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ΕΛΛΑΔΟ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΙΑ ΣΟ ΔΙΚΑΣΗΡΙΟ ΣΗ 15-1-2021 ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ σΕ.
Τελ Παξαζθεπή 15.1.2021 εθδηθάζηεθε ε αίηεζε ηεο ΑΓΣΣΔ & ησλ Οξγαλώζεσλ κειώλ ηεο ελώπηνλ ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο γηα ηελ αθύξσζε ηεο Κνηλήο Υπνπξγηθήο
Απόθαζεο πνπ έδσζε αλαδξνκηθά 11κήλνπ ζηελ θύξηα ζύληαμε από ηηο κλεκνληαθέο πεξηθνπέο,
ελώ παξέιεηςε λα δώζεη ζε όινπο ηνπο ζπληαμηνύρνπο ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα ηηο πεξηθνπέο ζηελ
επηθνπξηθή ζύληαμε, θαζώο επίζεο θαη ηα δώξα ενξηώλ + επηδόκαηα αδείαο θαζώο θαη ηόθνπο ππεξεκεξίαο.
Τα επηρεηξήκαηα αλαιύζεθαλ εθηελώο από κέξνπο ηεο λνκηθήο καο εθπξνζώπεζεο ελώπηνλ ηεο
Οινκέιεηαο ηνπ Αλσηάηνπ Αθπξσηηθνύ Γηθαζηεξίνπ ηεο ρώξαο καο, ηδίσο δε απηά πνπ θαηαηείλνπλ ζηελ αληηζπληαγκαηηθόηεηα ηεο ΚΥΑ ιόγσ:
Α) αληίζεζήο ηεο κε ην δεδηθαζκέλν ησλ απνθάζεσλ 1890, 1891/2019 θαη 1439/2020 ηεο Οινκέιεηαο ΣηΔ.
Β) αληίζεζήο ηεο κε ην Σύληαγκα (αξρή ηεο ηζόηεηαο, πξνζηαζίαο ηεο πεξηνπζίαο ησλ ζπληαμηνύρσλ, ηεο αλαινγηθόηεηαο)
Γ) αληίζεζήο ηεο κε ην Πξώην Πξόζζεην Πξσηόθνιιν ηεο Δπξσπατθήο Σύκβαζεο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ.
Τν πξνζβαιιόκελν λνκνζέηεκα ηεο Γηνίθεζεο απνηειεί ηε ιπδία ιίζν ηεο θαθήο λνκνζέηεζεο αιιά θαη κλεκείν πιεκκεινύο εθαξκνγήο ηεο ρξεζηήο Γηνίθεζεο όπσο θαη ηνπ θξάηνπο Γηθαίνπ,
δηόηη ρηιηάδεο ζπληαμηνύρσλ άγνληαη επί καθξόλ ελώπηνλ ησλ Γηθαζηεξίσλ γηα λα δηεθδηθήζνπλ
όια όζα ήδε ε Οινκέιεηα ηνπ ΣηΔ έρεη απνθαλζεί όηη δηθαηνύληαη λα ιάβνπλ σο επηζηξεθόκελα
από ηελ Πνιηηεία.
Τν επηρείξεκα ηνπ Γεκνζίνπ όηη κε ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ζπληαμηνύρσλ ην Γεκόζην ζα πεξηέιζεη
ζε δεκνζηνλνκηθό θίλδπλν πξέπεη λα πέζεη ζην θελό, δεδνκέλνπ όηη ε θνηλσλία ησλ ζπληαμηνύρσλ
έρεη πιεγεί πην πνιύ από θάζε άιιν θνκκάηη ηεο θνηλσλίαο καο από ηελ δεκνζηνλνκηθή θξίζε εδώ θαη πεξίπνπ 10 έηε.
Ζ απόθαζε αλακέλεηαη λα εθδνζεί ζε πεξίπνπ έλα 4κελν, θαη όινη επειπηζηνύκε λα είλαη ε ηειεπηαία θνξά πνπ νη αλνρέο θαη νη αληνρέο ησλ ζπληαμηνύρσλ δνθηκάδνληαη ζηελ Οινκέιεηα ηνπ Σπκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο.

Σελίδα 2

Ζ Α.Γ.Σ.Σ.Δ. εθπξνζσπείηαη ζην Γ.Σ ηνπ ΔΟΠΥΥ
Μεηά ηελ επηζηνιή ηεο Αλώηαηεο Γεληθήο Σπλνκνζπνλδίαο Σπληαμηνύρσλ Διιάδαο κε εκεξνκελία 1 Σεπηεκβξίνπ 2020 (Α.Π. 1134)
πξνο ην Υπνπξγείν Υγείαο απνθαζίζηεθε από ηνλ αζθαιηζηηθό
θνξέα ηνπ ΔΟΠΥΥ ε ζπκκεηνρή ησλ πξνηαζέλησλ εθπξνζώπσλ
καο ζην Γηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Οξγαληζκνύ.

ΑΝΩΣΑΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ
ΤΝΟΜΟΠΟΝΔΙΑ
ΤΝΣΑΞΙΟΤΧΩΝ

Ζ απόθαζε απηή δηθαηώλεη ηελ Αλώηαηε Γεληθή Σπλνκνζπνλδία
Σπληαμηνύρσλ Διιάδαο θαζώο ηελ αλαγλσξίδεη σο ηζόηηκν κέινο
θαη θνηλσληθό εηαίξν ζηα αξκόδηα ζεζκηθά όξγαλα ηνπ Κξάηνπο.
Τα κέιε πνπ ζα εθπξνζσπήζνπλ ηελ ΑΓΣΣΔ ζηε λέα ζεηεία ηνπ
Γ.Σ ηνπ Οξγαληζκνύ είλαη :
 Ταθηηθό κέινο ν ζπλάδειθνο Σηαύξνπ Γεώξγηνο θαη σο
Αλαπιεξσκαηηθό κέινο ν ζπλάδειθνο Καινγηαλλίδεο Ησάλλεο.

ΕΛΛΑΔΟ
(ΑΓΕ)
Βούλγαπη 1
& Πειπαιώρ
104 37 Αθήνα

ΧΩΡΙ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΚΑΣΑΘΕΕΩΝ ΟΙ ΤΝΣΑΞΙΟΤΧΟΙ

σηλέυωνο:
210 5244908
fax:
210 5244907
ιςσόσοπορ:

Όπσο είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδεη ε Αλώηαηε Γεληθή Σπλνκνζπνλδία
Σπληαμηνύρσλ Διιάδαο ( ΑΓΣΣΔ) νξηζκέλα ηξαπεδηθά ηδξύκαηα
έρνπλ ελεκεξώζεη ηνπο θαηαζέηεο ηνπο κε απνζηνιή SMS ζην θηλεηό ηνπο ηειέθσλν όηη από ηελ 1/7/2021 ζα θαηαξγεζνύλ ηα βηβιηάξηα Τακηεπηεξίνπ γηα ηε ζύληαμή ηνπο.

www.agsse.gr
e-mail:
agsse2006@gmail.com

Τπεύθτνορ έκδοςηρ

Ανδπεαδάκηρ Δημήσπιορ

Τν ζέκα είλαη πνιύ ζνβαξό γηαηί αλ ζπκβεί απηό , όινη θαηαιαβαίλνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ζα πξνθιεζνύλ ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ ππεξήιηθσλ ζπληαμηνύρσλ. Πξνβιήκαηα πξνζσπηθά, νηθνγελεηαθά
θαη αζθάιεηαο ησλ ζπλαιιαγώλ ιακβαλνκέλνπ ππόςε όηη νη κεγάιεο ειηθίαο ζπληαμηνύρνη ζα ρξεζηκνπνηνύλ ηνπο θσδηθνύο ηνπ ebanking κε ηε βνήζεηα ζπγγεληθώλ ηνπο πξνζώπσλ (παηδηώλ –
εγγνλώλ) κε ελδερόκελα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αλαιήςεσλ ελ αγλνία ηνπο αιιά θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε αλεμέιεγθησλ ελδνηξαπεδηθώλ θηλήζεσλ ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπο.

Ππόεδπορ σηρ ΑΓΕ
Η τνσακσική Ομάδα

Πέσπορ Βογιασζήρ

Δπεηδή ζηελ παξνύζα θάζε είλαη αδύλαηνλ ζε κεγάιν πνζνζηό
ζπληαμηνύρσλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηελ πξνζπάζεηα πνπ θαηαβάινπλ νξηζκέλεο Τξάπεδεο κε ην λέν ζύζηεκα πνπ ζηόρν έρεη :
Σηελ εμνηθνλόκεζε ηόλσλ ραξηηνύ θαζώο θαη ηνπ ιηγόηεξνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο.
Με ην λέν ζύζηεκα όκσο είλαη νξαηόο ν θίλδπλνο λα ράλνληαη
νη ζπληάμεηο από ηα βηβιηάξηα ησλ ζπληαμηνύρσλ
θαη παξάιιεια νη πεληρξέο ηνπο νηθνλνκίεο.
ΖΗΤΑΜΕ ΑΜΕΣΑ

ΩΡΑ ΓΙΑ ΔΡΑΗ
ΚΑΙ ΑΝΣΙΣΑΗ!

Να γίλεη επηιεθηηθή θαηάξγεζε ηνπ βηβιηαξίνπ κόλν ζε όζνπο
ζπληαμηνύρνπο δειώζνπλ όηη ην απνδέρνληαη

Σελίδα 3

Σο τμβούλιο σηρ Επικπασείαρ καλείσαι να επμηνεύςει σον
ίδιο σοτ σον εατσό!!!

Τν παξάδνμν απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ε Κπβέξλεζε δελ εθάξκνζε πιήξσο ηελ
1439/2020 Απνθ.Οινκέιεηαο ηνπ ΣηΕ, γεγνλόο πνπ πξνθάιεζε ζσξεία πξνζθπγώλ ησλ
αδηθνπκέλσλ, γηα άιιε κηα θνξά, ζπληαμηνύρσλ.
Έηζη αύξην ζηηο 15 Ηαλνπαξίνπ 2021 εθδηθάδεηαη ελώπηνλ ηεο Οινκέιεηαο ηνπ ΣηΔ ε πξνζθπγή
ηεο Σπλνκνζπνλδίαο καο θαη ησλ Οξγαλώζεσλ κειώλ ηεο γηα ηελ αθύξσζε ηεο Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απόθαζεο πνπ επέθεξε ζε βάξνο ησλ Σπληαμηνύρσλ πιήξε αλαηξνπή ζην πεξηερόκελν
ηεο 1439/2020 Απνθ.Οινκ.ΣηΕ, ε νπνία πξνβιέπεη ηελ θαηαβνιή αλαδξνκηθώλ πεξηόδνπ
από 11/6/2015 έσο 22/5/2016 ζε θύξηα θαη επηθνπξηθή ζύληαμε, δώξα Φξηζηνπγέλλσλ &
Πάζρα θαη επίδνκα Αδείαο κόλνλ γηα όζνπο είραλ εθθξεκείο δίθεο ζηα Δηνηθεηηθά Δηθαζηήξηα.
Ωο Α.Γ.Σ.Σ.Δ θαηαλννύκε πιήξσο ηηο δπζκελείο ζπλζήθεο πνπ βηώλεη ζήκεξα ν Διιεληθόο ιαόο
θαη ε Παηξίδα καο, όκσο ε Κπβέξλεζε θαη ν λένο ππνπξγόο Δξγαζίαο θ. Κσζηήο Φαηδεδάθεο δελ
πξέπεη λα παξαβιέπνπλ όηη κε ηελ Κνηλή Υπνπξγηθή Απόθαζε θαηαβιήζεθαλ κελ ηα αλαδξνκηθά ηνπ 11κήλνπ ζηελ θύξηα ζύληαμε, κε απξνθάιππηε όκσο παξάβαζε ηεο απόθαζε ηνπ Σηε
γηα θαηαβνιή ησλ ππόινηπσλ αλαδξνκηθώλ (επηθνπξηθήο ζύληαμεο, δώξσλ Φξηζηνπγέλλσλ & Πάζρα θαη επηδόκαηνο Αδείαο). Δπηπιένλ ε θπβέξλεζε γηα λα πεξηνξίζεη ηηο εθθξεκείο
δίθεο όξηζε σο ρξνληθό όξην πξνζθπγώλ ζηα Γηνηθεηηθά Πξσηνδηθεία ηελ
8ε/10/2020 παξαβιέπνληαο πξνθιεηηθά όηη ε αλεκπόδηζηε πξνζθπγή ζηε δηθαηνζύλε απνηειεί ζπληαγκαηηθό δηθαίσκα ηνπ πνιίηε ζε θάζε επλνκνύκελε θαη δεκνθξαηηθή πνιηηεία.
Σε θάζε πεξίπησζε πξέπεη όινη λα γλσξίδνπλ όηη νη ζπληαμηνύρνη :






Πξνζθέξακε πάλσ από ην 50% ηνπ εηήζηνπ εηζνδήκαηόο καο θαηά ηελ 10εηή νηθνλνκηθή θξίζε γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάηαμε ηεο Φώξαο καο.
Μεηείρακε ζε όιεο ηηο ππέξνγθεο ζπζίεο κηαο ζπλερνύο θαη απάλζξσπεο θνξνινγηθήο αθαίκαμεο.
Σηεξίμακε θαη ζηεξίδνπκε αγόγγπζηα ηνπο καθξνρξόληα άλεξγνπο ησλ λεόηεξσλ ειηθηώλ
(παηδηά – εγγόληα), πνπ ηνπο έρνπλ μεράζεη όιεο νη κλεκνληαθέο Κπβεξλήζεηο ,νη πιείζηνη
ησλ νπνίσλ βξήθαλ θαηαθπγή θνληά καο, πεξηνξίδνληαο ζην ειάρηζην ηηο θαηαλαισηηθέο
καο δαπάλεο.

ΦΤΑΝΕΘ ΠΘΑ Ο ΔΘΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΘΟΥΦΩΝ
Πηζηεύνπκε αθξάδαληα όηη ην ΣηΕ ζα ζηαζεί ζην ύςνο ησλ
πεξηζηάζεσλ
ΓΘΑ ΤΗΝ ΔΘΚΑΘΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΘΟΥΦΩΝ

Σελίδα 4

ΣΟ ΠΑΡΑΔΟΞΟ «τνσαξιούφοι φωπίρ ςύνσαξη»
Ζ Αλώηαηε Γεληθή Σπλνκνζπνλδία Σπληαμηνύρσλ Διιάδαο ( ΑΓΣΣΔ) εθθξάδεη
ηελ αγσλία ηεο θαζώο θαζεκεξηλά κεγαιώλεη ε ιίζηα ησλ ζπληαμηνύρσλ πνπ
δελ παίξλνπλ ζύληαμε πεξηκέλνληαο πνιιά ρξόληα λα ιεηηνπξγήζνπλ θαλνληθά όπσο ζα έπξεπε νη αξκόδηεο ππεξεζίεο ηνπ θξάηνπο γηα ηελ ηαρύηεξε
έθδνζε ζπληάμεσλ.
Πνιινί από ηνπο ζπληαμηνύρνπο πνπ δελ ιακβάλνπλ ζύληαμε θαη αλακέλνπλ
«θάπνην θαιό λέν» δνύλε ζε ζπλζήθεο πελίαο. Ενύλε Α-πνξνη πνιιέο θνξέο
έρνληαο ηελ απνξία πσο γίλεηαη θαη ν γηγάληηνο δεκόζηνο ηνκέαο λα αδπλαηεί
λα αληαπνθξηζεί ζην ζπληαγκαηηθό δηθαίσκα ηνπ ζπληαμηνύρνπ: Να ιάβεη γξήγνξα θαη άκεζα ηε ζύληαμή ηνπ από ηε ζηηγκή πνπ θαηαζέηεη όια ηα ραξηηά θαη
γίλεηαη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο.
Ο Υπνπξγόο Δξγαζίαο θ. Κσζηήο Φαηδεδάθεο γηα ην ζέκα απηό:
Γηεθήξπμε: « ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε όια ηα όπια πνπ έρνπκε ζηε δηάζεζή
καο γηα λα είλαη ην Κξάηνο εληάμεη απέλαληη ζηνπο ζπληαμηνύρνπο.
 Αλαθνίλσζε λνκνζεηηθή ξύζκηζε γηα ηελ πξνθαηαβνιή θαη ρνξήγεζε ησλ
εζληθώλ ζπληάμεσλ πνπ ζα ρνξεγεζνύλ αλαδξνκηθά ζηνπο ζπληαμηνύρνπο
θαη
 Σπλέζηεζε Οκάδα εξγαζίαο 100 ζπληαμηνύρσλ κε ζύκβαζε έξγνπ - πξώελ ζηειερώλ ηνπ ΔΦΚΑ θαζώο θαη αμηνπνίεζε πηζηνπνηεκέλσλ επαγγεικαηηώλ - γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηώλ έθδνζεο ησλ νξηζηηθώλ ζπληάμεσλ.
Καη ελώ ηα κέηξα είλαη ζηε ζσζηή θαηεύζπλζε σζηόζν ηίζεηαη ην εξώηεκα: «Μπνξεί ε νηθνγέλεηα ηνπ ελ αλακνλή ζπληαμηνύρνπ λα επηβηώζεη κε
350€ ην κήλα;» Φπζηθά θαη όρη. Γη απηό θαη δεηάκε από ηνλ ππνπξγό Δξγαζίαο λα βειηηώζεη ην ύςνο ηεο πξνθαηαβνιήο θαη αθεηέξνπ λα απνηξέςεη, ε πξνθαηαβνιή απηή λα απνηειέζεη ιόγν επηβξάδπλζεο ησλ δηαδηθαζηώλ ηεο ρνξήγεζεο ησλ δηθαηνύκελσλ νξηζηηθώλ ζπληάμεσλ.


Δπηζεκαίλεηαη όηη ζηελ Δπξώπε ην ζέκα ηεο άκεζεο έθδνζεο ζπληάμεσλ
ην έρνπλ ιύζεη εδώ θαη πνιιά ρξόληα. Δπξσπατθέο ρώξεο πξνεηδνπνηνύλ
ηνπο κειινληηθνύο ζπληαμηνύρνπο κέρξη θαη 5 ρξόληα πξηλ ηελ ζπληαμηνδόηεζή ηνπο, γηα ηελ ζηαδηαθή πξνζθόκηζε ησλ αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθώλ
γηα ηελ ζπληαμηνδόηεζή ηνπο κε ηε ζπκπιήξσζε ηεο ειηθίαο ησλ 65 ή ησλ
67 εηώλ. Έηζη ε θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο είλαη άκεζε ζηνλ επόκελν κήλα
ηεο ζπληαμηνδόηεζεο.
Δκείο σο ρώξα κε ην πιενλέθηεκα πιένλ ηεο ςεθηαθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ
θξάηνπο πόζα ρξόληα ζα πξέπεη λα πεξηκέλνπκε γηα λα πάξνπκε σο ζπληαμηνύρνη ηηο ζπληάμεηο καο;

