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Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ATE

Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΜΑΙΟΥ

Με μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων που δια-
μένουν στο λεκανοπέδιο της Αττικής, πραγ-

ματοποιήθηκε στις 16.1.2020, στο ξενοδοχείο 
ΑΜΑΛΙΑ, η καθιερωμένη πια ενημέρωση – συζή-
τηση για τα θέματά μας, με ευκαιρία της κοπής της 
Πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Διοικητής και 
ο Υποδ/της του ΕΤΕΑΠ κ.κ. Κωνσταντίνου Ευάγ-
γελος και Παγώνης Νικόλαος και εκτός από τον 
χαιρετισμό που έκαναν, υποσχέθηκαν σύντομα 
συνάντηση με τη Διοίκηση του Συλλόγου, για το 
θέμα της διακοπής της Επικουρικής Σύνταξης. Ας 
ελπίζουμε ότι θα δοθεί σύντομα λύση στο πρό-
βλημα που αντιμετωπίζουν 2.500 συνάδελφοί 
μας.

Επίσης, μας τίμησαν με την παρουσία τους και 
απεύθυναν χαιρετισμούς ο Πρόεδρος της ΑΓΣΣΕ 
κ. Ανδρεαδάκης, ο Πρόεδρος του ΣΕΤΑΠ, κ. Αδα-
μόπουλος, ο Πρόεδρος του ΟΣΥΑΤΕ, κ. Τσαού-
σης, ο Αντιπρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου, 
κ. Τσιχλάκης, ο πρώην Πρόεδρος του Πανελλη-
νίου Συλλόγου, κ. Γραμματικός, η Πρόεδρος του 

Αλληλοβοηθητικού Ταμείου Πρόνοιας κ. Γιαννο-
πούλου, ο Γεν. Γραμματέας του ΠΟΚΕΑΤΕ, κ. Κα-
ζάκος και ο Πρόεδρος της Ένωσης Συνταξιούχων 
Β. Ελλάδος, κ. Ευστρατίου. 

Την πίτα έκοψε ο Πρόεδρος κ. Μαράντος και ο 
τυχερός της χρονιάς είναι ο συνάδελφος, κ. Ντέ-
ντες. 

Ο Γεν. Γραμματέας κ. Μαλαμής, ενημέρωσε για 
όλα τα θέματα, δίνοντας έμφαση στην Ενοποίηση 
των Συλλόγων, στη Διακοπή της Επικουρικής Σύ-
νταξης, τα θέματα που έχουν δημιουργηθεί με το 
Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Πρόνοιας, το ΤΥΠΑΤΕ, 
τον ΕΛΕΜ και τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι 
νεώτεροι Συνταξιούχοι.

Ειδικότερα ειπώθηκαν:

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Μεγάλο θέμα που μας απασχολεί, και δεν έχει 

σχέση με διεκδικήσεις, αλλά είναι μεγάλο στοί-
χημα με τους ίδιους μας τους εαυτούς, είναι αυτό 
της ενοποίησης. 

Πολλά λέγονται, πολλά ακούγονται και όλοι μας 

περιμένουμε το πότε θα γίνει πράξη, η βούληση 
όλων. Η κατάσταση περνά από 40 κύματα, και οι 
λεπτομέρειες δεν έχουν σημασία. Θα σας πω σε 
πιο σημείο είμαστε σήμερα, γιατί κι εσείς, πολύ 
σύντομα, θα κληθείτε να ψηφίσετε και να εγκρί-
νετε το Καταστατικό που θα οδηγήσει στην ενο-
ποίηση.

Εντός του μήνα, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο το 
Νέο Καταστατικό του Συλλόγου μας, με πιο ουσι-
αστική αλλαγή, αυτή του τρόπου διεξαγωγής της 
εκλογικής διαδικασίας. 

Προσπαθώντας να συνδυάσουμε τους δύο εντε-
λώς διαφορετικούς τρόπους διεξαγωγής εκλο-
γών των 2 Συλλόγων, που ήταν εκ διαμέτρου 
αντίθετοι - σε εμάς γίνεται μόνο με φυσική πα-
ρουσία του μέλους, στον Πανελλήνιο γίνεται με 
αλληλογραφία απλή – καταλήξαμε να ενσωμα-
τώσουμε και τους 2 τρόπους, πάντα κινούμενοι 
σύμφωνα με την κάθε φορά κείμενη νομοθεσία.

Σας διαβάζω το ακριβές κείμενο όπως διατυ-
πώνεται στο Καταστατικό. 

«Με ευθύνη της Κεντρικής Εφορευτικής Επι-
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1. Με αίτηση του ΕΦΚΑ, η αρμόδια Επιτροπή του ΣτΕ παρέπεμψε σε Πιλο-
τική Δίκη, ενώπιον της Ολομέλειας του Δικαστηρίου αυτού, Αγωγή 46 
Συνταξιούχων που ζητούν, σε πρώτο βαθμό, αποζημίωση για τις μειώ-
σεις που επέβαλαν οι αντισυνταγματικοί Νόμοι 4051/12 και 4093/12, 
κατά την περίοδο 2013 – 2018.

2. Τα νομικά θέματα, επί των οποίων το ΣτΕ κλήθηκε στις 10.1.2020 να 
αποφανθεί αμετάκλητα, είναι τα ακόλουθα :

«α) Αν η θεσπιθείσα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2A του ν. 4387/2016 
ρύθμιση της συνέχισης καταβολής των συντάξεων, όπως είχαν διαμορ-
φωθεί την 31.12.2014, δηλαδή με τις μειώσεις που επήλθαν με τους 
ν. 4051/2012 και 4093/2012 για το χρονικό διάστημα από την έναρξη 
ισχύος του νόμου 4387/2016, ήτοι από 12.5.2016 και εφεξής, είναι 
σύμφωνη με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. β) Αν η παραπάνω διάταξη του 
άρθρου 14 παρ. 2α του ν. 4387/2016 έχει την έννοια ότι καταλαμβάνει 
ρυθμιστικά και το διάστημα από 1.1.2013 έως και την 11.5.2016 και, 
σε καταφατική περίπτωση, εάν η ρύθμιση για το διάστημα αυτό αντί-
κειται στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ. γ) Αν ο χρονικός περιορισμός της 
ισχύος των αποτελεσμάτων που έθεσαν οι 2287-8/2015 αποφάσεις 

της ΟλΣτΕ αφορά μόνο τη διαπίστωση της αντίθεσης προς το Σύνταγμα 
των διατάξεων των ν. 4051/2012 και 4093/2012 ή καταλαμβάνει και 
τη διαπιστωθείσα αντίθεση αυτών προς το άρθρο 1 του 1ου Προσθέ-
του Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ και δ) Αν με βάση τις ανωτέρω κρίσεις της 
ΟλΣτΕ 1891/2019 και ΟλΣτΕ 2287-8/2015 οι παραπάνω μειώσεις των 
συντάξεων για το χρονικό διάστημα από 1.1.2013  έως 11.5.2016 είναι 
δυνατό να κριθούν σύμφωνες με το Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ εφόσον από 
εμπεριστατωμένη επιστημονική μελέτη, μεταγενέστερη των αποφάσε-
ων ΟλΣτΕ 2287-8/2015 προκύπτει ή θα προκύψει ότι οι μειώσεις των 
συντάξεων βάσει των ν. 4051/2012 και 4093/2012 από την έναρξη επι-
βολής του (1.1.2013) ήταν κατ΄ουσίαν σύμφωνες με το Σύνταγμα και 
την ΕΣΔΑ, ».

3. Με την ίδια Πράξη της Επιτροπής αυτής του ΣτΕ αναστέλλεται η εκδίκα-
ση των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθενται τα ίδια νομικά ζητή-
ματα, και όχι το δικαίωμα στην άσκηση νέων αποζημιωτικών αγωγών, 
μέχρι την έκδοση της Απόφασης του ΣτΕ για το θέμα αυτό. 

4. Με τα δεδομένα αυτά και έχοντας υπόψη τις σχετικές Αποφάσεις του 
ΣτΕ των ετών 2015 και 2019, ως πιθανότερες εκβάσεις της Πιλοτικής 
αυτής Δίκης, εκτιμώνται οι εξής:

ΤΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Η καταλυτική απόφαση του ΣτΕ

τροπής, η συμμετοχή των μελών στην ψηφοφο-
ρία, με Επιστολική Ψήφο, πρέπει να διασφαλίζει 
το αδιάβλητο της διαδικασίας και τη μυστικότητα 
της ψήφου, σύμφωνα με τις επιταγές του Νόμου.».    

Εμείς, προκειμένου να αποκτήσουμε ένα σύγ-
χρονο Καταστατικό που να εξυπηρετεί τις σημε-
ρινές συνθήκες και να βοηθούν στην ενοποίηση, 
θα προχωρήσουμε στη διενέργεια Έκτακτης Κα-
ταστατικής Συνέλευσης για υπερψήφιση του Κα-
ταστατικού. 

Θα χρειασθούμε τη βοήθειά σας, σ’ αυτό, γιατί η 
αλλαγή Καταστατικού απαιτεί μεγάλη συμμετοχή 
και πλειοψηφία και δεν θα πρέπει η διαδικασία να 
αμφισβητηθεί από κανένα. 

 
ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Από τον Ιούλιο του 2014, που άρχισε η διακοπή 
της Επικουρικής Σύνταξης σε όσους συμπλήρω-
ναν το χρόνο υπηρεσίας στην Τράπεζα, κάναμε 
μεγάλο αγώνα – σε δικαστικό και πολιτικό επίπε-
δο – σε περίοδο κρίσης, και καταφέραμε να στα-
ματήσει η παράνοια με νομοθετική ρύθμιση, από 8 
Οκτωβρίου 2018 και μετά. Αυτή όμως, η ρύθμιση, 
δεν περιλαμβάνει όλους αυτούς – περίπου 2.500 
συναδέλφους – που ήδη είχε κοπεί η Επικουρική 
Σύνταξη τους. 

Αναδείξαμε το πρόβλημα στην ΟΣΤΟΕ και την 
ΑΓΣΣΕ.

Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας, με όλους 
τους τρόπους (πολιτικές επαφές και δικαστικές 
ενέργειες) και ελπίζουμε σύντομα να δικαιωθούν 
οι συνάδελφοί μας.

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Στις 10 Ιανουαρίου, συζητήθηκε στο ΣτΕ, η τύχη 
των αναδρομικών των συντάξεών μας, που προ-
κύπτουν τις μειώσεις των νόμων 4051/2012 και 
4093/2012, που κρίθηκαν αντισυνταγματικές από 
το ΣτΕ το Ιούνιο του 2015. Όλες οι Οργανώσεις, 
ενημέρωσαν τον κόσμο με στόχο να πραγματο-
ποιηθεί μεγάλη συγκέντρωση έξω από το ΣτΕ, την 
ημέρα της συζήτησης, στόχος, που τελικά δεν ευ-
οδώθηκε, όπως θα έπρεπε, γιατί οι συνταξιούχοι, 
που ανταποκρίθηκαν ήταν περιορισμένοι.

Πράγμα που μας κάνει να αναρωτηθούμε άλλη 
μια φορά αν καλύτερα από μία συγκέντρωση χω-

ρίς πλήθη κόσμου είναι η απουσία τέτοιου είδους 
διαμαρτυρίας. 

Τα σενάρια για την απόφαση, που θα ισχύσει για 
όλους, σύμφωνα με την Κυβέρνηση είναι :
1.Να δοθούν αναδρομικά ποσά ενός 10μήνου, 

δηλαδή με βάση την απόφαση του ΣτΕ του 2015 
έως την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου τον 
Μάιο του 2016. Το σενάριο αυτό είναι το επι-
κρατέστερο και έχει το μικρότερο δημοσιονομι-
κό κόστος. Τα ποσά κυμαίνονται από 667 έως 
7340 ευρώ. Αν δεν δοθούν και τα δώρα, τα ποσά 
θα είναι ακόμα μικρότερα. Σ αυτή την περίπτω-
ση είναι σίγουρο ότι τα αναδρομικά θα δοθούν 
σε όλους, ανεξάρτητα από το αν ο συνταξιούχος 
έχει υποβάλλει ή όχι αγωγή και σε βάθος χρό-
νου, σε 60-72 δόσεις και χωρίς να τεθεί σε αμ-
φιβολία η σταθερότητα του δημοσιονομικού και 
ασφαλιστικού χώρου.

2.Να κριθούν συνταγματικές οι μειώσεις και να 
μην δοθούν αναδρομικά.

3.Να δοθούν αναδρομικά 42 μηνών από τον Ιού-
νιο του 2015 έως και το τέλος του 2018.
Οι συνταξιούχοι των τραπεζών έχουν – ενδει-

κτικά – λαμβάνειν έως 6.770 ευρώ, συνολική 
επιστροφή από παράνομες μειώσεις κύριων και 
επικουρικών συντάξεων για 10 μήνες. Αν δοθούν 
τα αναδρομικά σε 36 δόσεις, θα έχουμε μηνιαί-
ες αυξήσεις σε κύρια και επικουρική από 90 έως 
188 ευρώ το μήνα. Αν οι επιστροφές γίνουν σε 60 
δόσεις οι μηνιαίες αυξήσεις συντάξεων είναι από 
55 έως 113 ευρώ το μήνα.

Η τελική απόφαση αναμένεται σε διάστημα έως 
6 μηνών. 

ΑΠΟΛΥΘΕΝΤΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΤΕ
Οι συνάδελφοι, που απολύθηκαν από την ΑΤΕ, 

στις 27.7.2012 αντιμετωπίζουν διάφορα προ-
βλήματα. Ο Σύλλογος, προσπαθεί και έχει ενεργό 
συμμετοχή και δράση σε κάθε προσπάθεια για την 
επίλυση αυτών των θεμάτων.

Ειδικότερα, ενεργή και ουσιαστική, ήταν η συμ-
βολή για την καταβολή του υπολοίπου της αποζη-
μίωσης απόλυσης, που δεν είχε καταβληθεί από 
τον Εκκαθαριστή. Έτσι ολοκληρώθηκε η καταβο-
λή του 17% και αναμένεται άλλη μια δόση. 

Ακόμα και στο πρόβλημα που δημιουργήθηκε 
πρόσφατα, με τις απολύσεις που έκανε η Πειραι-

ώς, είμαστε δίπλα σε κάθε αντίδραση που οργα-
νώνεται.

ΓΙΑ ΤΟ ΤΥΠΑΤΕ
Ο κ. Πρόεδρος του ΤΥΠΑΤΕ, κάνει μια προσπά-

θεια για επαναλειτουργία του ΤΥΠΑΤΕ, για συ-
μπληρωματική πρωτοβάθμια περίθαλψη αρχικά. 

Μας ενημέρωσε για τα σχέδιά του και ζήτησε τη 
βοήθειά μας και την οικονομική στήριξή μας.

Εμείς του θέσαμε όρους που μόνο αν ισχύσουν 
θα έχουν τη δική μας υποστήριξη γιατί οφείλουμε 
να προστατεύσουμε το συμφέρον των συνταξιού-
χων μελών μας. Οι όροι είναι:
•	Να	εξασφαλιστεί	 η	 ετήσια	 χρηματοδότηση	από	

την Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, (170.000 - 200.000 χιλ. 
ευρώ/ανά έτος).
•	Να	μην	χρησιμοποιηθούν	χρήματα	του	ΕΛΕΜ.
•	Να	γίνει	 τεκμηριωμένη	μελέτη	 εσόδων	–	 εξό-

δων για την υλοποίηση του Σχεδίου Επαναλει-
τουργίας.
•	Συμμετοχή	 (ενεργή)	των	Συνταξιούχων	στη	Δι-

οίκηση του Ταμείου.

ΕΛΕΜ
Για τα αποθεματικά του ΕΛΕΜ ζητάμε να γίνει 

β’ διανομή άμεσα με αναλογιστική μελέτη, να αξι-
οποιηθεί η ακίνητη περιουσία και να σταματήσει 
κάθε σπατάλη για άλλους προς του Κανονισμό 
του, σκοπούς.

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Με τη Διοίκηση του Ταμείου Πρόνοιας, έχουμε 

μεγάλο πρόβλημα στην επικοινωνία και συνεν-
νόηση. Προσπαθώντας, όπως οφείλουμε να δια-
φυλάξουμε τα δικαιώματα όλων των μελών μας, 
αλλά το αίσθημα του δικαίου, έχουμε έρθει σε 
τέτοια ρήξη που το θέμα πια το αντιμετωπίζουν με 
προσωπικά κριτήρια. 

Το Ταμείο έχει αυτή τη στιγμή, μετρητά που 
όμως υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο να τα πάρει ο 
Εκκαθαριστής, μετά από δικαστική απόφαση. Για 
να μη γίνει αυτό, το Ταμείο μοίρασε μέρος των 
χρημάτων, και αρκετοί συνάδελφοι, πήραν χρή-
ματα, αρκετοί όμως έμειναν απ’ έξω και κάποιοι 
ταλαιπωρήθηκαν ή ταλαιπωρούνται ακόμα, αν 
και έχουν δικαστικές αποφάσεις που τους δικαι-
ώνουν. 
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  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - 1
ΨΗΦΙΣΜΑ

•	Που	αποβλέπουν	στην	υπονόμευση	των	νόμιμων	Δικαιωμάτων	των	
Συνταξιούχων σε Αναδρομικά που απορρέουν από σωρεία Δικαστι-
κών Αποφάσεων σε συνδυασμό και με τη ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ της Ολομέ-
λειας του ΣτΕ (Αποφάσεις 2287 & 2288/2015).
•	Που	 πλήττουν	 το	 κύρος	 της	 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ	 ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,	 ως	

Ακρογωνιαίου Λίθου της Δημοκρατίας και Προστάτη των αδικηθέ-
ντων και αδικουμένων Συνταξιούχων.
•	Που	παραβλέπουν	σκοπίμως	ότι	στα	χρόνια	της	10ετούς	Οικονομι-

κής και Κοινωνικής Κρίσης ενώ το ΑΕΠ της Χώρας μειώθηκε κατά 
25% το εισόδημα των Συνταξιούχων μειώθηκε στο ΔΙΠΛΑΣΙΟ, δη-
λαδή πλέον του 50%, του πριν από 10 χρόνια εισοδήματός τους, από 
τις αλλεπάλληλες μειώσεις 12 μνημονιακών νόμων, από την υπερ-
φορολόγηση, κ.λπ
•	Που	αγνοούν	σκοπίμως	ότι	η	Οικονομική	ανάταξη	της	Χώρας	οφεί-

λεται ΚΥΡΙΩΣ στην παντελή στέρηση εισοδήματος από 1.500.000 
νέους ανέργους και στην συντριπτική μείωση του εισοδήματος των 
Συνταξιούχων , στις οικογένειες των οποίων βρήκαν στήριξη και 
καταφυγή τα άνεργα παιδιά και εγγόνια μας.

Εμείς τα 2.500.000 των Συνταξιούχων που βιώσαμε τις συνέπειες 3 
πολέμων και μέσα από τα ερείπια με ΑΓΩΝΑ κτίσαμε την Νέα Ελλάδα 
αλλά και πρόσφατα στα χρόνια της κρίσης με αυτοθυσία στηρίξαμε 
την ΠΑΤΡΙΔΑ μας:

ΖΗΤΑΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
•	Την	Αναγνώριση	της	συμβολής	των	συνταξιούχων	στην	οικονομική	

ανάταξη της Χώρας 
•	Την	τμηματική	καταβολή	των	δικαιουμένων	αναδρομικών	σύμφω-

να με την Νομολογία του ΣτΕ του 2015
•	Την	Αναγνώριση	 του	ρόλου	των	Συνταξιούχων	στην	ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ,	

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, και ΠΟΛΙΤΙΚΗ ζωή της Χώρας 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΕΝ ΞΕΧΝΟΥΝ 
ΚΑΙ ΤΙΜΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΊΖΟΥΝ 

ΤΗΝ ΣΥΜΒΟΛH ΤΟΥΣ 
ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε & ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 

Οι συγκεντρωθέντες Συνταξιούχοι στην Διαμαρτυρία της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.,  
σήμερα 10 Ιανουαρίου 2020 μπροστά στο ΣτΕ, ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ ομόφωνα το ακόλουθο ψήφισμα:

ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΣτΕ:

 Πρώτον, ΟΥΔΕΙΣ δικαιούται αποζημίωση μετά την 31.12.2014, εκτός 
εάν έχει ασκήσει αγωγή πριν την έκδοση των Αποφάσεων του ΣτΕ της 
10.6.2015.

 Δεύτερον, «αναδρομικά» δικαιούνται ΟΛΟΙ, ανεξάρτητα από το εάν 
έχουν ασκήσει αγωγή ή όχι, από τη 10.6.2015 μέχρι την ισχύ του Νόμου 
4387/2016, [12.5.2016], ή ΜΟΝΟ όσοι έχουν ασκήσει αγωγή μέχρι τότε.

 Τρίτον, «αναδρομικά» δικαιούνται ΟΛΟΙ, ανεξάρτητα από το εάν έχουν 
ασκήσει αγωγή ή όχι, από την 10.6.2015 μέχρι την 31.12.2018  ή ΜΟΝΟ 
όσοι έχουν ασκήσει αγωγή μέχρι την έκδοση της Απόφασης του ΣτΕ επί 
της ως άνω Πιλοτικής Δίκης για τα «αναδρομικά».

5.Επιπλέον, πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι είναι ή θεωρείται βέβαιο ότι, 
μετά την έκδοση της αναμενόμενης αυτής Απόφασης του ΣτΕ, ΟΥΔΕΜΙΑ 
νέα αγωγή θα γίνεται πλέον δεκτή από τα αρμόδια Δικαστήρια.

Από την άλλη πλευρά, ΕΑΝ η Απόφαση αυτή αναγνωρίσει το δικαίωμα 
σε αποζημίωση, είτε για 11 μήνες, [11.6.2015 – 12.5. 2016], είτε για 
42 μήνες και 20 μέρες, [11.6.2015 – 31.12. 2018], προσδοκάται ότι η 
Κυβέρνηση, σεβόμενη την Απόφαση του ΣτΕ, θα καταβάλλει τα «ανα-
δρομικά» σε ΟΛΟΥΣ, έστω και σε δόσεις, ανεξάρτητα από το εάν έχουν 

ασκήσει αγωγή ή όχι.
6.Με τα δεδομένα αυτά, Συνάδελφοι που δεν έχουν ασκήσει αγωγή μέχρι 

σήμερα ή η αγωγή που άσκησαν δεν καλύπτει το διάστημα μέχρι και την 
31.12.2018 ή τα στοιχεία που έχουν αποστείλει στο Σύλλογο δεν είναι 
πλήρη για την άσκηση της επιθυμητής αγωγής τους, ΠΡΟΤΡΕΠΟΝΤΑΙ να 
σταθμίσουν την παραπάνω πληροφόρηση και εάν επιλέξουν να προχω-
ρήσουν σε άσκηση αποζημιωτικής αγωγής μέχρι και την 31.12.2018, να 
το πράξουν άμεσα, το αργότερο μέχρι τις αρχές Απριλίου 2020, ώστε να 
μη διακινδυνεύσουν απώλεια του δικαιώματός τους.

Επισημαίνεται, δε ότι επεξεργασία των αποστελλόμενων στοιχείων, για 
υποβολή αγωγής, θα γίνεται ΜΟΝΟΝ εφόσον αυτά είναι πλήρη και σω-
στά.  

7.Προκειμένου, τέλος, ο Σύλλογός μας να υπερασπιστεί τα δικαιώματα 
των Συναδέλφων μας Συνταξιούχων ΑΤΕ και οπωσδήποτε όσων έχουν 
υποβάλλει αγωγή, στη δικάσιμο της Ολομέλειας του ΣτΕ της 10.1.2020, 
έχει ασκήσει παρέμβαση.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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  ΑΝΑμΝΗΣεΙΣ Απο ΤΗΝ ΑΤε

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

  εΚΔΡομεΣ

Προτάσεις εκδρομών Α’ εξάμηνο 2020
1. 6ημερο  ΣΟΦΙΑ–ΠΛΕΒΕΝ-ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙ–
ΚΑΡΠΑΘΙΑ – ΣΙΝΑΙΑ ΚΑΣΤΡΟ ΔΡΑΚΟΥΛΑ - ΜΠΡΑΣΟΦ – 
ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ 
6-11/6/2020 (Αγ. Πνεύματος οδικό)

Κόστος κατ’ ατομο 265 ευρώ early booking ΥΠΕΡΠΡΟΣΦΟΡΑ 
(Προκ/λή 50%)
Περιλαμβάνει:
-Μετάβαση- περιηγήσεις
-5 διανυκτερεύσεις σε 4* ξενοδοχείο στη Σόφια και  Βουκουρέστι
-4 δείπνα και 5 πρωινά

2.Πανόραμα Βιετνάμ 15 ημέρες  12/5/2020 (MANESSIS 
TRAVEL)

Κόστος κατ’ άτομο  1250 ευρώ + 750 ευρώ (φόροι) + 95ευρώ 
(βίζα & τοπικοί φόροι)
Περιλαμβάνει:
- αεροπορικά εισιτήρια με ενδιάμεσο σταθμό
- διαμονή σε 4* ξενοδοχεία κεντρικά
- μεταφορές-εκδρομές και εσωτερικές πτήσεις
- πρωινό και 8 γεύματα συνολικά
- παράσταση σε θέατρο με μαριονέτες στο νερό στο Ανόι
- μετακίνηση με ηλεκτρικό αμαξίδιο στα ανάκτορα της Χουέ
- 2ήμερη κρουαζιέρα στον κόλπο Χα Λόνγκ
- Εμπειρος αρχηγός- συνοδός
-  ασφάλεια αστικής ευθύνης   

*** Επίσης στην ίδια αναχώρηση υπάρχει πρόγραμμα και με ΚΑ-
ΜΠΟΤΖΗ με κόστος 1.720 ευρώ  + φόρους 750 Ευρώ  + βίζα 150 
ευρώ.

Πληροφορίες και αναλυτικά προγράμματα  
στα τηλέφωνα του Συλλόγου μας 
καθημερινά 8.00π.μ – 3.00 μ.μ 
210/3637726 & 210/3623583 
Υπεύθυνη κα Στούμπη Μαίρη 

Δηλώσεις συμμετοχής με άμεση κατάθεση 
προκαταβολής ***** περιορισμένες θέσεις

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΙΝΟΣ
Οδοντίατρος 

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

Θεόδωρος Θεοφίλου
Ουρολόγος – Ανδρολόγος 

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

e-mail: theofilou@yahoo.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.

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, Αρχι-
τεκτονικές μελέτες και οικοδομικές άδειες. 

Ατρειδών 7, Χαριλάου Θεσσαλονίκη  
Τηλ. 6945 945863, 2311 210872
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 μΑΣ εΝΔΙΑφεΡοΥΝ

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 ΑΤΕΚουρεμάδα Ελισάβετ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

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

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΤΕ

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 ΤΥΠΑΤΕΣτέφανος Λέων. Βαούτης
Κλινικός Υπνοθεραπευτής CCHT

Διακοπή Καπνίσματος με Υπνοθεραπεία 

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

Κιν. 6942033399, 6980802051
stefanos@vaoutis.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

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)

ΝΑΝΤΙΑ ΔΙΑΜΑΝΤΗ
Δερματολόγος - Αφροδισιολόγος

MD, MSc

Βασιλ. Σοφίας 98Α
Τηλ. 210 777 7351 - 6948 887490

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ
ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ και ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Προκειμένου να δοθεί λύση σε ένα πρόβλημα, που ταλαιπωρεί 2.500 
περίπου συνταξιούχους, συναδέλφους, της π. ATEbank, σας ενημερώ-
νουμε συνοπτικά για το ιστορικό του θέματος: 

Οι υπάλληλοι της ΑΤΕ έπαιρναν την Επικουρική τους σύνταξη, από τον 
ΕΛΕΜ. Αυτό μέχρι την 31.12.2006. Από την 1.1.2007, με τις γνωστές 
διαδικασίες, εντάχθηκαν στο ΕΤΑΤ, στη συνέχεια στο ΕΤΕΑ και σήμερα 
λαμβάνουν Επικουρική σύνταξη από το ΕΤΕΑΕΠ.

Τον Μάιο του 2014 και συγκεκριμένα στις 21.5.2014, το Δ.Σ. του ΕΤΕΑ  
αποφάσισε να δ ι α κ ό ψ ε ι, από την 1.7.2014, τις καταβαλλόμενες 
Επικουρήσεις σε 1.405, τότε,  Συνταξιούχους της ΑΤΕ που είχαν, μέχρι 
τότε, συμπληρώσει το χρόνο ασφάλισής τους στον ΕΛΕΜ, καθώς και σε 
όσους το συμπλήρωναν εφεξής.

Αιτιολογική βάση, για την απόφαση αυτή, ήταν το άρθρο 10 του Κανο-
νισμού του ΕΛΕΜ, βάση, του οποίου πάνω στις Εισηγητικές Προτάσεις 
Απονομής Επικούρισης, αναγραφόταν ημερομηνία λήξης της Επικουρι-
κής Σύνταξης.

Στην πραγματικότητα, στις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού του 
ΕΛΕΜ, υφίσταται μία σαφέστατη διάκριση μεταξύ της λήξης του δικαι-
ώματος στη λήψη της Επικουρικής Σύνταξης με επιβάρυνση του  ΕΛΕΜ 
(άρθρο 10) και του δικαιώματος στην εφ’ όρου ζωής καταβολής της 
Επικουρικής Σύνταξης τους δικαιούχους Συνταξιούχους με  επιβάρυνση 
της ΑΤΕ [άρθρο 17].

Ο Σύλλογος, αφού, δεν μπόρεσε να ανατρέψει αυτή, την απόφαση, την 
ομολογουμένως πολύ ταραγμένη τότε χρονική περίοδο, προσέφυγε στα 
Δικαστήρια, όπως ήταν υποχρεωμένος άλλωστε να κάνει για να υπερα-
σπίσει τα δικαιώματα αλλά και το δίκαιο των μελών του.

Συγχρόνως, έρχεται σε επαφή, με την εκάστοτε πολιτική ηγεσία και εξη-
γεί με όλους τους τρόπους, αυτό που συμβαίνει ΜΟΝΟ στους Συνταξι-
ούχους της ΑΤΕ, που στην πραγματικότητα είναι μια αυθαίρετη απόφαση.

Πριν προλάβουν, λοιπόν,  τα Δικαστήρια – που είναι γνωστό πόσο ακό-
μα θα καθυστερήσουν – να τελεσιδικήσουν, ήρθε το  Κράτος να δώσει 
τέρμα σ’ αυτό τον παραλογισμό. 

Έτσι, με τους νόμους 4578 και 4554/3.12.2018 καμία επικουρική σύ-
νταξη, δεν διακόπτεται από 3.12.2018 και μετά. Αυτό έχει ως αποτέλε-
σμα η έναρξη και η λήξη της Επικουρικής να ακολουθεί την κύρια και να 
έχει ξεπεραστεί ο παραλογισμός για 8.000 περίπου συνταξιούχους της 
ΑΤΕ, αλλά δεν δόθηκε λύση για τους 2.500 περίπου χιλιάδες που είχε 
ήδη εφαρμοσθεί αυτή η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ.

Για το λόγο αυτό, ο Σύλλογό μας είχε συνάντηση με το Διοικητή του 
ΕΤΕΑΕΠ και πρόσφατα με τη Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, 
η οποία υποσχέθηκε ότι θα προσπαθήσει να βοηθήσει στη λύση του σο-
βαρού αυτού προβλήματος.

Πέρα από τις ενέργειες σε πολιτικό επίπεδο ο Σύλλογος ζήτησε από 
δικηγορικά γραφεία να μας ενημερώσουν εάν μπορούν αν αναλάβουν 
τη διεκδίκηση των αναδρομικών ποσών με αποζημιωτικές αγωγές, κα-
θώς επίσης και την επαναχορήγηση της Επικουρικής Σύνταξης από το 
Δεκέμβριο 2018, σύμφωνα με την αρχή της Ισότητας.

Τα γραφεία που ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση του Συλλό-
γου είναι:
1. Λουκάς Αποστολίδης και Συνεργάτες 
  τηλ. 2103619650 – Ιπποκράτους 18 – 10630 Αθήνα
2. Μακρυγιάννης Ν. Λάμπρος και Συνεργάτες
  τηλ. 2106911736 – Λ. Κηφισίας 35 – 11523 Αθήνα

Αναλυτικές πληροφορίες θα δίνονται από τα Δικηγορικά γραφεία και 
την ιστοσελίδα του Συλλόγου (syntaxiouxosatebank – 26.9.2019) και 
όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την άσκηση των ομαδικών αγωγών 
θα αποστέλλονται απευθείας στο  Δικηγορικό γραφείο της επιλογής σας 
και όχι στο Σύλλογο. 
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Στις 10.1.2020, η Ολομέλεια του ΣτΕ, με πρωτοβουλία του ΕΦΚΑ, 
θα κρίνει, σε πιλοτική Δίκη, ΕΑΝ οι Συνταξιούχοι, οι οποίοι, λόγω των 
μνημονιακών Νόμων και της υπεροφορολόγησής τους, έχουν απω-
λέσει, κατά μέσον όρο, πάνω από το 50% των εισοδημάτων που είχαν 
πριν από 10 χρόνια, όταν, κατά την ίδια χρονική περίοδο, το ΑΕΠ της 
Χώρας συρρικνώθηκε κατά 25% περίπου, ΔΙΚΑΟΥΝΤΑΙ αναδρομικά 
και για ποιό διάστημα, και μάλιστα σε μία άλλη εποχή, κατά την οποία 
οι οιωνοί ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας είναι ευμενείς.

Ο επανυπολογισμός των Συντάξεων, όπως είναι γνωστό, στηρίζε-
ται και στις μειώσεις των Νόμων 4051/12 και 4093/12, τις οποίες 
η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ως αντισυνταγματικές στις 10.6.2015. 
Από την άλλη πλευρά, οι Αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ της 
4.10.2019 έκριναν ότι ΟΡΘΑ οι μειώσεις των δύο αυτών Νόμων λή-
φθηκαν υπόψη κατά τον επανυπολογισμό των Συντάξεων και, κυρί-
ως, ότι ο επανυπολογισμός αυτός είναι συνταγματικός.

Με τα δεδομένα αυτά, από τη στιγμή του επανυπολογισμόυ, οι μειώ-
σεις των Νόμων 4051/12 και 4093/12, έχουν καταστεί ΣΥΝΤΑΓΜΑ-
ΤΙΚΕΣ! Επισημαίνεται δε ότι η κρίση αυτή της πρόσφατης Ολομέλειας 
του ΣτΕ δεν θεωρείται επιδεκτή αντιρρήσεων.

ΟΜΩΣ, το να γίνεται δεκτό ότι ο επανυπολογισμός των Κύριων 
Συντάξεών μας στηρίχθηκε στα επίπεδα των καταβαλλομένων Συ-
ντάξεων, όπως αυτά είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2014, συνιστά 

ερμηνεία που εδράζεται επί εντελώς εσφαλμένης προϋποθέσεις, δε-
δομένου ότι από την 1.1.2015 έως και την 31.12.2018, τα στοιχεία 
της οποίας και ΜΟΝΟ αυτά λήφθηκαν υπόψη κατά τον επανυπολο-
γισμό που ισχύει από 1.1.2019, οι καταβαλλόμενες Συντάξεις έχουν 
υποστεί μεταβολές, όπως ακριβώς οι μνημονιακοί Νόμοι της περιό-
δου 2010-2018 προέβλεπαν.

Κάθε Συνταξιούχος, που έχει εκτυπώσει Ενημερωτικό Σημείωμα 
Σύνταξής του από την 1η.1.12019 ή την 1η.3.2019, [για τους Συντα-
ξιούχους της ΑΤΕ], γνωρίζει την ΑΛΗΘΕΙΑ αυτή, αφού κρατά στα 
χέρια του τα αποδεικτικά στοιχεία ότι η Σύνταξή του επανυπολογί-
σθηκε με βάση το καταβαλλόμενο ποσό της 31ης.12.2018 και όχι της 
31ης.12.2014.

Επειδή, την πραγματικότητα αυτή άριστα γνωρίζει ο ΕΦΚΑ, γίνεται 
άμεσα αντιληπτή η δόλια προσπάθειά του, για πλήρη κατάργηση των 
δικαιωμάτων μας στα «αναδρομικά» υποστηρίζοντας ότι ο ψευδεπί-
γραφος επανυπολογισμός έγινε δήθην με τα στοιχεία της 31.12.2014!

Εκτιμούμε, όμως, ότι ακόμη και ΕΑΝ κριθεί ότι οι Συνταξιούχοι γε-
νικά δικαιούνται «αναδρομικά», ο χρόνος τους θα αναδράμει από 
την έκδοση των Αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ, με αριθμούς 
2287/15 και 2288/15, οπότε το χρονικό διάστημα των δικαιούμενων 
αναδρομικών θα ανέρχεται σε 42 μήνες και 20/30 του μήνα, ήτοι από 
11.6.2015 έως και 31.12.2018.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
EΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
1. Του σωματείου με την επωνυμία Σύλλογος Συνταξιούχων Αγροτι-

κής Τραπέζης της Ελλάδος, που εδρεύει στην  Αθήνα (οδός Αμερικής 
αριθ.  6) και εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 090219682)

2. Του σωματείου με την επωνυμία Πανελλήνιος Σύλλογος Συντα-
ξιούχων ΑΤΕ, που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Παρνασσού αριθ. 2) και 
εκπροσωπείται νόμιμα (ΑΦΜ 090158021)

ΠΡΟΣ
Του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΑΛ-

ΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ» 
(Α.Τ.Π.Ε.Α.Τ.Ε.) με ΑΦΜ 999368095  που εδρεύει στην Αθήνα, οδός  
Κανάρη αριθμ. 24, και εκπροσωπείται νόμιμα. 

1. Σας είναι γνωστό ότι μέχρι σήμερα, ως Διοίκηση του Ταμείου, δεν 
μας έχετε απαντήσει σε σειρά εγγράφων αλλά και προφορικών αιτημά-
των μας που έχουν σχέση τόσο με τα δικαιώματα των ασφαλισμένων 
μελών μας, όσο και με τη διαχείριση της περιουσίας του, περιουσία που 
δημιουργήθηκε κυρίως από τις εισφορές των συνταξιούχων.

2. Πρόσφατα ανέκυψε το μείζον θέμα της τύχης του ακινήτου της οδού 
Κριεζώτου (τη σχετική δίκη το Ταμείο την απώλεσε σε πρώτο βαθμό) 
καθώς και της μισθώσεως αυτού στον Όμιλο Λάμψα. Πληροφορούμα-
στε από διάφορες πηγές, πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα πιστέ-
ψουμε, όπως π.χ. ότι μετά την υπογραφή της συμβάσεως μισθώσεως, 
που περιλαμβάνει και την ανακατασκευή του κτιρίου, συμφώνησε η 
διοίκηση του Ταμείου στην παράταση του χρόνου της μισθώσεως, στη 
μείωση του δυνητικού μισθώματος δια της απαλλαγής της μισθώτρι-
ας από την υποχρέωση καταβολής ποσοστιαίου μισθώματος από ορι-
σμένο ύψος τζίρου και άνω, στη συμμετοχή του Ταμείου στο κόστος 
ανακατασκευής κλπ. Αυτά διαδίδονται από πρόσωπα που υποτίθεται ότι 
έχουν γνώση των τεκταινομένων, χωρίς να υπάρχει υπεύθυνη ενημέ-
ρωση των ασφαλισμένων και των συνδικαλιστικών τους σωματείων.

3. Σας είναι γνωστό, κατά την πάγια νομολογία, ότι η διακήρυξη του 
διαγωνισμού έχει δεσμευτική ισχύ τόσο για τον προκηρύσσοντα το δια-
γωνισμό όσο και για το συμμετέχοντα σ’ αυτόν, με την έννοια ότι αμφό-
τεροι υποχρεούνται να τηρήσουν τους όρους της διακήρυξης, ενώ πα-
ράβαση ουσιώδους όρου αυτής επάγεται ακυρότητα. Δεν θα πρέπει να 
σας διαφεύγει της προσοχής ότι οι όροι της διακήρυξης δεν μπορούν 
να τροποποιηθούν μετά την κατακύρωση και πολύ περισσότερο μετά 
την υπογραφή της συμβάσεως. Υπό την έννοια αυτή, η απαρέγκλιτη 
τήρηση των όρων της διακήρυξης κατά το στάδιο της διενέργειας του 
διαγωνισμού και η απαρέγκλιτη εφαρμογή της συμβάσεως μετά την 
υπογραφή, αποτελούν υποχρεώσεις όλων των οργάνων (συλλογικών 
ή ατομικών) που έλαβαν μέρος στη διαδικασία εκμίσθωσης του ακινή-
του, τα όργανα δε αυτά υποχρεούνται να τηρούν τις αρχές της ισότητας 
και αμεροληψίας έναντι όλων των συμμετασχόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία, με γνώμονα το νόμο και τα συμφέροντα του Ταμείου.

4. Αν οι φήμες που κυκλοφορούν ευρέως και των οποίων είμαστε 
λήπτες έχουν κόκκο αληθείας, τότε ευρισκόμεθα ενώπιον ωμής πα-
ραβίασης αυτής ταύτης της μισθωτικής συμβάσεως προς όφελος του 
αναδόχου,  πράγμα που δεν θέλουμε να πιστέψουμε.  Η ανησυχία μας 
και η αγωνία μας επιτείνεται από την πρόσθετη «φήμη» που κυκλοφο-
ρεί ότι η απόφαση της διοίκησης του Ταμείου ελήφθη παρά  την αντίθε-
ση των 3 από τα 5 μέλη του (ο μη υποστηρίζων την πρόταση που τίθεται 
σε ψηφοφορία και δηλώνων  «λευκό»,  προφανώς αρνείται τη θετική 
του ψήφο) και υπό την επίκληση της «διπλής» ψήφου της Προέδρου. 
Πληροφορούμαστε επίσης ότι και ο νομικός σύμβουλος του Ταμείου 
έχει εκφράσει  αντίθετη γνώμη. 

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου να συμβάλλουμε στην τήρηση 
της νομιμότητας και να ενημερώσουμε τα μέλη μας, σας καλούμε όπως 
αμέσως μετά την κοινοποίηση της παρούσης:

1.Ενημερώσετε λεπτομερώς, με σχετική σας ανακοίνωση στην ιστο-
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  ΔΙΑφοΡΑ θεμΑΤΑ

Συνάντηση των δύο Συλλόγων με τη Γενική Γραμματέα 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας

Εκπρόσωποι των δύο Συλλόγων Συνταξιούχων ΑΤΕ, συναντήθη-
καν χθες μετά από αίτημα τους με την Γενική Γραμματέα Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας κα Παυλίνα Καρασιώτου, στην 
οποία έθεσαν τα εξής θέματα:
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ: Επαναχορήγηση των επικουρικών συντάξεων από το 
ΕΤΕΑΕΠ, σε όσους συναδέλφους διεκόπη με την απόφαση 261/69/21-
5-2014 του ΔΣ του πρώην ΕΤΕΑ.

Ενημερώσαμε και εξηγήσαμε στη Γραμματέα ότι η ανωτέρω απόφαση 
είναι παράνομη και καταχρηστική και αντίκειται σε πληθώρα νομοθε-
τικών και συνταγματικών διατάξεων, της τονίσαμε δε ότι την 3-12-
2018 δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως ο Ν. 4578/2018 
βάσει του οποίου η επικουρική σύνταξη καταβάλλεται εφ’ όρου ζωής, 
ήτοι ξεκινάει με την συνταξιοδότηση από τον κύριο φορέα και λήγει με 
το θάνατο του συνταξιούχου.

Σε εφαρμογή του ανωτέρω Νόμου επαναχορηγήθηκαν όσες συντά-
ξεις διεκόπησαν μετά την υπογραφή του, δηλαδή μετά την 3/12/2018. 
Για λόγους ισονομίας και ίσης μεταχείρισης ζητήσαμε να έχει εφαρμο-
γή ο Νόμος και να επαναχορηγηθούν άμεσα και οι συντάξεις που διε-
κόπησαν από το 2014 έως το 2018. 
ΔΕΥΤΕΡΟ ΘΕΜΑ: Σχετικά με τον επανυπολογισμό των συντάξεων 
όλων των συνταξιούχων του ΤΣΠΑΤΕ, ζητήσαμε από τη Γραμματέα για 
μεν τις κύριες συντάξεις την πλήρη εφαρμογή του Ν. 4387/2016 και σε 
όλα τα σχετικά άρθρα του, για δε τις επικουρικές να κατατεθεί Νομο-
σχέδιο σύμφωνα με τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ την 4-10-2019. 

Επιμείναμε να υπολογιστούν όλες οι συντάξεις, παλιές και νέες, επί 

όλων των αποδοχών που κατεβλήθησαν εισφορές και για όλα τα συ-
ντάξιμα χρόνια, συνυπολογιζομένου και του χρόνου καταβολής ασφα-
λιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου μέχρι της συμπληρώ-
σεως του 65ου έτους της ηλικίας σε εφαρμογή του άρθρου 127 του 
Οργανισμού της ΑΤΕ.
ΤΡΙΤΟ ΘΕΜΑ: Επιστροφή της διαφοράς Αλληλεγγύης και για τις κύρι-
ες συντάξεις, όπως μας επεστράφη για τις επικουρικές, διαφορά που 
θα προκύψει από τον επανυπολογισμό της ΕΑΣ στο καταβληθέν ποσό 
μετά την αφαίρεση των μνημονιακών περικοπών και όχι στο αρχικό 
που κακώς ηέχει υπολογιστεί.

Η κα. Γραμματέας και οι σύμβουλοί της έδειξαν ενδιαφέρον για το ει-
δικό καθεστώς που ίσχυσε στην ΑΤΕ μέχρι τον Ιούλιο 2012 στις σχέσεις 
της με τους ασφαλιστικούς φορείς (ΤΣΠΑΤΕ ΕΛΕΜ και ΑΤΠΕΑΤΕ), καθώς 
επίσης έδειξε ενδιαφέρον και για τον επανυπολογισμό των συντάξεων. 

Το θέμα της επιστροφής της διαφοράς Αλληλεγγύης που προκύπτει 
από τον υπολογισμό της σε λάθος ποσό, μας είπε ότι είναι αίτημα συ-
νταξιούχων όλων των ασφαλιστικών Ταμείων.

Υπεσχέθη να δει τα θέματα σε συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου ενόψει και του νομοσχεδίου που προσεχώς θα προωθηθεί 
προς ψήφιση σε εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ. 

Με την ευκαιρία ετέθη και το θέμα των συναδέλφων μας που έχασαν 
την προθεσμία αναγγελίας των απαιτήσεων στην εκκαθάριση, με απο-
τέλεσμα την απώλεια της αποζημίωσης των. Η ίδια μας δήλωσε ότι δεν 
είναι αρμόδια για το θέμα αυτό. Θα επανέλθουμε στη συνάντηση που θα 
γίνει σύντομα με το Υπουργείο Οικονομικών.

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.

σελίδα του Ταμείου, για το ιστορικό της εκμίσθωσης του ακινήτου της οδού Κριεζώτου, αναρτώντας ταυτόχρονα και το κείμενο της διακήρυξης, 
τα αιτήματα που υπέβαλε ο μισθωτής,  τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου και τη ληφθείσα (αν ελήφθη) απόφαση,  προκειμένου να δια-
ψευσθούν, άλλως να διασκεδαστούν,  οι κυκλοφορούσες φήμες που προαναφέραμε.

2. Αν τυχόν νομίζετε ότι ανακύπτουν ζητήματα εμπιστευτικότητας των σχετικών πληροφοριών, τότε σας καλούμε να ορίσετε χρόνο για την 
ενημέρωση των διοικήσεών μας σε κλειστή συνεδρίαση.

3. Σε κάθε περίπτωση είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να απόσχετε από κάθε ενέργεια που θα βλάπτει τα συμφέροντα του Ταμείου, με αντίστοιχη 
ωφέλεια του μισθωτή και θα παραβιάζει τις αρχές τις ισότητας των διαγωνιζομένων,  πέραν των ποινικών ευθυνών που σε μία τέτοια απευ-
κταία περίπτωση ανακύπτουν.

Αθήνα,  5 Νοεμβρίου 2019
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓ. ΣΥΝΤ/ΧΩΝ  Α.Τ.Ε
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Α.               ΦΛΩΡΟΣ Γ.

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤ/ΧΩΝ Α.Τ.Ε       
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                 
ΜΑΡΑΝΤΟΣ  Δ.              ΜΑΛΑΜΗΣ Γ.                         
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  ΥΓεΙΑ - ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΑ πΡοΓΡΑμμΑΤΑ

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.

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.

Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι, 
Ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΑΤΕ σας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου “Τι να σημαίνουν οι 
Σημύδες;” εκδόσεις Ωκεανός, του συναδέλφου Μιχάλη Μπουναρτζίδη, την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 
και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ (Αμερικής 6).
Την εκδήλωση θα προλογίσει ο Πρόεδρος Συνταξιούχων Δημήτρης Μαράντος και ο Συγγραφέας κος 
Μπουναρτζίδης θα κάνει μια σύντομη αναφορά στο συγγραφικό του έργο. Το βιβλίο του Συναδέλφου, θα 
παρουσιάσει η συγγραφέας Μαίρη Παναγιώτου.
Σας περιμένουμε να απολαύσουμε όλοι μαζί την παρουσίαση του βιβλίου.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
Μέσω της ιστοσελίδας www.efka.gr και της ηλεκτρονικής υπηρεσίας 
«Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων» 
Από 1.1.2019 τα μηνιαία εκκαθαριστικά τυπώνονται ΜΟΝΟ με τους κω-
δικούς taxisnet.

Από 1.2.2015 μέχρι 31.12.2018 τα απαιτούμενα στοιχεία για την έκδο-
ση του ενημερωτικού σημειώματος είναι:
•	Α.Μ.	ΙΚΑ-ΕΤΑΜ	(τα	7	πρώτα	ψηφία)
•	Α.Μ.	ΔΙΑΣ	(15	ψηφία	συνεχόμενα,	χωρίς	κενά)
•	Μήνας
•	Έτος
•	Εισαγωγή	Κωδικού	Οπτικού	Επιβεβαίωσης
•	Εκτύπωση.

ΕΦΚΑ 
Δραγατσανίου 8, ΤΚ 10559, Αθήνα
ΤΜΗΜΑ ΤΣΠ-ΑΤΕ Τηλ.: 2103621304, 2103804933

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Μέσω της ιστοσελίδας www.eteaep.gov.gr και της ηλεκτρονικής πλη-
ροφόρησης  υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε ενημέρωση σε μηνιαία 
βάση, από την ημερομηνία πίστωσης του τραπεζικού μας λογαριασμού 
και μετά.

Από 19/12/2016 σας ενημερώνουμε ότι η είσοδος στα ενημερωτικά 
σημειώματα του ΕΤΕΑ (συνταξιούχοι ΕΤΕΑΕΠ) 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.

Στοιχεία επικοινωνίας:
ETEAΕΠ
Φιλελλήνων 13-15, ΤΚ 10557, Αθήνα
Τμήμα: Επικουρικό ΑΤΕ bank
Τηλ.: 2105219716,  2105219795


