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Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ATE

  

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ 2018

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Σας καλωσορίζουμε στην Γ.Σ. που σήμερα, μετά από πολλά χρόνια γίνεται στα γρα-

φεία του Συλλόγου μας. Η επιλογή αυτή έγινε για να εξοικειωθούν, όσο το δυνατόν 
περισσότερο οι συνάδελφοι με τον χώρο μας και να γίνει το στέκι τους όταν κατε-
βαίνουν στην Αθήνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χώρος με τις ιδιαίτερα προνομιού-
χες βεράντες είναι ιδιόκτητος και προσφέρεται για καφέ και φιλική συζήτηση. Στα 
γραφεία μας βρισκόμαστε καθημερινά 3 και πολλές φορές 4 μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου και ασχολούμαστε με όλα τα θέματα που είναι πολλά και ποικιλόμορφα. 

Οι συνάδελφοι που περνούν καθημερινά από τον Σύλλογο είναι πολλοί, θα θέλαμε 
όμως περισσότερους. Ανταλλάσσουμε μαζί τους απόψεις, σκέψεις, ιδέες και ακού-
με τις προτάσεις τους. Αυτό δίνει σε εμάς δύναμη και κουράγιο να συνεχίσουμε τις 
προσπάθειες για επίλυση των προβλημάτων και υποσχόμαστε να συνεχίσουμε να 
υπερασπιζόμαστε και να διεκδικούμε τα συμφέροντά σας.

 Από τα κορυφαία προβλήματα είναι  αυτό της Ενοποίησης των Συλλόγων, της δια-
κοπής της Επικούρησης,  των αποζημιωτικών αγωγών για τις μειώσεις των νόμων 
4051 και 4093 του 2012 που κρίθηκαν αντισυνταγματικοί, τα πολλά και ποικιλόμορ-
φα προβλήματα των νέων συνταξιούχων – συναδέλφων μας, καθώς και άλλα που 
θα αναφερθούμε παρακάτω, τουλάχιστον για τα περισσότερα...

Σας γνωρίζουμε ότι 
ο Σύλλογός μας θα 

παραμείνει κλειστός από 
12/8/2019-23/8/2019

ΠΟΙΟΣ ΤΗ ΘΕΛΕΙ ΤΕΛΙΚΑ;

Η διαδικασία για την ολοκλήρωση της 
ενοποίησης των Συλλόγων βρίσκεται 

σε στασιμότητα 

συνέχεια στη σελίδα 2

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Η θέληση του Δ.Σ. για οριστική λύση, στο θέμα της Ενοποίησης είναι πια δεδομένη. Το 

ίδιο, θέλω να πιστεύω, ισχύει και για τον άλλο Σύλλογο. Οι διαδικασίες έχουν προχω-
ρήσει αρκετά, αλλά οι καθυστερήσεις που διαπιστώνουμε αποδεικνύουν τις δυσκολίες 
που υπήρχαν και εξακολουθούν να υπάρχουν σε πρακτικά θέματα. Για να θυμηθούμε 
λίγο τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Στην περσινή Γενική μας Συνέλευση καθώς και σ’ εκείνη 
του Πανελληνίου Συλλόγου, εγκρίθηκαν τα ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ που είχαν συμ-
φωνήσει τα Δ.Σ. των Συλλόγων και σύμφωνα μ’ αυτά έπρεπε τα μέλη του Πανελληνίου 
Συλλόγου να μεταφερθούν αυτόματα στον Ενιαίο Σύλλογο, μαζί με όλα τα περιουσιακά 
στοιχεία και τους υπαλλήλους του.  Έτσι θα γίνονταν κοινά Συμβούλια, θα λαμβάνονταν 
κοινές αποφάσεις και στη συνέχεια τα Δ.Σ. θα επεξεργάζονταν από κοινού το νέο Κα-
ταστατικό με βάση το οποίο, θα γίνονταν οι κοινές εκλογές. Οι συμφωνίες όμως αυτές 
δεν τηρήθηκαν, χωρίς δική μας ευθύνη. 
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Πρότασή μας, από την πρώτη στιγμή που 
ξεκίνησαν οι συναντήσεις της Επιτροπής 
ήταν η άμεση ενοποίηση των Δ.Σ. των δύο 
Συλλόγων με Πρόεδρο, τον Πρόεδρό μας 
και Γεν. Γραμματέα των Πρόεδρο του Πα-
νελληνίου, κάτι που δεν είχε γίνει αποδεκτό. 

Στο μνημόνιο Νο 2 συμφωνήσαμε ότι τα 
μέλη των Δ.Σ. των 2 Συλλόγων θα συνέρ-
χονται ατύπως σε κοινή συνεδρίαση, θα 
συζητούν και θα συναποφασίζουν για όλα 
τα θέματα του Ενιαίου Συλλόγου με πλειο-
ψηφία των 3/4 του συνόλου των μελών και 
η απόφαση αυτή θα είναι δεσμευτική για το 
Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ που 
θα διοικεί τον Ενιαίο Σύλλογο μέχρι την 
εκλογή για ανάδειξη  του νέου Δ.Σ. 

Στη συνέχεια, ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
προχώρησε σε καθολική ψηφοφορία για την 
έγκριση, από τη βάση του, της Ενοποίησης, 
όπως και έγινε με μεγάλη πλειοψηφία. Ακο-
λούθως, από το Δ.Σ. του Πανελληνίου διε-
ρευνήθηκε ο τρόπος μεταφοράς των εισφο-
ρών των μελών του Συλλόγου αυτού, στον 
Ενιαίο Σύλλογο, ο οποίος όπως μας ενημέ-
ρωσαν ήταν απλούστατος. Παρόλα αυτά, οι 
αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων του 
2018 δεν υλοποιήθηκαν. 

Άρα η ενοποίηση έπρεπε να είχε γίνει, να 
λειτουργούμε ήδη ενωμένοι και να είχε 
προηγηθεί του Καταστατικού. Αυτό ήταν 
γιατί η τροποποίηση του Καταστατικού σύμ-
φωνα με το άρθρο 22 απαιτεί να συγκληθεί 
Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών με 
θέμα την τροποποίηση και να παρίστανται τα 
μισά τουλάχιστον από τα τακτικά μέλη που 
ταμειακώς εντάξει και πλειοψηφία των 2/3 
των παρόντων. Το θέμα δεν είναι το πώς 
θα γίνει η ψηφοφορία. Οι συνάδελφοί μας 
απαιτούν εδώ και τώρα έναν και μόνο Σύλ-
λογο στο χώρο μας και όχι να «παίζουμε» με 
την ενοποίηση στο Facebook. 

Οι εκλογές του Πανελληνίου θα μπορού-
σαν να μην είχαν γίνει. Η άποψη των νομι-
κών είναι ότι η θητεία λόγω της επικείμενης 
ενοποίησης, θα μπορούσε να παραταθεί με 
απόφαση Δικαστηρίου και το Δ.Σ. του Συλ-
λόγου μας, είχε πάρει απόφαση ότι θα έκανε 
πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της παράτασης 
αυτής.

Με την ολοκλήρωση του έργου της Επιτρο-
πής των δύο Συλλόγων, τον Μάρτιο, ορίσα-
με αμέσως Έκτακτο Δ.Σ. για τις 3 Απριλίου, 
με παράλληλη δημοσιοποίηση των επόμε-
νων βημάτων στο διαδίκτυο.

Αναρτήσαμε δε το Νέο Καταστατικό για 
διαβούλευση. Ενημερώσαμε τους Περιφε-
ρειακούς Συμβούλους και αναμέναμε τις 
προτάσεις.

Έγινε αναλυτική συζήτηση στο Γενικό Συμ-
βούλιο, στις 8 Μαΐου και ορίσαμε Καταστα-
τική Συνέλευση στις 6 Ιουνίου, για έγκριση 
του Καταστατικού. Με τα σημερινά δεδομέ-
να πρέπει να ψηφίσουν 1.850 άτομα, εκ των 
οποίων θετικά να είναι τα 1.200.

Δυστυχώς, δεν έγιναν άλλες συναντήσεις 

για την επίλυση των μικροδιαφορών που 
εξακολουθούσαν να υπάρχουν και μετά την 
απόφαση του Γενικού μας Συμβουλίου και 
εκτός αυτού ο Πανελλήνιος Σύλλογος με e 
mail που έστειλε στον Σύλλογό μας την Μ. 
Τετάρτη (23/4), ανακάλυψε 6 νέα, σημεία δι-
αφωνίας. Στο 6ο μάλιστα σημείο γράφεται 
ότι: «Επειδή το ζήτημα έχει καθυστερήσει 
προτείνουμε την άμεση από κοινού συζήτη-
ση των θεμάτων του καταστατικού από ολι-
γομελή κοινή επιτροπή (2+2) με την συμμε-
τοχή οπωσδήποτε των νομικών συμβούλων 
(1+1)».

Αντιπροτείναμε, όπως προανέφερα, τις 
συναντήσεις από κοινού, των Δ.Σ. οπότε οι 
αποφάσεις τους θα είναι και τελικές, αλλά 
λόγω των εκλογικών διαδικασιών του Πα-
νελληνίου δεν έχουμε ακόμα, συναντηθεί, 
όπως καταλαβαίνετε και πάλι όχι με δική 
μας ευθύνη.

Οι εκκρεμότητες μας υποχρέωσαν να με-
τατρέψουμε την σημερινή Συνέλευση, από 
Καταστατική σε Τακτική.

Αυτά γιατί γράφτηκε και αυτό «Γιατί ανα-
βάλατε την Καταστατική Συνέλευση;»

Όλα τα βήματά μας πρέπει να είναι προσε-
κτικά για να μην υπάρξουν παλινδρομήσεις 
ή μελλοντικές επιπλοκές. Η ενοποίηση είναι 
απαίτηση και βούληση όλων μας. Σαν Δ.Σ. 
είμαστε αποφασισμένοι να γίνει και θα γίνει. 
Το θέλουμε όλοι, το απαιτούν οι συνθήκες 
και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες προς 
την κατεύθυνση αυτή μέχρι την Ενοποίηση 
αρκεί να βρούμε κοινό βηματισμό και γι’ 
αυτό προσπαθούμε.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Η διακοπή της Επικούρησης σε 2.500 πε-

ρίπου συναδέλφους μας έχει απασχολήσει 
σε πολύ μεγάλο βαθμό. Από την πρώτη στιγ-
μή που ο πρώην συνάδελφός μας (αν είναι 
δυνατόν) ο Διοικητής του ΕΤΕΑΕΠ έκοψε 
τις πρώτες 1.300 περίπου Επικουρήσεις, με 
Υπομνήματα, παραστάσεις και αγωγές διεκ-
δικούμε με σοβαρά επιχειρήματα την επανα-
χορήγηση της σύνταξης. 

Οι παρεμβάσεις μας και οι συνεχείς πιέ-
σεις, έφεραν αποτέλεσμα και από 8.12.2018 
και μετά δεν θα διακόπτεται η Επικούρηση 
σε κανέναν, ακόμη και αν συμπληρώνει τα 
χρόνια που έχει πληρώσει, και τώρα άρχισε, 
στις Πράξεις Απονομής να αναγράφεται ότι 
η επικούρηση χορηγείται ισοβίως.

Εμείς, συνεχίζουμε μέχρι την δικαίωση 
όλων των συναδέλφων και η πρόσφατη 
εξέλιξη μάς κάνει να ελπίζουμε ότι θα έχου-
με ένα ακόμα ατού στη δικαστική διένεξη. 
Αγκάθι θα είναι η επιστροφή των αναδρομι-
κών σε όσους έχει κοπεί ήδη η Επικούρηση, 
λόγω των γνωστών καταστάσεων.

ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
Σύλλογος, χωρίς νέα μέλη και μάλιστα νέ-

ους σε ηλικία, συνταξιούχους δεν νοείται. 
Στις 27.7.2012 συντελέστηκε μια μεγάλη 

απάτη σε βάρος του Ελληνικού λαού αλλά 
και ειδικότερα των εν ενεργεία συναδέλ-
φων και των 8.500 χιλ. συνταξιούχων. Ξε-
πουλήθηκε η Αγροτική Τράπεζα, η Τράπεζα 
των Ελλήνων αγροτών, η Τράπεζα της καρ-
διάς μας. 5.500 χιλ. συνάδελφοι απολύθη-
καν και προσλήφθηκαν με νέες συμβάσεις 
δουλείας. Από τους τότε 5.500 σήμερα στην 
Πειραιώς έχουν μείνει περίπου 2.000 άτο-
μα γιατί οι υπόλοιποι αναγκάστηκαν σε πα-
ραίτηση ή συνταξιοδοτήθηκαν. Αυτούς τους 
θέλουμε μαζί μας. Έμαθαν να παλεύουν και 
τους θέλουμε να παλέψουν μαζί μας. Στα-
θήκαμε δίπλα τους από την πρώτη στιγμή, 
διεκδικήσαμε μαζί τους να ικανοποιηθεί το 
δίκαιο αίτημά τους για το υπόλοιπο 50% της 
αποζημίωσης απόλυσης. Με επιστολές σε 
Υπουργούς, στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρ-
νησης, με παρεμβάσεις στα κόμματα αλλά 
και με τη βοήθεια συναδέλφων που ήταν 
δίπλα σε Υπουργούς και στον Αντιπρόεδρο 
της Κυβέρνησης, προσπαθήσαμε να πάρουν 
οι συνάδελφοί μας την αποζημίωσή τους. Οι 
υποσχέσεις ήταν πολλές, αρχικά για  μετά το 
κλείσιμο της πρώτης αξιολόγησης, μετά με-
τατέθηκε για μετά την δεύτερη αξιολόγηση 
κ.λπ. 

Αναδείξαμε το πρόβλημα στο Δ.Σ. της 
ΟΣΤΟΕ και συμπορευτήκαμε με συναδέλ-
φους άλλων Τραπεζών (Proton, Τ.Τ. κ.λπ.) 
που έχουν και αυτοί ίδια προβλήματα. Τε-
λικά μετά από πολλές προσπάθειες και από 
αναβολή σε αναβολή κλήθηκαν οι Σύλλογοι 
εργαζομένων (ΑΤΕ, Τ.Τ., Proton) σε συνά-
ντηση με τον Υπουργό κ. Τσακαλώτο και την 
Υφυπουργό, κα Παπανάτσιου και δεσμεύτη-
καν παραμονές των Ευρωεκλογών για την 
καταβολή του 50% σε 3 δόσεις (2019, 2020 
και 2021). Στη συνάντηση αυτή εκπρόσωπος 
των Συνταξιούχων όλων των Τραπεζών ήταν 
ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου μας.

Η συμφωνία είχε ως εξής: το πρώτο 17% 
έχει υπογραφεί και θα ασκήσουμε στον Εκ-
καθαριστή και την Τράπεζα της Ελλάδος 
κάθε πίεση προκειμένου να καταβληθεί μέ-
χρι τις Εθνικές Εκλογές. 

Καλέσαμε το Νομ. Σύμβουλο του ΣΕΤΑΠ 
που ήταν και εκπρόσωπος όλων των Συλ-
λόγων, στη συνάντηση με το Υπουργείο να 
ενημερώσει τη Γενική Συνέλευση. Αυτά, για 
να μην νομίζουν κάποιοι ότι επειδή έστειλαν 
ένα γράμμα στον Βουλευτή της περιοχής 
τους, θα λυνόταν το πρόβλημα αυτό. 

Στήσαμε ομάδες εργασίας με νεώτερους 
στη σύνταξη συναδέλφους, για να αναδει-
κνύουν τα προβλήματα των νέων και να τα 
τεκμηριώνουν, έτσι ώστε να γίνεται το έργο 
της Διοίκησης πιο αποτελεσματικό. 

18 Συνάδελφοί μας δεν έχουν πάρει καθό-
λου αποζημίωση. Τους ζητάμε να μας ενημε-
ρώσουν αν υπάρχουν και άλλοι, ακόμη και 
αν δεν είναι μέλη του Συλλόγου, προκειμέ-
νου να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. 

ΟΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ
Μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ (Ιούνιος 2015) 
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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 - αναβολή)
9 Ιανουαρίου 2020 – (νέα ημερομηνία)

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αποστολίδης

24 Μαΐου 2019 – Αποστολίδης
Αναμένεται να αναβληθεί, λόγω εκλογών.
4 Ιουνίου 2019  - Αποστολίδης (ΑΜΕΑ) -   

    αναβολή

που έκριναν τους νόμους 4051 και 4093 του 
2012 αντισυνταγματικούς, ο Σύλλογος ήρθε 
σε επαφή με δικηγορικά γραφεία και πέτυχε 
εξαιρετικούς όρους για προσφυγή ομαδι-
κών αγωγών. Μέχρι σήμερα, 1.850 μέλη μας 
έχουν καταθέσει αγωγές και ελπίζουμε σε θε-
τικά αποτελέσματα.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Μετά από αρκετές προσπάθειες και επαφές 
με ασφαλιστικές εταιρίες και Τ.Υ. τραπεζοϋ-
παλλήλων, καταλήξαμε σε συνεργασία με τα 
Πολυϊατρεία της Alfa, που φαίνεται ότι κά-
νουν μια ουσιαστική προσπάθεια, όχι μόνο σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά επεκτείνονται 
αργά αλλά σταθερά και σε άλλες περιοχές. 
Πολλοί συνάδελφοι, έχουν εξυπηρετηθεί μέ-
χρι σήμερα, σε επίπεδο ποιοτικής πρωτοβάθ-
μιας περίθαλψης με την έκδοση κάρτας αξίας 
20 ευρώ. Εξετάζεται η επέκταση, με μηνιαία 
συμμετοχή και για νοσοκομειακή περίθαλψη.

Πολλές επαφές έχουν γίνει με όλες σχεδόν 
τις ασφαλιστικές εταιρίες και με συνεργασία 
με τον ΚΑΣΥΑΤΕ, για ανάλογα προγράμματα, 
αλλά λόγω της ηλικίας των μελών μας δεν 
είναι εύκολο. 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Μετά από αμέτρητα Υπομνήματα, αλλά και 

κατάθεση αγωγής, επιστράφηκαν τα αναδρο-
μικά σε 2 δόσεις, από την παράνομη κράτηση 
της ΕΑΣ όχι στην νέα επανυπολογιζόμενη Επι-
κουρική Σύνταξη, αλλά στην παλιά, αφήνο-
ντας όμως εκτός, 3 κατηγορίες συναδέλφων, 
παρά τις συνεχείς οχλήσεις και διαμαρτυρίες 
μας (χήρες, κληρονόμοι θανόντων).

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Σαν συνταξιούχοι, βρισκόμαστε δίπλα στο 

Ταμείο, όποτε μας χρειάζεται. Έτσι για μια 
ακόμα φορά, όταν το Υπουργείο Εργασίας, 
προσπάθησε να πάρει το ακίνητο της οδού 
Κριεζώτου, ασκήσαμε πρόσθετη παρέμβαση 
υπέρ του, στο Πολυμελές Πρωτοδικείο και 
προσφυγή στο ΣτΕ για ακύρωση της Πράξης. 
Έτσι υπερασπιζόμαστε τα μέλη μας και τα 

συμφέροντά τους, άμεσα αλλά και μελλοντι-
κά. Φυσικά, υπάρχουν ερωτηματικά στον τρό-
πο που η Διοίκηση μας αντιμετωπίζει.

Παρά τις κατ’ επανάληψη εκκλήσεις μας για 
συνάντηση με το Προεδρείο του Ταμείου (η 
πιο πρόσφατη 18.2.2019) δεν έχει γίνει δυνα-
τή η ενημέρωσή μας για τα όσα συμβαίνουν 
ή επιχειρούνται να συμβούν στο Ταμείο. Για 
το θέμα του εφάπαξ και του ΤΥΠΑΤΕ – ΕΛΕΜ 
έχουμε καλέσει σήμερα το Νομικό Σύμβουλο 
κ. Λάμπρο Μακρυγιάννη να μας ενημερώσει.

ΤΥΠΑΤΕ - ΕΛΕΜ
Πολύχρονη η διένεξη με τις εκάστοτε Διοι-

κήσεις του ΤΥΠΑΤΕ που διαχειρίζεται χρήματα 
του ΕΛΕΜ. Αν και έχουμε εκπρόσωπο των συ-
νταξιούχων στο Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ, δεν έχουμε 
καταφέρει να έχουμε κάποια συνάντηση μαζί 
τους, αν και η τελευταία επιστολή μας είναι 
στις 2.4.2019. Έχουν εκλογές στις 10 Ιουνίου. 
Είμαστε σε επαφή, με δικηγόρο για να ξεκινή-
σει εκ νέου δικαστικός αγώνας σε άλλη βάση, 
με σκοπό τη διανομή των αποθεματικών του 
ΕΛΕΜ, με τον πιο δίκαιο τρόπο στους δικαιού-
χους. Για το γνωστό θέμα της φορολόγησης 
του εφάπαξ βοηθήματος, δεν έχουμε κάποιο 
νεώτερο (περιμέναμε παραμονές εκλογών), 
αν και προσφυγές στη Διοικητική Δικαιοσύνη 
έχουν ήδη συζητηθεί. 

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
Ο επανυπολογισμός της Κύριας Σύνταξης, 

σύμφωνα με τον Νόμο Κατρούγκαλου, έγινε 
για μας, τον Μάρτιο 2019. Παρότι καταβά-
λαμε κάθε προσπάθεια, για τον ορθό τρό-
πο επανυπολογισμού, έχουμε παρατηρήσει 
προβλήματα. Δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν 
έχουμε λάβει απ΄ τον ΕΦΚΑ, ούτε νέα από-
φαση – πράξη συνταξιοδότησης στην οποία να 
περιλαμβάνεται ανάλυση του ποσού σύνταξης 
του καθενός μας, όπως αυτό προκύπτει από 
τον επανυπολογισμό, ούτε ενημερωτικό ση-
μείωμα στο οποίο να αποτυπώνεται ποιο είναι 
το νέο, μετά τον επανυπολογισμό, ποσό σύ-
νταξης, ποια είναι η προσωπική διαφορά και 
πώς εν πάση περιπτώσει προκύπτει το ποσό 
που μας καταβάλλεται. Κάτω απ’ αυτές τις 

συνθήκες, προσφύγαμε στον Συνήγορο του 
Πολίτη και ζητάμε να παρέμβει για το μείζον 
θέμα αυτό, το οποίο αφορά περισσότερο από 2 
εκατομμύρια συνταξιούχους, ώστε να υπάρξει 
η απαραίτητη για όλους γραπτή ενημέρωση 
αναφορικά με τις συνταξιοδοτικές παροχές 
που σήμερα λαμβάνουν και που πρόκειται και 
μελλοντικά να λαμβάνουν. Αναμένουμε λόγω 
εκλογών και μετά θα προσδιορίσουμε τις πε-
ραιτέρω ενέργειες. Φυσικά, περιμένουμε την 
απόφαση του ΣτΕ για τον ίδιο τον νόμο, ο οποί-
ος, στη διαδικασία του επανυπολογισμού, έχει 
συμπεριλάβει τις μειώσεις των νόμων που 
έχουν κριθεί αντισυνταγματικές. 

ΕΟΠΥΥ
Γίνεται δικαστική προσπάθεια, για επαναφο-

ρά και αλλαγή του ποσοστού υπέρ Υγείας στο 
4% από το 6% καθώς τη βάση υπολογισμού 
του, αφού για ένα διάστημα, η μείωση του 
νόμου 3986/2011 δεν έχει εξαιρεθεί από τον 
υπολογισμό.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
Και αυτήν τη χρονιά ο Σύλλογος είχε πλού-

σια πολιτιστική δράση, με παρακολούθηση 
θεατρικών παραστάσεων, επισκέψεις σε 
μουσεία και εκθέσεις ζωγραφικής, εκδηλώ-
σεις, παρουσιάσεις βιβλίων και εκδρομές σε 
συνδυασμό με επισκέψεις σε αρχαιολογικούς 
χώρους. Επίσης, συνεχίστηκαν τα δωρεάν μα-
θήματα αγγλικών σε συνεργασία με την Τρά-
πεζα Ελλάδος. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
Ανταποκριθήκαμε στο αίτημα των μελών για 

περισσότερη επαφή. Επισκεφθήκαμε κάποιες 
πόλεις και συζητήσαμε από κοντά για όλα τα 
θέματα. Ίσως να πρέπει να εντείνουμε τις επι-
σκέψεις μας γιατί πράγματι είναι αποτελεσμα-
τικές.

Σας ευχαριστούμε και ευχόμαστε 
Καλό Καλοκαίρι.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ           ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΑΡΑΝΤΟΣ   ΜΑΛΑΜΗΣ
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

Μέσω της ιστοσελίδας www.efka.gr και της ηλεκτρονικής υπηρεσίας 
«Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων» υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε 
ενημέρωση σε μηνιαία βάση, από την ημερομηνία πίστωσης του τρα-
πεζικού μας λογαριασμού και μετά. Απαιτούμενα ασφαλιστικά στοιχεία 
για την έκδοση του ενημερωτικού σημειώματος:
•Α.Μ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τα 7 πρώτα ψηφία)
•Α.Μ. ΔΙΑΣ (15 ψηφία συνεχόμενα, χωρίς κενά)
•Μήνας
•Έτος
•Εισαγωγή Κωδικού Οπτικού Επιβεβαίωσης
•Εκτύπωση.

Επίσης, σας επισημαίνουμε ότι οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ 
(πρώην ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΤΕ) πρέπει να απευθύνονται:
α) στο αρμόδιο Υποκατάστημα ΙΚΑ του τόπου κατοικίας τους ΜΟΝΟ για 
τις ακόλουθες αλλαγές: (διόρθωση ΑΦΜ, Αριθμός Αστυνομικής Ταυτό-
τητας, αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας) και
β) για όλες τις υπόλοιπες παροχές-μεταβολές (απονομή σύνταξης, με-
ταβίβαση σύνταξης, κάθε μεταβολή που έχει σαν συνέπεια τη μείωση ή 
τη διακοπή της σύνταξης, π.χ. την περίπτωση εργασίας ή συνταξιοδότη-
σης για κάθε αιτία και από οποιοδήποτε φορές, την μεταβολή της οικο-
γενειακής κατάστασης π.χ. γάμος, διαζύγιο, γέννηση, θάνατος, κ.λπ. θα 
συνεχίσουν να απευθύνονται στο:

ΕΦΚΑ 
Δραγατσανίου 8, ΤΚ 10559, Αθήνα
ΤΜΗΜΑ ΤΣΠ-ΑΤΕ
Τηλ. : 2103621304, 2103804933
* Η πληροφόρηση παρέχεται από τον Φεβρουάριο του 2015 και εφεξής.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Μέσω της ιστοσελίδας www.eteaep.gov.gr και της ηλεκτρονικής 
πληροφόρησης  υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε ενημέρωση σε μηνι-
αία βάση, από την ημερομηνία πίστωσης του τραπεζικού μας λογαρια-
σμού και μετά. 

Από 19/12/2016 σας ενημερώνουμε ότι η είσοδος στα ενημερωτικά 
σημειώματα του ΕΤΕΑ θα γίνεται με κωδικούς taxisnet (μέσω ΓΓΔΕ). 

Η ανάλυση επανυπολογισμού βρίσκεται σε ξεχωριστή επιλογή, (πορ-
τοκαλί κουτάκι) ακριβώς δίπλα στην επιλογή της εκτύπωσης, του εκά-
στοτε μήνα. Δεν απαιτείται πλέον εγγραφή στο σύστημα Ενημερωτικών 
Σημειωμάτων. 

ETEAΕΠ
Φιλελλήνων 13-15, ΤΚ 10557, Αθήνα
Τμήμα : Επικουρικό ΑΤΕ bank
Τηλ. : 2105219716,  2105219795
* Η πληροφόρηση παρέχεται από τον Μάρτιο του 2015 και εφεξής. 

Συνάδελφοι, μετά τη διακοπή αποστολής από το ΙΚΑ και το ΕΤΕΑ των τριμηνιαίων εκκαθαριστικών,
η έκδοσή τους γίνεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες: 

Αθήνα, 1.7.2019 
 
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, 
Ο Σύλλογός μας,  παρακολουθώντας στενά τις 

ενέργειες και τα  γεγονότα  που εξελίσσονται 
στο Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Προνοίας  Ερ-
γαζομένων ΑΤΕ, εδώ και αρκετούς μήνες, σας 
παρουσιάζει  αρχικά την ιστορική πορεία της 
απονομής του εφάπαξ. 

 
1. Σας είναι γνωστό ότι κατ’ εξουσιοδότη-

ση της διατάξεως του πρώτου εδαφίου της 
παρ. 20 του αρ. 6 του Ν. 3029/2002 (ΦΕΚ Α’ 
160/11.7.2002), εκδόθηκε η με αριθμό Φ. 
80000/23358/1107/31.12.2003 Κοινή Από-
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονο-
μικών - Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσε-
ων (ΦΕΚ Β’ 2/7.1.2004). Με την παράγραφο Α’ 
της απόφασης αυτής ο Κλάδος Προνοίας του 
Ταμείου Συντάξεων και Προνοίας Προσωπι-
κού ΑΤΕ μετετράπη σε νομικό πρόσωπο ιδι-
ωτικού δικαίου, ήτοι σε αυτοτελή, αυτόνομο 
και αυτοδιοικούμενο φορέα, με την επωνυμία 
«ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑΔΟΣ». 

2.  Περαιτέρω, με την παράγραφο Γ της απόφα-
σης αυτής εγκρίθηκε το καταστατικό του νομι-
κού αυτού προσώπου, όπου ορίζεται, στο μεν 
άρθρο 2 αυτού ότι σκοπός του Ταμείου είναι η 
χορήγηση εφάπαξ βοηθημάτων στους ασφα-
λισμένους του, στο δε άρθρο 14 αυτού ότι 
χρόνος ασφάλισης στο Α.Τ.Π.Ε.Α.Τ.Ε. θεω-

ρείται ο χρόνος, ο οποίος διανύθηκε στον νέο 
φορέα μετά την ίδρυσή του και για τον οποίο 
έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές, 
προσμετρούμενου και του χρόνου που έχει δι-
ανυθεί στον κλάδο πρόνοιας του ΤΣΠ-ΑΤΕ και 
θεωρείται συντάξιμος από αυτό. Τέλος, στα 
άρθρα 15, 16 και 17 του ιδίου καταστατικού 
προβλέπονται οι προϋποθέσεις και η διαδικα-
σία χορήγησης καθώς και ο τρόπος υπολογι-
σμού του εφάπαξ βοηθήματος ενώ με την παρ. 
5 του άρθρου 24 («μεταβατικές διατάξεις») 
του εν λόγω καταστατικού, ορίσθηκε ότι: «Για 
όσους αποχωρήσουν σε διάστημα μιας πεντα-
ετίας από της ενάρξεως εφαρμογής του παρό-
ντος καταστατικού (ήτοι 7.2.2004) δεν λαμβά-
νουν λιγότερα από αυτά που θα ελάμβαναν αν 
ο υπολογισμός γινόταν με τον παλαιό τρόπο 
υπολογισμού (παλαιό καταστατικό και πλαφόν 
του Ν. 2084/1992)». 

3.  Σημειώνεται στο σημείο αυτό ότι το λεγόμενο 
πλαφόν του «νόμου Σιούφα» (ν. 2084/1992) 
έχει κριθεί αντισυνταγματικό με τις υπ άριθμ. 
3, 4 και 5/2007 αποφάσεις του Ανωτάτου Ει-
δικού Δικαστηρίου (ΑΕΔ) και συνεπώς δεν 
έπρεπε να εφαρμοσθεί κατά τον υπολογισμό 
του δικαιούμενου από κάθε υπάλληλο εφά-
παξ.   

4. Από τα ως άνω, περιληπτικώς αναφερόμε-
να, προκύπτει ότι για όσους υπαλλήλους της 
ΑΤΕ αποχώρησαν από την υπηρεσία από την 
7.2.2004 έως την 7.2.2009 (μεταβατική πε-
νταετία) ο υπολογισμός του δικαιούμενου 
εφάπαξ έπρεπε να γίνει με βάση το παλαιό 

καταστατικό (που στη συντριπτική πλειονότη-
τα των περιπτώσεων οδηγεί σε μεγαλύτερο 
δικαιούμενο ποσό) και όχι με τον τρόπο υπο-
λογισμού που εφάρμοσε το ΑΤΠΕΑΤΕ.  

 5. Για τους υπαλλήλους οι οποίοι είχαν αποχω-
ρήσει προ της 7.2.2004, δηλαδή αποχώρησαν 
με το παλαιό καταστατικό, παρατηρήθηκε ότι 
στη μέγιστη πλειοψηφία των περιπτώσεων 
το ΑΤΠΕΑΤΕ εφάρμοσε απευθείας το πλαφόν 
οδηγώντας με τον τρόπο αυτόν στην απονομή 
μικρότερο από το πράγματι δικαιούμενο εφά-
παξ, δεδομένου ότι το ως άνω πλαφόν έχει 
κριθεί αντισυνταγματικό από το ΑΕΔ. Σημει-
ώνουμε ότι το δικαίωμα στη λήψη του ορθού 
ποσού ως εφάπαξ υπόκειται σε 20ετή παρα-
γραφή, ο υπολογισμός της οποίας ξεκινά από 
την ημερομηνία έκδοσης της πράξης εφάπαξ 
για τον  κάθε υπάλληλο.  

 
Στους συναδέλφους που ανήκουν στις κατη-

γορίες που αδικήθηκαν και επιθυμούν να προ-
σφύγουν δικαστικά, ο Σύλλογος  ανακοινώνει 
ότι συνεργάζεται με τη «ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ  ΕΤΑΡΕΙΑ 
– ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑ-
ΤΕΣ»,  Λεωφόρος Κηφισίας 35, 11523 Αθήνα, 
τηλ:  2106911736. 

Σας καλούμε να επικοινωνείτε απευθείας μαζί 
τους, εφόσον επιθυμείτε να  συζητήσετε την 
υπόθεσή σας. 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Δ. ΜΑΡΑΝΤΟΣ     Γ. ΜΑΛΑΜΗΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΕΦΑΠΑΞ



ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕ 5

 ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΟΤΑΝ ΗΜΟΥΝ ΔΑΣΚΑΛΟΣ 
ΚΟΝΔΥΛΑΚΗΣ Δ. ΙΩΑΝΝΗΣ
Μνήμες από τον ένοπλο αγώνα των Κρητικών 
κατά των Τούρκων, εύστοχες προσωπογραφίες 
αυθεντικών ανθρώπινων τύπων, ενδιαφέροντα 
περιστατικά και εντυπώσεις από την καθημερινή 
ζωή στην πρωτεύουσα και την ελληνική επαρχία 
κατά τα τέλη του 19ου και τις αρχές του 20ού 
αιώνα...

ΝΕΛΣΟΝ ΜΑΝΤΕΛΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΦΥΛΑΚΗ
(επιμ. Σαμ Βέντερ)
Ντοκουμέντο για τη ζωή του εμβληματικού 
πολιτικού ακτιβιστή και ηγέτη της Νοτίου 
Αφρικής, στα σκοτεινά χρόνια του 
απαρτχάιντ.

ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΠΟ ΒΕΛΟΥΔΟ
ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΦΡΕΝΤΥ
Η ζωή της Σοφίας Τρικούπη, της «γυναίκας από 
βελούδο», μοιάζει με σενάριο -όπως άλλωστε 
συμβαίνει με τη ζωή κάθε μεγάλης ντίβας. Στην 
Αθήνα του 1880, βρέθηκε ανάμεσα σε δύο 
αιχμηρές συμπληγάδες -την αφοσίωσή της για 
τον αδερφό της, τον Χαρίλαο Τρικούπη, και τον 
έρωτά της για τον ανελέητο αντίπαλό του, τον 
Θόδωρο Δεληγιάννη. Το βελούδο όμως δεν 
ξέφτισε. Ήταν πάντα η περήφανη ντίβα. 

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

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΙΓΟΗΜΕΡΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ

Η ΝΕΑ ΠΥΛΗ ΤΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ
ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΟΦΙΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 18 
ΚΛΑΣΙΚΑ ΕΡΓΑ
ZIMMER ROBERT
Με το δεύτερο αυτό βιβλίο του, ανοίγει τις 
πύλες σε ακόμα 18 θεμελιώδη έργα της 
ιστορίας της φιλοσοφίας, από το Μετά τα 
Φυσικά του Αριστοτέλη, την Έρευνα για 
την Ανθρώπινη Νόηση του Χιουμ και Το 
Πνεύμα των Νόμων του Μοντεσκιέ μέχρι τη 
Διαλεκτική του Διαφωτισμού του Χορκχάιμερ 
και του Αντόρνο.

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.
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ΠΡΟΣΟΧΗ:
• Η κατάθεση των 20 ευρώ γίνεται απευθείας, στους λογαριασμούς των Δικηγορικών Γραφείων.
•	 Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στον 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 ακόμη 

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, [τον 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, δεν εκδίδεται ηλεκτρονικά, 

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 υποβάλει εντός του 2018, ΠΡΟΣΟΧΗ : ισχύει για 6 μήνες από την ημε-

ρομηνία 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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Όλες οι αλλαγές
ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣ
Οι Τράπεζες εξομοιώνουν πλέον τις προμήθειες με αυτές που χρε-
ώνουν σε κάρτες ξένων τραπεζών, οι οποίες κυμαίνονται σήμερα 
μεταξύ 2,50 και 3 ευρώ. Σημειώνεται, ότι οι αναλήψεις από ΑΤΜ 
της τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός καταθέσεων θα 
παραμένουν δωρεάν. Σήμερα, οι προμήθειες είναι συνάρτηση του 
ποσού της ανάληψης και της τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογα-
ριασμός. Όχι της τράπεζας στην οποία γίνεται η ανάληψη μετρητών 
από το ΑΤΜ.
Οι χρεώσεις διαμορφώνονται στα ακόλουθα επίπεδα:

Κάρτες Τράπεζας Πειραιώς
Αναλήψεις σε ΑΤΜ άλλων τραπεζών σε Ελλάδα και Ευρωζώνη:
Έως 250 ευρώ: 1,40 ευρώ
Άνω των 250 ευρώ: 2,20 ευρώ
Αναλήψεις σε ΑΤΜ εκτός  Ευρωζώνης:
Έξοδα 4 ευρώ ανά συναλλαγή, πλέον 2% επί του ποσού της ανάλη-
ψης με ελάχιστο το 1 ευρώ και μέγιστο τα 30 ευρώ ανά συναλλαγή.

Κάρτες Εθνικής Τράπεζας
Αναλήψεις σε ΑΤΜ άλλων τραπεζών σε Ελλάδα και Ευρωζώνη:

Έως 150 ευρώ: 1,30 ευρώ
Από 160 έως 250 ευρώ: 1,40 ευρώ
Άνω των 250 ευρώ: 1,60 ευρώ
Αναλήψεις σε ΑΤΜ εκτός  Ευρωζώνης:
1% επί του ποσού της ανάληψης με ελάχιστο τα 3 ευρώ και μέγιστο 
τα 5 ευρώ ανά συναλλαγή.

Κάρτες Alpha Bank
Αναλήψεις σε ΑΤΜ άλλων τραπεζών σε Ελλάδα και Ευρωζώνη:
Έως 150 ευρώ: 1,50 ευρώ
Από 160 έως 250 ευρώ: 1,60 ευρώ
Άνω των 250 ευρώ: 1,65 ευρώ
Αναλήψεις σε ΑΤΜ εκτός  Ευρωζώνης:
1% επί του ποσού της ανάληψης με ελάχιστο τα 4,40 ευρώ ανά συ-
ναλλαγή.

Κάρτες Eurobank
Αναλήψεις σε ΑΤΜ άλλων τραπεζών σε Ελλάδα και Ευρωζώνη:
1,60 ευρώ ανεξαρτήτως ποσού
Αναλήψεις σε ΑΤΜ εκτός  Ευρωζώνης:
1,05% επί του ποσού της ανάληψης

  ΔΙΑΦΟΡΑ θΕΜΑΤΑ

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 ΤΩΝΙΑ

● 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

Νέες χρεώσεις και αυξημένες προμήθειες 
στις χρεωστικές κάρτες
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Ο Σύλλογός μας έχει επιδιώξει την συνεργασία με τα Πολυϊατρεία 
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 κό-

στος 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-
λαβή	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 κ.λπ.).
Είμαστε σε διαπραγμάτευση με τον Σύλλογο της Alpha για να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή στο πρόγραμμα μελών του Συλ-

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

• Ηλικία ασφαλισμένου μικρότερη ή ίση με το 70ό έτος.
• Το πρόγραμμα λήγει με τη συμπλήρωση του 80ού έτους της ηλικίας.
• Συμπλήρωση και υπογραφή ερωτηματολογίου (ασθένειες που υπάρχουν κ.λπ.).
• 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 Πολυϊατρεία 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.

ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK

Ομαδικό πρόγραμμα Υγείας 
Family Care 
για τα μέλη 

του Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ

Για ενημέρωση & εγγραφή επικοινωνήστε με το τηλ. κέντρο: 210 23.22.997 & 6986.500.401 ή στείλτε mail: ygeiacare@gmail.com

Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ,  εξασφάλισε για τα μέλη του το 
ομαδικό πρόγραμμα Υγείας Family Care. Το ομαδικό πρόγραμ-
μα έχουν διαθέσει στα μέλη τους πολλοί Σύλλογοι Τραπεζικών 
Υπαλλήλων. Εξασφαλίσαμε την ίδια ετήσια συνδρομή για τα 
μέλη μας με αυτή των εν ενεργεία συναδέλφων των Τραπεζών.

ΔΩΡΕΑΝ Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις όλο το 24ωρο σε τακτικό ή 
επείγον περιστατικό σε όλες τις διαθέσιμες ειδικότητες ιατρών στα μεγα-
λύτερα Ιδιωτικά Νοσοκομεία της χώρας. Αποφεύγουμε έτσι την ταλαιπω-
ρία και τις ώρες αναμονής στις εφημερίες των κρατικών Νοσοκομείων.
Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στα Ιδιωτικά Πολυϊατρεία με 10€ και 
με ηλεκτρονική συνταγογράφηση εξετάσεων. Απεριόριστες επισκέψεις 
στα ιδιωτικά ιατρεία ιατρών όλων των ειδικοτήτων με 20€ για Αθήνα & 
Θεσσαλονίκη και με 15€ για όλη την περιφέρεια. Η εκτίμηση των αποτε-
λεσμάτων και η συνταγογράφηση φαρμάκων και στις δύο πιο πάνω περι-
πτώσεις  παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ. Αποφεύγουμε έτσι την αναμονή για εξέταση 
από σπάνιες ειδικότητες ιατρών του ΕΟΠΥΥ. 

Απεριόριστες αιματολογικές και ακτινολογικές εξετάσεις χωρίς ΕΟΠΥΥ 
σε τιμές Δημοσίου μείον 25 έως 70%. Ο τιμοκατάλογος είναι ενιαίος και 
ισχύει Πανελλαδικά.

ΔΩΡΕΑΝ ετήσιο αιματολογικό τσεκάπ (Γενική αίματος, Γενική ούρων, 
ΤΚΕ, Σάκχαρο, ολική χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, HDL, LDL, Ολική Χολε-
ρυθρίνη (TBL), SGOT, SGPT,γ-GT)

ΔΩΡΕΑΝ πλήρες οφθαλμολογικό τσεκ άπ (Mέτρηση οπτικής οξύτητας, το-
νομέτρηση με Goldman και εξέταση στην σχισμοειδή λυχνία), 

ΔΩΡΕΑΝ ετήσιο οδοντιατρικό τσεκ απ και ΔΩΡΕΑΝ ετήσιος καθαρισμός 
οδόντων. 

ΔΩΡΕΑΝ ετήσιο παιδιατρικό τσεκ απ για όσους προσθέσουν παιδιά ή εγ-
γόνια.

Γυαλιά οράσεως με ΕΟΠΥΥ (κάθε 4 χρόνια) μέχρι 250€ και χωρίς όριο 
αγορές γυαλιών χωρίς ΕΟΠΥΥ με έκπτωση 60%.

Έκπτωση 10 έως 30% σε περίπτωση νοσηλείας σε συμβεβλημένα Ιδιωτι-
κά νοσοκομεία. ΔΩΡΕΑΝ ασθενοφόρο σε περίπτωση νοσηλείας.
Έκπτωση 50% σε όλες τις οδοντιατρικές πράξεις και επεμβάσεις.
Έκπτωση 50% σε όλες τις οφθαλμολογικές επεμβάσεις.
Ειδικές τιμές σε φυσιοθεραπευτές, διαιτολόγους, ομοιοπαθητικούς, ολι-
στικούς, ψυχιάτρους, ψυχολόγους,  διατροφολόγους, κ.λπ.

24ωρη γραμμή υγείας 2 155 155 315 που συντονίζει και κλείνει ραντε-
βού με τους ιατρούς και τα διαγνωστικά κέντρα.

 Έκδοση οικογενειακού συμβολαίου: Θα σας αποσταλεί οικογενειακό 
συμβόλαιο καθώς  και κάρτες πιστοποίησης για το ανδρόγυνο. Οι καλύ-
ψεις δεν έχουν αναμονές και μπορείτε να κάνετε άμεσα χρήση των παρο-
χών του προγράμματος (π.χ. όλα τα τσεκάπ). 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Family Care

Ετήσιο 
κόστος 

συμμετοχής
για όλη την 
οικογένεια
30 €


