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συνέχεια στη σελίδα 4

ΕΝΟΤΗΤΑ  -  ΔΡΑΣΗ - ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΛΛΟ-
ΓΟΥ 23.6.2022

Στις 23 Ιουνίου, πραγματοποι-
ήθηκε η Γενική Συνέλευση του 
Συλλόγου μας, στο ξενοδοχείο 
«ΑΜΑΛΙΑ».

Τη Συνέλευση τίμησαν με την 
παρουσία τους ο πρώην Υποδι-
οικητής κ. Παναγιωτόπουλος, οι 
Πρόεδροι της ΑΓΣΕΕ, κ. Ανδρε-
αδάκης, του ΣΕΤΑΠ, κ. Αδαμό-
πουλος, του ΟΣΥΑΤΕ, κ. Τσαού-
σης, του ΚΑΣΥΑΤΕ, κ. Ξύνας, του 
Πανελληνίου, κ. Παπαϊωάννου, 
ο Αντιπρόεδρος της ΟΣΤΟΕ, κ. 
Πηγαδίτης και ο Πρόεδρος του 
ΠΟΚΕΑΤΕ κ. Παρασκευόπουλος.

Στην Συνέλευση, αναλύθηκαν 
διεξοδικά όλα τα θέματα που μας 
απασχολούν, ακούστηκαν θέσεις 
και τέθηκαν προβληματισμοί από 
τους συμμετέχοντες. 

Η Συνέλευση, μεταδόθηκε ζω-
ντανά μέσω της σελίδας μας, στο 
fb και το σχετικό video είναι στη 
διάθεσή σας, οποιαδήποτε στιγ-
μή, και μέσω zoom. 

Ευχαριστούμε τους συναδέλ-
φους για τη συμμετοχή τους και 
τα σχόλια τους.

Τα θέματα που συζητήθηκαν 
θα αναφερθούμε επιγραμματικά 
(αναλυτικά υπάρχουν στην εφη-
μερίδα, τεύχος 166) και αναλυ-
τικότερα σε ξεχωριστά θέματα σ’ 
αυτό το τεύχος. 
• ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ – 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 
• ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΗΣ
• ΕΝΑΡΞΗ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥ-

ΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ π. ΑΤΕBANK

• ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙ-
ΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

• ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥ-
ΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

• ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
• ΤΥΠΑΤΕ – ΕΛΕΜ
• ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
• ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ
• ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ 

ΣΥΝΤΑΞΗ
• ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ 

ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΩΝ ΕΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΣΕΤΑΠ)

• ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ
• ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑ-

ΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ

Οι Σύλλογοι, με τη συμμετοχή 
ικανού αριθμού, τακτικών και 
εκτάκτων μελών του ΤΥΠΑΤΕ, 
άσκησαν ενώπιον του Μονο-
μελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, 
προκειμένου να προστατευθούν 
τα αποθεματικά του ΕΛΕΜ από 
την επιχειρηθείσα, δια της μεθό-
δου της Γενικής Συνελεύσεως, 
ληστρικής διαχείρισής τους.

Παράλληλα οι Σύλλογοί μας 
απέστειλαν εξώδικη ειδοποίη-
ση στο νέο Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ και 
ζητούν το αυτονόητο: Να μη γίνει 
καμία απολύτως διανομή σε μη 
ασφαλισμένους του ΕΛΕΜ και να 
απαγορευτεί κάθε εκροή χρημά-
των προς τον Κλάδο Υγείας, έως 
ότου το Δικαστήριο αποφανθεί 
επί της αιτήσεως για την έκδο-

ση προσωρινής διαταγής που θα 
συζητηθεί 30-9-2022. 

Πιστεύουμε ότι είναι πλέον και-
ρός να δοθεί λύση στο χρονίζον 

ζήτημα της παροχής συμπληρω-

τικής επικούρισης στα μέλη του 

ΕΛΕΜ ενόψει του γεγονότος ότι 

Για τη λύση των προβλημάτων μας
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Στις 29 & 30 Μαΐου, πραγματοποιήθηκαν αρχαιρεσίες στο ΤΥΠΑΤΕ. 
Τα αποτελέσματα των εκλογών για το Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ και τη Δ.Ε. 
του ΕΛΕΜ, για τα έκτακτα μέλη (συνταξιούχοι), από την ηλεκτρονική 
και με φυσική παρουσία, ψηφοφορία, είναι τα ακόλουθα:

Για το Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ εκλέγονται οι:
Θόδωρος Αβράμης και
Βιβή Γιαννοπούλου
Για τη Δ.Ε. του ΕΛΕμ εκλέγεται η 
Βικτωρία Κότσιαρη

Ευχόμαστε, ολόψυχα στους εκλεγμένους, όλα μέλη του Συλλόγου 
μας, Υγεία, Δύναμη και Συνεργασία μεταξύ τους, προκειμένου με 
αποτελεσματικότητα σε αποφάσεις και σε πράξεις, να συμβάλλουν 
στο κοινό καλό. 

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Ιωάννης Γκριζώτης  Πρόεδρος
Γεώργιος Κουκάκης   Γεν.Γραμματέας
Απόστολος Μαλαμής  Α’ Αντιπρόεδρος
Αγλαϊα Δίμτσα   Β’ Αντιπρόεδρος
Ευαγγελία (Ήβα) Καρυώτη Αναπλ. Γ.Γραμματέας
Παναγιώτης Αδαμόπουλος Μέλος
Ιωάννης Αδάμος  Μέλος
Μαρία Θεοδωράκη  Μέλος
Σταματης Μπούκας  Μέλος
Άγγελος Μπούρλας  Μέλος
Βασίλειος Παπακωνσταντίνου Μέλος
Θεόδωρος Αβράμης  Μέλος
Ακριβή Γιαννοπούλου  Μέλος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΥΠΑΤΕ

Συζητήθηκε τη Δευτέρα 23 Μαΐου στον Άρειο Πάγο 
η Αίτηση αναίρεσης του ΣΕΤΑΠ κατά της απόφασης 
για την υπόθεση της αποζημίωσης εξερχομένων με-
λών. 

Η απόφαση αναμένεται τους επόμενους μήνες. 
Μέχρι την έκδοση της, το ποσό που έχει κατασχεθεί 
από το λογαριασμό του Συλλόγου παραμένει κατα-
σχεμένο και εάν απορριφθεί η αίτηση αναίρεσης του 
ΣΕΤΑΠ θα αποδεσμευτεί, ώστε να αποδοθεί στους 
δικαιούχους.

ΣΕΤΑΠ - ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΗ

  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ -
ΑΝΑΜΟΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΠO ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ο Σύλλογος μας, συνεχίζει τις προσπάθειες και τις δικαστικές ενέργειες για τη άδικη διακοπή της Επικουρικής Σύνταξης σε συγκεκριμένη 
ομάδα Συνταξιούχων.

Την Δευτέρα 6 Ιουνίου, στο Α΄ Τμήμα του Συμβουλίου Επικρατείας συζητήθηκε επιτέλους μετά από αναβολή, η αγωγή που είχαμε καταθέσει. 
Αναμένεται πλέον η έκδοση της απόφασης. 
Ευελπιστούμε μετά και την προφορική διαδικασία που έλαβε χώρα στο Δικαστήριο και τα εκατέρωθεν επιχειρήματα και ισχυρισμούς που 

αναπτύχθηκαν, ότι η υπόθεση θα έχει αίσια έκβαση και επιτέλους θα λυθεί ένα χρόνιο πρόβλημα μεγάλης μερίδας συνταξιούχων της ΑΤΕ.
Για το ίδιο θέμα, μέλος του Διοικητικού μας Συμβουλίου, είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και αφού τον ενημέρωσε συνοπτικά, του 

έδωσε αναλυτικό σχετικό Υπόμνημα. 

ΤΕΛΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
Ανακοινώθηκε η απόφαση του ΣτΕ για την 

επιστροφή των αναδρομικών σε επικουρική 
σύνταξη και δώρα που συνοψίζεται στα εξής:

Όσοι έχουν ασκήσει αγωγές μέχρι 
31.7.2020 συνεχίζουν τον δικαστικό αγώνα 
και θα λάβουν εντόκως αναδρομικά 11μήνου 
σε επικούριση, το δώρο των 800 ευρώ στην 
κύρια σύνταξη και το δώρο στην επικουρική 
σύνταξη. Όσοι δεν έχουν ασκήσει αγωγή, οι 
αξιώσεις τους, αποσβένονται.

Μέσω του Συλλόγου μας, έχουν ασκηθεί 42 
ομαδικές αγωγές για 2.100 μέλη μας. Από 
αυτές έχουν συζητηθεί περίπου 22 ομαδικές 

αγωγές και για 2 από αυτές, στις 26.5.2022 
βγήκαν θετικές αποφάσεις. Ο ΕΦΚΑ έχει δι-
καίωμα 60 ημερών να ασκήσει έφεση.
Οι αποφάσεις δικαιώνουν τους συνταξιού-
χους:
• τόκους στο ποσό των αναδρομικών της 

κύριας σύνταξης που έχουν ήδη λάβει 
και τα δώρα ύψους 800 ευρώ. 

• Έντοκα, αναδρομικά 11μηνου στην επι-
κουρική σύνταξη και τα δώρα στην επι-
κουρική.

Αν δεν γίνει έφεση στις πρωτόδικες αποφά-
σεις, τότε αυτές θα θεωρηθούν εκτελεστές και 

οι δικαιούχοι θα λάβουν τα αναδρομικά τους.
Αν ο ΕΦΚΑ επιλέξει ή πάρει εντολή από την 

Κυβέρνηση να ασκήσει έφεση θα περιμένου-
με ακόμα πολλά χρόνια.

Δυστυχώς, όσοι συνάδελφοι, δεν άσκησαν 
αγωγές δεν δικαιώνονται αναδρομικών, 
εκτός και αν η Κυβέρνηση πάρει διαφορετική 
απόφαση.

Για άλλη μια φορά, αποδεικνύεται πως τα 
δικαστήρια είναι μονόδρομος και σας καλού-
με να εμπιστεύεστε τις κινήσεις του Συλλό-
γου μας.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Το Προεδρείο του Συλλόγου μας, ο Πρόεδρος της ΑΓΣΣΕ και ο Πρόεδρος του ΣΕ-
ΤΑΠ, συναντήθηκαν με εκπροσώπους του Κυβερνώντος κόμματος, καθώς επίσης 
με εκπροσώπους του Κινάλ - Πασοκ κ. Μιχάλη Κατρίνη και τους βουλευτές κ. Γ. 
Μουλκιώτη και Τ. Αντωνίου και με την Κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του Σύριζα 
κα. Ξενογιαννακοπούλου. 

Η συνάντηση είχε στόχο τα θέματα που μας αφορούν, ειδικότερα: τη διακοπή 
της Επικουρικής Σύνταξης σε 2.000 συναδέλφους για το διάστημα 1/6/2014 - 
3/12/2018, τον επανυπολογισμό των Συντάξεων που μας αφορά όλους, λόγω των 
αυξημένων εισφορών που καταβάλλαμε, την καταβολή του υπολοίπου της αποζη-
μίωσης απόλυσης. Οι συζητήσεις έγιναν σε πολύ καλό κλίμα. 

Συναντήσεις με κόμματα
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Αυξήσεις εδώ και τώρα
  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Με τον πληθωρισμό να τρέχει με διψή-
φιο ποσοστό και τα 2/3 των Συνταξιούχων 
να λαμβάνουν αποδοχές κάτω από 1.000 
ευρώ το μήνα, οι μνημονιακές μειώσεις και 
περικοπές στους Συνταξιούχους - ώστε να 
διατηρήσουν μέρος της αγοραστικής τους 
δύναμης- δεν μπορεί να μεταφερθούν για το 
2023!

Δυστυχώς, η πλειονότητα των Συνταξιού-
χων δεν θα δει πραγματικές αυξήσεις στις 
αποδοχές της, καθώς με το τέχνασμα της 
«προσωπικής διαφοράς», από το λανθασμέ-
νο επανυπολογισμό των συντάξεων των προ 
του 2016 Συνταξιούχων, απορροφώνται οι 
όποιες μελλοντικές αναπροσαρμογές.

Έτσι, οι προ του 2016 Συνταξιούχοι που 
υπέστησαν τις μεγαλύτερες μνημονιακές 
περικοπές - σε ορισμένες περιπτώσεις δε 
οι μειώσεις αγγίζουν το 60% (άνω των 81 
ετών), - συνεχίζουν να δέχονται και σήμερα 

τις ακραίες επιπτώσεις αυτών των επιλογών 
αν και η Κυβέρνηση ανακοινώνει ότι «βγή-
καμε από την εποπτεία». 

Επιπλέον:
-Οι Συνταξιούχοι συνεχίζουν να πληρώνουν 

Εισφορά Αλληλεγγύης, δηλαδή φόρο πάνω 
στον φόρο.

-Οι 2 στους 3 Συνταξιούχους λαμβάνουν λι-
γότερα από 1.000 ευρώ το μήνα σύμφωνα 
με το σύστημα «Ήλιος».

-Οι παλαιοί Συνταξιούχοι έχουν μέσες μη-
νιαίες αποδοχές 650 ευρώ (άνω από 81 
ετών).

-Οι ανάπηροι και οι Συνταξιούχοι λόγω θα-
νάτου (χήρες και ορφανά που σπουδάζουν), 
λαμβάνουν περί τα 630 ευρώ το μήνα.

-Σχεδόν 1 εκ. Συνταξιούχοι, από ένα σύνολο 
κοντά στα 2,5 εκ., λαμβάνουν λιγότερα από 
620 ευρώ το μήνα.
Τα στατιστικά στοιχεία επιβεβαιώνουν τη 

δραματική κατάσταση των Ελλήνων Συντα-
ξιούχων.

Ο Σύλλογος μας μαζί με την Ανώτατη Γε-
νική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας 
(ΑΓΣΣΕ) ζητεί από την Κυβέρνηση και τον 
ίδιο τον Πρωθυπουργό:
1. Άμεση χορήγηση εισοδηματικών αυξήσε-

ων ώστε να προστατευτεί το εισόδημά μας 
από τος γενικευμένες πληθωριστικές πιέ-
σεις. Η νομοθετική πρόβλεψη για αναπρο-
σαρμογές από το 2023 έγινε σε περιβάλλον 
αποπληθωρισμού και είναι ήδη ξεπερασμέ-
νη, λόγω της γενικευμένης ακρίβειας.

2. Να αναβληθεί η πρόβλεψη για τη θετική 
προσωπική διαφορά και να λάβουν όλοι 
οι Συνταξιούχοι εισοδηματική αύξηση σε 
πραγματικούς και όχι λογιστικούς όρους.
Είμαστε έτοιμοι να παλέψουμε με όλες 

μας τις δυνάμεις μέχρι να δικαιωθούν τα 
αιτήματα μας.

Τα συσσωρευμένα προβλήματα των ερ-
γαζομένων και συνταξιούχων της πατρίδας 
αντί να αντιμετωπίζονται, οξύνονται. 

Ειδικά οι συνταξιούχοι οι οποίοι, μετά τις 
δραματικές περικοπές των προηγούμενων 
ετών, πλήττονται τώρα και από την ανεξέλε-
γκτη ακρίβεια που εξανεμίζει το διαθέσιμο 
εισόδημα των νοικοκυριών. 

Σε αυτή την δύσκολη συγκυρία, έχοντας 
ως Συνταξιούχοι της π. ΑΤΕbank, να προω-
θήσουμε και τα ιδιαίτερα προβλήματα που 
δημιουργήθηκαν από την αυθαίρετη και προ-
βληματική διάλυση της Τράπεζας μας, δεν 
περισσεύει κανείς. 

Οι εργαζόμενοι και συνταξιούχοι «εν σώ-
ματι», με ενότητα και αγωνιστική δράση πρέ-
πει να διεκδικήσουμε την επίλυση των προ-
βλημάτων που χρονίζουν.

Αγαπητές Συναδέλφισσες και αγαπητοί Συ-
νάδελφοι! 

Εμείς, ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ ως 

ο πιο αντιπροσωπευτικός-μαζικός Σύλλογος 
των Συνταξιούχων της Αγροτικής, σας κα-
λούμε σε κοινή και ενωτική δράση.

Η αρχή μπορεί να γίνει με τη συμμετοχή και 
των λοιπών Συλλόγων και Κινήσεων, καθώς 
και όλων των συναδέλφων, είτε είναι μέλη 
σε κάποιο Σύλλογο, είτε έχουν αποστασιο-
ποιηθεί, στην ΑΝΟΙΚΤΗ Συνέλευση που έγινε 
στις 23 Ιουνίου, στις 10:30 το πρωί, στο ξε-
νοδοχείο «Αμαλία» στην Αθήνα. 

Ιδιαίτερα προσκαλούμε τα Διοικητικά Συμ-
βούλια του ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ, ΟΣΥΑΤΕ, ΚΑΣΥ-
ΑΤΕ και του Ταμείου Πρόνοιας προκειμένου 
από κοινού να συντονίσουμε τη δράση μας. 

Τα προβλήματα του ΤΥΠΑΤΕ και του ΕΛΕΜ 
είναι πολύπλοκα και απαιτούν άμεσες λύ-
σεις. 

Τα αποθεματικά του ΕΛΕΜ και οι δύο «τα-
χύτητες» ως προς το ποσό της Επικουρικής 
σύνταξης (οι συνταξιοδοτιθέντες πριν και 
μετά του 2016) παραμένουν ανοιχτές πληγές. 

Εμείς δεν θα μείνουμε στις προσπάθειες 

που έχουν γίνει έως τώρα για την ενότητα του 
χώρου, ούτε θα απονείμουμε ευθύνες, για τις 
προσπάθειες, που δεν καταβλήθηκαν καν. 

Είναι η ώρα των αποφάσεων και όχι των 
συζητήσεων. Είναι μονόδρομος να κοιτάξου-
με το μέλλον και να αδράξουμε τις ευκαιρίες 
που προσφέρονται. 

Επιλέγουμε, λοιπόν, να μείνουμε στην κοινή 
διαπίστωση των φυσικών μας μελών, όπως 
μας μεταφέρεται σε κάθε μας επαφή και συ-
ζήτηση, που έχουμε μαζί τους, και απαιτεί 
ενότητα και κοινή δράση για την επίλυση των 
προβλημάτων. 

Πρέπει να μας ενώνουν οι αγώνες και οι 
προτάσεις για τις λύσεις των προβλημάτων 
και όχι να μας χωρίζουν οι Σύλλογοι και οι 
Παρατάξεις. Οι καιροί ου μενετοί. Όλοι θα 
κριθούμε από τις δράσεις, όχι από της «αφε-
τηρίες» μας… 

Πρέπει να φτάσουμε νικητές στον τερμα-
τισμό! 

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΔΡΑΣΗ

Την 10.5.2022, υπεγράφη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Με 
την Υπουργική αυτή απόφαση ολοκληρώνεται η εξόφληση του υπο-
λοίπου 20% της αποζημίωσης απόλυσης στους πρώην εργαζομένους 
της ΑΤΕbank και στα υπόλοιπα πιστωτικά ιδρύματα που τέθηκαν σε 
καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης.

Αναμένεται να ανακοινωθούν οι ημερομηνίες καταβολής του υπο-
λοίπου αυτού και από πλευράς μας, θα προσπαθήσουμε, αυτό να συμ-
βεί το συντομότερο δυνατό.

Στο αποτέλεσμα αυτό, φθάσαμε μετά από πολύχρονο αγώνα και συ-

ντονισμένες προσπάθειες, όλων των εμπλεκομένων μερών.
Ο Σύλλογός μας, υπέβαλε πληθώρα Υπομνημάτων και παρέστη σε 

συναντήσεις με Υπουργούς και στελέχη των εκάστοτε Κυβερνήσεων 
καθώς και εκπροσώπους πολιτικών κομμάτων, συμβάλλοντας, με 
τον τρόπο αυτό, στο αίσιο αποτέλεσμα, που αποτελεί δικαίωση θεμε-
λιώδους δικαιώματος των εργαζομένων.

Δεν είναι ώρα να «μετρήσουμε» ποιος έκανε τα περισσότερα. Είναι 
η ώρα, της δικαίωσης και της συνειδητοποίησης πως τίποτα δεν κερ-
δίζεται χωρίς επιμονή, υπομονή και συνεργασία όλων των πλευρών.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
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 ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Προς
Τον κύριο Πρωθυπουργό,
Προς 
Τους αρχηγούς των κομμάτων της Βουλής

Με αφορμή την απόφαση της Ολομέλειας ΣτΕ και τη συζήτηση στη 
Βουλή για την κοινωνική πολιτική και την επιστροφή των αναδρομι-
κών, οι συνταξιούχοι  διαμαρτύρονται για τη δεινή κατάσταση στην 
οποία έχουν  περιέλθει. Από το 2008 δεν έχουν πάρει ουδεμία αύξη-
ση. Δέκα τέσσερα χρόνια υπομένουν τις ονομαστικές περικοπές, κάτι 
πρωτοφανές στην ιστορία του τόπου μας.

Με την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ, ενώ η δικαιοσύνη αναγνώρι-
σε ότι η Κυβέρνηση δεν κατέβαλε όπως υποχρεούνταν τα ποσά που 
αντιστοιχούν στις περικοπές των επικουρικών συντάξεων και στα 
καταργηθέντα επιδόματα εορτών  και άδειας, όμως λόγω «δημοσιο-
νομικού κόστους» τη δικαιολογεί.

Οι συνταξιούχοι διεκδικούν:
• «ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ, ΣΕΒΑΣΜΟ, ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙ-

ΟΣΥΝΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ».
• «ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ. ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΩΡΑ».
• «ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΜΑΣ ΚΑΘΑΡΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ».
• «ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΤΟΝ 13ο ΜΙΣΘΟ».

Για να μπορέσουμε να ζήσουμε στοιχειωδώς μια αξιοπρεπή ζωή.
Να πάρουμε μια ανάσα στη ζώνη της ακρίβειας και της ανασφάλειας 

για το αύριο. Για να φροντίσουμε τα παιδιά και τα εγγόνια μας.
Ζητάμε από την Κυβέρνηση να επανεξετάσει την απόφασή της και να 

χορηγήσει αυξήσεις σε ΟΛΟΥΣ τους συνταξιούχους, χωρίς να συνυ-
πολογίσει την «προσωπική διαφορά».

Θα θέλαμε να  τονίσουμε ότι:
«ΟΣΟΙ ΜΑΣ ΞΕΧΑΣΕΤΕ ΙΣΩΣ ΝΑ ΣΑΣ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ 

ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ»
Οι συνταξιούχοι είναι ενεργοί πολίτες και διεκδικούν συμμετοχή 

στις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις και προπάντων για τα ζητή-
ματα που τους απασχολούν.

Για τα λόγο αυτό ο Σύλλογός μας προτρέπει όλους τους συνταξι-
ούχους να διαμαρτυρηθούν  με οποιοδήποτε τρόπο (mail, επιστολές 
κλπ) στα κόμματα και στους εκπροσώπους που υποστηρίζουν και ψη-
φίζουν, ευελπιστώντας ότι οι εκπρόσωποί μας στη Βουλή, θα αντιλη-
φθούν τη μεγάλη αδικία που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι.

Κύριε Πρωθυπουργέ,
Ελπίζουμε πως θα ανταποκριθείτε στα δίκαια αυτά αιτήματά μας.
Ευχαριστούμε.
Για το Σύλλογο Συν/χων ΑΤΕ

Με Τιμή
Για το Σύλλογο Συν/χων ΑΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΡΙΣΣΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ  ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ & ΤΟΥΣ ΑΡΧΗΓΟΥΣ ΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ

Κάλεσμα για τη διασφάλιση της 
περιουσίας του ΕΛΕΜ

Καλούνται όλοι οι Συνάδελφοι, να ενισχύσουν τις προσπάθειες 
των Συλλόγων Συνταξιούχων ΑΤΕ, με παρεμβάσεις του ενώπιον της 
δικαιοσύνης, συμπληρώνοντας Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα.

Επισημαίνεται ότι η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να υπογραφεί 
ενώπιον ΚΕΠ ή οποιασδήποτε άλλης Αρχής που βεβαιώνει το γνήσιο 
της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος ή να εκδίδεται μέσω της ηλε-
κτρονικής εφαρμογής, για έκδοση υπεύθυνης δήλωσης, στο gov.gr.

Κατόπιν, παρακαλούμε να τη στείλετε ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά 
σε έναν από τους δύο Συλλόγους Συνταξιούχων ΑΤΕ, το συντομότε-
ρο δυνατό.

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, 
παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1): ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΑΤΕ     ή     ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΑΤΕ 

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο: 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 

Ημερομηνία γέννησης(2): 

Τόπος Γέννησης: 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας: Τηλ: 

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: 

ΑΦΜ :

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Ε-mail): 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

"ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΩ τα Διοικητικά Συμβούλια: α) Του Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ και β) του Πανελληνίου Συλλόγου 

Συνταξιούχων ΑΤΕ, όπως συμπεριλάβουν και εμένα, (ΧΩΡΙΣ καμία απολύτως οικονομική επιβάρυνσή μου), μαζί με 

άλλους νόμιμους δικαιούχους, (Συνταξιούχους και εν ενεργεία), των παροχών του ΕΛΕΜ, σε οποιουδήποτε 

περιεχομένου δικαστική παρέμβαση, την οποία οι Νομικοί τους Σύμβουλοι θα έχουν υποδείξει ότι πρέπει να ασκηθεί, 

προκειμένου να προστατευθούν, δια της δικαστικής οδού, τα περιουσιακά δικαιώματα (περιουσία) του ΕΛΕΜ, 

συμπεριλαμβανομένης της ανάκτησης των όσων οι άλλοι Κλάδοι του ΤΥΠΑΤΕ οφείλουν στον ΕΛΕΜ, προς 

αποκλειστική εφαρμογή του νόμου και εξυπηρέτηση των καταστατικών σκοπών του και μόνο". 

(4) 

Ημερομηνία: ../../20.... 

Ο – Η Δηλ 

(Υπογραφή) 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως. 
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του 
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον 
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 

συμπληρώθηκε, ήδη, δεκαετία από τη θέση της ΑΤΕ σε εκκαθάρι-
ση και δεκαεπτά χρόνια αφ’ ότου οι νεοπροσληφθέντες στην ΑΤΕ 
έπαυσαν να ασφαλίζονται στον ΕΛΕΜ. 

Είναι, επίσης, καιρός το Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ να αποκαταστήσει την 
αυτοτέλεια των λογαριασμών των Κλάδων Υγείας και ΕΛΕΜ, με 
τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Κλάδου Υγείας 
και την επιστροφή των δεκάδων εκατομμυρίων που οφείλει στον 
ΕΛΕΜ. 

Θα είναι πολύ δυσάρεστο, για όλους όσους εργασθήκαμε στην 
Αγροτική Τράπεζα, να δημιουργηθεί στο ΤΥΠΑΤΕ ένα νέο μέτωπο 
ποινικού ενδιαφέροντος και κακουργηματικής μορφής, παρόμοιο 
με αυτό του Ταμείου Πρόνοιας. 

Για τη λύση των προβλημάτων μας
συνέχεια από τη σελίδα 1
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ΣΚΙΑΘΟΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 27/6-2/72022 
1. ΚΑΠΟΥΛΑΣ-ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
2. ΦΕΝΕΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 
3. ΚΟΛΟΒΟΥ ΑΛΙΚΗ 
4. ΝΕΖΗ ΙΩΑΝΝΑ 
5. ΣΠΑΝΑΚΗ-ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 
ΑΝΔΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ 
ΣΕΡΚΕΤΖΗ ΑΡΓΥΡΩ 
ΓΕΩΡΓΑΡΑΚΗ-ΟΥΡΕΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ 
ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ 
ΡΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΜΥΛΩΝΑ ΜΑΡΙΑ 
ΔΟΛΜΕ ΑΣΠΑΣΙΑ 
ΓΚΑΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 5/9-10/9/2022 
1. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ – ΚΑΡΑΝΙΚΑ 
   ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

2. ΔΑΦΑ-ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗ ΣΩΤΗΡΙΑ 
3. ΚΩΛΕΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
4. ΓΡΥΠΑΡΗ-ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΓΡΟΣΔΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 
ΚΕΡΑΜΙΔΑ ΑΘΗΝΑ 
ΑΝΤΟΥΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΠΑΤΗΤΗ ΑΘΗΝΑ 
ΔΑΒΗ ΙΩΑΝΝΑ 
ΧΑΒΓΙΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
ΤΣΙΜΠΑΝΗ ΕΛΕΝΗ 
ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ 
ΦΑΡΜΑΚΗ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΚΕΣΙΣΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΣΟΥΛΕΛΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΚΡΗΤΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 27/6/2022 -02/7/2022 
1. ΒΙΝΤΖΗΛΑΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 

2. ΚΟΥΒΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
3. ΜΠΙΤΖΑΡΑΚΗ-ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
4. ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ-ΜΑΝΟΥΡΑ ΑΓΑΠΗ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ: 5/9/2022 – 10/9/2022 
1. ΜΟΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
2. ΠΡΟΥΝΤΖΟΥ ΣΟΦΙΑ 
3. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
4. ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ 
5. ΜΑΥΡΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 
ΣΤΟΥΠΗ-ΔΙΑΚΑΚΗ ΕΥΔΟΚΙΑ 
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΤΖΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

Ευχόμαστε στους Συναδέλφους, 
ευχάριστη διαμονή

ΔΩΡΕΑΝ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Το Δ.Σ του Συλλόγου μας, για ακόμη μια χρονιά αποφάσισε τη χορήγηση δωρεάν διακοπών στα μέλη του. 
Οι τυχεροί Συνάδελφοι που αναδείχθηκαν μετά από κλήρωση είναι: 

17-3-2022. Από την εκδήλωση του Συλλόγου μας 
όπου παρουσιάσαμε το Βιβλίου του Συναδέλφου 
μας Κώστα Σφλώμου για τη Διατροφή

28-3-2022. Ομιλία Συναδέλφου Ποιητή κ. Γιώργου 
Κιουρτίδη στα πλαίσια της εβδομάδας Ποίησης, και 
παρουσίαση του βιβλίου του

30-6-2022. Παρουσίαση Βιβλίου Συναδέλφου μας 
κ. Κωνσταντίνου Κοτσίλη

30-5-2022. Η Λέσχη Ανάγνωσης στο Ξενοδοχείο 
Capital πρώην κατάστημα ΑΤΕ Κριεζώτου & 
Πανεπιστημίου 4

14-4-2022. Παρουσίαση Βιβλίων Συναδέλφου 
κυρίας Μαυρικάκη για τον κ. Γιάννη Μπουτάρη

30-5-2022. Η Λέσχη Ανάγνωσης στην Οικία 
Κατακουζηνού

22-2-2022. Ξενάγηση στη “Τεχνόπολη” στο Γκάζι  
Έκθεση... και Έκθεση Μελίνα Μερκούρη

10-3-2022. Εκδρομή στη Βυτίνα - Στεμνίτσα - 
Δημητσάνα

15-6-2022. Εκδρομή Γύρος της Κρήτης
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  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

27-6-2022. Από την τελευταία Λέσχη Ανάγνωσης μαζί με τη συγγραφέα Άννα Γρίβα της οποίας το βιβλίο 
“Εξόριστες Βασίλισσες” αναλύσαμε. 

Καλή μας αντάμωση το Φθινόπωρο με Υγεία και Δύναμη...

11-1-2022. Ξενάγηση στην Εθνική Πινακοθήκη

Συμπληρώνονται,  δέκα χρόνια από την απο-
φράδα ημέρα που η Αγροτική Τράπεζα τέθηκε σε 
καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης και, δυστυχώς, 
τα απόνερα αυτής της οικονομικής και ηθικής 
καταστροφής της Τραπέζης και των υπαλλήλων 
της (εν ενεργεία και συνταξιούχων) εξακολου-
θούν να ταλαιπωρούν όλους μας. 

Μόλις τώρα οι υπηρετούντες την 28.07.2012 
υπάλληλοι της ΑΤΕ πρόκειται να εισπράξουν 
το υπόλοιπο 20% της νόμιμης αποζημίωσης 
τους κλπ, μαζί με όσους είχαν αποχωρήσει οι-
κειοθελώς κατά το διάστημα 27.07.2010 έως 
28.07.2012 και είχαν ασκήσει σχετική αγωγή.

 Τα μεγάλα θέματα που δημιουργήθηκαν από 
την διακοπή της λειτουργίας της Τράπεζας, και 
ενδεικτικά τα θέματα του κλάδου Υγείας και του 
κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΛΕΜ), τα θέ-
ματα του Ταμείου Πρόνοιας και της ιδιοκτησίας 
του, τα θέματα της διακοπής των επικουρικών 
συντάξεων κλπ, έχουν βαλτώσει. Επιπλέον πα-
ρατηρήθηκε, και σχεδόν έχει εγκατασταθεί ως 
μόνιμη κατάσταση, η κάθετη διαίρεση μεταξύ 
των χιλιάδων συνταξιούχων και των όσων εν 
ενεργεία πέρασαν στην υπηρεσία της Τράπεζας 
Πειραιώς και υπηρετούν σήμερα σ΄ αυτήν, με 
τους τελευταίους να θεωρούν (άκουσον, άκου-
σον) τους εαυτούς των μοναδικούς κληρονό-
μους όλης της περιουσίας που δεκάδες χιλιάδες 
συνάδελφοι σε σειρά δεκαετιών δημιούργησαν 
με τις εισφορές τους. 

Οι περιουσίες των Ταμείων σταδιακά εξανε-
μίζονται χωρίς κανόνες, χωρίς μελέτες, χωρίς 
να τηρούνται στοιχειώδεις κανόνες χρηστής 
διαχείρισης και με φαινόμενα που δεν τιμούν 
αυτούς που διαχειρίζονται τις περιουσίες αυ-
τές. Ενδεικτικά σημειώνουμε τον πρωτόγνωρα 
αδιαφανή τρόπο διοίκησης και διαχείρισης της 
περιουσίας του Ταμείου Πρόνοιας που είχε ως 
αποτέλεσμα την άσκηση ποινικών διώξεων κα-
κουργηματικής μορφής. 

Παράλληλα έχουν βαλτώσει οι διαδικασίες δι-
εκδίκησης της ιδιοκτησίας του Ξενοδοχείου της 
οδού Κριεζώτου και Πανεπιστημίου, ενώ ουδείς 
γνωρίζει τους λόγους αυτής της καθυστέρησης. 

Και ενώ το ξενοδοχείο ήδη λειτουργεί και η μι-
σθώτρια, αφού πέτυχε την παράταση της σύμ-
βασης κατά 5 ολόκληρα χρόνια, κατά παράβα-
ση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού 
εκμίσθωσης, και την μείωση του μισθώματος 
κερδίζει χρήματα,  το Ταμείο Πρόνοιας……κο-
φεύει!!!. 

Στο ΤΥΠΑΤΕ έγινε απόπειρα από την διοίκησή 
του να διαλυθεί  το μακρινό 2013, απόπειρα κα-
θόλου αθώα για τους παροικούντες την Ιερου-
σαλήμ, η οποία (απόπειρα) ματαιώθηκε χάρις 
στις παρεμβάσεις των συλλόγων συνταξιού-
χων. Το θέμα του ΤΥΠΑΤΕ επανεμφανίσθηκε 
με την διανομή,  χωρίς όρους, χωρίς κανόνες 
και διαφάνεια το 2016 και έκανε εκ νέου την 
παρουσία του το 2022 με τον εκμαυλισμό των 
Τακτικών μελών με τα 1.000 ευρώ ενόψει των 
εκλογών τόσο στο ΤΥΠΑΤΕ όσο και στο ΣΕΤΑΠ, 
ενέργειες που είναι ντροπή για τον χώρο της 
Τραπέζης. Παράλληλα,όμως, τα αποθεματικά 
του ΕΛΕΜ έχουν λεηλατηθεί, τα χρέη του κλά-
δου υγείας πληρώθηκαν παρανόμως με χρήμα-
τα του ΕΛΕΜ (υποτίθεται δανεικά, αλλά μέχρι 
τώρα  αγύριστα), η περιουσία παραμένει ανα-
ξιοποίητη, το  προσωπικό πληρώνεται χωρίς 
να προσφέρει υπηρεσίες (Αλήθεια πόσο χρόνο 
μπορεί κάποιος να πληρώνεται χωρίς να προ-
σφέρει υπηρεσίες;).

 Η όλη, δηλαδή, διαχείριση μιας μεγάλης πε-
ριουσίας που δημιουργήθηκε από τους ασφα-
λισμένους στον ΕΛΕΜ εξανεμίζεται με τρόπο 
παράνομο, ενώ αντιμετωπίζεται και χλευαστι-
κά από αυτούς που ουδέν εισέφεραν στην δη-
μιουργία της. Όποιος διαβάσει τα πρακτικά της 
τελευταίας Γ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ θα φρίξει!!!. Και 
διηγώντας τα να κλαίς. Οι μόνες προσπάθειες 
που έγιναν μέχρι σήμερα για να επανέλθει η 
νομιμότητα στο ΤΥΠΑΤΕ και στον ΕΛΕΜ  είναι 
η αγωγή για τον έλεγχο του τρόπου διανομής 
του 2016, η οποία εκκρεμεί στο Εφετείο και η 
τελευταία αίτηση για να σταματήσει η λεηλασία 
των αποθεματικών του ΕΛΕΜ που δικάζεται 
στις 30.09.2022.

Ο Σύλλογός μας, δεν είναι διατεθειμένος να 

ανέχεται αυτή την θλιβερή κατάσταση που έχει 
δημιουργηθεί. 

Στη πρόσφατη Γενική μας Συνέλευση, που 
έγινε στις 23 Ιουνίου, και που για πρώτη φορά, 
η πρόσκληση απευθυνόταν σε όλους τους συ-
νταξιούχους της ΑΤΕ, μέλη και μη μέλη, έγινε 
συζήτηση  και ακούστηκαν απόψεις για όλα τα 
θέματα και ειδικά για τον ΕΛΕΜ.

Πιστεύουμε ότι ΟΛΟΙ μας αισθανόμαστε πλέον 
την αδήριτη ανάγκη να δραστηριοποιηθούμε στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό, ώστε να κινητοποιήσου-
με όσους περισσότερους Συναδέλφους (συντα-
ξιούχους και μη) μπορούμε, να συμπληρώσουν, 
να θεωρήσουν το γνήσιο της υπογραφής τους 
και να αποστείλουν στο Σύλλογο την Υπεύθυνη 
Δήλωση, με την προβλεπόμενη Εξουσιοδότηση.

Ο Σύλλογός μας, δεν θα μείνει πλέον θεατής 
σε όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργη-
θεί εις βάρος των Συναδέλφων μας.

Προς την κατεύθυνση αυτή, μελετά  την συ-
γκρότηση  ομάδας συναδέλφων και έγκριτων 
νομικών οι οποίοι, αφού μελετήσουν και χαρ-
τογραφήσουν την ενεστώσα κατάσταση, θα 
υποδείξουν όλα εκείνα τα νομικά μέσα ώστε να 
τεθεί τέρμα στην ανέλεγκτη διαχείριση της πε-
ριουσίας που ανήκουν σ’ αυτούς που την δημι-
ούργησαν και όχι σε όσους νόμισαν ότι βρήκαν 
ευκαιρία να διαμοιράσουν μεταξύ τους τα ιμάτια 
ενός λαμπρού παρελθόντος. 

Στην προσπάθειά μας αυτή θα είμαστε αμείλι-
κτοι προς όλους όσους διαχειρίσθηκαν ή δια-
χειρίζονται τις περιουσίες των συναδέλφων ως 
προσωπικό τους φέουδο και τους καλούμε να 
συνέλθουν και να συνεργασθούν για την κατά 
νόμο διαχείριση  όλων των περιουσιών και να 
λάβουν σοβαρά υπόψη τους ότι οι ευκαιριακές 
πλειοψηφίες των συνελεύσεων ή των Διοικη-
τικών Συμβουλίων δεν μπορούν να παρακάμ-
ψουν την εφαρμογή του νόμου και των δικαστι-
κών αποφάσεων. 

Το τέλος της αυθαιρεσίας πλησιάζει και οι επι-
λήσμονες των καθηκόντων και της αποστολής 
των ας μην επιζητήσουν στο μέλλον την επιεί-
κεια κανενός.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Δ.Σ
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  ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Επικαιροποίηση στοιχείων 
Αποζημιωτικών Αγωγών

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 κατάθε-
ση αυτής,επικαιροποιούμε τα αναγκαία έγ-
γραφα 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.

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)

  Προσφέρει απεριόριστες ιατρικές επισκέ-
ψεις με χρέωση 10 ευρώ ανά επίσκεψη και 
απεριόριστες διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς 
χρέωση με παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ. 

Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού πα-
ρέχει δωρεάν 24 ώρες το 24ωρο επισκέψεις 

σε εφημερεύοντες ιατρούς και δωρεάν δια-
γνωστικές εξετάσεις αξίας 300 ευρώ. 

Επίσης προσφέρει δωρεάν την πρωτοπο-
ριακή εφαρμογή dronline (την κατεβάζου-
με απο το κινητό χωρίς καμμία χρέωση) .Ο 
πελάτης εχει πρόσβαση σε γιατρούς απο το 
κινητο η τον υπολογιστή όλο το 24ωρο 7 
μέρες την εβδομάδα.(λεπτομέρειες και πως 
λειτουργεί μαζί με την ενημέρωση για το νο-
σοκομειακό πρόγραμμα).

Ενδεικτικές τιμές ασφαλίστρων
Για ηλικίες 65-70 ετών περίπου 1500 ευρώ 

ετήσιο μικτό ασφάλιστρο 
Για ηλικίες 71-80 από 1780 έως 2000 ευρώ 

ετήσιο μικτό ασφάλιστρο 
 (Το ακριβές ποσό των ασφαλίστρων γίνεται 

κατόπιν τιμολόγησης με την ακριβή ημερο-
μηνία γέννησης του υποψηφίου για ασφά-
λιση)
 
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

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  ΥΓΕΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
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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

Όσοι συνάδελφοι δεν λαμβάνουν email 
από τον Σύλλογο, Παρακαλούμε να 
στείλουν το email τους, για έγκαιρη 

και πληρέστερη ενημέρωσή τους, 
στο silsinate@hotmail.com

  ΥΓΕΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ο Σύλλογός μας έχει επιδιώξει τη συνεργασία με τα Πολυϊα-
τρεία της Alpha Bank, για την εξασφάλιση παροχής υπηρεσιών 
ποιότητας Πρωτοβάθμιας και σε μερικές περιπτώσεις Δευτερο-
βάθμιας Περίθαλψης για τα μέλη του. 

•	 Η ετήσια συνδρομή κατ’ άτομο ανέρχεται στα 20 ευρώ.
•	 Για τα  παιδιά ηλικίας 11-18 ετών η ετήσια συμμετοχή έχει 

κόστος 10 ευρώ.
•	 Για τα παιδιά έως 10 ετών η συμμετοχή είναι δωρεάν.
•	 Για τα παιδιά άνω των 18 ετών η συμμετοχή είναι 20 ευρώ.

Τα Πολυϊατρεία λειτουργούν:
	ΑΘΗΝΑ: Σταδίου και Σανταρόζα γωνία.
	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 85 – 3ος όροφος (πλησίον Μητρόπο-

λης).
	ΠΑΤΡΑ: Βασ. Γεωργίου 6 - 2ος όροφος (αναμένεται η λει-

τουργία του). 

Στο πρόγραμμα ήδη συμμετέχουν 200 μέλη του Συλλόγου 
μας.
Οι εγγραφές γίνονται μέσω της γραμματείας του Συλλόγου 
(υπογραφή αίτησης, φωτοτυπίες βιβλιαρίων ΕΟΠΥΥ, ετήσια 
συνδρομή).
Με την εγγραφή, η εξυπηρέτηση είναι άμεση, παρότι η πα-
ραλαβή της κάρτας μέλους καθυστερεί.
Μετά την εγγραφή σας, μέσω του Συλλόγου, κάθε πληροφο-
ρία και υπηρεσία (για όλους) παρέχεται από τη γραμματεία 
των Πολυϊατρείων, στο τηλ. 2105201800.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

 

 

 

Υπεύθυνοι επικοινωνίας κι εξυπηρέτησης του προγράμματος 

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

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

Γραμματεία Συλλόγου : 2103637726 ~*~ Συνεργαζόμενο Ασφαλιστικό Γραφείο : 2111047202  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ COSMOTE ΜΕΣΩ ΚΑΣΥΑΤΕ
ΠΑΡΟΧΕΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜ-
ΜΑΤΟΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΑΓΙΟ ΧΡΟΝΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΤΑ ΧΡΟΝΟΣ ΟΜΙΛΙΑΣ 
ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΕΡΑ

INTERNET ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΝΔΟ-
ΕΤΑΙΡΚΩΝ ΚΑΣΥΑΤΕ

STARTER € 16,19 150 ΛΕΠΤΑ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΤΑ & ΣΤΑΘΕΡΑ 300 ΜΒ 70 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ

SMALL € 21,42 250 ΛΕΠΤΑ ΠΡΟΣ ΚΙΝΗΤΑ & ΣΤΑΘΕΡΑ 750 MB 70 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ

MEDIUM € 37,68 750 ΛΕΠΤΑ 1500 ΛΕΠΤΑ 1,5GB 70 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ

LARGE € 55,44 2000 ΛΕΠΤΑ 2000 ΛΕΠΤΑ 5GB 2000 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ

XLARGE € 69,45 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 15 GB 3000 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ

GOLD € 93,12 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 30 GB 5000 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ

PLATINUM € 144,70 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 5000 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ

GIGA MAX3 € 32,14 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 3GB 70 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ

GIGAMAX5 € 40,18 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ 5 GB 70 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΦΠΑ. (ΤΕΛΟΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ 10%)

EXTRA INTERNET 3GB  € 3,45

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΝΕΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 130,00 €

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 90,00 €


