
online(την κατεβάζουμε απο το κι-
νητό χωρίς καμμία χρέωση) .Ο πε-
λάτης εχει πρόσβαση σε γιατρούς  
απο το κινητο η τον υπολογιστή 
όλο το 24ωρο 7 μέρες την εβδομά-
δα.(λεπτομέρειες και πως λειτουρ-
γεί μαζί με την ενημέρωση για το 
νοσοκομειακό πρόγραμμα).

Ενδεικτικές τιμές ασφαλίστρων
Για ηλικίες 65-70 ετών περίπου 

1500 ευρώ ετήσιο μικτό ασφάλι-
στρο 

Για ηλικίες 71-80 από 1780 έως 2000 ευρώ 
ετήσιο μικτό ασφάλιστρο 
(Το ακριβές ποσό των ασφαλίστρων γί-

νεται κατόπιν τιμολόγησης με την ακριβή 
ημερομηνία γέννησης του υποψηφίου για 
ασφάλιση)

  Σημείωση: 
 Το ασφαλιστήριο ανανεώνεται ετησίως 

χωρίς να απαιτούνται αποδεικτικά στοιχεία 
ασφαλισιμότητας 

Οι νέοι όροι .οι παροχές και το ύψος αυτών 
θα ισχύουν για το  σύνολο των ασφαλισμέ-
νων του προγράμματος και σε καμιά περί-
πτωση για κάθε ασφαλισμένο μεμονωμένα. 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυν-
θείτε: Κόπιτσα Αντωνία, Insurance Agent 
NN Hellas

Κινητό 6932411995, Antonia.kopitsa@
nnadvisors.gr

  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Υπεύθυνος επικοινωνίας κι εξυπηρέτησης του προγράμματος 

 καθημερινά Δευτέρα έως και Παρασκευή, 9:00πμ - 2:00μμ,  

Σαμωνάς Αντώνιος, τηλέφωνο: 6944690494  email: a.samonas@ioniosna.gr 

Ionios New Agency : 2111047200 

Ο Σύλλογός μας έχοντας σχέση αγάπης με την Τράπεζα που ζήσα-
με ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας και πιστός στους θεσμούς και 
τηρώντας τις δεσμεύσεις του να είναι συμπαραστάτης στη μεγάλη 
Οικογένεια της ΑΤΕ, (Πρόνοιας, ΚΑΣΥΑΤΕ, ΟΣΥΑΤΕ, ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙ-
ΑΣ) και  έχοντας  συναισθηματικό δέσιμο με το ιστορικό αυτό  κτίριο, 
έχει  χρέος να προτείνει και να παρακαλέσει για  την ίδρυση Μουσεί-
ου Αγροτικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Μουσείο που θα ανοί-
ξει τις πόρτες του κτιρίου στο ευρύ κοινό και θα αποτελέσει ξανά το  
στολίδι της πόλης μας. 

Για τον λόγο αυτό στο Δ.Σ. της 5ης Απριλίου συζητήσαμε το θέμα 
και αποφασίσαμε να στείλουμε επιστολές στους αρμόδιους φορείς 
(Υπουργείο Πολιτισμού, στη Διεύθυνση Μουσείων, στο Υπουργείο  
Αγροτικής Ανάπτυξης και τον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς), προ-
κειμένου να τους κινητοποιήσουμε για το συγκεκριμένο θέμα.

Το κτίριο "Σερπιέρη" Πανεπιστημίου 23 ήταν η ψυχή της Αγροτικής 
Τράπεζας από την ίδρυσή της (1929) μέχρι και την πώλησή της. Δυ-
στυχώς δημοσιεύματα τελευταίων ημερών αναφέρουν περί πώλη-
σης του ιστορικού αυτού κτιρίου και πραγματικά μας λυπεί το γεγο-
νός αυτό.

Το αρχοντικό, το οποίο είναι σχεδόν συνομήλικο με τα τρία ιστορικά 
κτίρια των Αθηνών, Βιβλιοθήκη, Ακαδημία, Πανεπιστήμιο, σχεδιά-
στηκε και οικοδομήθηκε από τον στρατιωτικό μηχανικό και αρχιτέ-
κτονα Αναστάσιο Θεοφιλά και τελείωσε το 1884.  

Όσο λιτό είναι στο εξωτερικό του, τόσο εντυπωσιακό είναι στο 
εσωτερικό του. Διακοσμημένο με εκπληκτικές τοιχογραφίες, έργα 
του Ιταλού ζωγράφου G. Bilanicioni. Η διακόσμηση κάθε αίθουσας 
είναι διαφορετική, ένας συνδυασμός μπαρόκ, ροκοκό, κλασσικό κτλ, 

σπάνιο για την Ελλάδα, χαρακτηριστικό τέχνης του 19ου αιώνα. Οι 
τοιχογραφίες είχαν σκεπαστεί κατά τη διάρκεια δικτατορίας Μεταξά 
και αποκαλύφθηκαν τυχαία το 1979 από τον τότε διοικητή της Αγρο-
τικής Τράπεζας (Α. Πεπελάση) που φρόντισε να συντηρηθούν, να ανα-
δειχθούν και να λάβουν τη σημερινή τους μορφή, παρόλο που είχε 
αποφασιστεί η ανέγερση ενός πολυώροφου κτιρίου ευτυχώς δεν 
έγινε και έτσι σήμερα το Αρχοντικό Σερπιέρη ανήκει στην Τράπεζα 
Πειραιώς.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕΡΠΙΕΡΗ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
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ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ALPHA BANK 
PCR ΤΕΣΤ ΑΘΗΝΑ

Στα πλαίσια της συνεργασίας μας και μετά από δια-
πραγμάτευση εξασφαλίσαμε τη διενέργεια του test 
ανίχνευσης και ταυτοποίησης του ιού SARS- COV 2 
με μοριακή μέθοδο PCR στην προνομιακή τιμή των 
25 ευρώ. Θεωρούμε ότι είναι επιτυχία για το χώρο 
μας, τι στιγμή που οι τιμές για το PCR στην αγορά 
είναι αρκετά υψηλότερες.

Το PCR θα πραγματοποιείται στην Πολυκλινική 
Αμπελόκηπων και το ραντεβού θα ορίζεται μέσω 
του Πολυϊατρείου της Alpha Bank στο τηλέφωνο 
210 5201800.

Για τη χρήση της προνομιακής τιμής, βασική προ-
ϋπόθεση είναι η εγγραφή Μέλους στο Πολυϊατρείο 
της Alpha Bank.

PCR ΤΕΣΤ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
με τα ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ 
ΤΗΣ ALPHA BANK

 Μετά από διαπραγμάτευση εξασφαλίσαμε για τους 
Συναδέλφους μας στη Θεσσαλονίκη τη διενέργεια 
του test PCR στην προνομιακή τιμή των 35 ευρώ.  
Το PCR θα πραγματοποιείται στην ΒΙΟΑΝΑΛΥΣΗ 
(Θεσσαλονίκη) και το ραντεβού θα ορίζεται μέσω 
του Πολυϊατρείου της Alpha Bank στο τηλέφωνο 
210 5201800.

Για τη χρήση της προνομιακής τιμής, βασική προ-
ϋπόθεση είναι η εγγραφή Μέλους στο Πολυϊατρείο 
της Alpha Bank.

Γίνονται προσπάθειες να εξασφαλίσουμε καλύτε-
ρες τιμές για το test και σε άλλες πόλεις της Ελ-
λάδος.

  ΥΓΕΙΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Συνεχίζεται με επιτυχία η συνεργασία του Συλλόγου με τα Πολυϊατρεία του Συλλό-
γου Προσωπικού της ALPHA BANK, με ετήσια συνδρομή είκοσι (20) Ευρώ για τα μέλη 
μας, καθώς κ για τα προστατευόμενα μέλη εφ'όσον υπάρχουν.
• Τα Πολυϊατρεία βρίσκονται στην Αθήνα – Σταδίου & Σανταρόζα και Βενιζέλου 24, 

στη Θεσσαλονίκη. 
• Ωράριο εργασίας : 9:00 – 17:00.
• Επικοινωνία – ραντεβού 2105201800.

Είναι άξιο αναφοράς ότι τα Πολυϊατρεία της ALPHA BANK έχουν εξασφαλίσει 
συνεργασία:
• Με ένα ευρύ δίκτυο διαγνωστικών κέντρων με τρόπο που εξυπηρετεί τα μέλη ανά-

λογα με τον τόπο κατοικίας τους και με μείωση της συμμετοχής του ΕΟΠΥΥ, από 15% 
στα 5-10%.

• Με πλήθος ιδιωτικών κλινικών με συμπίεση του κόστους νοσηλείας, βάσει συμφω-
νίας.

• Με κλινικές Δημοσίων Νοσοκομείων για την άμεση εισαγωγή και νοσηλεία με κό-
στη ΕΟΠΥΥ.

• Με ευρύ δίκτυο ιατρών όλων των ειδικοτήτων.

Ειδικότερα στα Πολυϊατρεία Αθηνών προσφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:

• Εξετάσεις ιατρών όλων των ειδικοτήτων με κόστος 5-10 Ευρώ.
• Καρδιολογικoύ Ιατρείου με πλήρη εξοπλισμό (καρδιογράφο – υπέρηχο).
• Οφθαλμολογικού Ιατρείου με πλήρη εξοπλισμό.
• Πνευμονολογικού Ιατρείου (εξέταση – σπειρομέτρηση).
• Παθολόγου, ουρολόγου, χειρούργου, ενδοκρινολόγου κλπ.
• Οδοντιατρείων με τιμές ΕΟΠΥΥ.
• Αιματολογικές εξετάσεις (βιοχημικό εργαστήριο με παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ και συμ-

μετοχή μόνο 5%).
• Εντός του μηνός Ιουνίου θα λειτουργήσουν στο Πολυϊατρείο, Οδοντιατρικά ιατρεία, 

καθώς και φαρμακείο.

Πληροφορίες – εγγραφές στα γραφεία του Συλλόγου μας 2103637726, 
2103623583.

  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Το Δ.Σ του Συλλόγου μας, λαμβάνοντας υπόψιν τις ανάγκες των μελών μας  στη περιφέρεια, αποφάσισε να ενεργοποιήσει 
τον μηχανισμό των περιφερειακών συμβούλων για να υποβάλλουν αιτήματα, απόψεις και επιθυμίες τους, που σκοπό 
θα έχουν την προώθηση του Πολιτιστικού Πνεύματος για τη συσπείρωση και αλληλεγγύη των μελών μας. Γι' αυτό το 
λόγο καλούμε τους Συναδέλφους, να επικοινωνήσουν με τα εκλεγμένα όργανα του Συλλόγου  όπου θα αποτυπώσουν 
τις απόψεις τους, προκειμένου από κοινού να διαμορφώσουμε ένα νέο κλίμα εμπιστοσύνης και επαφής.Επίσης να μας 
προτείνουν τα πολιτιστικά δρώμενα στον τόπο τους, που τους ενδιαφέρουν, ώστε να επιχορηγήσουμε την οποιαδήποτε 
πολιτιστική δράση.

Ο Σύλλογός μας συνεχίζει την πολιτιστική του δραστηριότητα παρά τις αντίξοες συνθήκες και διοργανώνει:

3ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 13-15 ΜΑΙΟΥ
Στην Πρέβεζα, Αρχαία Νικόπολη (το Μάτσου Πίτσου της Αρχαίας Ελλάδας ή Ελληνική Πομπηία), την Κασσώπη το Ζάλογγο, τον Αμ-

βρακικό κόλπο, τη λίμνη Ζηρού, το Νεκρομαντείο Εφύρας και τη Λευκάδα. Το κόστος ανέρχεται στα 170 ευρώ το άτομο σε δίκλινο 
με ημιδιατροφή.

4ΗΜΕΡΗ ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Ο Σύλλογός μας προτείνει αεροπορική εκδρομή στο  Βερολίνο στην εκπληκτική τιμή των 390 ευρώ κατ’ ατομο σε δίκλινο. Την εκ-

δρομή διοργανώνει το VRAKAS TRAVEL και περιλαμβάνει, Αεροπορικά εισιτήρια μεταφορές και εκδρομές βάσει προγράμματος, με 
πολυτελές πούλμαν, 3 διανυκτερεύσεις σε Κεντρικό Ξενοδοχείο 4 αστέρων, 3 πρωινά, Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου, 
ΦΠΑ και Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Προκαταβολή για κράτηση θέσης 150 ευρώ, μια εβδομάδα μετά το Πάσχα.

 7ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΚΡΗΤΗ 15/6/2022
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καθημερινά στα τηλέφωνα 210 3637726, 210 3623583.
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  ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επικαιροποίηση στοιχείων 
Αποζημιωτικών Αγωγών

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕ
Δίμηνη έκδοση ιδιοκτησίας του 

Συλλόγου Συνταξιούχων 
ΑΤΕ

Γραφεία: 
Αμερικής 6, 6ος όροφος

Τηλ.: 210-3637726, 
210-3623583

FAX: 210-3602101

Τιμή φύλλου: 0,1

Το e-mail του Συλλόγου μας είναι:
silsinate@hotmail.com

Εκδότης-Διευθυντής
Γεώργιος Μαλαμής
Ηλείας 33, Χαλάνδρι 

Τ.Κ. 152 34

Δημιουργικό / Εκτύπωση:
www.alkodi.gr
Ιουλιανού 55, 
Πλ. Βικτωρίας 

Τηλ.: 211-0121994

Σχετικά με την έγερση της αγωγής για τον 
επανυπολογισμό των συντάξεων και ειδι-
κότερα ως προς τα δικαιολογητικά έγγραφα 
που απαιτούνται για την σύνταξη και κατά-
θεση 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 ορι-
σμένο του αιτήματος για αποζημίωση, λόγω 
της μη εφαρμογής από τον e-ΕΦΚΑ συγκε-
κριμένων 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 Σύ-
νταξης από το ΤΣΠΑΤΕ

2. Αντίγραφο τυχόν Τροποποιητικής Πράξης 
Απονομής Σύνταξης

3. Αντίγραφα (κατ' άρθρο 34 του Ν.4387/16):
α. Βεβαίωσης άλλου Ασφαλιστικού Φο-

ρέα 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 ασφά-
λισης 

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 ει-
σφοράς και ημερομηνία/ες τυχόν μεταβο-
λής/ων τους.

6. Αντίγραφο Ενημερωτικών Σημειωμάτων 
Κύριας Σύνταξης μηνών Μαΐου 2015, Μα-
ΐου 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), επήλ-
θαν 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 επόμε-
νου μήνα μετά τη μεταβολή. 

7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
προκειμένου περί εγγάμων δικαιούχων 
Επιδόματος Γάμου.

 Σε περίπτωση μεταβολής της οικογενει-
ακής κατάστασης ΜΕΤΑ την 1.1.2019 και 
μέχρι την 30.11.2021 απαιτούνται επιπλέον 
και τα ακόλουθα:

α. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου ή Διαζευ-
κτήριο ή Δικαστική Απόφαση περί Αφά-

νειας.
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 επι-
πλέον στον Σύλλογο:

α. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανά-
του.

β. Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγε-
νών.

γ. Πιστοποιητικό περί ΜΗ Αποποίησης 
Κληρονομίας ή ό,τι άλλο απαιτηθεί για 
κάποια συγκεκριμένη περίπτωση.

9.Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο με 
πρωτότυπες και όχι φωτοτυπημένες υπο-
γραφές το Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Εργο-
λαβικό δίκης σε τρία όμοια αντίγραφα που 
να αφορούν τη συγκεκριμένη αυτή υπόθε-
ση.

10. Πλήρως συμπληρωμένο Ερωτηματολό-
γιο.

11. Αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνο-
μικής Ταυτότητας

12.Αντίγραφο Αποδεικτικού Κατάθεσης στον 
Τραπεζικό Λογαριασμό της εταιρείας του 
ποσού των 40,00 ευρώ για τα έξοδα και 
των δύο βαθμών δικαιοδοσίας.

Επισημαίνεται ότι οι ενάγοντες που θα μετά-
σχουν στις ομαδικές αγωγές της φάσης αυ-
τής, προκειμένου να θυμούνται τη συμμετοχή 
τους αυτή, να κρατήσουν αντίγραφα τουλά-
χιστον του Ιδιωτικού Συμφωνητικού-εργο-
λαβικού δίκης καθώς και του Αποδεικτικού 
Κατάθεσης και να αποφεύγουν τα συνεχή 
ερωτήματα για τα θέματα αυτά.

Τη  Πέμπτη 17 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Συλλόγου η ομιλία του Συναδέλφου μας 
Κων/νου Σφλώμου, με θέμα «Υγιεινή Διατροφή, Βασικό Όπλο ενίσχυσης του Ανοσιακού μας Συστή-
ματος». 

Ο Κωνσταντίνος Σφλώμος: ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, Πρόεδρος του 
Επιστημονικού Τμήματος Τροφίμων της Ενωσης Ελλήνων Χημικών, Διευθυντής του Τομέα στο Τμήμα 
Τεχνολογίας Τροφίμων με ειδίκευση στον Αγροδιατροφικό Τομέα. Στο τέλος ακολούθησε ενδιαφέ-
ρουσα συζήτηση για την διατροφή.

  


