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                                           Αθήνα,  9/6/20

1)ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας συνεδρίασε την 3-6-2020 και 
λαμβάνοντας υπόψη την πανδημία του GOVID-19, τα υγειονομικά πρωτόκολλα και 
την απαγόρευση συναθροίσεων, αποφάσισε να αναβάλλει στη παρούσα φάση τη 
διενέργεια της απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης για το έτος 2019.
Η ευθύνη μας για τη προστασία της ατομικής και δημόσιας υγείας (αρκετά μέλη του 
Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ ανήκουν ηλικιακά στις ευπαθείς όμάδες 
και μερικά έχουν και προβλήματα υγείας) μας υποχρεώνει να τηρήσουμε τα μέτρα 
και τη νομοθεσία με γνώμονα την υγεία, η οποία είναι πιο σημαντική από όλα τα 
άλλα.
Θα παρακολουθούμε και θα επαναξιολογούμε τη κατάσταση και θα σας 
ενημερώνουμε για κάθε εξέλιξη. Όλοι μαζί θα ξεπεράσουμε τη δύσκολη αυτή κρίση.
Ο Σύλλογος έχει υποχρέωση να βοηθήσει και να συνδράμει, στα πλαίσια βέβαια των 
δυνατοτήτων του και των καθηκόντων του. Μπορείτε να επικοινωνείτε, να 
ενημερώνεστε και να ενημερώνετε το Σύλλογο για διάφορα θέματα που θα σας 
απασχολήσουν.

2)ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ   (ΝΟΜΟΣ ΒΡΟΥΤΣΗ 4670/2020)

Επειδή πολλά μέλη του Συλλόγου μας, καθώς επίσης και αρκετοί συνάδελφοι 
συνταξιούχοι μη μέλη μας, συνεχίζουν να ρωτάνε για τις αυξήσεις των συντάξεων και 
τα αναδρομικά που εξήγγειλε ο Υπουργός Εργασίας κ. Βρούτσης, ενημερώνουμε και 
πάλι, αν και έχουμε αναφερθεί σχετικά για το θέμα αυτό σε δύο ανακοινώσεις.
1)Η αύξηση στις επικουρικές συντάξεις με Ιούνιο 2020 αφορούσε μόνο όσους είχαν 
μειώσεις κατά τον επανυλογισμό του 2016 με το Νόμο Κατρούγκαλου. Οι 
συνταξιούχοι ΕΤΕΑΕΠ-ΕΛΕΜ δεν είχαν καμμιά μείωση και συνέχισαν να 
λαμβάνουν το ίδιο ποσό που ελάμβαναν και την 31-12-2014.
2)Η αύξηση στις κύριες συντάξεις θα δοθεί από 1-10-2019, μετά από 
επανυπολογισμό με τους βελτιωμένους συντελεστές αναπλήρωσης. 
Αφορά παλαιούς και νέους συνταξιούχους με την προϋπόθεση να έχουν αποχωρήσει 
με 30 και πάνω χρόνια ασφάλισης.
Οι παλαιοί δικαιούχοι συνταξιούχοι που αποχώρησαν μέχρι 12-5-2016 θα πάρουν τη 
μηνιαία αύξηση σε πέντε ετήσιες δόσεις, ενώ τα αναδρομικά 11 μηνών από 1-10-
2019 θα τα πάρουν εφάπαξ σε μία δόση.
Οι νέοι συνταξιούχοι που αποχώρησαν μετά την 13-5-2016 αντίθετα θα πάρουν σε 
μία δόση και την αύξηση της σύνταξης και τα αναδρομικά 11 μηνών από 1-10-2019.



Ο επανυπολογισμός των κύριων συντάξεων με τους βελτιωμένους συντελεστές 
αναπλήρωσης θα ολοκληρωθεί μετά το καλοκαίρι και οι αυξήσεις καθώς και τα 
αναδρομικά εκτιμάται να πληρωθούν γύρω στον Οκτώβριο 2020.
Οι δικαιούχοι συνταξιούχοι που θα έχουν πραγματικές αυξήσεις με το νέο Νόμο με 
αναδρομικά από 1/10/2019 διακρίνονται σε 4 κατηγορίες:
Α)Όσοι παλαιοί συνταξιούχοι αποχώρησαν με 30 έτη και πάνω ασφάλισης μέχρι 12-
5-2016, που δεν είχαν προσωπική διαφορά και πήραν ήδη αύξηση το 2019, θα 
ξαναπάρουν πραγματική αύξηση με τον νέο νόμο Βρούτση.
Β)Όσοι παλαιοί συνταξιούχοι αποχώρησαν με 30 έτη και πάνω ασφάλισης μέχρι 
12/5/2016, που είχαν θετική προσωπική διαφορά μικρότερη από την αύξηση που θα 
προκύψει από το νέο επανυπολογισμό, θα πάρουν πραγματική αύξηση το υπόλοιπο 
μετά την αφαίρεση της προσωπικής διαφοράς.
Γ)Όσοι αποχώρησαν από 13/5/2016 ως και τον Σεπτέμβριο του 2019 με τον νόμο
Κατρούγκαλου με 30 έτη και πάνω ασφάλισης, θα πάρουν πραγματική αύξηση.
Δ)Οι νέοι συνταξιούχοι που έχουν κάνει αίτηση από 1/10/2019 και αποχώρησαν με 
30 έτη και πάνω ασφάλισης, θα πάρουν επίσης πραγματική αύξηση.
Οι παλαιοί συνταξιούχοι με θετική προσωπική διαφορά μεγαλύτερη από την αύξηση 
που θα προκύψει από το νέο επανυπολογισμό, θα έχουν λογιστικό όφελος και θα 
προσδοκούν μελλοντικές αυξήσεις σε πιο σύντομο διάστημα, όταν μηδενιστεί η 
θετική προσωπική διαφορά τους.

3)ΠΑΛΑΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ 

Εντός του Ιουνίου 2020 αναμένεται η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για 
τα αναδρομικά των παλιών συνταξιούχων – που αφορούν δηλαδή τους 
συνταξιοδοτηθέντες πριν από τον νόμο Κατρούγκαλου (2016).
Σύμφωνα με πληροφορίες οι σκέψεις που επικρατούν στο ΣτΕ δείχνουν προς την 
κατεύθυνση της δικαίωσης για το διάστημα που μεσολαβεί ανάμεσα στην 
προηγούμενη απόφαση της Ολομέλειας του (Ιούνιος 2015) και την ψήφιση του νόμου 
Κατρούγκαλου (Μάιος 2016).
Πάντως όλα θα ξεκαθαρίσουν με τη δημοσίευση της απόφασης η οποία θα απαντήσει 
στο αν δικαιούνται οι συνταξιούχοι αναδρομικά από τις παλαιές μνημονιακές 
περικοπές του 2011 και του 2012 και για ποιο χρονικό διάστημα. 
Επίσης σημαντικό σημείο στη δικαστική απόφαση θα είναι αν τα αναδρομικά τα 
δικαιούνται όσοι συνταξιούχοι υπέβαλαν αγωγή ή θα είναι δικαιούχοι άπαντες 
ανεξάρτητα αν υπέβαλαν η όχι αγωγή

4)ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Το δικαστήριο (Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης) έκρινε παράνομη την κίνηση τράπεζας 
να πάρει από τον λογ/σμό συνταξιούχου το ποσόν της σύνταξης για ληξιπρόθεσμες 
οφειλές του.
Με την απόφαση του έκρινε ότι οι ακατάσχετες καταθέσεις, όπως είναι οι συντάξεις 
που κατατίθενται κάθε μήνα σε τραπεζικό λογαριασμό, δεν εκχωρούνται και δεν 
υπόκεινται σε συμψηφισμό και για το λόγο αυτό είναι άκυρη και οποιαδήποτε άλλη 
αντίθετη συμφωνία ή εντολή για την είσπραξη της απαίτησης.
Εξ αιτίας της πράξης αυτής των υπαλλήλων της τράπεζας- σύμφωνα πάντα με το 
σκεπτικό της δικαστικής απόφασης- επήλθε ζημιά για τον συνταξιούχο το ποσό που 



αντιστοιχούσε στη σύνταξη δύο μηνών, υπέστη και ηθική βλάβη λόγω της 
ταλαιπωρίας,της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας που του προκάλεσε η όλη 
εξέλιξη της υπόθεσης.
Το δικαστήριο υποχρεώνει την εναγόμενη τράπεζα να επιστρέψει στον συνταξιούχο 
ολόκληρο το ποσό που αντιστοιχούσε στις καταβολές της σύνταξής του για δύο 
μήνες. 
Πρόσθετα αναγνωρίζει ότι η εναγομένη τράπεζα υποχρεούται να καταβάλει στον 
συνταξιούχο ενάγοντα και τον νόμιμο τόκο το ποσό των 300 ευρώ.

5)ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ.

Την 21-5-2014 το Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΤΕΑ αποφάσισε να διακόψει από 1-7-
2014 τις επικουρικές συντάξεις σε 1405 συνταξιούχους της Αγροτικής, που είχαν 
συμπληρώσει μέχρι τότε το χρόνο ασφάλισης τους στον ΕΛΕΜ, καθώς και σε όσους 
θα συμπλήρωναν το χρόνο ασφάλισης από εκεί και μετά.
Προσφύγαμε στα δικαστήρια, αλλά και συναντηθήκαμε με την εκάστοτε από τότε 
Διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ και την εκάστοτε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, 
για να τους εξηγήσουμε ότι πρόκειται για μια αυθαίρετη και παράνομη απόφαση.
Πριν προλάβουν τα δικαστήρια να τελεσιδικήσουν, το κράτος με το Νόμο 4578/2018 
απεφάσισε από 3-12-2018 και μετά καμμιά επικουρική σύνταξη να μη διακόπτεται 
και να χορηγείται εφ´ όρου ζωής.
Αντίθετα όσες επικουρήσεις διεκόπησαν από 1-7-2014 μέχρι της εφαρμογής του 
ανωτέρω Νόμου, σε 3000 περίπου συνταξιούχους, συνεχίζουν να μην 
επαναχορηγούνται.
Εκτός του ότι αναμένεται δικαστική απόφαση για τους Συνταξιούχους αυτούς, με 
συναντήσεις και υπομνήματα προς το ΕΦΚΑ και το Υπουργείο, ζητήσαμε για λόγους 
ισονομίας και ίσης μεταχείρισης, να δοθεί πολιτική λύση και με νομοθετική ρύθμιση 
να εφαρμοσθεί για όλους ο Νόμος 4578/2018.
Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μέχρι να δικαιωθούν όλοι οι συνταξιούχοι και μέχρι να 
τους επαναχορηγηθεί οριστικά η διακοπείσα επικουρική σύνταξη.

6)ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ- ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΕΛΕΜ

Τα δύο «αδελφά» Ταμεία που και στα δύο τα ίδια σχεδόν άτομα διαχειρίζονται τη 
περιουσία των συναδέλφων, καμμία απάντηση δεν έδωσαν μέχρι σήμερα για όσα 
ακούγονται και λέγονται σχετικά με την αδιαφανή διαχείρηση της περιουσίας, τις 
αντικαταστατικές και μεροληπτικές ενέργειες διανομής χρημάτων, τις δανειοδοτήσεις 
που δεν προβλέπονται, την τροποποίηση της σύμβασης Κριεζώτου σε βάρος του 
Ταμείου και τόσες άλλες ανεπίτρεπτες ενέργειες που σύντομα θα κληθούν να δώσουν 
εξηγήσεις.

Με πρόσχημα την πανδημία, έχουν εξαφανιστεί. Καμμιά πληροφορία για κανένα 
θέμα δεν υπάρχει στον ορίζοντα......τίποτα δεν ακούγεται.....όλα στο σκοτάδι. Μόνο 
υποσχέσεις στους συναδέλφους για πληρωμές και διαβουλεύσεις και η κοροϊδία 
συνεχίζεται. Μέχρι τώρα για όλα φταίγανε οι Σύλλογοι, τώρα σε ποιον θα φορτώσουν 
το φταίξιμο;

Αλήθεια οι εξελεγκτικές επιτροπές τι ρόλο παίζουν; Τόσα ακούγονται, δεν θα έπρεπε 
άμεσα να προχωρήσουν σε έλεγχο;



Στον ΕΛΕΜ η εξελεγκτική επιτροπή δια του προέδρου της προχώρησε σε κάποιο 
έλεγχο. Δεν προέκυψε καμμιά παραβατική πράξη η υπάρχει «κουκούλωση»; Πολλά 
ακούγονται, σύντομα και στοιχεία θα υπάρχουν......!
Η εξελεγκτική επιτροπή του Ταμείου Προνοίας ας ρίξει μια ματιά στο καταστατικό 
για να πληροφορηθεί τις υποχρεώσεις της και τις ευθύνες της.....!

7)ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΙΟΥΛΙΟΥ

Οι πιθανότερες ημερομηνίες πληρωμής των κύριων συντάξεων μηνός Ιουλίου από το 
ΙΚΑ, για αποφυγή συνωστισμού των συνταξιούχων λόγω της πανδημίας, είναι:
τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2020 (για όσους το ΑΜΚΑ λήγει σε 1,3,5,7,9).
την Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 (για όσους το ΑΜΚΑ λήγει σε 0,2,4,6,8).

1. ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Από τον Δεκέμβριο 2019 ολοκληρώθηκαν οι συζητήσεις για την πολυπόθητη 
ενοποίηση. Συμφωνήθηκε από τις επιτροπές των δύο Συλλόγων το τελικό κείμενο του 
καταστατικού,που θα ισχύει πλέον στον ενοποιημένο Σύλλογο.
Αποφασίστηκε να υπογραφεί άμεσα από τους εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των 
δύο Συλλόγων σχετικό πρακτικό, όπου θα αναγράφονται οι συμφωνημένοι όροι.
Ανέλαβε ο Σύλλογος Συνταξιούχων να καλέσει τους εκπροσώπους του Πανελληνίου 
Συλλόγου για να προχωρήσουν στις απαραίτητες υπογραφές ώστε να ολοκληρωθεί η 
συμφωνία.
Οι εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συλλόγου θα ανταποκριθούν άμεσα μόλις κληθούν 
για τα συμφωνημένα.
Αφού γίνει αυτό, τότε η πρωτοβουλία όλων των κινήσεων για την ολοκλήρωση της 
ενοποίησης ( καταστατική συνέλευση, ψηφοφορία, έγκριση από το Πρωτοδικείο, 
διαμόρφωση του χώρου των γραφείων για την εγκατάσταση και των δύο Συλλόγων 
και ότι άλλο απαιτείται για την ομαλή λειτουργία) ανήκει στον Σύλλογο 
Συνταξιούχων ΑΤΕ και όχι στον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΑΤΕ, που δεν 
θα ευθύνεται για οποιαδήποτε άλλη αναβολή, καθυστέρηση η κωλυσιεργία.
      

Ο Πρόεδρος

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ


