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Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ATE

Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ  Η

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ

Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ, κατόπιν της 32/2019 
απόφασης του Γ.Σ., σε Γενική Συνέλευση, την 30/5/2019, ημέρα  Πέμπτη και 
ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία του Συλλόγου (Αμερικής 6, 6ος όροφος) με 
θέματα ημερησίας διάταξης:
1.-  Διοικητικός  και  Οικονομικός Απολογισμός.
2.- Έγκριση Ισολογισμού 2018.
3.- Έγκριση  Προϋπολογισμού 2019.
4.- Ανάγνωση έκθεσης ελέγχου Εξελεγκτικής  Επιτροπής για τη χρήση 2018.
5.- Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού και απαλλαγή ευθυ-

νών Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής.
6.-  Διάφορα θέματα και προτάσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την άνω ημερομηνία η Συνέλευση θα επανα-
ληφθεί την Πέμπτη 6/6/2019* την ίδια ημέρα και ώρα, στο ίδιο μέρος και 
με τα αυτά θέματα.

ΓΙΑ  ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  ΑΤΕ
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ              ΓΙΩΡΓΟΣ  ΜΑΛΑΜΗΣ

* Σας κάνουμε γνωστό, ότι οι συνάδελφοι που θα έλθουν στη Γενική Συνέλευση από 
την Περιφέρεια, θα λάβουν αποζημίωση των ναύλων τους, προσκομίζοντας τα εισι-
τήριά τους (ΚΤΕΛ, ΟΣΕ και ΠΛΟΙΩΝ – όχι ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ). 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να προηγηθεί  επικοινωνία με το Σύλλογο.

  

Ενοποίηση συλλογων 
Το μεγάλο στοίχημα

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,

Επανερχόμαστε με αισιοδοξία στο μεγάλο αυτό θέμα, που δεν 
έχει ακόμα ρίξει «τίτλους τέλους» ενώ περιμένετε να ακούσετε 
ότι η  ενοποίηση ολοκληρώθηκε. 

Η αλήθεια, είναι πως η βούληση υπάρχει αλλά η υλοποίηση εί-
ναι πολύπλοκη διαδικασία, απαιτεί συναινέσεις και συγκλίσεις και 
από τις δύο πλευρές, αρχικά σε επίπεδο Συμβουλίων και Γενικών 
Συμβουλίων και στο τέλος από την πλειοψηφία των μελών του 
Συλλόγου μας για την αλλαγή του Καταστατικού με Πανελλαδική 
ψηφοφορία, καθώς και πολλές γραφειοκρατικές ενέργειες που η 
ολοκλήρωσή τους δεν εξαρτάται από εμάς.

Ξέρουμε πολύ καλά, από την καθημερινή επαφή που έχουμε όλα 

τα μέλη του Δ.Σ. με τους συναδέλφους - συνταξιούχους μας, ότι  η 
ενοποίηση είναι  απαίτηση και βούληση όλων.

Και είναι ένα αίτημα όχι σημερινό και είναι μια προσπάθεια που έχει 
αρχίσει χρόνια πριν. Το ότι δεν έχει ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, δεν 
είναι τυχαίο. Υπάρχουν πραγματικές πρακτικές δυσκολίες.

Παρ’ όλα αυτά, τώρα, είμαστε αποφασισμένοι να γίνει. Το θέλουμε 
όλοι και το απαιτούν οι συνθήκες. 

Στην ιστοσελίδα του Συλλόγου syntaxiouxosatebank έχει αναρτηθεί 
σχέδιο του Καταστατικού και περιμένουμε τυχόν παρατηρήσεις προ-
κειμένου να επισπευτούν οι διαδικασίες. 

ΤΟ Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας μετά τις τε-
λευταίες εξελίξεις που επήλθαν με την 
προκήρυξη και διενέργεια εκλογικής δια-
δικασίας του Πανελληνίου Συλλόγου και 
προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικα-
σίες της Ενοποίησης, συγκάλεσε Έκτακτο 
Γενικό Συμβούλιο που πραγματοποιήθηκε 
στις 8.5.2019 και αποφάσισε ομόφωνα να 
προτείνει τις άμεσες και από κοινού συνε-
δριάσεις με το Δ.Σ. του Πανελληνίου, κάθε 
πρώτη Τετάρτη του μήνα (και έκτακτες εν-
διάμεσα) προκειμένου να προχωρήσουμε 
στην επίλυση των ελαχίστων διαφορών 
που υπάρχουν, στο υπό έγκριση νέο Κατα-
στατικό αλλά και στη κοινή αντιμετώπιση 
των προβλημάτων του μας απασχολούν.  

Το επόμενο Δ.Σ. του Συλλόγου μας, θα 
γίνει την Τετάρτη 5 Ιουνίου, παραμονή 
της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 
και εντός του Μαΐου θα μπορούσε να γί-
νει έκτακτο μικτό Δ.Σ., δηλ. με συμμετοχή 
και των δύο Διοικητικών Συμβουλίων των 
Συλλόγων για την επίσπευση των διαδικα-
σιών της Ενοποίησης. 

Σε ενημέρωση του Διοικητικού Συμβου-
λίου του Πανελληνίου για τις αποφάσεις 
αυτές, μας πληροφόρησαν πως μέχρι την 
διενέργεια των εκλογών τους, στις 20 Ιου-
νίου και την ανάδειξη νέου Δ.Σ., δεν νομι-
μοποιούνται να κάνουν συμφωνίες κατά 
συνέπεια, δεν έχουν νόημα και οι συζητή-
σεις. 
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ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Του…………………………………………………του ………………..…………..……
Συνταξιούχου ΑΤΕ,  με ΑΜΑ/ΕΦΚΑ :………………………………..………….....
ΑΜΚΑ:……………. ΑΦΜ:………………………, ΔΟΥ: ……………………………, 
Οδός: …………………………………αριθ :…… Περιοχή : ……………………….
Τηλ. :………………………

ΠΡΟΣ
Τον ΕΦΚΑ - Τοπικό Υποκ/μα Εντασσομένων Ταμείων και Κλάδων – ΤΣΠΑΤΕ, 
οδός Δραγατσανίου, αριθ. 8, Αθήνα.
Επειδή έχω καταβάλλει αδιαλείπτως υψηλότερα ποσοστά εισφορών έναντι εκεί-
νων του ΙΚΑ από την πρόσληψή μου στην ΑΤΕ, μέχρι και την 31.12.2010 και όχι 
μόνο από το 1987 και μετά,
Επειδή έχουν καταβληθεί υψηλότερα ποσοστά εισφορών για τους αναγνωρισμέ-
νους και εξαγορασμένους πλασματικούς χρόνους, ασφάλισης, όπως στρατού, 
σπουδών, άδειας άνευ αποδοχών κλπ, τα οποία ποσοστά δεν λήφθηκαν υπόψη,
Επειδή, κατά παράβαση του Νόμου 4387/2016, σε συνδυασμό με την πάγια, 
ομοιόμορφη και μακρόχρονη πρακτική, από τον Ιανουάριο 2019 έχουν παύσει 
να εκδίδονται τα μηνιαία Σημειώματα των Συντάξεών μου και πολύ περισσότερο 
δεν μου έχει γνωστοποιηθεί ούτε η διαδικασία ούτε οι παράμετροι που λήφθη-
καν υπόψη για τον επανυπολογισμό της, 
•	 Διαμαρτύρομαι έντονα για το απαράδεκτο έλλειμμα ενημέρωσής μου,
•	 Αμφισβητώ τόσο τη νομιμότητα όσο και την ορθότητα του επανυπολογισμού 

της Κύριας Σύνταξής μου,
•	 Αδυνατώ, εξ αντικειμένου, να ασκήσω σήμερα τα δικαιώματα που μου 

παρέχει ο Νόμος 861/1979, και
•	 Επιφυλάσσομαι παντός δικαιώματός μου, για την όποια βλάβη διαπιστωθεί 

ότι έχω υποστεί εξ αιτίας του, κατ’ άγνωστο πως, συντελεσθέντος επανυπο-
λογισμού της Σύνταξής μου.

                                                  …………………, ……………………….
                                                    (ημερομηνία)          (τόπος)               
      
    
     ………………………………….
     (υπογραφή)

ΕΠΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ 

ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΑΣ

Με τη σύνταξη του Μαρτίου 2019 προχώρησε, επιτέλους 
και για μας, ο επανυπολογισμός των Κύριων Συντάξεων 
και οι καταθετικοί λογαριασμοί μας πιστώθηκαν με τα 
πληρωτέα ποσά που προέκυψαν μετά τον υπανυπολογι-
σμό αυτό. 

Με βάση την ενημέρωση που έχει ο Σύλλογος, διακρί-
νονται οι ακόλουθες τρεις περιπτώσεις σχετικά με τα 
πληρωτέα ποσά:
•	 Οι περισσότεροι Συνάδελφοι δεν διαπίστωσαν κάποια 

μεταβολή στο πληρωτέο ποσό της Σύνταξής τους.
•	 Αρκετοί Συνάδελφοι διαπίστωσαν μια αύξηση στο 

πληρωτέο ποσό τους.
•	 Κάποιοι άλλοι, τέλος, διαπίστωσαν μειώσεις, που 

οφείλονται στην κατάργηση, από 1.1.2019, του Επι-
δόματος Τέκνων.

Επειδή, έχουμε βάσιμες ενδείξεις ότι ο επανυπολογισμός 
των Κύριων Συντάξεών μας έγινε κατά τρόπο που έρχεται 
σε πλήρη αντίθεση προς το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και 
προκειμένου να μη θεωρηθεί ότι εμείς, οι Συνταξιούχοι 
της ΑΤΕ, αποδεχόμαστε το αποτέλεσμα του επανυπολο-
γισμού αυτού, με το πληρωτέο ποσό, στο οποίο αυτές κα-
τέληξε

σας καλούμε
να αντιδράσουμε άμεσα, συμπληρώνοντας και υπο-
βάλλοντας, όσο πιο γρήγορα γίνεται, τη συνημμένη ΔΙΑ-
ΜΑΡΤΥΡΙΑ στον ΕΦΚΑ – Τοπικό Υποκ/μα Εντασσομένων 
Ταμείων και Κλάδων – ΤΣΠΑΤΕ, Δραγατσανίου 8, 105 59, 
Αθήνα, κρατώντας αντίγραφό της, με τον αριθμό πρωτο-
κόλλου της ή την απόδειξη της συστημένης επιστολής, με 
την οποία θα την έχετε ταχυδρομήσει.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο ΣυνταξιΟυχΟΣ ατΕ

Δίμηνη έκδοση ιδιοκτησίας

του Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ

Γραφεία: Αμερικής 6, 6ος όροφος

Τηλ.: 210-3637726, 210-3623583

FAX: 210-3602101

Τιμή φύλλου: 0,1

Το e-mail του Συλλόγου μας είναι:

silsinate@hotmail.com

Εκδότης-Διευθυντής

Δημήτριος Μαράντος

Αίαντος 19Β, Κηφισιά, Τ.Κ. 145 64

Δημιουργικό / Εκτύπωση:

www.alkodi.gr

Αριστοτέλους 91, Πλ. Βικτωρίας

Τηλ.: 211-0121994

ΑΤΖΕΝΤΑ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
AΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ 4051 ΚΑΙ 4093/2012

Προσδιορισμός συζήτησης 

Αποστολίδης 
6 Μαΐου 2019 -  (2η, 3η και 4η ομαδική αγωγή)

Συζητήθηκαν και αναμένεται η απόφαση.

10 Μαΐου 2019 –  (5η και 6η ομαδική αγωγή)
Η 6η ομαδική συζητήθηκε και αναμένεται η απόφαση.

Η 5η αναβλήθηκε γιατί ο ΕΦΚΑ δεν είχε προσκομίσει φάκελο και η νέα ημερομηνία 
συζήτησης είναι η 18.10.2019.

10 Ιουνίου 2019 –  (1η ομαδική αγωγή)
19 Ιουνίου 2019 –  (7η ομαδική αγωγή)

Τσέλιου
6 Ιουνίου 2019 –  (1η ομαδική αγωγή)

9 Ιανουαρίου 2020 – (2η ομαδική αγωγή)

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αποστολίδης
24 Μαΐου 2019 – Αποστολίδης

Αναμένεται να αναβληθεί, λόγω εκλογών.
4 Ιουνίου 2019  - Αποστολίδης (ΑΜΕΑ)
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  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - 1

ΠΡΟΣΟΧΗ:
•	 Η κατάθεση των 20 ευρώ, γίνεται απευθείας, στους λογαριασμούς των Δικηγορικών Γραφείων.
•	 Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο Σύλλογο (Αμερικής 6, 10671, Αθήνα).
•	 Όσοι έχουν καταθέσει ήδη αγωγή, το χρονικό διάστημα που αυτή καλύπτει, είναι μέχρι και τον Απρίλιο του 2016. Κατά συνέπεια ακόμα 

και όσοι έχουν προσφύγει ήδη στη δικαιοσύνη, μπορούν να προσφύγουν για το επόμενο χρονικό διάστημα, αποστέλλοντας εκ νέου τα 
δικαιολογητικά τους. 

•	 Οι αγωγές κατατίθενται σε ομάδες των 49 μελών. 
•	 Ο τρόπος εκτύπωσης των εκκαθαριστικών αναλύεται σε κάθε φύλλο της εφημερίδας μας. 

Για κάθε διευκρίνιση απευθυνθείτε στα τηλ. του Συλλόγου 2103637726 και 2103623583, καθημερινά 8:00 – 15:00 και στο 6974330245.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Το 2018 έκλεισε ο πρώτος Κύκλος, με την κατάθεση 25 ομαδικών αποζημιωτικών αγωγών, από μέλη του Συλλόγου ή κληρονόμους 

τους. Από τις αρχές του 2019 ξεκινά ένας ΝΕΟΣ Κύκλος, ο οποίος θα ολοκληρωθεί ΕΑΝ και ΟΤΑΝ ακυρωθούν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, 
οι αντισυνταγματικές διατάξεις των Νόμων 4051/2012 και 4093/2012.

Μετά τον επανυπολογισμό, αρχικά των Επικουρικών, [τον Αύγουστο 2016], και πρόσφατα, [το Μάρτιο 2019], των Κύριων Συντάξεών 
μας, διαπιστώνεται ότι εξακολουθούμε να υφιστάμεθα τις δυσβάσταχτες συνέπειες των παράνομων, ως αντιβαινουσών στο Σύνταγμα 
και στην ΕΣΔΑ, μειώσεων των μηνιαίων Συντάξεών μας και καταργήσεων των Δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και του Επιδόματος 
Άδειας, τα οποία λαμβάναμε μέχρι και το 2012, ως αποτέλεσμα των αντισυνταγματικών διατάξεων των δύο ως άνω Νόμων.

Για την αποκατάσταση των συνεπειών αυτών, που μας ακολουθούν ακόμη και μετά το Νόμο 4387/2016, ΞΕΚΙΝΑΜΕ ένα Νέο Κύκλο 
Ομαδικών Αποζημιωτικών Αγωγών των 49 μελών του Συλλόγου εκάστη. 

Αναλυτική Ανακοίνωση για το θέμα καθώς και τα έγγραφα του κάθε δικηγορικού γραφείου, θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου  
syntaxiouxosatebank – ενημέρωση της 6.2.2019 - η οποία παρακαλούμε να διαβαστεί για να αποφευχθούν ανεπιθύμητες καθυστε-
ρήσεις.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αντίγραφο Πράξης Απονομής Κύριας Σύνταξης ή Απόφαση Δ/ντή του ΙΚΑ, με τους χρόνους ασφάλισης (αναζήτηση ΕΦΚΑ (ΑΤΕ) Δρα-
γατσανίου 8 – 10559, 2103621304).

2. Αντίγραφο Πράξης Απονομής Επικούρησης (αναζήτηση ΕΤΕΑΕΠ (ΑΤΕ-ΕΛΕΜ) Φιλελλήνων 13-15 - 10557, 2105219716).
3. Ενημερωτικά Σημειώματα Κύριας Σύνταξης, Ιανουαρίου 2015, και Δεκεμβρίου 2018. Ο Ιανουάριος 2015, που δεν εκδίδεται ηλε-

κτρονικά, πρέπει να το ζητάτε από το ΕΦΚΑ – π. Τ.Σ.Π.ΑΤΕ στο 2103621304.
4. Ενημερωτικά Σημειώματα Επικουρικής Σύνταξης, πριν από Μάρτιο του 2015, εφόσον υπάρχουν μεταβολές διαφορετικά αρκεί η 

συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμών από το ΕΤΕΑΕΠ (πορτοκαλί κουτάκι δίπλα στο πράσινο της εκτύπωσης).
5. Ενημερωτικό Σημείωμα Ανάλυσης Επανυπολογισμού Κύριας (από το ΕΦΚΑ, δεν υπάρχουν ακόμα) 
6. Ενημερωτική Ανάλυση Αναπροσαρμογής Επικουρικής Σύνταξης (πορτοκαλί κουτάκι, δίπλα στην επιλογή εκτύπωση του τελευταίου 

μήνα πληρωμής).  
7. Εξουσιοδότηση του Δικηγόρου της επιλογής σας με θεωρημένο το ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ, από ΚΕΠ ή Αστυν. Τμήμα.
8. Ιδιωτικό Συμφωνητικό του Δικηγόρου της επιλογή σας, ΣΕ 3 ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ (απλή, πρωτότυπη υπογραφή).
9. Φωτοτυπία ταυτότητας, 2 όψεων.
10. Αντίγραφο Κατάθεσης των 20 ευρώ, στο λογαριασμό του δικηγόρου της επιλογής σας, που καλύπτει το κόστος του Πρωτοδικείου.
11. Αντίγραφο ηλεκτρονικής αίτησης στο ΕΦΚΑ (όποιοι την έχουν υποβάλλει εντός του 2018, ΠΡΟΣΟΧΗ : ισχύει για 6 μήνες από την 

ημερομηνία υποβολής).
12. Ενημερωτικά Σημειώματα Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης των μηνών, πριν και μετά από κάθε τυχόν μεταβολή για οποιοδήποτε 

λόγο των αντισυνταγματικών μειώσεων, κατά την περίοδο από 1.1.2013 έως κάποιο μήνα του 2019.

Μεταβολή ορίζεται: συμπλήρωση ηλικίας 55 ή 60 ετών μέσα στο χρονικό διάστημα που καλύπτει η αγωγή, η ενηλικίωση ή η ολοκλήρω-
ση των σπουδών των παιδιών καθώς και η λύση του γάμου.

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

5032 060279 834

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

5015 015865 771

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΑΜΑΛΙΑ 5104 087768 064

ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6061 010135 789

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ
1. Ενημερωτικά Σημειώματα Κύριας και Επικουρικής 

Σύνταξης του μήνα θανάτου του Συνταξιούχου.
2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Συνταξιούχου.
3. Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών.
4. Πιστοποιητικό περί ΜΗ Δημοσίευσης Διαθήκης  (έχει 

6μηνη ισχύ).
5. Διαθήκη (όπου υπάρχει).
6. Πράξη Αποδοχής Κληρονομιάς ή Πιστοποιητικό ΜΗ 

Αποποίησής της. 
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ΔίΑΚοπη 
ΕπίΚουΡίΚησ 
συνΤΑΞησ

Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες
Μετά από αρκετές προσπάθειες ήρθαμε, επιτέλους, σε επικοινω-

νία με αρμόδιους του  ΕΤΕΑΕΠ και θέσαμε ερωτήματα που έχουν 
προκύψει μετά την εφαρμογή των Νόμων 4554/18-7-2018 και 
4578/3-12-2018, σχετικά με την έναρξη και διακοπή του δικαιώ-
ματος στη λήψη επικουρικής σύνταξης. 

Ερώτηση 1η: Σε ποιους δεν θα «κόβεται» η Επικουρική Σύνταξη 
από την εφαρμογή του Νόμου;

Σε όσους συνταξιούχους μέχρι σήμερα, δεν έχει διακοπεί η Επι-
κουρική Σύνταξη, δεν πρόκειται να διακοπεί. 

Ερώτηση 2η: Σε ποιους θα επαναχορηγηθεί η Επικουρική Σύντα-
ξη και από πότε;

Η επικουρική σύνταξη θα επαναχορηγηθεί σε όσους έχει διακοπεί 
από 4.12.2018 και μετά. 

Ερώτηση 3η: Τι θα γίνει με όλους εκείνους που έχει διακοπεί η 
Επικουρική Σύνταξη από τον Ιούλιο του 2014;

Δυστυχώς, οι συνάδελφοί μας, αυτοί, σύμφωνα με ερμηνεία των 
Νομικών Υπηρεσιών του ΕΤΕΑΕΠ, δεν καλύπτονται από τις διατά-
ξεις των παραπάνω Νόμων.

Σας υπενθυμίζουμε ότι από το 2014 ο Σύλλογος, με ασφαλιστι-
κά μέτρα, αποζημιωτικές και πιλοτικές αγωγές έχει προσφύγει 
στο ΣτΕ και στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, για την επίλυση αυτής 
της παρανομίας και αναμένουμε τις αποφάσεις των Δικαστηρίων. 
Στις 24 Μαΐου, είχε ορισθεί ημερομηνία συζήτησης της υπόθεσης, 
που όμως λόγω εκλογών, θα πάρει νέα ημερομηνία συζήτησης, την 
οποία και αναμένουμε.

Συγχρόνως, είμαστε σε επαφή με δικηγορικά γραφεία, που μετά 
αυτές τις νέες εξελίξεις, θα εξετάσουν τη περίπτωση προσφυγής 
όλων, όσων έχει διακοπεί η Επικουρική Σύνταξη στη Δικαιοσύνη, 
αν οι προσπάθειες για επέκταση του νόμου σε όλους τους Συνταξι-
ούχους, δεν ευδοκιμήσει. 

Το δίκιο ήταν και είναι με το μέρος μας και πιστεύουμε πως γρή-
γορα θα λήξει η περιπέτεια και των άλλων συναδέλφων μας.

Η συσπείρωση των μελών μας συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, με αποτέλεσμα  οι εγγραφές του προ-
ηγούμενου έτους  να ανέλθουν σημαντικά.

Ευχαριστούμε τους συναδέλφους για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο έργο του Συλλόγου μας και 
υποσχόμαστε να συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε  και να διεκδικούμε τα συμφέροντά  τους.

Για το λόγο αυτό καλούμε όσους συνταξιούχους της πρώην ΑΤΕ, απέχουν απ΄το Σύλλογο να μας 
προσεγγίσουν και να ενημερωθούν για τα θέματά μας:

1.- Πορεία Ενοποίησης Συλλόγων.
2.- Ενέργειες για τη διακοπή της Επικούρησης.
3.- Αποτελέσματα επανυπολογισμού των συντάξεων.
4.- Θέσεις του Συλλόγου μας για το ΤΥΠΑΤΕ κ.λ.π.
Σας περιμένουμε !!!!

Αθρόες νέες 
εγγραφές 

μελών 
στον 

σύλλογο

σας θέλουμε κοντά μας!!!

  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - 2

Μετά από πολύ πίεση για συνάντηση με αρμόδιους του Υπουργείου Οικονομικών για το θέμα της καταβολής υπολοίπου της αποζημίω-
σης απόλυσης στις 16 Απριλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών κ. Τσακαλώτο.

Εκπρόσωπος των συνταξιούχων, σ’ αυτή τη συνάντηση, ήταν ο Γ. Γραμματέας, κ. Μαλαμής. Ο Υπουργός, υποσχέθηκε πως πρόθεση του, 
είναι να προχωρήσει στην σταδιακή καταβολή του υπολοίπου 50% της αποζημίωσης, σε 3 δόσεις, την 1η το 2019, τη 2η το 2020 και την 
3η το 2021. Οι  λεπτομέρειες της καταβολής θα ξεκαθαρισθούν από τους νομικούς σύμβουλους της κάθε πλευράς.

Δεν είναι αυτό ακριβώς που θέλαμε μετά από 7 χρόνια αναμονής αλλά περιμένουμε η υπόσχεση αυτή να γίνει πράξη και σε κάθε περί-
πτωση συνεχίζουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη. μέχρι την τελική δικαίωση των νεότερων συνταξιούχων μελών μας.

ΦΩΣ ΣΤΟ ΒΑΘΟΣ ΤΟΥ ΤΟΥΝΕΛ ΓΙΑ ΤΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ!

Εξελίξεις
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 ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

Την 16η Μαΐου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, το 4ο Εκλογοαπο-
λογιστικό Συνέδριο της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Εργα-
τών Ελλάδος. 

Η Ομοσπονδία των Συνταξιούχων Τραπεζοϋπαλλήλων (ΟΣΤΟΕ) 
συμμετείχε στο Συνέδριο και την εκλογική διαδικασία.

Η εκλογική μάχη ανάδειξε ανάμεσα στα τακτικά μέλη του Δ.Σ. 3 
μέλη του Συλλόγου μας, τους κ.κ. Ανδρεαδάκη Δημήτριο, ο οποίος 
εκλέχθηκε 2ος τη σειρά ψήφων, Μαλαμή Γεώργιο 8ος στη σειρά 

και Μητσιόπουλο Ιωάννη, 29ος τη σειρά. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. είναι η μοναδική Τριτοβάθ-

μια Οργάνωση Συνταξιούχων, η οποία επιμελείται δραστήρια την 
προβολή των προβλημάτων των συνταξιούχων με παραστάσεις σε 
κυβερνητικούς παράγοντες, Υπουργεία (Εργασίας και Υγείας), κόμ-
ματα και λοιπούς Φορείς (ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ) με την υποβολή τεκ-
μηριωμένων υπομνημάτων, παράλληλα με τη προβολή τους μέσω 
τηλεοπτικών εμφανίσεων του Προεδρείου της.

Συμβούλιο Διοίκησης

Πρόεδρος: Ανδρεαδάκης Δημήτριος (μέλος Δ.Σ. του Συλλόγου)
Αναπληρωτής Πρόεδρος: Αποστολόπουλος Βασίλειος
Γενικός Γραμματέας: Βογιατζής Πέτρος 
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Μαλαμής Γεώργιος 
(Γεν, Γραμματέας του Συλλόγου μας)

Γραμματέας Οικονομικού: Νιάρχος Γεώργιος
Αναπληρωτής Γραμματέας Οικονομικού: 
Καραθανάσης Κυριάκος
Γραμματέας Οργανωτικού: Κοντούλης Κωνσταντίνος 
Αναπληρωτής Γραμματέας Οργανωτικού: 
Δαμιανός Βασίλειος

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

Ο Σύλλογός μας, έχει επιδιώξει την συνεργασία με τα Πολυιατρεία 
της Alpha Bank, για την εξασφάλιση παροχών υπηρεσιών ποιότητας 
Πρωτοβάθμιας και σε μερικές περιπτώσεις Δευτεροβάθμιας Περί-
θαλψης για τα μέλη του. 

•	 Η ετήσια συνδρομή κατ’ άτομο ανέρχεται στα 20 ευρώ.
•	 Για τα  παιδιά ηλικίας 11-18 ετών, η ετήσια συμμετοχή έχει 

κόστος 10 ευρώ.
•	 Για τα παιδιά έως 10 ετών, η συμμετοχή, είναι δωρεάν.
•	 Για τα παιδιά άνω των 18 ετών, η συμμετοχή είναι 20 ευρώ.

Τα Πολυϊατρεία λειτουργούν:
	ΑΘΗΝΑ: Σταδίου και Σανταρόζα γωνία.

	ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τσιμισκή 85 – 3ος όροφος (πλησίον Μητρόπολης).
	ΠΑΤΡΑ: Βασ. Γεωργίου 6 – 2ος όροφος (αναμένεται η λειτουργία του). 

Στο πρόγραμμα ήδη συμμετέχουν 200 μέλη του Συλλόγου μας.
Οι εγγραφές γίνονται μέσω της γραμματείας του Συλλόγου 
(υπογραφή αίτησης, φωτοτυπίες βιβλιαρίων ΕΟΠΥΥ, ετήσια 
συνδρομή).
Με την εγγραφή, η εξυπηρέτηση είναι άμεση, παρότι η παρα-
βολή της κάρτας μέλους, καθυστερεί.

Μετά την εγγραφή σας, μέσω του Συλλόγου, κάθε πληροφορία 
και υπηρεσία (για όλους) παρέχεται από τη γραμματεία των 
Πολυϊατρείων, στο τηλ. 2105201800.

  ΥΓΕΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK
Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες,
Σας γνωρίζουμε ότι  αναμένεται η εφαρμογή ενός νέου ασφαλιστικού προγράμματος νοσοκομειακής περίθαλψης που αφορά συντα-

ξιούχους της ALPHA BANK αλλά και συνταξιούχους που προέρχονται από άλλες Τράπεζες (Εμπορική, Ιονική κλπ)
Είμαστε σε διαπραγμάτευση με το Σύλλογο της Alpha για να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή στο πρόγραμμα μελών του Συλλό-

γου μας, που ήδη εξυπηρετούνται από τα Πολυϊατρεία,  το οποίο περιλαμβάνει:

•	 Ηλικία ασφαλισμένου μικρότερη ή ίση με το 70ο έτος.
•	 Το πρόγραμμα λήγει με τη συμπλήρωση του 80ου έτους της ηλικίας.
•	 Συμπλήρωση και υπογραφή ερωτηματολογίου (ασθένειες που υπάρχουν κλπ).
•	 Μηνιαίο ασφάλιστρο 46 ευρώ.
•	 Κάλυψη δαπάνης νοσοκομειακής περίθαλψης μέχρι του ποσού των 17.000 ευρώ, ετησίως. 
•	 Η συμμετοχή ασφαλισμένου στη δαπάνη αυτή, ανέρχεται στο 20%.
•	 Εφόσον ο ασφαλισμένος είναι μέλος των Πολυϊατρείων της Alpha Bank, η συμμετοχή 20% καλύπτεται από τα Πολύϊατρεία και 

συνεπώς η συμμετοχή είναι μηδενική.
•	 Συμβεβλημένα Νοσοκομεία : Υγεία, Μητέρα, Λευκός Σταυρός, Ευρωκλινική Αθηνών και Παίδων, Mediterraneo (Γλυφάδα), Άγι-

ος Λουκάς, Θεσσαλονίκη.
Μόλις υπάρχουν θετικά αποτελέσματα θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Δύο μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου μας στη Διοίκηση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε
Μετά τις εκλογές της 16ης Μαΐου 2019 και στο πλαίσιο των προβλεπόμενων Καταστατικών Διατάξεων , σε σχετική συνεδρία-

ση του νέου Δ/Σ της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. την 23ην Μαΐου 2019,το Συμβούλιο Διοίκησης συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK
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  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

ΤΡΙΤΗ 9 – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019

1η ημέρα: Αθήνα – Νεάπολη – Κύθηρα
Αναχώρηση το πρωί με προορισμό το λιμάνι της Νεάπολης Λακωνίας απ’ όπου θα 
πάρουμε το καράβι για τα μαγευτικά Κύθηρα. Άφιξη, μεταφορά στο ξενοδοχείο μας 
στην Αγία Πελαγία, τακτοποίηση, διανυκτέρευση.

2η ημέρα: Λιβάδι – Χώρα – Καψάλι
Μετά το πρωινό για το Λιβάδι, θα δούμε το Βυζαντινό Μουσείο, την εκκλησία της 
Αναλήψεως και στην θέση Κατούνι, την πέτρινη γέφυρα κτισμένη επί Αγγλοκρατί-
ας το 1822. Θα συνεχίσουμε για την όμορφη Χώρα με έντονο αρχιτεκτονικό ενδια-
φέρον. Θα δούμε αρχοντικά, πανέμορφες κατοικίες ευγενών, το μεσαιωνικό Ενε-
τικό κάστρο, κ.α. Για να φτάσουμε στο Καψάλι, βρίσκεται πάνω από δύο Δίδυμους 
κολπίσκους και είναι το κέντρο διασκέδασης του νησιού όπου και θα γευματίσου-
με. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Ποταμός – Παναγία Μυρτιδιώτισσα – Μυλοπόταμος – Καταρράκτης 
– Καραβάς
Συνεχίζουμε την γνωριμία με το νησί. Ακολουθεί επίσκεψη στον Ποταμό, κεφαλο-
χώρι του νησιού, «της κυρίας το χωρίο» που ονομάστηκε έτσι όταν κτίστηκε εκεί 
ο ναός της Παναγίας της Ιλαριώτισσας για να στεγάσει την εικόνα της Παναγίας με 
το έντονο βλέμμα που λέγεται ότι την έφεραν από τα Ιεροσόλυμα. Στην συνέχεια 
θα επισκεφθούμε την Παναγία την Μυρτιδιώτισσα, το μεγαλύτερο μοναστήρι του 

νησιού. Συνεχίζουμε για τον Μυλοπόταμο, παραδοσιακό χωρίο, που ήταν κέντρο 
μιας από τις διοικητικές περιφέρειες του νησιού κατά την Ενετοκρατία. Η πλατεία 
του Μυλοποτάμου με το καμάρι, η φόνισσα, ο μικρός καταρράκτης και η νεράιδα, 
παραμονή για γεύμα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας περνώντας από τον Καραβά 
και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Μητάτα – Αγία Μονή – Αβλεμόνας – Νεάπολη – Αθήνα
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε το χωριό Μητάτα και την Αγία Μονή. Συνεχί-
ζουμε για το παραθαλάσσιο χωριό Αβλέμονας, με τους μικρούς κολπίσκους και το 
μικρό Ενετικό Κάστρο, παραμονή για γεύμα. Επιβίβαση στο πλοίο και αναχώρηση 
για Νεάπολη. Επιστροφή στην Αθήνα, με ενδιάμεση στάση.

Κόστος: 189 ευρώ/άτομο
Περιλαμβάνονται: 
•	 Μεταφορές με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
•	 Διαμονή στο ξενοδοχείο ANATOLI 3* & PANTONIA 3*  σε δίκλινα δωμάτια
•	 Πρωινό σε μπουφέ
•	 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Νεάπολη – Κύθηρα – Νεάπολη
•	 Αρχηγός/συνοδός εκδρομής, ασφάλεια αστικής ευθύνης, ΦΠΑ

Δεν περιλαμβάνονται:
•	 Δημοτικός Τουριστικός Φόρος
•	 3 δείπνα σε τοπική ταβέρνα (30 ευρώ)

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καθημερινά 8-3 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου. Υπεύθυνη: κα Στούμπη Μαίρη. 
Τηλέφωνα: 210/3637726 και 210/3623583

ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΥΝΑΡΤΖΙΔΗΣ
ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΠΑΤΡΙΔΕΣ
Δύο ιστορίες σαν μυθιστόρημα εξελίσσονται 
παράλληλα, ξεκινάνε το 1882 στην Ανδριανούπο-
λη και κοντά σ’ αυτήν, όταν έρχονται στη ζωή δύο 
άνθρωποι που έζησαν στ’ αλήθεια, και σταματάνε 
το 1922- είναι τα χρόνια που ένας πόλεμος μετά 
τον άλλον, άλλαξαν τον κόσμο τους, στη Θράκη 
που γεννήθηκαν, στην Ελλάδα, στον ευρύτερο 
βαλκανικό χώρο, σε ολόκληρη την Ευρώπη…

ΙΛΔΕΦΟΝΣΟ ΦΑΛΚΟΝΕΣ
Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ
14ος αιώνας. Η πόλη της Βαρκελώνης 
βρίσκεται στη στιγμή της μεγαλύτερης 
ακμής της. Έχει επεκταθεί προς τη Ριμπέρα, 
την ταπεινή συνοικία των ψαράδων, οι 
κάτοικοι της οποίας αποφασίζουν να 
χτίσουν, με τα χρήματα των εχόντων 
και τους κόπους των μη εχόντων, τον 
μεγαλύτερο ναό όλων των εποχών που να 
δοξάζει την Παρθένο: τη Σάντα Μαρία ντε 
λα Μαρ, την Παναγία της Θάλασσας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΙΟΥΡΤΙΔΗΣ
ΚΑΝΓΚΑ

Μέσα στο βαθύ της ψυχής των άλλων ανθρώπων, δεν ξέρουμε τι υπάρχει. Δεν μπορούμε να δούμε ποιος ζυγός είναι 
φορεμένος… 
Τώρα το ξέρει! Τίποτα σ’ αυτόν τον κόσμο δεν είναι όπως φαίνεται… 
Ένα μυθιστόρημα που μας ταξιδεύει στον Γαλατά και στην Πόλη, στη Σμύρνη και στη Γερμανία, στο Διδυμότειχο και στην 
Αθήνα. Ένα μυθιστόρημα που βασίζεται πάνω σε πραγματικά γεγονότα.

Bιβλιοπροτάσεις

«ΒΙΛΑ ΙΡΙΔΑ» (Ψαρί Φοράδα Ηρακλείου)
Για όλους τους μήνες του καλοκαιριού

3 διανυκτερεύσεις σε τρίκλινο ΜΟΝΟ 110 ευρώ.
4 διανυκτερεύσεις σε τρίκλινο ΜΟΝΟ 150 ευρώ.

Πληροφορίες: Γιανναδάκης Γιώργος, τηλ.: 2810221962, 6944750298

ΚΡΗΤΗ
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Κ Α Σ Υ Α Τ Ε
Ο ΚΑΣΥΑΤΕ, Συνεταιρισμός που έχει ιδρυθεί από το 1935, αναδιοργανώνεται και εκσυγχρονίζεται συνεχώς, προσφέροντας νέες υπηρεσίες σε όλους τους 

Τραπεζοϋπαλλήλους και στα μέλη των οικογενειών τους. Σήμερα ο ΚΑΣΥΑΤΕ για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των συναλλασσομένων του, μεταξύ άλλων  
δραστηριοποιείται και στους παρακάτω τομείς :

Κ ι ν η τ ή  Τ η λ ε φ ω ν ί α
Συνεργαζόμαστε τόσο με την Cosmote όσο και με τη Vodafone παρέχοντας πολλά εναλλακτικά προγράμματα, που δεν είναι ευρέως διαδεδομένα και στα 

οποία μπορεί ο κάθε χρήστης να ενταχθεί ανάλογα με τις τηλεπικοινωνιακές του ανάγκες.   Διατίθεται, μεταξύ άλλων, απεριόριστος χρόνος για ενδοεταιρικές 
κλήσεις,  χρόνος ομιλίας προς κινητά και σταθερά και δυνατότητα χρήσης δεδομένων από το κινητό σας, ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ σε προνομιακές τιμές.

Σ τ α θ ε ρ ή  Τ η λ ε φ ω ν ί α
Σε συνεργασία με τη Vodafone, παρέχουμε τη δυνατότητα με μηνιαίο πάγιο ΜΟΝΟ €20,40 ΤΕΛΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ να έχετε:
•	 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ	χρήση	προς	εθνικά	δίκτυα	σταθερής	τηλεφωνίας
•	 300	λεπτά	σε	όλα	τα	εθνικά	κινητά
•	 Απεριόριστο	Internet	24	Mbps
•	 Δυνατότητα	ενεργοποίησης	διεθνών	κλήσεων
•	 ΔΩΡΕΑΝ	ο	εξοπλισμός	router,ΚΑΙ
•	 ΔΩΡΕΑΝ	ΤΑ	ΤΕΛΗ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ	€50.40	

Θα	χαρούμε	να	σας	ενημερώσουμε	στα	τηλέφωνα	2103610844,	2103621284,	
ή	να	μας	επισκεφθείτε	στα	γραφεία	μας	Ομήρου	13,	στον	4ο	όροφο.

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Α. ΜΑΡΙΟΣ
ΓΑΣΤΡΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ – ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ 

Γαστροσκοπήσεις – Κολονοσκοπήσεις – 
Ορθοσκοπήσεις 

Αστυπάλαιας 4, Ντεπώ, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2314 008988 - Κιν. 6995 037270

email: margav900@yahoo.com
◆ Δέχεται κατόπιν ραντεβού

◆ Γίνονται επισκέψεις κατ’ οίκων 
◆ Ειδικές τιμές για συνταξιούχους ΑΤΕ

Κουρεμάδα Ελισάβετ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

Άργους 123, Ακ. Πλάτωνος, Αθήνα
ΤΗΛ: 698 7428 873

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΤΕ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΙΝΟΣ
Οδοντίατρος 

Κορίνθου 200 & Κολοκοτρώνη, Πάτρα
Τηλ.: 6980 650 640

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΠΑΤΡΙΝΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ 

Κολοκοτρώνη 14, 2ος Όροφος, Πάτρα (Ρήγα 
Φεραίου & Κολοκοτρώνη)

Τηλ.: 2610 009757, Κιν.: 6986 169721

Τσίγκος Εμμανουήλ
Γενικός χειρουργός - Εξειδικευθείς 

στην Ογκολογική Χειρουργική
Καρνεάδου 45

Κολωνάκι – 10676, Τηλ.: 2130067602

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΠ. ΓΩΓΟΥ
Οδοντίατρος

Master εξειδίκευσης στην Κλινική 
Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου

Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σίνα & Βησσαρίωνος 6 - Αθήνα

Τηλ.: 210 90 19 448
Βλαχόπουλος Φ. Δημήτριος

Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος Md, MSc
Λοιμώξεις αναπνευστικού, βρογχικό άσθμα, 

διάμεσες πνευμονοπάθειες, μελέτη διαταραχών 
ύπνου, διακοπή καπνίσματος, βρογχ. έλεγχος

Ιατρείο 1: Κων/νου Καραμανλή 193, 
Θεσ/νικη, Τηλ.: 2314 035107
Ιατρείο 2: Λέκκα 23-25, Κιλκίς, 

Τηλ.: 2341 102898, Κιν.: 6937 123067
Κατ’ οίκον επισκέψεις 

Κοντοές Νικόλαος
Οδοντίατρος

Αγίου Κωνσταντίνου 70, Ηλιούπολη 
(Μετρό - στάση Αγ. Δημητρίου)

Τηλ.: 210-9700780, 
Κιν.: 6944 625 199

Χαμηλές τιμές σε όλους τους 
ασφαλισμένους και στις οικογένειες του 

πρώην ΤΥΠΑΤΕ

Θεόδωρος Θεοφίλου
Ουρολόγος – Ανδρολόγος 

Πλατεία Κυψέλης 15, Οδός Κασταλίας
Τηλ.: 2121043297, Κινητό: 6978359511

e-mail: theofilou@yahoo.gr

Στέφανος Λέων. Βαούτης
Κλινικός Υπνοθεραπευτής CCHT

Διακοπή Καπνίσματος με Υπνοθεραπεία 

Δημητρακοπούλου 12, Καλλιθέα
Τηλ. – Φαξ: 210-9567413

Κιν. 6942033399, 6980802051
stefanos@vaoutis.gr

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
«Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ» 

Ι.Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Αθήνα – Σόλωνος 129

Τηλ.: 210-3843043, 210-3301380
info@ypapanti.com

Ειδικά τμήματα γλαυκώματος, ωχράς κηλίδας, 
στραβισμού, εγχειρήσεων, καταρράκτη κ.λπ.

Dr ΡΑΜΜΟΣ Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
Αγ. Αλεξάνδρου 35, 17561, Παλαιό Φάληρο

Τηλ. 210 9818685 - Κιν. 693 2213644
Δέχεται καθημερινά με ραντεβού

Ειδικές τιμές σε Συνταξιούχους Αγροτικής

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ε. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ
Ειδ. Αλλεργιολόγος παίδων – 

ενηλίκων – Στρατιωτικός Ιατρός 
Αναπλ. Διευθυντής Αλλεργιολογικού 

Τμήματος 
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
Φαιδριάδων 11, Κυψέλη, 11364

Τηλ.: 210-8652992, Κιν.: 6974068066

Ρερρές Κυριάκος
Οδοντίατρος – Προσθετολόγος

Master Προσθετικής – Εμφυτεύματος 
Πανεπιστημίου Λονδίνου

Ιατρείο: Χαριτωνίδου 33 – Νέο Ψυχικό
Τηλ. 210 6774 868, Κιν. 697 3731 527

ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
ΧΡησΤΑΚου ΤωνίΑ

● ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ
● ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΗ
● ΔΗΞΕΩΣ
● FULL MOUTH

● ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
● ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
ΓΝΑΘΩΝ

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 35, 10682 ΑΘΗΝΑ 4ος όροφος
Τηλ.: 210 38 39 012 

email: christakoutonia@gmail.com
ΠΡΩΙΝΑ: 9-1

ΑΠΟΓ.: 3-8 (εκτός Τετάρτης)

Δημήτριος Τσιούλος
Ιατρός Παθολόγος 

Δ. Βερνάρδου 26, Βριλήσσια 15235
Τηλ. 210 6848551, Κιν. 693 6531100

Ειδικές τιμές στους συνταξιούχους ΑΤΕ

Ευαγγελία Ευστρατίου
Αρχιτέκτων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ

Ανακαινίσεις Αρχιτεκτονικές εφαρμογές, 
Αρχιτεκτονικές μελέτες και οικοδομικές 

άδειες. 
Ατρειδών 7, Χαριλάου Θεσσαλονίκη  

Τηλ. 6945 945863, 2311 210872

  ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
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Επανυπολογισμός 
Κύριων Συντάξεων

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 

Όσον αφορά στον επανυπολογισμό της Κύριας Σύνταξης, σας ενημε-
ρώνουμε ότι το Συμβούλιο του Συλλόγου μας, κατέβαλε πολλές προ-
σπάθειες και πρόσφερε κάθε δυνατή βοήθεια και πληροφόρηση προς το 
Υποκ/μα ΕΦΚΑ Εντασσομένων Ταμείων και Κλάδων , για να γίνει ο επα-
νυπολογισμός των Συνάξεών μας, σύμφωνα με τις αυξημένες εισφορές 
που έχουμε πληρώσει. 

Μολονότι ο επανυπολογισμός έγινε και πληρωθήκαμε στις αρχές Μαρ-
τίου με μικρές ή ελάχιστές αυξήσεις και για μικρή μόνο μερίδα συν/χων 
συναδέλφων, ακόμα και σήμερα δεν μπορούμε να δούμε - τυπώσουμε 
τα εκκαθαριστικά για να καταλάβουμε πώς προέκυψε η επανυπολογι-
ζόμενη σύνταξή μας. Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας και σε επίπεδο 
ΟΣΤΟΕ & ΑΓΣΕΕ, για να τα καταφέρουμε.

Ελπίζουμε ότι μετά τις εκλογές θα τα εκδώσουν. Υπομονή!

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ  ΕΛΛΑΔΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ 

(ΑΜΕΡΙΚΗΣ	6	-	6ος	όροφος)
 Ύστερα από την απόφαση Νο 308 του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων ΑΤΕ, που 

λήφθηκε στη συνεδρίαση του, της 16.4.2019.
ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

Τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση για 
τις 12	Ιουνίου	2019	ημέρα	Τετάρτη	και	ώρα	13:30	μμ,	στα	

γραφεία	του	Συλλόγου	Συν/χων	ΑΤΕ,	οδός	Αμερικής	6	-	6ος	
όροφος, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας από το 
Ν.1667/1986 η Γεν. Συνέλευση θα γίνει στις 19 Ιουνίου2019, ημέ-
ρα Τετάρτη την ίδια ωρα, στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα ημερήσι-
ας διάταξης.Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι της απαιτούμενης 

από το Ν.1667/1986 απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα γίνει ΟΡΙ-
ΣΤΙΚΑ	στις	26	Ιουνίου	2019,	ημέρα	Τετάρτη	και	ώρα	13:30μμ	
στον	ίδιο	χώρο	σύμφωνα	με	το	νόμο	και	το	άρθρο	13	παρ.7	

του καταστατικού, χωρίς νεώτερη πρόσκληση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

Χαιρετισμός στο συνάδελφο
Κωστόπουλο Αθανάσιο

Με θλίψη μάθαμε για το χαμό του αγαπητού μας Συναδέλφου 
κ. Αθανάσιου Κωστόπουλου, 23/5/2019, 

Επίτιμου Προέδρου του Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ Βορείου 
Ελλάδος και για πολλά χρόνια Αντιπρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας. 

Μεγάλο το κενό που αφήνει πίσω του. 
Υπόσχεση δική μας ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για τα 

δικαιώματα των Συνταξιούχων.

Θερμά συλλυπητήρια στην Οικογένειά του.

Οι θέσεις του συλλόγου 
μας για το ΤΥΠΑΤΕ

Ενόψει της Ετήσιας Απολογιστικής Γεν.Συνέλευσης του ΤΥ-
ΠΑΤΕ, εμείς σαν Σύλλογος επαναλαμβάνουμε τις θέσεις. Οι δύο 
συνάδελφοι συνταξιούχοι που έχουν εκλεγεί με τις ψήφους μας 
στα Δ.Σ  του ΤΥΠΑΤΕ και ΕΛΕΜ, πρέπει να μεταφέρουν στα Δ.Σ  
να στηρίξουν τις θέσεις μας, οι οποίες είναι:

 
1.Δύο χρόνια μετά τη χορήγηση προκαταβολής εφάπαξ από τα 

αποθεματικά του ΕΛΕΜ, (που έγινε με τρόπο που δεν μας βρί-
σκει σύμφωνους), και ακόμα δεν έχει προχωρήσει η αναλογι-
στική μελέτη .

2.  Δεν έχουν ακόμα τακτοποιηθεί οι άδικες αποφάσεις για αρκετά 
άτομα που είχαν υποβάλει ενστάσεις.

3.Θεωρούμε ότι δικαιούχοι στα αποθεματικά του ΕΛΕΜ και στη 
περιουσία του ΤΥΠΑΤΕ είναι όλοι εκείνοι που έχουν πληρώσει 
εισφορές και επομένως όλοι οι συνταξιούχοι της ΑΤΕ.

4.  Θεωρούμε και ΝΟΕΙΤΑΙ ότι μέλη του ΤΥΠΑΤΕ και του ΕΛΕΜ 
είναι όσοι είχαν υπαχθεί, ακόμη και για περιορισμένο χρονικό 
διάστημα, στην ασφάλιση του ΕΛΕΜ και του ΤΥΠΑΤΕ, ως υπάλ-
ληλοι της ΑΤΕ.

5. Τα μέλη αυτά, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση ή περιορισμό, 
έχουν ισότιμη εκπροσώπηση και δικαίωμα ψήφου σε όλα τα όρ-
γανα των Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία ΤΥΠΑΤΕ - ΕΛΕΜ.

6. Τα κεφάλαια του ΕΛΕΜ έχουν δημιουργηθεί με εισφορές όλων 
όσων ήταν μέλη στο ΤΥΠΑΤΕ και κατέβαλαν εισφορές στον ΤΥ-
ΠΑΤΕ και στον ΕΛΕΜ.

7. Οι Διοικήσεις του ΤΥΠΑΤΕ και του ΕΛΕΜ είναι υποχρεωμέ-
νες εκ του Καταστατικού του ΤΥΠΑΤΕ και του Κανονισμού του 
ΕΛΕΜ (σε συνδυασμό και με τις αποφάσεις 25/2008 ΑΠ και 
2199/2010 ΣτΕ να προστατεύουν τη περιουσία αυτή, για εξυπη-
ρέτηση μόνο των σκοπών του ΕΛΕΜ και όχι του ΤΥΠΑΤΕ γενικά.

8. Δεν αποδεχόμαστε, συνεπώς τη χρησιμοποίηση των κεφαλαί-
ων του ΕΛΕΜ για αλλότριους προς το τροποποιημένο Κανονι-
σμό τους σκοπούς.

9. Καθίσταται αναγκαία η τροποποίηση του Καταστατικού του ΤΥ-
ΠΑΤΕ με επανακαθορισμό της διάκρισης των μελών του σε 
Τακτικά και Έκτακτα σύμφωνα με γνωμοδότηση που έχουμε, 
λαμβάνοντας υπόψη μετά από αναλογιστική μελέτη τις κατα-
βληθείσες μέχρι σήμερα εισφορές, τους σημερινούς δικαιού-
χους του ΤΥΠΑΤΕ και του ΕΛΕΜ, την ανυπαρξία εισφορών και 
το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο.

10. Αν με τις αποφάσεις του Δ.Σ του ΤΥΠΑΤΕ, της Δ.Ε του ΕΛΕΜ 
και τις αποφάσεις που θα ληφθούν στη Γενική σας Συνέλευση 
δεν λάβετε υπόψη τα παραπάνω, θα πράξουμε ότι είναι δυνατό, 
προκειμένου να διαφυλάξουμε και να διασφαλίσουμε τα περι-
ουσιακά δικαιώματα των σκληρά δοκιμασμένων από τη μακρό-
χρονη οικονομική κρίση Συνταξιούχων Συναδέλφων μας.

Εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ και Αγωγές

Συνεχίζονται οι αγωγές για την αλλαγή του ποσοστού κράτησης 
υπέρ ΕΟΠΥΥ από 6% στο 4% σε κύριες και επικουρικές Συντάξεις, 
καθώς τη διαφορά της κράτησης επί της μείωσης 3986/2011 στην 
κύρια σύνταξη. 

Αναλυτικές οδηγίες και έγγραφα δικηγορικών γραφείων θα 
βρείτε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου syntaxiouxosatebank.gr  - 

Tελευταία Ενημέρωση – 11.5.2018.


