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Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ATE

ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΕ

Η Αγροτική Τράπεζα είχε την τύχη να στεγαστεί από την 
εποχή της ίδρυσής της, σ’ ένα απο τα ωραιότερα νεοκλασικά 
κτήρια της Αθήνας, το αρχοντικό Σερπιέρη.

Συνδεδεμένο με ιστορικά γεγονότα και κοινωνικές εξελί-
ξεις μιας εκατονταετίας, το αρχοντικόπου στεγάζει την ΑΤΕ, 
πέρα απο την αισθητική και την αρχιτεκτονική του αξία, εί-
ναι μια «κιβωτός» που διατηρεί ανέπαφα αξιόλογα στοιχεία 
καλλιτεχνικής δημιουργίας και πολιτιστικής κληρονομιάς

  

ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΓΙΑ:
• Την ακύρωση των αντισυνταγματικών διατάξεων των νόμων 4051/2012, 

4093/2012
• Την επαναφορά των συντάξεων χηρείας στο 70%
• Την επαναχορήγηση των Δώρων και Επιδόματος Αδείας
• Την καταβολή του υπολοίπου της αποζημίωσης απόλυσης των νεώτε-

ρων συνταξιούχων συναδέλφων και την επίλυση των δίκαιων αιτημά-
των τους

Ο Αγώνας 
συνεχίζεται 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ 
ΤΟΥ ΕΛΕΜ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Όπως είναι ήδη γνωστό, ο Σύλλογος, προσφεύγει στα Δικαστήρια κατά των 
νόμων που μειώνουν τις συντάξεις μας.

Έτσι, τον Δεκέμβριο του 2013, κατατέθηκε αγωγή στο Διοικητικό Πρωτο-
δικείο Αθηνών, κατά των νόμων 4051 και 4093/2012 που μείωναν τις Επι-
κουρικές Συντάξεις.

Η υπόθεση μετά από αναβολές εκδικάστηκε και το Φεβρουάριο του 2018 
εκδόθηκε  1689/2018 απόφαση που δικαίωνε τους Συνταξιούχους που εί-
χαν περιληφθεί στην αγωγή αυτή. 

Κατά αυτής της απόφασης το ΕΤΕΑΕΠ άσκησε έφεση με μόνο δικαιολογη-
τικό ότι οι νόμοι αυτοί, δεν έχουν εφαρμογή στους Συνταξιούχους του ΕΛΕΜ, 
γιατί αυτοί είναι προνομιούχοι.

Εκτός των νομικών επιχειρημάτων, αποδείξαμε ότι δεν είμαστε προνο-
μιούχοι αλλά το αντίθετο, και πριν από λίγες μέρες το Διοικητικό Εφετείο 
εξέδωσε την 2942/2019 απόφαση που απορρίπτει επί της ουσίας την έφεση 
του ΕΤΕΑΕΠ.

Η κοινοποίηση της Απόφασης προσδιορίζεται να γίνει από το ίδιο το Δικα-
στήριο στις αρχές Οκτωβρίου 2019, οπότε το Ταμείο θα είναι υποχρεωμένο 
να καταβάλει, με τον προβλεπόμενο τόκο υπερημερίας, την επιδικασθείσα 
αποζημίωση στους ενάγοντες Συναδέλφους.

Επισημαίνουμε ότι κατά του ΕΤΕΑΕΠ και του ΕΦΚΑ, έχουν κατατεθεί μέσω 
του Συλλόγου 35 ομαδικές αγωγές, 1700 περίπου, συναδέλφων μας, για 
τον ίδιο λόγο και ελπίζουμε ότι αυτή η εξέλιξη θα ενισχύσει τις θέσεις μας 
και θα επιταχύνει την έκδοση των αποφάσεων. 
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ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
 ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Από το Μάϊο 2014, όταν ο τότε Διοικη-

τής του ΕΤΕΑΕΠ και πρώην συνάδελφος 
Τάσος Παπανικολάου κατήργησε παράνομα 
το νομοθετικά κατοχυρωμένο δικαίωμα 
των Συνταξιούχων ΑΤΕ, στη λήψη Επι-
κουρικής Σύνταξης, για όσο χρόνο οι ίδιοι 
και οι δικαιοδόχοι τους λαμβάνουν Κύρια 
Σύνταξη,  ο Σύλλογος έχει υποβάλει σειρά 
τεκμηριωμένων Υπομνημάτων τόσο στο 
Ταμείο αυτό όσο και στο αρμόδιο Υπουργείο 
Εργασίας, με τα ανώτατα στελέχη των 
οποίων είχαμε επανειλημμένες συναντήσεις, 
για την αντιμετώπιση της απαράδεκτης 
αυτής κατάστασης, την οποία, όμως,  ΟΥΔΕΙΣ 
θέλησε, μέχρι τώρα, να επιλύσει.

Πέρα από τις πιο πάνω ενέργειες, ο 
Σύλλογος, για το θέμα αυτό, έχει απευθυνθεί 
και στη Δικαιοσύνη, με αίτηση ασφαλιστι-
κών μέτρων, προσφυγές στο ΣτΕ και στο 
Πρωτοδικείο και με δύο αποζημιωτικές 
αγωγές, οι οποίες, μετά από αναβολή, 
συζητούνται τον Ιανουάριο 2020.

Στις 3.9.2019, υποβάλλαμε στη νέα 
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας 
ένα ακόμη Υπόμνημα, το οποίο έχουμε ήδη 
αναρτήσει από 23.9.2019, στην Ιστοσελίδα 
του Συλλόγου.

Παράλληλα, επιδιώκουμε συνάντηση με 
τον αρμόδιο Υφυπουργό Εργασίας, ώστε 
να δοθεί, επιτέλους, λύση σε ένα θέμα που 
ταλανίζει 3.000 περίπου Συναδέλφους μας, 
κάποιους για πολλά χρόνια.

Έχοντας, όμως, διαπιστώσει ότι για τα 
θέματα που επιλύονται με νομοθετική 
ρύθμιση, η άρση των δυσμενών συνεπειών 
τους ΔΕΝ έχει αναδρομική ισχύ, δηλαδή, 
στην προκειμένη περίπτωση, από το μήνα 
της παράνομης διακοπής του δικαιώματος 
στη λήψη Επικούρησης,  ζητήσαμε από δι-
κηγορικά γραφεία να μας ενημερώσουν εάν 
μπορούν να αναλάβουν τη διεκδίκηση, με 
αποζημιωτικές αγωγές, των αναδρομικών 
ποσών που οι Συνάδελφοι θα θελήσουν να 

τα ζητήσουν δικαστικά.
Προς το παρόν, στην έρευνά μας αυτή, 

ανταποκρίθηκε θετικά η Δικηγορική Εταιρεία 
«Λουκάς Αποστολίδης & Συνεργάτες», η 
οποία αναλαμβάνει να ασκήσει ομαδικές 
αγωγές των 49 Συνταξιούχων της 
κατηγορίας αυτής ή των κληρονόμων τους, 
με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Τα έξοδα της αγωγής, σε πρώτο βαθ-
μό, για σύνταξη, κατάθεση, επίδοση 
και συζήτηση της αγωγής, με υποβολή 
υποστηρικτικού Υπομνήματος, 
ανέρχονται στα 20,00 Ευρώ, ανά ενά-
γοντα.

2. Σε περίπτωση ευδοκίμησης της 
αγωγής, η αμοιβή της Εταιρείας 
ανέρχεται στο 2% επί του 
καταβληθέντος, σε κάθε ενάγοντα, 
προ φόρου, ποσού, πλέον Φ.Π.Α.

3. Το ποσό των 20,00 Ευρώ θα 
κατατίθεται, ΠΡΙΝ την αποστολή των 
αναγκαίων στοιχείων, απευθείας 
στο Λογαριασμό της Εταιρείας υπ’ 
αριθ. 5032-060279-834, στην 
Τράπεζα Πειραιώς, με «αιτιολογία» το 
ονοματεπώνυμο του ενάγοντα και την 
ένδειξη «ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΚ/ΣΗΣ».

\Εξάλλου, τα στοιχεία που απαιτούνται, για 
την άσκηση της ομαδικής αυτής αγωγής, 
είναι τα ακόλουθα:

1. Αντίγραφο της «Εισηγητικής Πρότασης 
Απονομής Επικούρησης» του ΕΛΕΜ. 

2. Ενημερωτικό Σημείωμα – Εκκα-
θαριστικό Επικουρικής Σύνταξης 
του τελευταίου 3/μήνου ή πλή-
ρη μήνα ΠΡΙΝ τη διακοπή της. 
Αν τα δύο ως άνω στοιχεία δεν υπάρ-
χουν στο αρχείο σας, τα ζητάτε εγγρά-
φως ή ηλεκτρονικά από το ΕΤΕΑΕΠ, 
Φιλελλήνων 13-15, 10557, Αθήνα.

3. Φωτοτυπία των δύο Όψεων της 
Αστυνομικής Ταυτότητας του ενάγοντα.

4. Το συνημμένο Ιδιωτικό Συμφωνητικό, 
πλήρως συμπληρωμένο, με πρωτότυπες 
υπογραφές, σε τρία [3] αντίτυπα.

5. Τη συνημμένη Εξουσιοδότηση, 

συμπληρωμένη με τα στοιχεία σας και 
με θεώρηση του γνησίου υπογραφής, 
του ενάγοντα, από ΚΕΠ ή άλλη Δημόσια 
Αρχή.

6. Το συνημμένο Ερωτηματολόγιο, με 
συμπληρωμένα όλα τα πεδία του.

7. Αντίγραφο αποδεικτικού κατάθεσης 
των 20,00 Ευρώ.

ΟΛΑ τα παραπάνω στοιχεία θα 
αποστέλλονται, το συντομότερο δυνατόν, 
Α Π Ε Υ Θ Ε Ι Α Σ  στη διεύθυνση της άνω 
Δικηγορικής Εταιρείας:

«ΛΟΥΚΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ & 
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ»

Ιπποκράτους 18 – 10680 ΑΘΗΝΑ,

και όχι στο Σύλλογο, όπως γίνεται για τις 
άλλες αποζημιωτικές αγωγές.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ
Οι κληρονόμοι των θανόντων δικαιούχων 

πρέπει να αποστείλουν από τα ως άνω 
αναγκαία στοιχεία εκείνα με α/α 1 και 2 που 
αφορούν στο θανόντα καθώς και όλα τα 
άλλα ως άνω αναγκαία στοιχεία, ξεχωριστά 
για κάθε ένα κληρονόμο, επιπλέον δε και τα 
στοιχεία που αναφέρονται στην από 6.2.2019 
Ανακοίνωση του Συλλόγου, [παράγραφος  
7], που είναι ανεβασμένη στην Ιστοσελίδα 
του και αφορούν στους κληρονόμους και τα 
οποία είναι τα εξής:

1. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Συνταξιού-
χου.

2. Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγε-
νών.

3. Πιστοποιητικό περί ΜΗ Δημοσίευσης 
Διαθήκης  (έχει 6μηνη ισχύ).

4. Διαθήκη (όπου υπάρχει).
5. Πράξη Αποδοχής Κληρονομιάς ή Πι-

στοποιητικό ΜΗ Αποποίησής της. 

Διαβεβαιώνουμε, τέλος, τους 
ενδιαφερόμενους Συναδέλφους μας ότι ο 
Σύλλογος θα συμπράξει, με κάθε δυνατό 
μέσο, όπως Γνωμοδότηση Πανεπιστημιακού 
Καθηγητή, στην ευδοκίμηση των αγωγών 
τους αυτών.

Σε συνέχεια του με ΑΠ:14/18.3.2019 αιτήματός μας, για συνάντηση, 
στο οποίο δεν υπήρξε ανταπόκριση από το Ταμείο, το Δ.Σ. του Συλλό-
γου, κατά τη συνεδρίασή του της 18.9.2019, στον οποίο είχε περιέλ-
θει αντίγραφο της ως άνω Απόφασης, η οποία δεν αναγνώρισε στο 
Ταμείο την ιδιοκτησία του Ακινήτου επί των οδών Πανεπιστημίων και 
Κριεζώτου, συζήτησε σε βάθος το θέμα και έχοντας υπόψη ότι :

Στο Δικαστήριο είχε ασκήσει πρόσθετη παρέμβαση και ο Σύλλογος, 
λόγω της τεράστιας σημασίας που έχει για τα μέλη του και ΟΛΟΥΣ 
του Συνταξιούχους της ΑΤΕ γενικά, η διαφύλαξη της περιουσίας του 
Ταμείου, και ότι η διαμορφωθείσα πλέον κατάσταση είναι πολύ σο-
βαρή με λίαν αρνητικές, για ΟΛΟΥΣ, συνέπειες,

ΖΗΤΑ
τον άμεσο προσδιορισμό, από το Δ.Σ. του Ταμείου, σύσκεψης ΟΛΩΝ 

των Συνδικαλιστικών Φορέων του χώρου, ώστε να χαραχθεί μία κοι-
νή στρατηγική, για την αντιμετώπιση της κατάστασης, και να αποφασι-
σθούν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν προς την κατεύθυνση αυτή.

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι, τη φορά αυτή, θα πρυτανεύσει η λογική 
και ότι το Δ.Σ. του Ταμείου θα συγκαλέσει άμεσα την αναγκαία αυτή 
σύσκεψη.

ΑΜΕΣΗ ΣΥΣΚΕΨΗ 
ΓΙΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Σχετ.: Η υπ’ αρ. 2878/2019 Απόφαση του Πολ/λους Πρωτοδικείου Αθηνών.

Συνάδελφοι,
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ΠΡΟΣΟΧΗ:

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

ΑΠΟΖΗΜΙΩΤΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ

Επισημαίνεται ότι οι πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ δημιουργούν νέες καταστάσεις, οι οποίες μέχρι να εκδοθούν τα πλήρη κείμενα των 
αποφάσεών  τους,  δεν  μπορούν ν’ αξιολογηθούν σε βάθος. Γι ‘αυτό το λόγο αναμείνατε μέχρι να ενημερωθείτε για την αποστολή των 
παραπάνω δικαιολογητικών.

  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - 1

1. Αντίγραφο Πράξης Απονομής Κύριας Σύνταξης ή Απόφαση Δ/
ντή του ΙΚΑ, με τους χρόνους ασφάλισης (αναζήτηση ΕΦΚΑ (ΑΤΕ) 
Δραγατσανίου 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 ηλε-
κτρονικά, πρέπει να το ζητάτε από το ΕΦΚΑ – π. Τ.Σ.Π.ΑΤΕ στο 
2103621304.

4. Ενημερωτικά Σημειώματα Επικουρικής Σύνταξης, πριν από Μάρ-
τιο του 2015, εφόσον υπάρχουν μεταβολές διαφορετικά αρκεί η 
συγκεντρωτική κατάσταση πληρωμών από το ΕΤΕΑΕΠ (πορτοκα-
λί 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 τελευταί-
ου 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 δικηγό-

ρου 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 
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 χρο-
νικό διάστημα που καλύπτει η αγωγή, η ενηλικίωση ή η ολοκλήρωση 
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. 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Το 2018 έκλεισε ο πρώτος Κύκλος, με 

την κατάθεση 25 ομαδικών αποζημιωτικών 
αγωγών, από μέλη του Συλλόγου ή κληρο-
νόμους τους. Από τις αρχές του 2019 ξεκινά 
ένας ΝΕΟΣ Κύκλος, ο οποίος θα ολοκληρω-
θεί ΕΑΝ και ΟΤΑΝ ακυρωθούν, καθ’ οιονδή-
ποτε 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 εξακο-
λουθούμε να υφιστάμεθα τις δυσβάσταχτες 
συνέπειες των παράνομων, ως αντιβαινου-
σών στο Σύνταγμα και στην ΕΣΔΑ, μειώσεων 
των μηνιαίων Συντάξεών μας και καταργή-
σεων των Δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα 
και του Επιδόματος Άδειας, τα οποία λαμβά-
ναμε μέχρι και το 2012, ως αποτέλεσμα των 
αντισυνταγματικών διατάξεων των δύο ως 
άνω Νόμων.

Για την αποκατάσταση των συνεπειών αυ-
τών, που μας ακολουθούν ακόμη και μετά το 

Νόμο 4387/2016, ΞΕΚΙΝΑΜΕ ένα Νέο Κύ-
κλο Ομαδικών Αποζημιωτικών Αγωγών των 
49 μελών του Συλλόγου εκάστη. 

Αναλυτική Ανακοίνωση για το θέμα καθώς 
και τα έγγραφα του κάθε δικηγορικού γρα-
φείου, θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Συλλό-
γου  syntaxiouxosatebank – ενημέρωση της 
6.2.2019 - η οποία παρακαλούμε να δια-
βαστεί για να αποφευχθούν ανεπιθύμητες 
καθυστερήσεις.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

• 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.
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  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - 1

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

ΑΤΖΕΝΤΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ 4051  ΚΑΙ 4093/2012

Προσδιορισμός συζήτησης 
6 Μαΐου 2019 - Αποστολίδης 

(2η, 3η και 4η ομαδική αγωγή)
Συζητήθηκαν και αναμένεται η απόφαση.

10 Μαΐου 2019
Αποστολίδης (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.
6 Ιουνίου 2019 

Τσέλιου (1η ομαδική αγωγή)
Πήρε αναβολή και η νέα ημερομηνία συζήτησης είναι 

η 23.1.2020
10 Ιουνίου 2019 

Αποστολίδης (1η ομαδική αγωγή)
19 Ιουνίου 2019 

Αποστολίδης (7η ομαδική αγωγή)
Συζητήθηκαν και αναμένονται οι αποφάσεις.

7 Οκτωβρίου 2019  
Αποστολίδης (8η ομαδική αγωγή)

Συζητήθηκε και αναμένεται η απόφαση
12 Δεκεμβρίου 2019  

Αποστολίδης (10η ομαδική αγωγή)
20 Ιανουαρίου 2020   

Αποστολίδης (9η ομαδική αγωγή)
Μετά από αναβολή για της αρχικής ημερομηνίας 7.10.2019 

γιατί το ΕΦΚΑ, δεν προσκόμισε φάκελο. 
9 Ιανουαρίου 2020   

Αποστολίδης (2η ομαδική αγωγή)
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

24 Μαΐου 2019 – Αποστολίδης
4 Ιουνίου 2019  - Αποστολίδης (ΑΜΕΑ) 

Αναβλήθηκαν λόγω εκλογών και η νέα ημερομηνία 
συζήτησης έχει ορισθεί για τον Ιανουάριο 2020.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Μειώσεις Νόμων 4051 και 4093/2012 στο ΕΤΕΑΕΠ 

(αρχική αγωγή) 
Αναβλήθηκαν λόγω εκλογών και η νέα ημερομηνία 

συζήτησης έχει ορισθεί για τον Ιανουάριο 2020.
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 μΑΣ εΝΔΙΑφεΡοΥΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΠΡΙΝ ΤΟ 2019

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

Μέσω της ιστοσελίδας www.efka.gr και της ηλεκτρονικής υπη-
ρεσίας «Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων» υπάρχει η δυ-
νατότητα να έχουμε ενημέρωση σε μηνιαία βάση, από την ημε-
ρομηνία πίστωσης του τραπεζικού 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.
 
Από 1.1.2019 τα μηνιαία εκκαθαριστικά θα τυπώνονται 
ΜΟΝΟ με τους κωδικούς taxisnet.

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 
Ταυτότητας, αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας) και

β) για όλες τις υπόλοιπες παροχές-μεταβολές (απονομή σύνταξης, 
μεταβίβαση σύνταξης, κάθε μεταβολή που έχει σαν συνέπεια τη μείωση 
ή τη διακοπή της σύνταξης, π.χ. την περίπτωση εργασίας ή συνταξιο-
δότησης για κάθε αιτία και από οποιοδήποτε φορές, την μεταβολή της 
οικογενειακής κατάστασης π.χ. γάμος, διαζύγιο, γέννηση, θάνατος, κλπ. 

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: 

ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑΙΩΝ  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ 2019 
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

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

Βρισκόμαστε ήδη στον 10ο μήνα αναμονής της έκδοσης 
των εκκαθαριστικών της κύριας σύνταξης, μετά τον επα-
νυπολογισμό της, σύμφωνα με το νόμο «Κατρούγκαλου».

Επειδή, υπάρχει δικαιολογημένο ενδιαφέρον για 
την πληροφόρηση που όλο θα γίνει και δεν γίνεται, σε 
εποικοίνωνία μας, με υπάλληλο του ΕΦΚΑ – Εντασ-
σόμενων Ταμείων Κλάδων που μας πληροφόρησε ότι:

• Για το Ταμείο των Συνταξιούχων της ΑΤΕ, 
δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία για την 
έκδοση των εκκαθαριστικών.

•  Όλοι οι συνταξιούχοι της ΑΤΕ, θα δουν το 
εκκαθαριστικό μηνός Ιανουαρίου 2019, 
όταν  όλοι οι άλλοι συνταξιούχοι, δουν το 
εκκαθαριστικό μηνός Μαρτίου 2019, και 
αυτό γιατί ο επανυπολογισμός για εμάς έγι-
νε τον Μάρτιο του 2019.

• Υπάρχει μια κατηγορία συνταξιούχων γύρω 
στα 100 με 150 άτομα, που βγήκαν στη σύ-

νταξη τον Μάρτιο 2015 – ημερομηνία που 
ενταχθήκαμε μηχανογραφικά στο ΙΚΑ-   έως 
τον Απρίλιο 2016, - που ψηφίστηκε ο νόμος 
«Κατρούγκαλου» - που βλέπουν το εκκαθα-
ριστικό μηνός Ιανουαρίου, το οποίο όμως, 
είναι λανθασμένο, γιατί δεν έχει υπολογι-
σθεί εκεί το ποσοστό 17% - 20% των αυξη-
μένων εισφορών. Λάθος που έχει εντοπι-
σθεί, έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες 
και αναμένεται  να διορθωθεί όταν εκδο-
θούν τα εκκαθαριστικά ΟΛΩΝ των συνταξι-
ούχων της ΑΤΕ, που θα ολοκληρωθεί στα-
διακά, εντός των επόμενων ημερών.

Επίσης, επισημαίνουμε ότι τα μηνιαία εκκαθαριστικά 
από 1.1.2019 θα εκδίδονται μόνο με τους κωδικούς 
του TAXIS NET.

Θα σας ενημερώνουμε για κάθε νεώτερο.
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  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - 2

Σας γνωρίζουμε ότι ύστερα από ενέργειες 
του Συλλόγου μας προς το ΣτΕ, οι επικουρι-
κές συντάξεις , δεν κόβονται πλέον σε κα-
νέναν συνταξιούχο. Για τους 2500 Συνταξι-
ούχους που έχει ήδη διακοπεί η Επικουρική 
σύνταξη από το 2014 και μετά, σας γνωρί-
ζουμε ότι ο Σύλλογός μας θα συνεχίσει τις 
ενέργειες του, τόσο για να επανέλθει η χορή-
γηση της Επικουρικής Σύνταξης, όσο για τα 
αναδρομικά ποσά εντόκως.

Κάποιες αγωγές μελών μας των οποίων 
το ταμείο έχει προβεί στη διακοπή της Επι-
κούρησης θα συζητηθούν τον Ιανουάριο του 

2020. Για να μην παραγραφεί όμως το δι-
καίωμα αυτών που έπαυσε η χορήγηση της 
επικούρησης το 2014, οι νομικοί Σύμβουλοι 
του Συλλόγου μας συστήνουν να ασκηθούν 
αγωγές εντός του 2019 για δύο λόγους:

1. Για να μήν υπάρξει παραγραφή της αξίω-
σης για το 2014.

2. Σε περίπτωση δικαίωσης με τροπολογία 
και νομοθετική ρύθμιση όπως έγινε και 
στην ΕΤΕ, δεν θα δοθούν αναδρομικά, 
αλλά η ρύθμιση θα ισχύσει για το μέλλον.

Για το θέμα της παράνομης κατάργησης του 
Δικαιώματος στην Επικουρηση ενημερώ-
σαμε με έγγραφό μας Νο 34 / 3.9.2019, τον 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσι-
ών , Κύριο Ιωάννη Βρούτση, τον Υφυπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, Κύριο 
Παναγιώτη Μηταράκη και τη Γενική Γραμμα-
τέα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνι-
κών Υπηρεσιών, Κυρία Άννα Στρατινάκη.

Όσοι ενδιαφέρεστε να ασκήσετε αγωγή για 
την διακοπή της επικούρησης επικοινωνήστε 
με τα γραφεία του Συλλόγου μας στα τηλέ-
φωνα: 210 3637726, 2103623583.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Ο Σύλλογός μας έχει έρθει σε επαφή με τον υπεύθυνο της Τράπεζας 
της Ελλάδος και παρακολουθεί στενά την πορεία της καταβολής μέ-
ρους του υπολοίπου της οφειλόμενης αποζημίωσης (17%) των απο-
λυθέντων τόσο των αποχωρησάντων και συνταξιοδοτηθέντων, όσο 

και των ενεργών υπαλλήλων σήμερα της Τράπεζας Πειραιώς.
Περιμένουμε την απάντηση από την Επιθεώρηση Εκκαθάρισης Επο-

πτευομένων Εταιρειών της Τράπεζας Ελλάδος και θα σας ενημερώ-
σουμε για την πορεία του σημαντικού αυτού θέματος.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 50 % ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΕ Υ.Ε.Ε

Ο Σύλλογός μας σε συνέχεια μιας μακράς σειράς Υπομνημάτων που 
αφορούν την παράνομη διακοπή Δικαιώματος προς λήψη Επικούρη-
σης, απέστειλε στο διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ υπόμνημα και παρακαλού-
με, για τον από μέρους του σύντομο προσδιορισμό συνάντησης με 

το Προεδρείο του Συλλόγου μας, προς εξεύρεση συναινετικής λύσης 
στην περιουσιακή ζημία που υφίστανται χιλιάδες Συνάδελφοί μας, εξ 
αιτίας της απαράδεκτης όσο και παράνομης απόφασης του Δ.Σ του 
ΕΤΕΑΕΠ της 21/5/2014.

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ

Έφυγαν από κοντά μας οι αγαπητοί μας 
συνάδελφοι των οποίων το έργο και η 

μορφή δεν είναι δυνατό να σβήσει. Καλό 
κατευόδιο στους Κώστα Σταυρουλόπουλο, 

Νίκο Ιατρού και Γρηγόρη Μαύρη.

ΕΦΥΓΑΝ ΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ

Από την ημερήσια εκδρομή του Συλλόγου της Ένωσης Συνταξιούχων Βορείου Ελλάδος την 10/10/2019, στο οχυρό Ρούπελ και στην Ιερά 
μονή Τιμίου Προδρόμου.
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Νέες χρεώσεις και αυξημένες προμήθειες 
στις χρεωστικές κάρτες

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

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)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΙΝΟΣ
Οδοντίατρος 

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

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.

Δημήτριος Τσιούλος
Ιατρός Παθολόγος 

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

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

Ευαγγελία Ευστρατίου
Αρχιτέκτων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ

Ανακαινίσεις Αρχιτεκτονικές εφαρμογές, 
Αρχιτεκτονικές μελέτες και οικοδομικές 

άδειες. 
Ατρειδών 7, Χαριλάου Θεσσαλονίκη  

Τηλ. 6945 945863, 2311 210872

4 ήμερη αεροπορική εκδρομή στη Βιέννη-Σάλτσμπουργκ-
Δάση Μάγιερλινγκ-Μπάτεν Μπάτεν 19/12/2019 με το 

τουριστικό γραφείο manessis travel

Όλες οι αλλαγές
ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΣ

Οι Τράπεζες εξομοιώνουν πλέον τις προμήθειες με αυτές που χρεώνουν 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 δω-
ρεάν. Σήμερα, οι προμήθειες είναι συνάρτηση του ποσού της ανάληψης και της τράπεζας στην οποία τηρείται ο λογαριασμός. Όχι της τράπεζας 
στην οποία γίνεται η ανάληψη μετρητών από το ΑΤΜ.

Οι χρεώσεις διαμορφώνονται στα ακόλουθα επίπεδα:

  εΚΔΡομεΣ

Κόστος:
• 295 Ευρώ + 165 φόρους  στο ξενοδοχείο ARCOTEL 

KAISERWASSER 4*
• 354 Ευρώ  + 165 φόρους στο ξενοδοχείο  IMPERIAL RIDING 

SCOOL 4* sup

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του Συλ-
λόγου μας καθημερινά  
 8.00 -3.00 μ.μ. 
Υπεύθυνη κα. Στούμπη Μαίρη
Τηλ. 210/3637726 & 210/3623583
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 μΑΣ εΝΔΙΑφεΡοΥΝ
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.

ΚΟΙΝΟ ΓΡΑΜΜΑ 
ΣΕ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Οι Σύλλογοι Συνταξιούχων ΑΤΕ ζήτησαν  επα-
νειλημμένα να γίνει συνάντηση με το Διοικητι-
κό Συμβούλιο του Ταμείου Προνοίας. 

Επεδίωξαν τη συνάντηση για να ενημερωθούν 
υπεύθυνα για τα τεκταινόμενα και όλα τα σχετι-
κά με τη διαχείριση της περιουσίας του Ταμεί-
ου, τη δυσμενή απόφαση του Δικαστηρίου για 
το κτίριο της Κριεζώτου, τις αποφάσεις τους για 
τα δικαιώματα των Συναδέλφων, τις διάφορες 
πληρωμές που γίνονται σε ορισμένους μόνο δι-
καιούχους, καθώς και τις περαιτέρω ενέργειές 
τους, για να περισώσουν το κτίριο της Κριεζώ-
του και να αντιμετωπίσουν  με κανόνες ίσης με-
ταχείρισης όλους τους δικαιούχους. 

Δυστυχώς, το Δ.Σ. του Ταμείου ποτέ δεν αντα-
ποκρίθηκε στις προσκλήσεις μας, όταν μάλιστα 
δεν βγάζει ανακοινώσεις, όταν όλα γίνονται μυ-
στικά, όταν όλα γίνονται πίσω από κλειστές πόρ-
τες, όταν όλα γίνονται χωρίς καμία απολύτως 
ενημέρωση και διαφάνεια, όταν απαγορεύεται η 
παρουσία των περισσοτέρων Συναδέλφων στις 
Γενικές Συνελεύσεις. 

Συνεχίζοντας την αδιάλλακτη στάση του, το 
Δ.Σ. συμπεριφέρεται προς τους Συλλόγους  με 
τρόπο αντιδημοκρατικό, απαξιωτικό και αδικαι-
ολόγητα εχθρικό. 

Όπως και στις 14-7-2019, έτσι και τώρα επα-
ναλαμβάνεται το πρωτοφανές για τα χρονικά 

γεγονός, να μην επιτρέπεται στους εκπροσώ-
πους των Συλλόγων, αλλά και στους περισσό-
τερους Συναδέλφους, η είσοδος στην αίθουσα 
που θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση . 

Η Πρόεδρος, μάλιστα, εξέδωσε και πάλι 
«απαγορευτικό εισόδου» για τους εκπροσώ-
πους των Συλλόγων, όταν γνώριζε πολύ καλά 
ότι οι Σύλλογοι εκπροσωπούν Συνταξιούχους 
με δικαιώματα και διεκδικήσεις από το Ταμείο 
Προνοίας. 

Η παρουσία εκπροσώπων των θεσμικών 
οργάνων σε κάθε Γενική Συνέλευση όχι μόνο 
επιβάλλεται, αλλά και πρέπει να επιδιώκε-
ται. Έτσι μόνο γίνεται από όλους και σε όλους 
εποικοδομητική και χρήσιμη κριτική και κυρίως 
αποφεύγεται η παραπληροφόρηση και η λήψη 
λανθασμένων αποφάσεων.  

Το Ταμείο σήμερα δεν έχει μέλη, έχει μόνο 
δικαιούχους. Για λόγους που όλοι γνωρίζου-
με, με το κλείσιμο της Τράπεζας επινοήθηκαν 
«μέλη» για συγκεκριμένο σκοπό.  

Οι Σύλλογοι δεν έκαναν τίποτα περισσότερο 
και τίποτα λιγότερο από όσα έχουν υποχρέωση 
και δικαίωμα να κάνουν, δηλαδή να ενημερώ-
νουν τους Συναδέλφους για τα τεκταινόμενα 
στο χώρο μας, να φροντίζουν για τα δικαιώματα 
όλων των Συναδέλφων και να τους στηρίζουν 

στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους αυτών. 
Πολύ δε περισσότερο έχουν υποχρέωση να πα-
ρακολουθούν και να ενημερώνουν τους Συνα-
δέλφους για όσα γίνονται και στο Ταμείο Προ-
νοίας που δεν ανακοινώνεται ποτέ τίποτα. Δεν 
ανακοινώνονται οι αποφάσεις των Διοικητικών 
Συμβουλίων και των Γενικών Συνελεύσεων, 
που έχουν ευρύτερο ενδιαφέρον, δεν ικανοποι-
ούνται τα δικαιώματα δίκαια και ισόνομα προς 
όλους τους δικαιούχους και γίνονται πληρωμές 
επιλεκτικά, παραγοντίστικα και ρουσφετολογι-
κά. 

Για ποιό άραγε, σοβαρό λόγο δεν πρέπει οι Σύλ-
λογοι να παρευρίσκονται στη Συνέλευση και να 
ακουστεί η άποψη τους; Μήπως σκοπεύουν να 
λειτουργήσουν και πάλι αντικαταστατικά, παρά-
νομα και σε βάρος των συμφερόντων και των 
δικαιωμάτων πολλών Συναδέλφων; 

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Γενική Συνέ-
λευση του Ταμείου Προνοίας θα μπορούσαν 
να εξετάσουν την δυνατότητα νομίμου επανϋ-
πολογισμού του εφάπαξ με μισθούς προ των 
μειώσεων του 2010 και 2011 και φυσικά για 
όλους που υπέστησαν τις μειώσεις αυτές.

Οι Σύλλογοι δεν μπορούν να αδιαφορήσουν, 
να συναινέσουν και να συμπράξουν σε αντικα-
ταστατικές ενέργειες.

γιατροι

Dr. Δημήτριος Ν. Τουρλάκης
MD, Msc, PhD

Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών

Master στη γυναικεία αναπαραγωγή
Ειδικός στη λαπαροσκόπηση και 

υστεροσκόπηση
Ζησιμοπούλου 3, 166 74 Γλυφάδα

Τηλ.: 210 8985340, Κινητό: 6980 717 602
dtourlakis@gmail.com - dtourlakis.gr

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

Τσίγκος Εμμανουήλ

Γενικός χειρουργός - Εξειδικευθείς 

στην Ογκολογική Χειρουργική

Καρνεάδου 45

Κολωνάκι – 10676, Τηλ.: 2130067602


