
ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΠΟ 26.11.2018 ΕΩΣ 14.12.2019  

 

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,  

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στην 

σημερινή Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσής μας.  

Όπως προβλέπεται από το καταστατικό της Ένωσης, θα σας αναγνώσω τα 

πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου για την περίοδο από 26.11.2018 έως 

14.12.2019. Και θα το κάνω αυτό όχι μόνο επειδή προβλέπεται από το 

καταστατικό, αλλά και για να ενημερωθείτε για όσα έπραξε το Δ.Σ. στο κρινόμενο 

χρονικό διάστηκα, ώστε να είστε σε θέση να κρίνετε και να αξιολογήσετε το έργο 

του και να εκθέσετε τις απόψεις σας, όποιες και αν είναι αυτές, θετικές ή 

αρνητικές.  

Για οικονομία χρόνου και για να υπάρξει δυνατότητα, στη διάρκεια των εργασιών 

της Γενικής Συνέλευσης, να λάβετε τον λόγο και να εκθέσετε τις απόψεις σας όσο 

γίνεται περισσότεροι, δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, που άλλωστε δεν προσφέρουν 

τίποτε, αλλά θα σας εκθέσω τις βασικές ενέργειες και πράξεις του Δ.Σ. στο 

διάστημα που πέρασε από την συγκρότησή του σε σώμα στις 26.11.2018 μέχρι 

σήμερα.  

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του καταστατικού, σκοπός της Ένωσης είναι, εκτός των 

άλλων, η σύσφιξη των φιλικών δεσμών, η αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια μεταξύ 

των μελών, η προώθηση των συμφερόντων των μελών, η επίλυση των εκάστοτε 

συνταξιοδοτικών και υγειονομικών θεμάτων, αλλά και η ανάπτυξη επιστημονικών 

και πολιτιστικών δραστηριοτήτων και η διοργάνωση συναφών εκδηλώσεων.  

Αμέσως μετά την συγκρότησή του σε σώμα, το Δ.Σ. ασχολήθηκε κυρίως με την 

επίλυση συνταξιοδοτικών θεμάτων που ήταν και είναι σε κρίσιμη φάση, χωρίς 

όμως να παραλείψει και την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια των 

χρονικών δυνατοτήτων.  

Να αρχίσω λοιπόν από τις πολιτιστικές δραστηριότητες που είναι και πιο 

ευχάριστες: 

1) Όπως ξέρετε στις 24.2.2019 πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση κοπής 

της βασιλόπιτας στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ. Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες 

την ημέρα εκείνη, η προσέλευση των συναδέλφων ήταν πολύ μεγάλη και μέσα σε 

ευχάριστο και εορταστικό κλίμα έγινε η κοπή της βασιλόπιτας και η δεξίωση που 

ακολούθησε.  



2) μετά από αρκετό καιρό και ύστερα από απαίτηση πολλών συναδέλφων, 

οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε με επιτυχία πενθήμερη εκδρομή από 9 έως 13 

Οκτωβρίου στην Ανατολική μακεδονία και Θράκη. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες όσων 

συναδέλφων συμμετείχαν, σε όλη την διάρκεια της εκδρομής επικράτησε 

ευχάριστο κλίμα και έγιναν επισκέψεις σε αρκετά αξιόλογα μνημεία και αξιοθέατα 

της περιοχής.  

3) Στις 3 Οκτωβρίου 2019 η Ένωσή μας συμμετείχε, ως συνδιοργανώτρια, στην 

εκδήλωση εορτασμού του Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτη. Το προεδρείο και 

μέλη του Δ.Σ. παρακολούθησαν τη δοξολογία στον μητροπολιτικό Ναό Αθηνών και 

στην συνέχεια την πολιτιστική εκδήλωση που έγινε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 

Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.  

4) Εκπροσώπηση της Ένωσής μας: 

1) Στις 15.12.2018 στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων 

εκπροσώπησε την Ένωσή μας ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνο Βαμβακίδης. 

2) Στις 9.2.2019 στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης των Διοικητικών Δικαστών 

εκπροσώπησε την Ένωσή μας ο Β' Αντιπρόεδρός του Δ.Σ. κ. Γεώργιος Φαλτσέτος, 

που απηύθυνε ένθερμο συναδελφικό χαιρετισμό και ευχήθηκε καλή επιτυχία στις 

εργασίες της Συνέλευσής τους.  

3) Ο Α' Αντιπρόεδρός του Δ.Σ. Δημήτριος Αναστασόπουλος στην Γενική Συνέλευση 

της Ένωσης των μελών του ΝΣΚ εκπροσώπησε την Ένωσή μας και απηύθυνε 

συναδελφικό χαιρετισμό.  

4) Στις 6,7,8/9/2019 στο Συνέδριο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδος 

για τους νέους κώδικες η Ένωσή μας εκπροσωπήθηκε από τη Γενική Γραμματέα κ. 

Γεωργία Μουτεβελή και τον Ταμία κ. Γεώργιο Ζώη. 

Θέματα Υγειονομικής Περίθαλψης  

Στις 6.3.2019, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, υπογράφηκε η σύμβαση παροχής 

ιατρικών υπηρεσιών στα μέλη της Ένωσης με την Κλινική Αθηνών «ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ». 

Σύμφωνα με τη σύμβαση η ταυτοποίηση των δικαιούχων πραγματοποιείται είτε με 

την κάρτα προνομίων της Κλινικής που έχει χορηγηθεί στα μέλη με βάση την 

προηγούμενη σύμβαση, είτε με το ατομικό βιβλιάριο αναγνώρισης, θεωρημένο με 

την καταβολή της ετήσιας συνδρομής. Στις 6.3.2019 υπογράφηκε η σύμβαση 

παροχής ιατρικών υπηρεσιών με την Κλινική Αθηνών «ΕΡΡΙΚΟΣ NΤΥNAN». Για την 

παροχή των υπηρεσιών εκδόθηκαν από την Κλινική ονομαστικές κάρτες που 

διανέμονται στα γραφεία της Ένωσης κάθε Τετάρτη που τα γραφεία είναι ανοιχτά 



από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι.  

Οι εκπτωτικές παροχές και των δύο συμβάσεων έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 

της Ένωσης.  

Θέματα συνταξιοδοτικά και οργανωτικά  

1) Στις 10.12.2018 στάλθηκε στην Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. 

Αχτσιόγλου και τον Υφυπουργό του ίδιου Υπουργείου κ. Πετρόπουλο Υπόμνημα με 

τεκμηριωμένες απόψεις και προτάσεις του Δ.Σ. για τα συνταξιοδοτικά μας θέματα. 

2) Στις 5.2.2019 πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων συνάντηση με τον Υφυπουργό κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο και τη 

Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Στυλιανή Βρακά. Η συνάντηση και η 

συζήτηση των συνταξιοδοτικών θεμάτων έγινε σε πολύ θετικό κλίμα και ο 

Υπουργός και η Γενική Γραμματέας διαβεβαίωσαν το Δ.Σ. ότι τα ζητήματα που 

τέθηκαν θα επιλυθούν με θετικό τρόπο, πράγμα όμως που δεν έγινε, εκτός από 

την μη αναζήτηση των περικοπών του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016 που δεν έγιναν 

κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο του 2016 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017, 

για τις οποίες υπήρχε αρχικά η σκέψη να αναζητηθούν αναδρομικά.  

3) Στις 18.9.2019 στάλθηκε έγγραφο στους αρμόδιους Υπουργούς και στο Ενιαίο 

Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών και ζητήθηκε η επίλυση του 

ζητήματος επιστροφής ασφαλιστικών παροχών εφάπαξ από ορισμένους 

συνταξιούχους συναδέλφους.  

4) Στις 22.11.2019 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της 

Ένωσης με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Βρούτση. Η 

υποδοχή του κ. Υπουργού στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ήταν φιλική και 

το κλίμα της συζήτησης που ακολούθησε ήταν θετικό. Ο κ. Υπουργός έδωσε άνεση 

χρόνου στα μέλη του Δ.Σ. να αναπτύξουν τεκμηριωμένα τις απόψεις τους για τα 

συνταξιοδοτικά θέματα που απασχολούν τα μέλη της Ένωσης.  

μεταξύ των άλλων συζητήθηκαν: α) η εκτέλεση των αποφάσεων 1-4/2018 του 

Ειδικού Δικαστηρίου του άρθρου 88 παρ. 2 του Συντάγματος και των σχετικών 

αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου για την περικοπή των συντάξεων με το 

άρθρο 13 του Ν. 4387/2016 και τη μείωση των συντάξεων με το άρθρο πρώτο 

παράγρ. Β υποπαράγραφος Β3 του Ν. 4093/2012, β) το ζήτημα της  

Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), γ) το ύψος των συντάξεων των 

συναδέλφων που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν από την Υπηρεσία μετά την 

12.5.2016 (έναρξη εφαρμογής του Ν. 4387/2016) και δ) ο τρόπος του νέου 



επανυπολογισμού των συντάξεων των ήδη συνταξιούχων κατά την 12.5.2016, 

καθώς και η έκδοση και ανακοίνωση των πράξεων του πραγματοποιηθέντος ήδη 

επανυπολογισμού των συντάξεων. Ο κ. Υπουργός και οι παριστάμενοι νομικοί του 

σύμβουλοι, άκουσαν με προσοχή και κατανόηση τις απόψεις των μελών του Δ.Σ. 

και ύστερα από ανταλλαγή απόψεων, ο Υπουργός υποσχέθηκε ότι θα μελετηθούν 

σύντομα τα επιμέρους θέματα που συζητήθηκαν και διαβεβαίωσε ότι θέση δική 

του και του Πρωθυπουργού είναι να εκτελεσθούν οι αποφάσεις των δικαστηρίων 

μέσα στις οικονομικές δυνατότητες της χώρας.  

5) Στις 19.11.2019 έγινε συνάντηση του Δ.Σ. με τον Υφυπουργό Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Μηταράκη και συζητήθηκαν τα ίδια πιο πάνω θέματα. Ο 

κ. Μηταράκης διαβεβαίωσε τα μέλη του Δ.Σ. ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να 

εκτελεσθούν οι αποφάσεις των δικαστηρίων στα πλαίσια των δυνατοτήτων της 

οικονομίας. Ζήτησε δε την συνεργασία του Δ.Σ. για την επίλυση των ζητημάτων 

που συζητήθηκαν.  

6) Τέλος, με απόφαση του Δ.Σ. συγκροτείται Επιτροπή από μέλη της Ένωσής μας, η 

οποία μετά από έρευνα και μελέτη του τρόπου εκδόσεως των συντάξεων και του 

ύψους αυτών, για τους συναδέλφους που αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν από 

την Υπηρεσία μετά την 12/5/2016, θα εκφέρει την γνώμη της αν πρέπει και ποιο 

ένδικο μέσο ενδείκνυται να ασκηθεί στην προκειμένη περίπτωση, χωρίς φυσικά να 

δεσμεύει κανένα συνάδελφο από το να κάνει ότι επιθυμεί.  

Ακόμη στις 20.3.2019 προσλάβαμε υπάλληλο στην Γραμματεία μας την κ. Φωτεινή 

Γιαννοπούλου, η οποία βοηθάει πολύ στην καλή λειτουργία του γραφείου μας. 

Επίσης, αναθέσαμε στον φοροτεχνικό κ. Δημήτριο Τσάλα να διεκπεραιώνει όλες τις 

φορολογικές υποχρεώσεις της Ένωσής μας. Ζητήσαμε και λάβαμε από την Ένωση 

Δικαστών και Εισαγγελέων οικονομική ενίσχυση για τις δαπάνες αγοράς και 

εγκατάστασης τεχνικού εξοπλισμού, ανανέωση ιστοσελίδας και εκκαθάριση 

μητρώου μελών, προσθήκη στην ιστοσελίδα της Ένωσης κυκλώματος για την 

ανάπτυξη πλατφόρμας, αποστολής ενημερωτικών e-mail και sms, εκτύπωση 

βιβλιαρίων αναγνώρισης μελών (ταυτοτήτων) συνολικής δαπάνης 2.080,00 Ευρώ. 

Ευχαριστούμε και δημόσια την αδελφή Ένωση για αυτή την οικονομική ενίσχυση. 

Στις 19.11.2019 έγινε αίτημα προς τον ΕΦΚΑ για την οικονομική ενίσχυση της 

Ένωσής μας από την υποχρεωτική παρακράτηση των 0,20 λεπτών του Ευρώ από 

τις συντάξεις όλων των συνταξιούχων. Επίσης συντάχθηκε και αναρτήθηκε στην 

ιστοσελίδα της Ένωσης σχέδιο αίτησης, που μπορούν να καταθέσουν τα μέλη μας 

προς τον ΕΦΚΑ, αφού λάβουν τα ενημερωτικά τους σημειώματα. 

Έγινε ενημέρωση των μελών μας για άσκηση αρχικών και συμπληρωματικών 



αγωγών ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις αξιώσεις από περικοπή του 

άρθρου 13 του Ν. 4387/2016 (πλαφόν Κατρούγκαλου) και την μείωση των 

συντάξεων με τον Ν. 4093/2012 για τα έτη 2014 έως τον Σεπτέμβριο του 2017.  

Κυρίες και Κύριοι συνάδελφοι να είστε βέβαιοι ότι το Δ.Σ. παρακολουθεί στενά την 

πορεία των συνταξιοδοτικών θεμάτων που απασχολούν τα μέλη μας, ιδίως μετά 

τις συναντήσεις με τους αρμόδιους Υπουργούς και θα σας ενημερώνει τακτικά για 

τις όποιες, θετικές πιστεύουμε, εξελίξεις με αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της 

Ένωσης, με e-mail και sms (μηνύματα), καθώς και προφορικά στα γραφεία της 

Ένωσης τις ημέρες που είναι ανοιχτά.  

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και σας εύχομαι καλές γιορτές.  

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2019  

Η Γενική Γραμματέας  

Γεωργία Μουτεβελή  


