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Το ΚΙΝΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ είναι ένα 

σωματείο ανεξάρτητο και ακηδεμόνευτο. Η 

αναγκαιότητά του φάνηκε την εποχή των μνημονίων 

που οι συνταξιούχοι βρεθήκαμε ταξικά ανοργάνωτοι, 

με σωματεία που ούτε μπόρεσαν ούτε ήθελαν να 

αντισταθούν και να σταθούν στο ύψος των 

περιστάσεων… 
 

Έτσι η καταλήστευση των συντάξεών  μας αποτέλεσε 

τον εύκολο μονόδρομο για όλες τις κυβερνήσεις που 

διαχειρίστηκαν τα μνημόνια  από το 2010 μέχρι 

σήμερα 
 

Στο Καταστατικό μας είναι διατυπωμένες οι αρχές 

και οι κατευθύνσεις που πρέπει να καθορίζουν ένα 

αυτόνομο, ταξικό και ακηδεμόνευτο σωματείο.   
 

Η εφαρμογή των αρχών αυτών βρίσκεται στην 

ενεργητική συμμετοχή  των μελών μας σε όλες τις 

διαδικασίες και στην αλλαγή νοοτροπίας που πρέπει 

να διαποτίσει ολόκληρη την εργαζόμενη κοινωνία 

(εργαζόμενους, άνεργους και συνταξιούχους) 

 

Το σωματείο μας φιλοδοξεί να συμβάλλει στην 

αλλαγή αυτή όχι μόνο στα λόγια αλλά και με πράξεις, 

που στοχεύουν  στην αγωνιστικότητα, στην ταξική 

ανεξαρτησία και αλληλεγγύη και στην ανιδιοτέλεια. 

 

Δεν πρέπει να υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στο 

Δ.Σ. που αποφασίζει και τα κάνει όλα και στα μέλη 

που υπακούουν  και τα περιμένουν  όλα απ' αυτό! 

 

  

 
 

Αντιπροσωπεία του Δ.Σ.  
καταθέτει στεφάνι  

στο Πολυτεχνείο την 16.11.2018 
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 

ΝΟΜΟ: Παναγιώτης Μπρόφας 
Αγίου Στεφάνου 21 - Σπάτα - ΤΚ 19004 
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ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  

 
Πρόεδρος:  Βαγγέλης Διαμάντης 

                          

Αντιπρόεδρος: Μιχάλης Ηλιάκης 

 

Γεν. Γραμματέας: Παναγιώτης Μπρόφας  

 

Αναπλ. Γεν. Γραμματέα: Χαριτίνη Βασιλοπούλου 

 

Ταμίας: Δέσποινα Δημητριάδου - Ραυτοπούλου 

 

Υπεύθ. Πολιτ. & Δημ. Σχέσεων: Γιάννης Τζίτζης 

 

Αναπλ. Ταμίας: Μπάμπης Υφαντής 

 

Οργανωτικός Γραμματέας: Ιωσήφ Χαραλαμπίδης 
 

Μέλη: 
 

Βασιλική Δήμου 

Βασιλική Τσούνη 

Τζάνος Ορφανός 

Βαγγέλης Φύτρος 

Γιώργος Κομπότης 

Δημήτρης Μαρμαρινός 

Κώστας Κραββαρίτης    
 

=============================================== 

 

Το έντυπο αυτό φιλοδοξεί να 

γράφεται από όλους τους 

συνταξιούχους.  Περιμένουμε 

προτάσεις σας, άρθρα κλπ…  

Η  συντακτική επιτροπή είναι υπό 

διαμόρφωση. Περισσότερα 

προσεχώς… 

 
 
Έξω απ' το ΣτΕ, επιμένοντας για την 

αντισυνταγματικότητα του ν. Κατρούγκαλου… 

============================== 

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ 

Δ.Σ. ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ…. 

 
Θέλουμε να τονίσουμε - κι αυτό απορρέει  

από τις αρχές  ενός σωματείου διαφορετικού 

-  ότι τα μέλη του Δ.Σ. δεν έχουμε κανένα 

συνδικαλιστικό μισθό, σεβόμαστε τις 

συνδικαλιστικές συνδρομές των συναδέλφων 

-  μελών και προσπαθούμε να προσφέρουμε 

το χρόνο μας ανιδιοτελώς και χωρίς κανένα 

προσωπικό όφελος… Ούτε καν τα έξοδά μας 

(οδοιπορικά, τηλεφωνήματα κλπ)…  

 

Σ' ότι αφορά την προσωπική προσφορά και 

συμμετοχή καθενός και καθεμιάς από τα 

μέλη του ΔΣ είναι αυτονόητο ότι αυτό 

επαφίεται και καθορίζεται από τις ανάγκες 

και την συνειδητότητα του κάθε μέλους. 

 

Εσείς- τα μέλη μας - έχετε τον τελικό λόγο 

για να μας κρίνετε! 

 

Τέτοια σωματεία αντιμετωπίζουν - ιδιαίτερα 

στις μέρες μας - τον  πόλεμο με διάφορες 

μορφές, συνήθως ύπουλες, όπως 

υπονόμευση, διαλυτικότητα, φημολογία κλπ,  

γιατί, όπως είναι φανερό, "χαλάμε την 

πιάτσα" για μερικούς… 

=============================== 

 

 
 

 



 

ΟΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ 
 

Συμμετείχαμε και υποστηρίζουμε όλες τις 

κινητοποιήσεις των συνταξιούχων ανεξάρτητα από 

τους διοργανωτές τους. 

 

Επισκεφθήκαμε όλα τα κόμματα προεκλογικά σε 

όλες τις εκλογές που μεσολάβησαν και απαιτήσαμε 

να δεσμευτούν και να εκφράσουν δημόσια τη θέση 

τους για τις συντάξεις μας. 

 

Ξεκινήσαμε πρώτοι τις αγωγές από το 2013, και τα 

μέλη μας (όσα συμμετείχαν) με την απόφση του ΣΤΕ 

είναι ανάμεσα στους ελάχιστους (1972) 

συνταξιούχους που δικαιούνται αναδρομικά από το 

2012. 

 

Αναδείξαμε πρώτοι το θέμα  των παράνομων 

περικοπών  στις επικουρικές συντάξεις, 

συγκεντρωθήκαμε και διαμαρτυρηθήκαμε στο 

ΕΤΕΑ, στη Φιλελλήνων. 

 

Καταγγείλαμε τα παπαγαλάκια των καναλιών και 

τα διαπλεκόμενα δικηγορικά  γραφεία, 

προστατεύσαμε τα μέλη μας από αγωγές και άσκοπα 

έξοδα. Στο τέλος υποχρεώσαμε -  μαζί με άλλους 

συνταξιούχους -  το Υπουργείο Εργασίας να 

επιστρέψει τα παρανόμως κρατηθέντα αναδρομικά 

μας. 

 

Επιλέξαμε συνεργάτη - δικηγόρο, που μας 

εκπροσωπεί επάξια έκτοτε στις δικαστικές 

διαδικασίες, σε μαζική συνέλευση, αφού πριν 

επισκεφθήκαμε τουλάχιστον 15 δικηγορικά γραφεία 

και παρουσιάσαμε τις προτάσεις τους. Το με τίμημα 

για την κατάθεση κάθε αγωγής είναι περίπου 25 €, 

όταν η δικηγορική πιάτσα των "καναλλάτων 

εργατολόγων" καθιστούσε τις αγωγές κοστοβόρα και 

αποτρεπτική διαδικασία 
 

Συμβάλλαμε μαζί με άλλα σωματεία να βγει η  

απόφαση του ΣΤΕ του 2015 που αποφάνθηκε ότι οι 

περικοπές του 2ου μνημονίου είναι 

αντισυνταγματικές και ότι  οι συντάξεις πρέπει να 

επανέλθουν στα επίπεδα της 1.1.2012. 
 

Οι κινητοποιήσεις για να γίνει πράξη η απόφαση 

αυτή με συγκεντρώσεις και αγωγές συνεχίζονται 

μέχρι  να δικαιωθούμε.  

 

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε την ακατανόητη 

στάση άλλων ενεργών σωματείων αλλά και όλων  

των ανενεργών που συνειδητά ή όχι 

αποπροσανατόλιζαν τους συνταξιούχους, με 

συνέπεια να χαθούν οριστικά τα αναδρομικά για τα 

μέλη τους από το 2012 μέχρι τον Ιούνιο του 2015… 

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι αν και απέτρεπαν τα μέλη 

τους να χρησιμοποιήσουν κι αυτή τη μορφή πάλης -  

διεκδικώντας δικαστικά - σήμερα ζητάνε να 

επιστραφούν τα αναδρομικά από τον Ιούνιο του 2015 

και μετά…. 
 

Γιατί όχι από  την 1.1.2012 που βγήκαν  παράνομες 

οι περικοπές του 2ου μνημονίου; Δηλαδή 

αναγνωρίζουν την απόφαση του ΣτΕ, η οποία 

δικαιώνει όσους είχαν προσφύγει μέχρι τον Ιούνιο 

του 2015 αλλά θα πρέπει να αναγνωρίσουν και τη 

δική τους ευθύνη και ανεπάρκεια, αφού απέτρεπαν 

τους συναδέλφους να κάνουν αγωγές και έτσι 

έχασαν τα αναδρομικά από το 2012 - 2015!!!! 
 

Αν είναι συνεπείς, με αυτά που ισχυρίζονται, ότι 

δηλαδή το μαζικό κίνημα θα υποχρέωνε τις 

κυβερνήσεις να επαναφέρουν  τα κλεμμένα 

αποθεματικά, θα πρέπει να έχουν σαν  σύνθημα την 

επιστροφή όλων των αναδρομικών από το 2012 

μέχρι σήμερα για όλους…. 
 

Όπως και νάχει με τα λάθη και τις παραλείψεις μας 

θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να είμαστε μέρος 

της λύσης για το συνδικαλιστικό κίνημα και όχι 

μέρος του προβλήματος. 
 

Γι αυτό προσπαθήσαμε να έρθουμε σε επαφή με 

άλλα σωματεία - χωρίς μέχρι τώρα να έχουμε απτά 

αποτελέσματα - για να μπορέσουμε να 

συνεργαστούμε, να συντονίσουμε τη δράση μας και 

να συμβαδίσουμε μαζί τους σε κοινούς αγώνες…. 
 

Οι προσπάθειες συνεχίζονται.. 

============================== 
 

 
 



 

Δικαιολογητικά για τις 
αγωγές… 

 

Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για τις 

προσφυγές (αγωγές) και για τη συνέχισή 

τους είναι τα εξής: 

Α. Για όσους συνταξιούχους του Ιδιωτικού Τομέα 

που ήδη έχουν προσφύγει με αγωγή και έχουν 

μνημονιακές κρατήσεις {καλύπτουμε το 

μεσοδιάστημα μέχρι τον Δεκ. του 2018}: 

 

1. Ένα τελευταίο μηνιαίο εκκαθαριστικό της 

κύριας σύνταξης. 

2. Ένα μηνιαίο εκκαθαριστικό της επικουρικής 

σύνταξης μέχρι τον Αύγουστο του 2016. 

 

Β. Για όσους συνταξιούχους του Ιδιωτικού Τομέα 

έχουν μνημονιακές κρατήσεις και δεν έχουν ως 

τώρα προσφύγει. {Σύμφωνα  με την απόφαση του 

ΣτΕ, δικαιούνται αναδρομικά από 10.6.2015}. 

Όμως εμείς ζητάμε αναδρομικά από την 1.1.2014 

(για πριν έχει επέλθει παραγραφή) μέχρι τον Δεκ. 

του 2018 

 

1. Απόφαση κύριας σύνταξης 

2. Απόφαση επικουρικής σύνταξης 

3. Τα μηνιαία εκκαθαριστικά της κύριας 

σύνταξης {όσα υπάρχουν} από την 1.1.2014 

μέχρι σήμερα και επικουρικής από 1.1.2014 

μέχρι τον Αύγουστο του 2016. 

4. Υπεύθυνη δήλωση με τα προσωπικά στοιχεία 

5. Εξουσιοδότηση για το δικηγόρο (με τον οποίο 

συνεργάζεται το σωματείο μας) 

6. Αίτηση εγγραφής στο ΚΙΝΗΜΑ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (για όσους δεν είναι μέλη 

μας) 

  

Γ. Για όσους συνταξιούχους του Ιδιωτικού Τομέα 

δεν έχουν μνημονιακές κρατήσεις {ζητάμε τα 

δώρα, 800 Ευρώ για κάθε χρόνο από το 2014 μέχρι 

τέλους του 2018}. 

 

1. Απόφαση κύριας σύνταξης 

2. Απόφαση επικουρικής σύνταξης 

3. Ένα εκκαθαριστικό της κύριας και της 

επικουρικής σύνταξης για κάθε έτος. 

4. Υπεύθυνη δήλωση με τα προσωπικά στοιχεία 

5. Εξουσιοδότηση για το δικηγόρο (με τον οποίο 

συνεργάζεται το σωματείο μας) 

6. Αίτηση εγγραφής στο ΚΙΝΗΜΑ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (για όσους δεν είναι μέλη 

μας) 
 

 
Ομαδικό πρόγραμμα υγείας 

(κάρτα υγείας) του 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
 

Μετά από προτροπή πολλών συναδέλφων 
μας και  εκτεταμένη έρευνα αγοράς στο 

χώρο της υγείας, το ΚΙΝΗΜΑ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ προχώρησε στη 

δημιουργία ενός ομαδικού προγράμματος για 

τα μέλη του και τις οικογένειές τους. 
 

 Το πρόγραμμα αυτό δεν έχει όριο ηλικίας, 

μπορούν να ενταχθούν όλα τα μέλη μας και οι 

οικογένειές τους. 

 Το πρόγραμμα δεν έχει ηλικία λήξης 

 Εξειδικευμένο τηλεφωνικό κέντρο θα  

ενημερώνει αναλυτικά, θα εξηγεί όλες τις 

παροχές και θα εγγράφει στο πρόγραμμα. 

 Σε κάθε μέλος που θα εγγραφεί θα 

αποσταλεί συμβόλαιο με courier και  έξοδα 

της εταιρίας καθώς και κάρτες πιστοποίησης 

για κάθε μέλος της οικογένειας. 

 

Πετύχαμε μεγάλη έκπτωση και ενιαία 

χαμηλή τιμή συμμετοχής για όλα τα μέλη 

μας ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. 

Συγκεκριμένα: 
 

 59 € για το μέλος μας ετήσια 

 109 € για το ανδρόγυνο ετήσια 

 129 € για πενταμελή οικογένεια ετήσια (2 

γονείς και 3 παιδιά μέχρι 30 ετών} 

 Στο οικογενειακό πρόγραμμα στη θέση των 

παιδιών μας να μπορούμε να εντάξουμε τα 

εγγόνια μας. 

 Τα παιδιά μας άνω των 30 ετών μπορούν να 

ενταχθούν στο πρόγραμμα και να εντάξουν 

και τα μέλη της δικής τους οικογένειας με τα 

ίδια προνόμια και τις ίδιες τιμές. 

 

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την εταιρία 

NHS {New Health System}, η οποία διαχειρίζεται 

προγράμματα πρωτοβάθμιας περίθαλψης για 

λογαριασμό εταιριών, οργανισμών, συλλόγων, 

συνεταιρισμών κλπ 

 

Συμμετοχή μπορείτε να δηλώσετε στο email: 

info@kinsin.gr, στο FAX 2105200365, στο 

τηλέφωνο 2105200025 ή στον υπεύθυνο της 

Ασφαλιστικής Ζήκα Αντώνιο στα τηλέφωνα 

6981380561 ή 6934919350  
 

 


