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Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ATE

O Σύλλογος σας εύχεται 
Καλά Χριστούγεννα

& 
Καλή Χρονιά!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Το Δ.Σ. του Συλλόγου, κατά τη συνεδρία-

σή της 8.9.2022, συζήτησε και σχεδίασε τις 
επόμενες ενέργειές του σε μία μεγάλη σει-
ρά θεμάτων που απασχολούν Συναδέλφους, 
μεταξύ των οποίων είναι:
 ενοποίηση των Συλλόγων,
 πιθανότητα συνεργασίας για το θέμα 

των αποθεματικών του ΕΛΕΜ, 
 μείωση του ποσοστού  της εισφοράς 

υπέρ Συλλόγου,
 πολιτιστικές εκδηλώσεις, επιδοτού-

μενες και μη για τα μέλη σε Αθήνα και Πε-
ριφέρεια.

Παρακαλούμε τα μέλη μας, καθώς και νέ-
ους συνταξιούχους, να πλαισιώσουν τις δρα-
στηριότητές μας.

Το Δ.Σ. στάθηκε σε τρία  σημαντικά θέμα-
τα, που έχουν σχέση, πρώτον, με τη σύσφι-
ξη των δεσμών μεταξύ των Συναδέλφων και 
της διοίκησης του Συλλόγου και δεύτερον, 

με την κινητοποίηση ΟΛΩΝ ανεξαιρέτως των 
Συναδέλφων, για την ευόδωση των προ-
σπαθειών των δύο Συλλόγων Συνταξιούχων 
ΑΤΕ, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων 
των νόμιμων δικαιούχων του ΕΛΕΜ και μό-
νον αυτών και τρίτον με τη μείωση της μηνι-
αίας εισφοράς υπέρ Συλλόγου.

 Ο πρώτος σχεδιασμός περιλαμβάνει, σε 
συνεργασία, βεβαίως,  με τους κατά τόπους 
Περιφερειακούς Συμβούλους του Συλλόγου, 
την πραγματοποίηση μίας σειράς Ειδικών 
Περιφερειακών Συνελεύσεων, ανοικτών σε 
ΟΛΟΥΣ τους Συναδέλφους κάθε περιοχής, 
καθώς και στη διενέργεια πολιτιστικών εκ-
δηλώσεων σε επιλεγμένους τόπους της Πε-
ριφέρειας, με τη συμμετοχή Συναδέλφων και 
από άλλες περιοχές. Για κάθε μία από τις εκ-
δηλώσεις αυτές θα ενημερώνεστε έγκαιρα.

Στο δεύτερο σχεδιασμό εντάσσονται μία 
σειρά ενεργειών που προγραμματίστηκαν 

από το Δ.Σ., είτε με σύγκληση συσκέψεων 
εκπροσώπων όλων των εμπλεκομένων με-
ρών, για τα θέματα του ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ, είτε, 
σε συνεργασία με τους Νομικούς Συμβού-
λους, για τη χάραξη των επόμενων δικαστι-
κών κινήσεων, για τον ίδιο αυτό σκοπό, και 
κυρίως για να ζητηθεί από ΟΛΟΥΣ τους νόμι-
μους δικαιούχους, [πρώην Υπαλλήλους και 
Συνταξιούχους της ΑΤΕ που είχαν προσλη-
φθεί στην Τράπεζα μέχρι την 31.12.2004],  
να συμπληρώσουν, να θεωρήσουν το γνήσιο 
της υπογραφής τους και να προωθήσουν 
άμεσα, στο Σύλλογο τη συνημμένη Εξουσι-
οδότηση. (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩ-
ΘΗΚΕ). (σελ. 3. Κοινή Ανακοίνωση Συλ-
λόγων για το θέμα αυτό).

Στο τρίτο σχεδιασμό αποφασίστηκε η 
μείωση του μηνιαίου ποσοστού υπέρ Συλ-
λόγου από 3,5‰ σε 3‰ και η μείωση του 
πλαφόν σε 7 ευρώ από 8 ευρώ.

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ:
 ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

  ΕΠΑΝΑΧΟΡΉΓΉΣΉ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΉΣ ΣΥΝΤΑΞΉΣ
  ΔΙΚΑΙΉ ΚΑΤΑΒΟΛΉ ΒΟΉΘΉΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΕΜ 

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗΣ ΟΚΤΩΒΡΗΣ
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  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕ ΘΕΤΙΚΗ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Σας   γνωστοποιούμε,   την   ενημέρωση   που   είχαμε   από   το   
δικηγορικό γραφείο   του   κ.   Μακρυγιάννη,   σχετικά   με   την   υπό-
θεση   καταβολής ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ. Η υπόθεση αυτή και 
η εξέλιξη της, μας απασχόλησε αρκετά το τελευταίο χρονικό   διάστημα   
και   μετά   από   νομική   έρευνα   υπάρχει   σοβαρό ενδεχόμενο θετικής 
έκβασης για τους συναδέλφους που παραιτήθηκαν το τελευταίο 6μηνο 
πριν την Εκκαθάριση. Εκτιμούμε ότι όσοι Συνάδελφοι ανήκουν σ αυτή 
τη κατηγορία θα πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τα παρακάτω και 
ανάλογα να πράξουν.

 Ο Σύλλογος προσπαθεί πάντα για τα συμφέροντά των συνταξιούχων 
με προσεκτικά και λελογισμένα βήματα. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ 
Μετά την επιτυχή περαίωση της υπόθεσης καταβολής της αποζημί-

ωσης σε όσους υπαλλήλους αποχώρησαν από την υπηρεσία της Αγρο-
τικής Τραπέζης με παραίτηση κατά το χρονικό διάστημα από 
26.7.2010 έως 26.7.2012   (και   άσκησαν   σχετική   αγωγή   εντός   
6μηνου   από   την παραίτησή   τους),   ασχολήθηκε  επισταμένως,   με  
βάση   την   πρόσφατη νομολογία των Δικαστηρίων, και με  το θέμα  της 
αποζημίωσης όσων παραιτήθηκαν πριν από την θέση  της   ΑΤΕ   ΑΕ   σε   
καθεστώς   ειδικής εκκαθάρισης και δεν άσκησαν αγωγή εντός εξαμή-
νου, ούτε ανήγγειλαν την   απαίτησή   τους   στην   Εκκαθάριση.   Το   συ-
μπέρασμα   στο   οποίο καταλήξαμε είναι το ακόλουθο: Μπορούν,   κατά   
την   άποψή   μας,   να   προσφύγουν   στα   αρμόδια Δικαστήρια   όσοι   
αποχώρησαν   με   παραίτηση   από   την   υπηρεσία   της ΑΤΕ ΑΕ εντός 
του τελευταίου εξαμήνου πριν την θέση της Τράπεζας, σε καθεστώς   ει-
δικής   εκκαθάρισης,   δηλαδή   όσοι   παραιτήθηκαν   από 27.1.2012 
μέχρι και 26.7.2012 και δεν έχουν ασκήσει σχετική αγωγή, ούτε έχουν 

αναγγείλει την απαίτησή τους αυτή στην Εκκαθάριση.  Όσοι πληρούν τα 
παραπάνω κριτήρια μπορούν να απευθυνθούν στο γραφείομας και να 
ενημερωθούν για τις περαιτέρω αναγκαίες ενέργειες που θα πρέπει να 
γίνουν προκειμένου να επιδιωχθεί δικαστικά η επιδίκαση της νόμιμης 
αποζημίωσης (του ν. 3198/1955). Η επικοινωνία μαζί μας θα γίνεται, σε 
αυτή την πρώτη φάση, μόνο με email, διότι η τηλεφωνική επικοινωνία 
είναι εκ των πραγμάτων αδύνατη. Προς   τον   σκοπό  αυτό   οι ενδιαφε-
ρόμενοι   θα   πρέπει   να   αποστείλουν στην   ηλεκτρονική   διεύθυνση   
nikosmakr@yahoo.gr   τα   ακόλουθα δικαιολογητικά:

1)  Πλήρη   τα   ατομικά   τους   στοιχεία   (Ονοματεπώνυμο,   πατρώ-
νυμο, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, τηλέφωνο, ΑΜΚΑ, email).

2)  To έγγραφο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΑΤΕ με το 
οποίο έγινε δεκτή η παραίτηση τους.

3)   Μισθοδοσία   του   τελευταίου   μήνα   απασχόλησης   στην   ΑΤΕ   
ή προηγούμενου   μήνα   αρκεί   να   μη   έχει   μεταβληθεί   η   μι-
σθοδοσία   σε σχέση με τον τελευταίο μήνα.

4) Την   πράξη   συνταξιοδότησης   από   το   ΙΚΑ-ΕΦΚΑ   για   την   
κύριασύνταξη.

5)  Την πράξη απονομής της επικουρικής σύνταξης. 

Αφού παραληφθούν από το γραφείο μας τα άνω στοιχεία, θα ελεγ-
χθούνκαι εφόσον είστε δικαιούχοι θα σας αποσταλεί συστημένη επι-
στολή με τους   όρους   της   συνεργασίας   μας,   με   εργολαβικό   συμ-
φωνητικό   και ενημερωτικό σημείωμα για τα περαιτέρω. 
Αν τυχόν έχετε απορίες θα πρέπει   να   τις   υποβάλετε   ηλεκτρονικά   
στην   ως   άνω   διεύθυνση. Ευελπιστούμε στην ευόδωση και αυτού 
του δικαστικού αγώνα. 

Μέχρι και την 20η Οκτωβρίου 
2022, το Υπουργείο Εργασίας 
και ΚΥ έχει θέσει σε δημόσια δι-
αβούλευση το Σχέδιο Νόμου, με 
τίτλο: «Εξορθολογισμός Ασφα-
λιστικής και Συνταξιοδοτικής 
Νομοθεσίας κλπ», το λεγόμενο 
«Μίνι Ασφαλιστικό».

 «Ο Σύλλογος Συνταξιούχων 

ΑΤΕ, μετέχει στη διαβούλευση 
για το Σχέδιο Νόμου περί του 
«Εξορθολογισμού Ασφαλιστι-
κής και Συνταξιοδοτικής Νομο-
θεσίας και άλλες διατάξεις» και 
ειδικότερα σε σχέση με το άρθρο 
18 περί του «Προσδιορισμού 
του Ακαθαρίστου Συνολικού 
Ποσού Επικουρικής Σύνταξης».

Ο Σύλλογός μας, παράλληλα με τις δικές του ενέργειες για συνταξι-
οδοτικά θέματα που μας αφορούν, ενισχύει τις ενέργειες αυτές μέσω 
των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του, που συμμετέχουν στα Δι-
οικητικά Συμβούλια, της ΟΣΤΟΕ και της ΑΓΣΕΕ.

  Συνοπτικά σας αναφέρουμε ότι μέσω της ΑΓΣΕΕ, Πρόεδρος της 
οποίας είναι το μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου, Ανδρεαδάκης Δημήτρης, 
και Αναπληρωτής Γραμματέας, ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας, Μαλα-
μής Γιώργος, προσφύγαμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ),  και διεκδικούμε την άμεση καταβολή των 
αναδρομικών της περιόδου 2015-2016.

 Ευελπιστούμε και προσδοκούμε ότι στο Στρασβούργο θα βρούμε τα 
ευήκοα ώτα που στην Ελλάδα του 2022, παρά την έξοδο από τα μνημό-

νια, την ακραία ακρίβεια στην ενέργεια, την πολυετή μείωση των απο-
δοχών μας, είναι ερμητικά κλειστά.

Επίσης, μέσω της ΟΣΤΟΕ, όπου Πρόεδρος είναι το μέλος του Συλλό-
γου μας, Γρηγόρης Σαμπάνης και Αντιπρόεδρος, ο Πρόεδρος του Συλ-
λόγου μας, Μαλαμής Γιώργος, κατατέθηκε Υπόμνημα στον Υπουργό 
και Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για το πιο πάνω 
θέμα αλλά και :
o για τις αυξήσεις σε όλους του Συνταξιούχους, έχουν ή όχι προσωπική 

διαφορά.
o Για την επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης.
o για τον ορθό επανυπολογισμό των συντάξεων.
o για το πλαφόν στις Επικουρικές Συντάξεις.

ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ 
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

Παρέμβαση Συλλόγου 
στο Νέο μίνι Νομοσχέδιο Ασφαλιστικού 

στο κομμάτι που αφορά τους Συνταξιούχους

Υπόμνημα Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ, με Α.Π. 28/20.10.2021.

Με υπόμνημά μας προς τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εργασί-
ας, επαναφέρουμε το βάσιμο, ηθικό και νόμιμο αίτημά μας, για χορήγη-
ση σε όλους ανεξαιρέτως τους παλαιούς Συνταξιούχους των προβλε-
πομένων, να χορηγηθούν από την 1.1.2023 εισοδηματικών αυξήσεων, 
σταθμίζοντας και τον πρωτοφανή πληθωρισμό που απαξιώνει, έτι πε-
ραιτέρω, τις ήδη απομειωμένες Κύριες Συντάξεις των Συνταξιούχων 
αυτών.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ
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  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Σας ενημερώνουμε ότι στείλαμε στον Υπουργό Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων, Υπόμνημα με πρόταση σχετική με αυξή-
σεις ΚΑΙ στις Επικουρικές Συντάξεις.

Συνοπτικά, το Υπόμνημα λέει τα εξής:  
Λαμβάνοντας υπόψη, μία σειρά από παραμέτρους, διατάξεις 

Νόμων και Αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ, το Δ.Σ. του Συλ-
λόγου, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες των Συναδέλφων μας, 
ιδιαίτερα μάλιστα σε περίοδο έντονων πληθωριστικών πιέσεων, 
[όπως αυτή που θα συνεχίσουμε να διανύουμε για τα επόμενα 
2-3 τουλάχιστον χρόνια], αιτούμαστε τη χορήγηση ετήσιων Ει-
σοδηματικών Αυξήσεων και στις Επικουρικές Συντάξεις από το 
2023 και μετά, στις εξής δύο εναλλακτικές βάσεις:
1.  Το ποσοστό αναπροσαρμογής των Επικουρήσεων να είναι 

ακριβώς το ίδιο με το αντικειμενικά προσδιοριζόμενο ποσο-
στό, με το οποίο θα αυξάνονται, από του χρόνου και στο εξής, 
οι Κύριες Συντάξεις.

2.  Ή, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του Κλάδου Επικούρησης, με ένα 
αντικειμενικά, επίσης, προσδιοριζόμενο μικρότερο, όμως, πο-
σοστό ετήσιας αύξησης, με το οποίο θα προστατεύεται σχετικά 
περισσότερο η αγοραστική δύναμη των χαμηλότερου ύψους 
Επικουρικών  Συντάξεων και σχετικά λιγότερο, εκείνη των με-
γαλύτερου ύψους Επικουρήσεων

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ

Οι Σύλλογοι Συνταξιούχων και ικανός αριθμός συναδέλφων μας προ-
σέφυγαν στην Δικαιοσύνη και ζήτησαν να προστατευθεί η περιουσία του 
ΕΛΕΜ που εδώ και 10 χρόνια κατασπαταλείται για αλλότριους σκοπούς 
(π.χ. πρόσφατη μετάβαση στη Θεσσαλονίκη, 5-6 μελών του Δ.Σ. του ΤΥ-
ΠΑΤΕ, στα πλαίσια της διοργάνωσης του  αντιγριπικού εμβολιασμού). 

Το Δικαστήριο με την υπ’αριθμ. 7081/2022 απόφασή του έκρινε την 
αίτηση αόριστη διότι δεν αναφέραμε, δήθεν, ποιο είναι το δικαίωμα 
των αιτούντων συναδέλφων μας. Οι νομικοί μας σύμβουλοι μας συμβού-
λευσαν να είμαστε προσεκτικοί στον εξωδικαστικό σχολιασμό της απόφα-
σης ως στερούμενοι ειδικών νομικών γνώσεων. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει 
ότι αποδεχόμαστε μια καταφανώς εσφαλμένη δικαστική απόφαση που 
δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα. Και είναι καταφανώς εσφαλμένη η από-
φαση και ιδού γιατί:

Α. Η περιουσία που απέμεινε στον ΕΛΕΜ δημιουργήθηκε αποκλει-
στικά και μόνο από τις εισφορές όλων όσων διορίσθηκαν στην Αγροτική 
Τράπεζα μέχρι 31.12.2004.

Β. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’αριθμ. 2199/2010 από-
φαση της Ολομέλειας ομόφωνα έκρινε ότι η περιουσία αυτή μπορεί να 
διατεθεί μόνο για «συμπληρωματική επικούρηση» (κοινωνικό βοήθημα) 
με απόφαση της Διοίκησης του φορέα (ΕΛΕΜ). Η συμπληρωματική αυτή 
επικούρηση ή το κοινωνικό βοήθημα είναι άλλο πράγμα από την επι-
κουρική σύνταξη που καταβάλλεται μηνιαίως και δεν αντιλαμβανόμαστε 
γιατί το Δικαστήριο έμπλεξε την επικουρική σύνταξη με τις ασφαλιστικές 
εισφορές για τις οποίες δεν ισχυρίσθηκε ποτέ και κανένας ότι πρέπει να 
επιστραφούν.

Με δεδομένα τα ανωτέρω και επειδή δεν είναι γνωστό τι μπορεί ανα-
λογιστικά να δικαιούται κάθε ασφαλισμένος, με την αίτηση ζητήθηκε να 
προστατευθεί η περιουσία από κάθε αντικαταστατική χρήση. Η απόφαση 
έκρινε ότι δεν προσδιορίζεται επακριβώς το είδος της περιουσιακής απαί-
τησης (επικουρική ασφαλιστική παροχή, έκτακτο βοήθημα ή άλλο, από 
ποιά διάταξη του κανονισμού αυτή γεννάται, ποιο το επακριβές ύψος της 
και πότε αναμένεται η ικανοποίησή τους). Οι νομικοί μπορούν να πούν 
«θου κύριε φυλακήν τω στόματί μου». Εμείς μπορούμε, απλά, να πού-
με ότι η απόφαση έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο, ζητώντας από 
τους αιτούντες να περιλάβουν στην αίτησή τους στοιχεία που ανήκουν 
αποκλειστικά και μόνο στην διοίκηση του φορέα (ΕΛΕΜ) και η οποία επί 
10ετία σκοπίμως, δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της. Θα συνεχίσουμε 
τον αγώνα και είμαστε βέβαιοι ότι το δίκαιο θα επικρατήσει.

Σημείωση: Στα social media άρχισε ένας χολερικός πόλεμος τόσο κατά 
των Συλλόγων όσο και κατά των Δικηγόρων που χειρίστηκαν την υπό-
θεση. Θα τους παρακαλέσουμε να ψάξουν στα λεξικά τους (αν έχουν) και 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ

ΚΥΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 

(από 5/2020)

Στο google πληκτρολογώ www.efka.gov.gr πατώ enter. Στην οθόνη 
εμφανίζονται Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και επιλέγω Συνταξιούχοι.

Επιλογή 1: 

Εκτύπωση Ενημερωτικού Σημειώματος Επιστροφής Μειώσεων 
Συντάξεων.

	Συνεχίζω συμπληρώνοντας στους κωδικούς taxisnet.

	Συνεχίζω συμπληρώνοντας το ΑΜΚΑ.

	Η εκτύπωση αφορά ανάλυση ανά έτος των αναδρομικών που 
λάβατε τον Οκτώβριο του 2020.

Επιλογή 2: 

Ενημερωτικά σημειώματα από 1/1/2019

	Συνεχίζω συμπληρώνοντας στους κωδικούς 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 οπτικής επιβεβαίωσης.

	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 μέχρι τον Μάιο του 2020

Πληκτρολογώ :

ΕΤΕΑΕΠ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

	Συνεχίζω Σύνδεση μέσω Γ.Γ.Δ.Ε. και συμπληρώνω 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.
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  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

Η Βιέννη σαγηνεύει κάθε επισκέπτη όλες τις εποχές του 
χρόνου, με τα επιβλητικά παλάτια, τις εκκλησίες, τα μνημεία, 
τα πάρκα, τις όχθες του Γαλάζιου Δούναβη, τα φημισμένα 
ιστορικά καφέ κ.α.

Γι’ αυτό προτείνουμε στα μέλη μας για τις ημέρες των 
γιορτών των Χριστουγέννων, ταξίδι στην όμορφη πρωτεύουσα 
της Αυστρίας με το συνεργαζόμενο τουριστικό γραφείο  “Ma-
nessis Travel”.

Οι προτάσεις είναι 4 ημερών, 5, 6, ή 7 αεροπορικώς με 
AUSTRIA AIRLINES

Θα δούμε:
Το Υπουργείο Πολέμου, το Μουσείο Εφαρμοσμένων 

Τεχνών, το Δημοτικό Πάρκο, την Όπερα, τα Χειμερινά 
Ανάκτορα του Χοφμπουργκ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, 
το παλατινό Θέατρο, τον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου, τις 
περίφημες Χριστουγεννιάτικες αγορές με το ζεστό κρασί των 
Χριστουγέννων και την υπέροχη ζεστή σοκολάτα.

Μπορούμε να πάμε στο Σάλτσμπουργκ και στο σπίτι του 
Μότσαρτ.

Ο Σύλλογός μας σας προτείνει

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία 
η εκδρομή των Συναδέλφων μελών μας από τα Τρίκαλα 

στη Βυζαντινή Οχρίδα με τη Συνδρομή του Συλλόγου

1. ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗ ΒΙΕΝΝΗ

Μπορούμε να δούμε την “μικρή Βιέννη”, την πρωτεύουσα της 
Σλοβακίας την Μπρατισλάβα και φυσικά τα Δάση Μάγιερλιγκ 
με το πύργο του Λιχτενσταϊν και τη γραφική λουτρόπολη 
Μπάντεν.

Αναχωρήσεις:  17, 26 Δεκεμβρίου 4 ημέρες
    18, 23, 26 Δεκεμβρίου 5 ημέρες
    21, 22, 24, 27, 31 Δεκεμβρίου 6 ημέρες
    23 Δεκεμβρίου 7 ημέρες

Το κόστος ξεκινάει από 245 ευρώ το άτομο + φόρους 270 
ευρώ και αυξάνεται ανάλογα με τις ημέρες διαμονής και την 
επιλογή του ξενοδοχείου.
Τα Ξενοδοχεία είναι: Prater 4*,  Linder am belvedere 4*,  
Intercontinental 5*
Πληροφορίες - Δηλώσεις Συμμετοχής στα τηλέφωνα  
210 3637726, 210 3623583, κυρία Μαίρη Στούμπη.

2. Προγραμματίζουμε Ταξίδι στη Μαγευτική 
Αίγυπτο στα τέλη Απριλίου σε προνομιακή τιμή 
και με δόσεις.
Αναλυτικό πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες στην 
επόμενη εφημερίδα μας και στα τηλέφωνα 2103637726, 
2103623583 Στούμπη Μαίρη
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 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ -  ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΜΥΡΝΗ, 
ΘΑΝΟΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ
Μια ιστορία γεμάτη από τα αρώματα της παλιάς 
Σμύρνης και την αυτοθυσία μιας γυναίκα για τον 
αγαπημένο της

Η ΚΛΑΡΑ ΚΑΙ Ο ΗΛΙΟΣ, 
ΚΑΖΟΥ Ο ΙΣΥΓΚΟΥΡΟ
Ένα   βαθιά   συγκινητικό   βιβλίο   
που   μας   προσφέρει   μια   μοναδική   
άποψη   τουδιαρκώς   μεταβαλλόμενου   
κόσμου   μας   μέσα   από   τα μάτια μιας   
αξέχαστηςαφηγήτριας.   Η αριστοτεχνικά   
συγκρατημένη   πρόζα   του   Ισιγκούρο   
ενισχύει   τησυναισθηματική δύναμη και 
τη σπάνια τρυφερότητα του κειμένου, που 
διερευνά τοπλέον θεμελιώδες ερώτημα: Τι 
σημαίνει στ’ αλήθεια ν’ αγαπάς;

Bιβλιοπροτάσεις

 Η οικογένεια της Αγροτικής στις 21 Σεπτέμβρη αποχαιρέτησε συ-
γκλονισμένη τον συνάδελφο, συνδικαλιστή, Πρόεδρο της Εξελεγκτι-
κής επιτροπής του Συλλόγου μας, Χρήστο Βυτινιώτη.

Τον άνθρωπο που πάλεψε από διάφορες θέσεις στην Τράπεζα αλλά 
και στο Ταμείο Υγείας, το Ταμείο Προνοίας, τον Οικοδομικό συνεταιρι-
σμό αλλά και από το Σύλλογό μας.

Ο Χρήστος Βυτινιώτης ήταν μια δυνατή προσωπικότητα με ηγετικές 
ικανότητες, έντονη αγωνιστικότητα και ιδιαίτερη επιμονή στους στό-
χους του.

Το Δ.Σ του Συλλόγου μας όπου διετέλεσε Πρόεδρος της Εξελεγκτι-
κής Επιτροπής τα τελευταία χρόνια τον Ευχαριστεί για τη βοήθειά του 
και το έργο του.

Καλό Ταξίδι Χρήστο.... Καλό Παράδεισο.
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην αγαπημένη του σύζυγο και τα παι-

διά του.

 Για την Ελένη 
Γνώρισα την  Ελένη Σμαραγδή το 1980 που ήρθε στην ΑΤΕ φέρ-

νοντας έναν ‘’παριζιάνικο’’αέρα και ένα τόσο χαρακτηριστικό ζεστό και 
όμορφο χαμόγελο. Ο άρρηκτος δεσμός της φιλίας που αναπτύχθηκε 

μεταξύ μας έκλεινε φέτος 42 χρόνια και είχαμε σκοπό να το γιορτά-
σουμε. Δυστυχώς όμως δεν προλάβαμε αφού η Ελένη μας άφησε τον 
περασμένο Ιούλιο ξαφνικά και αναπάντεχα! Σε  αυτή την  τόσο ξεχω-
ριστή την τόσο ικανή, άξια, εργατική και πολυτάλαντη γυναίκα ήθελα 
να αφιερώσω λίγες γραμμές για την εφημερίδα μας. Στην Αγροτική 
Τράπεζα με την συμμετοχή της στην ομάδα του ΜΙΑΤΕ και στη συνέ-
χεια από τη θέση της Αν. Προιστ/νης μέχρι την αποχώρησή της οι εκδη-
λώσεις που είχε οργανώσει‘’άφησαν εποχή’’ όπως: Ποιητικές βραδιές 
‘’Οδυσσέα Ελύτη’ ’και ’’Γιάννη Ρίτσου’’, Παρουσίαση του Λευκώματος 
Νelly’s και ‘’Χάρτας’’ του Ρήγα Βελεστινλή. Εκθέσεις που διοργάνωσε 
όπως η’’Αναφορά στον Αλέξανδρο Παπαναστασίου’’ - ‘’Σελίδες από την 
ιστορία της ΑΤΕ’’ αλλά και την’’  Έκθεση Έργων Τέχνης από τη Συλλο-
γή της ΑΤΕ’’. Στον ‘’Τομέα Γραμμάτων και Τεχνών’’ που είχε αναλάβει 
στο ΜΙΑΤΕ υπό την ευθύνη της και τον συντονισμό της εκπονήθηκαν 
ή και εκδόθηκαν πολλές μελέτες. Σημαντική ήταν και συμμετοχή της 
στην επιτροπή που συγκροτήθηκε για την αγορά  Έργων Τέχνης για τον   
εμπλουτισμό της Συλλογής της ΑΤΕ το 1990 στα πλαίσια της   οποίας 
αποκτήθηκαν σημαντικά έργα Ελλήνων ζωγράφων. 

Κατερίνα Ροντήρη-Φράγκου
Ο Σύλλογός μας τους τιμά και τους θυμάται...

Αφιερωμένο σε όσους έφυγαν...

Δυναμική ήταν η παρουσία των Συνταξιούχων της ΑΤΕ 
στο συλλαλητήριο, για την ακρίβεια και την απαξίωση των 
συντάξεών μας, που διοργάνωσε την Τρίτη 7/11 η ΑΓΣΣΕ.

Με πρωτοφανή μαχητικότητα οι συνταξιούχοι 
διαμαρτυρηθήκαν για την προσπάθεια απαξίωσής τους, έξω 
από το Υπουργείο Εργασίας. 

Συνάδελφοι,
Απορρίπτουμε την κυβερνητική επιλογή να αποκλείσει 

περίπου 1 εκ. Συνταξιούχους από τις αυξήσεις του 2023, με 
το κόλπο της «προσωπικής διαφοράς», γεγονός που θα έχει 
αντίκτυπο στις επικείμενες πολιτικές εξελίξεις. 

Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τους εργαζόμενους, τους 
ανέργους, τους μικρομεσαίους επαγγελματίες για τον έλεγχο 
των τιμών στην αγορά, την κάλυψη των απωλειών από την 
ασύστολη ακρίβεια και την αναβάθμιση της Δημόσιας Υγείας 
και Παιδείας.

Θα είμαστε πάντοτε ενωμένοι απέναντι στην αδικία!

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΑΓΣΣΕ
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  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Σχετικά με την έγερση της αγωγής για τον 
επανυπολογισμό των συντάξεων και ειδικότερα 
ως προς τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαι-
τούνται 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 ορισμέ-
νο του αιτήματος για αποζημίωση, λόγω της μη 
εφαρμογής από τον e-ΕΦΚΑ συγκεκριμένων 
διατάξεων του Ν.4387/16, κατά τον επανυπολο-
γισμό 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 Σύντα-

ξης 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 πρό-
σθετου χρόνου ασφάλισης 

γ.  Αίτησης/εων προς το τ. ΤΣΠΑΤΕ για την ανα-
γνώριση των ως άνω χρόνων ασφάλισης 

4.  Αντίγραφο Πράξης/εων Αναγνώρισης και Εξα-
γοράς Πλασματικού Χρόνου Ασφάλισης (σπου-
δών, 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 Κύ-
ριας Σύνταξης μηνών Μαΐου 2015, Μαΐου 
2016, Δεκεμβρίου 2018 καθώς και των δύο 
(2) σελίδων των μηνών Μαρτίου 2019, Οκτω-
βρίου 2021 και Δεκεμβρίου 2022 ( επανυπο-
λογισμός Νόμων 4387/16 και 4670/20).

 ΕΑΝ κατά την περίοδο από 1.1.2019 και 
εντεύθεν (και μέχρι την 30.11.2022), επήλθαν 
ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, για οποιοδήποτε λόγο, ιδίως  
στο φερόμενο ως «παλαιό» ποσό στο αριστε-
ρό τμήμα του πίνακα της πρώτης σελίδας και 
στην Προσωπική Διαφορά στο δεξιό τμήμα 
του πίνακα αυτού, τότε πρέπει να προωθού-
νται στο Σύλλογο επιπλέον και τα Ενημερωτι-
κά Σημειώματα του μήνα ΠΡΙΝ τη μεταβολή 
και του αμέσως επόμενου μήνα μετά τη με-
ταβολή. 

7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 
προκειμένου περί εγγάμων δικαιούχων Επι-
δόματος Γάμου (έκδοσης Δεκεμβρίου 2022).

 Σε περίπτωση μεταβολής της οικογενειακής 
κατάστασης ΜΕΤΑ την 1.1.2019 και μέχρι την 
30.11.2022 απαιτούνται επιπλέον και τα ακό-
λουθα:

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 πα-
ραπάνω.

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 Κληρονο-

μίας ή ό,τι άλλο απαιτηθεί για κάποια συγκε-
κριμένη περίπτωση.

9.Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο με πρω-
τότυπες και όχι φωτοτυπημένες υπογρα-
φές το Ιδιωτικό Συμφωνητικό – Εργολαβι-
κό δίκης σε τρία όμοια αντίγραφα που να 
αφορούν τη συγκεκριμένη αυτή υπόθεση. 
(syntaxiouxosatebank.gr παλαιότερες ανα-
κοινώσεις 19/5/2021)

10. Πλήρως συμπληρωμένο Ερωτηματολόγιο.
11. Αντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής 

Ταυτότητας
12. Αντίγραφο Αποδεικτικού Κατάθεσης στον 

Τραπεζικό Λογαριασμό της εταιρείας του πο-
σού 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 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.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕΧΡΙ 31-12-22 

(ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ)

ΑΤΖΕΝΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Στις 6 Ιουνίου, συζητήθηκε στο ΣτΕ, το θέμα αυτό και αναμένουμε 
την απόφαση του Δικαστηρίου. Η απόφαση αυτή είναι πολύσημαντι-
κή γιατί σε περίπτωση θετικής έκβασης, θα ρυθμιστεί το θέμα όσων 
έχει διακοπεί η επικούρηση. Σε περίπτωση αρνητικής έκβασης, δυ-
στυχώς η υπόθεση λήγει, εκτός αν λυθεί με πολιτική απόφαση.

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ

Έχουν ασκηθεί δεκάδες ομαδικές αγωγές. Από αυτές ελάχιστες 
έχουν συζητηθεί. Όταν ορίζεται τελική ημερομηνία συζήτησης, ταδι-
κηγορικά γραφεία επικοινωνούν μαζί σας, προκειμένου να αποστεί-
λετε νέα εξουσιοδότηση εκπροσώπησής σας, στοδικαστήριο. Μέχρι 
σήμερα έχουν βγει 3 δικαστικές αποφάσεις. Σ’ αυτές το ΕΦΚΑδεν 
έχει ασκήσει έφεση κατά συνέπεια οι αποφάσεις έχουν καταστεί-

εκτελεστές και οι δικηγόροι, έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργει-
εςγια την υλοποίησή τους. Ο Σύλλογος, θα κάνει κάθε προσπάθεια 
γιατην επίσπευση της διαδικασίας. ΤΥΠΑΤΕ – ΕΛΕΜΣτις 30 Σεπτεμ-
βρίου συζητήθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα που έχειασκήσει ο Σύλ-
λογος, για την προστασία των περιουσιακώνστοιχείων του ΕΛΕΜ, 
από αυτούς που δεν έχουν εισφέρει στηδημιουργία τους. Αναμέ-
νουμε με ανυπομονησία την τόσοσημαντική αυτή απόφαση. 

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ

Για τον εσφαλμένο τρόπο επανυπολογισμού των κύριων συντά-
ξεων, έχει κατατεθεί στο ΣτΕ, πιλοτική αγωγή και αναμένουμε τη-
ναπόφαση. Ταυτόχρονα ο Σύλλογος, επεξεργάζεται τα οικονομικά 
στοιχεία τωνσυναδέλφων που επιθυμούν να συμμετέχουν σ’ αυτή 
την αγωγή.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ «ΣΦΑΛΜΑΤΑ» 
ΤΟΥ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ  e-ΕΦΚΑ
Όπως έχετε  ήδη ενημερωθεί,  έχει ήδη ξεκινήσει η σύνταξη 

των νέων ομαδικών αποζημιωτικών Αγωγών για τα συστημα-

τικά «σφάλματα» του e-ΕΦΚΑ κατά τον από 1.1.2019 επανυπο-

λογισμό των Κύριων Συντάξεων, με συνεργαζόμενα Δικηγορικά 

Γραφεία.

Οι πρώτες από τις νέες αυτές Αγωγές καλύπτουν τη χρονική 

περίοδο από την 1.1.2019 μέχρι και την 31.12.2021. Στιςαμέ-

σως επόμενες, υπό σύνταξη, νέεςΑγωγές, η καλυπτόμενη περί-

οδος θα επεκταθεί μέχρι και την 31.12.2022, ενώ, μετά από 

ένα χρόνο περίπου, οι νέες Αγωγές, για μέληπου θα μετέχουν 

για πρώτη φορά, θα καλύπτουν χρονική περίοδο μέχρι και την 

31.12.2023.

Προκειμένου δε να συμμετάσχουν στις Αγωγές αυτές οι εν-

διαφερόμενοι Συνάδελφοι,  Μέλη του Συλλόγου, [πέρα από τα 

όσα ήδη αναφέρονται, για τις μέχρι την 31.12.2021 νέες Αγω-

γές], θα πρέπει να προσκομίζουν επιπλέον ΚΑΙ τα ακόλουθα 

πρόσθετα στοιχεία:

1. Αντίγραφο του Ενημερωτικού Σημειώματος Πληρωμής Σύ-

νταξης του Δεκεμβρίου 2022 ή Δεκεμβρίου2023  κοκ, ανά-

λογα με το έτος εντός του οποίου συμμετέχουν, για πρώτη 

φορά, σε τέτοια Αγωγή.

2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης που να έχει εκδο-

θεί στον τελευταίο μήνα του αντίστοιχου έτους.

3. ΕΑΝ, όμως, έχει επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή στα ποσά 

των Μεικτών Αποδοχών τους ή στα ποσά των Κρατήσε-

ών τους, οποτεδήποτε μέχρι και το τέλος του έτους που θα 

καλύπτει η νέα αυτή Αγωγή, [δηλαδή, Δεκέμβριος 2022 ή 

Δεκέμβριος 2023 κοκ], ΤΟΤΕ θα πρέπει να αποσταλούν 

επιπλέον και τα Ενημερωτικά Σημειώματα του τελευταίου 

ΠΡΙΝ από κάθε τέτοια μεταβολή μήνα καθώς επίσης και 

του πρώτου ΜΕ την όποια πρωτοεμφανιζόμενη μεταβολή, 

[π.χ. εάν κάποια στοιχεία έχουν μεταβληθείαπό το Ιούλιο 

2022, 

4. Το Δ.Σ. του Συλλόγου, σε πρόσφατη συνεδρίασή του, συζή-

τησε διεξοδικά μία ακόμη διάσταση των Αγωγών αυτών και 

έλαβε υπόψη ότι:

1. Από τις πρώτες Αγωγές, κατά των μειώσεων και περικοπών 

των δύο αντισυνταγματικών Νόμων, που κατατέθηκαν στις 

αρχές του 2016, ελάχιστες έχουν εκδοθεί σε πρώτο βαθμό, 

αν και έχουν ήδη παρέλθει έξι (6) περίπου χρόνια.

2. Με βάση και πάλι την προηγούμενη εμπειρία, ο επόμενος 

Κύκλος των νέων Αγωγών της τρέχουσας περιόδου θα μπο-

ρούσε να είναι μετά από τέσσερα (4) περίπου χρόνια, πράγμα 

που σημαίνει ότι, στο ενδιάμεσο, κάποιοι Συνάδελφοι ενδε-

χόμενα να έχουν  ήδη μεταβεί στην άλλη πλευρά.

3. Για το λόγο αυτό, έγινε πρόταση να παρασχεθεί η δυνατό-

τητα σε όσους Συναδέλφους έχουν ήδη μετάσχει σε μία νέα 

ομαδική Αγωγή και το επιθυμούν, να συμμετέχουν, στα 
επόμενα χρόνια, στις χαρακτηριζόμενες ως «επαναλη-

πτικές» νέες Αγωγές, καλύπτοντας κάθε φορά χρονική πε-

ρίοδο ΕΝΟΣ έτους, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η μέγιστη 

δυνατή δικαιούμενη αποζημίωση από κάθε ενδιαφερόμενο 

Συνάδελφο, πριν το, αγνώστου χρόνου εκκίνησης, τελευταίο 

ταξίδι.

4. Σημειώνεται δε ότι ένας Συν/φος που, στην τριετία  1ος/2019 

– 12ος/2021, διεκδικεί το όποιο δικαιούμενο γι’ αυτόν ποσό, 

ΤΟΤΕ κατά το έτος 2022, διεκδικεί το 65% περίπου του πο-

σού της 3/ετίας αυτής, το 2023 το 80% περίπου και από το 

2024 και μετά το 85% περίπου για κάθε ημερολογιακό έτος.

5. Για το σκοπό αυτό, ο Σύλλογος προχώρησε σε διαπραγμά-

τευση, προκειμένου, ειδικά για τις περιπτώσεις των «επα-

ναληπτικών» ανά έτος νέων Αγωγών, να μειωθεί τόσο το 

αρχικό ποσό των εξόδων τους, [που ανέρχεται στα 40,00 

Ευρώ και για τους δύο βαθμούς], όσο και το ποσοστό της 

δικηγορικής αμοιβής, [που ανέρχεται στο 4%πλέον ΦΠΑ]. 

Όμως, ηδιαπραγμάτευση αυτή απέβη άκαρπη.

Με τα δεδομένα αυτά, το Δ.Σ. του Συλλόγου κρίνει ότι επιβάλ-

λεται να ενημερωθούν οι Συνάδελφοι για όλα τα παραπάνω, 

έτσι ώστε Μέλη που το ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ να έχουν τη δυνατό-

τητα, σταθμίζοντας τις ως άνω παραμέτρους, να συμμετάσχουν 

στις «ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ» αυτέςκατ’ έτοςνέεςΑγωγές, αποστέλ-

λοντας στο Σύλλογο, [στα τέλη Κάθε ημερολογιακού έτους], 

ΜΕΤΑ την αρχική συμμετοχή τους σε μία νέα Αγωγή, [η οποία,  

επαναλαμβάνεται ότι στην πρώτη αυτή φάση, καλύπτει το χρο-

νικό διάστημα από τον 1ο/2019 μέχρι το 12ο/2021], το ΣΥΝΟ-
ΛΟ των, κατά τα ανωτέρω, απαιτουμένων αρχικών και πρό-

σθετων στοιχείων τους, μέχρι και το Δεκέμβριο του έτους της 

«επαναληπτικής» νέας Αγωγής,  για το οποίο έτος επιθυμούν 

να είναι καλυμμένοι, [το 2022 την περίοδο αυτή].

Για τυχόν διευκρινίσεις, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη 

Γραμματεία του Συλλόγου καθώς και στο κινητό 6974330245.
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  ΥΓΕΙΑ 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Συνεχίζεται με επιτυχία η συνεργασία του Συλλόγου με τα Πολυϊατρεία του Συλλόγου 
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 ανάλογα 
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 συμφωνίας.
• Με κλινικές Δημοσίων Νοσοκομείων για την άμεση εισαγωγή και νοσηλεία με κόστη 
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.
• Καρδιολογικό Ιατρείο με πλήρη εξοπλισμό (καρδιογράφο – υπέρηχο).
• Οφθαλμολογικό Ιατρείο με πλήρη εξοπλισμό.
• Πνευμονολογικό  Ιατρείο (εξέταση – σπειρομέτρηση).
• Παθολόγος, ουρολόγος, χειρούργος, ενδοκρινολόγος κλπ.
• Συμμετοχή σε συμβεβλημένα Οδοντιατρεία με τιμές ΕΟΠΥΥ.
• Αιματολογικές εξετάσεις (βιοχημικό εργαστήριο με παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ και συμμετοχή 
μόνο 5%).
• Αισθητικό Τμήμα 
• Από τον  Ιούνιο λειτουργούν στο Πολυϊατρείο, Οδοντιατρικά ιατρεία, καθώς και 
φαρμακείο.

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

Από το Ιστορικό Κτίριο της Τράπεζάς μας στη Πανεπιστημίου

Γενική άποψη των 
υαλογραφημάτων 

της αίθουσας 
μπιλιάρδου.

Από τη κατάθεση στεφάνου την 28 Οκτωβρίου 2022.

Αντί covid - 19 
διατροφή

Την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η  Δι-
άλεξη - Συζήτηση, με εισηγητή τον συνάδελφο Κων-
σταντίνο Σφλώμο, σχετικά με την διατροφή στο τόσο 
επίκαιρο θέμα:

“Αντί covid - 19 διατροφή”. 
Ο Κωνσταντίνος Σφλώμος είναι ομότιμος καθηγητής 

του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και Πρόεδρος του 
Επιστημονικού Τμήματος Τροφίμων της Ένωσης Ελ-
λήνων Χημικών.
 


