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ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Είναι τα ΠΙΟ σοβαρά θέματα που ζητούν επίλυση το 2018

ΥΠΟΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ ΜΕ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ,
ΚΕΦΙ ΚΑΙ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και το προσωπικό του Συλλόγου, εύχονται σε όλους τους συναδέλφους ό,τι καλύτερο για το 2018, μα πάνω απ’
όλα υγεία.
Στην Αθήνα, στο ξενοδοχείο «ΑΜΑΛΙΑ» στις 17
Ιανουαρίου, κόψαμε τη πίτα του Συλλόγου και σε
χαλαρό κλίμα έγινε ενημέρωση για τα τρέχοντα
θέματα.
Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν η Πρόεδρος της
ΟΣΤΟΕ, κα Κλητοράκη, ο Πρόεδρος και ο Γεν.
Γραμματέας του Πανελληνίου Συλλόγου, κ.κ.
Γραμματικός και Φλώρος. Ο Πρόεδρος και ο Γεν.
Γραμματέας του ΚΑΣΥΑΤΕ κκ. Ξύνας και Αλμπάνης. Από το ΠΟΚΕΑΤΕ ο κ. Καζάκος. Από τον Οικοδομικό Συνεταιρισμό, ο Πρόεδρος κ. Τσαούσης.
Από το ΤΥΠΑΤΕ ο Γεν. Γραμματέας Λαϊνας Ανδρέας.
Από το ΣΕΤΑΠ ο Αντιπρόεδρος Σακάρος Μηνάς.
Το Δ.Σ. αποφάσισε με σκοπό την ενημέρωση των
μελών πάνω στα σοβαρά θέματα που απασχολούν

τον Κλάδο μας, να κάνει συγκεντρώσεις σε Πόλεις-Κέντρα της Ελλάδας και με την ευκαιρία αυτή,
μέλη του παρευρεθούν στις κοπές πίτας, παρέα με
τους συναδέλφους.
Παρόμοιες συναντήσεις έγιναν στα Τρίκαλα και στην

Από την κοπή πίτας στη Λάρισα

Από την κοπή πίτας στην Αθήνα

Φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις στην Καρδίτσα και τα Τρίκαλα

Τ ο Δ . Σ. το υ Συ λ λ ό γο υ
σας εύχεται
Κ α λ ή Χ ρ ο νι ά !

Καρδίτσα (22/01/2018), στη Λάρισα (23/01/2018),
στη Θεσσαλονίκη (βλ. σελ 7) (01/02/2018), στην
Άρτα (4/2/2018) και στο Βόλο (6/2/2018).
Ευχαριστούμε τους διοργανωτές και όλους τους
συναδέλφους που παρευρέθηκαν.

ΑΛΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Συγκεντρώσεις επίσης, θα γίνουν στο Ηράκλειο
της Κρήτης την Πέμπτη (15/2/2018), στο ξενοδοχείο «ΑΣΤΟΡΙΑ» στις 12 το μεσημέρι.
Στη Καβάλα, την Τρίτη (13/02/2018) στο ξενοδοχείο «ΓΑΛΑΞΙΑΣ» στις 11 το πρωί.
Στη Ξάνθη, την Τετάρτη (14/02/2018).
ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!
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ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕ

φορολόγηση Ε.Ο.Β.
ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΑ
ΤΗΣ ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
Ο Σύλλογος, συνεχίζει τις προσπάθειες για εξωδικαστική επίλυση του θέματος, χωρίς όμως, μέχρι σήμερα
να έχουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε.
Έτσι, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με το Κράτος, για
άλλη μια φορά, στις δικαστικές αίθουσες. Οσοι από
τους συναδέλφους, είχαν ακολουθήσει τη διαδικασία της Ενδικοφανούς Προσφυγής προς τις ΔΟΥ και
έχουν λάβει αρνητική απάντηση, ή δεν έχουν λάβει
απάντηση αλλά έχει περάσει ο προβλεπόμενος χρόνος των 4 μηνών από την προσφυγή, μπορούν εντός
30 ημερών να προσφύγουν στα αρμόδια κατά τόπους
Διοικητικά Δικαστήρια.
Ο Σύλλογος, επιδιώκοντας να συμβάλλει σε αυτή
τη διαδικασία πήρε προσφορές από δικηγορικά γραφεία, που γνωρίζουν το θέμα και μπορούν να εξυπηρετήσουν συναδέλφους που βρίσκονται και εκτός του
νομού Αττικής.
Όσοι βρίσκονται στην Περιφέρεια, καλό θα ήταν να
απευθυνθούν στα ακόλουθα δικηγορικά γραφεία για
να διαπιστώσουν αν συνεργάζονται με γραφεία στην
περιοχή τους και αν όχι να επιλέξουν οι ίδιοι το δικηγόρο τους.
Σας παραθέτουμε (με αλφαβητική σειρά) τα δικηγορικά γραφεία και τις προσφορές τους.
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ (τηλ. 2103619650)
Κόστος 450 ευρώ και 1% παράβολο επί του αμφισβητούμενου ποσού φόρου.
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (τηλ. 2106911736)
Κόστος 450 ευρώ και 1% παράβολο επί του αμφισβητούμενου ποσού φόρου.
ΦΡΩΥΝΤΕ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ (τηλ. 2103637733)
Κόστος 450 ευρώ και 1% παράβολο επί του αμφισβητούμενου ποσού φόρου.
* Τα 250 ευρώ καταβάλλονται άμεσα και τα υπόλοιπα 200 κατά τη συζήτηση της προσφυγής.
Για την Προσφυγή αυτή, σας ενημερώνουμε για τα
στοιχεία που πρέπει, κατ’ ελάχιστο, να τη συνοδεύουν:
1) Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου από
την αρμόδια ΔΟΥ – το Εκκαθαριστικό του Φόρου Εισοδήματος.
2) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού
έτους 2016.
3) Βεβαίωση ΤΥΠΑΤΕ – ΕΛΕΜ, για το άπαξ καταβληθέν ποσό και τον παρακρατηθέντα φόρο.
4) Εκκαθαριστικό από το Φοροτέχνη – Λογιστή, για
τον οφειλόμενο φόρο ΧΩΡΙΣ το Βοήθημα του ΕΛΕΜ
και το φόρο του.
5) Αντίγραφο Ενδικοφανούς Προσφυγής και τυχόν
Πρόσθετων Λόγων, που έχουν τυχόν υποβληθεί.
Δημήτριος Τσιούλος
Ιατρός Παθολόγος
Δ. Βερνάρδου 26, Βριλήσσια 15235
Τηλ. 210 6848551, Κιν. 693 6531100
Ειδικές τιμές στους 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

6) Αντίγραφο αρνητικής απάντησης ΑΑΔΕ, όπου
έχει σταλεί.
7) Αντίγραφα των σχετικών με το θέμα Υπομνημάτων του Συλλόγου, που είναι αναρτημένα από
11.1.2018 στο site του.
8) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
9) Εξουσιοδότηση, με θεωρημένο το γνήσιο της
υπογραφής.
10) Αποδεικτικό κατάθεσης στην Τράπεζα Πειραιώς
του ποσού της προκαταβολής των 250,00 ευρώ.
Για όλα τα θέματα της Προσφυγής, αυτής, επικοινωνήστε με το δικηγορικό γραφείο της επιλογής σας
Μετά από αυτές τις εξελίξεις σας γνωστοποιούμε το Υπόμνημα προς το Διοικητή της ΑΑΔΕ
– κ. Πιτσιλή.
Κύριε Διοικητή,
1. Περιήλθε σε γνώση μας το ως άνω δεύτερο
σχετικό, με το οποίο η αρμόδια Διεύθυνση της ΑΑΔΕ
απέρριψε αίτημα Συνταξιούχου μέλους του Συλλόγου, για αναστολή καταβολής του υπολοίπου του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού φόρου, μετά την από
μέρους του υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής, κατά
της φορολόγησης προκαταβολής, έναντι Εφάπαξ Παροχής, που χορήγησε και σ΄αυτόν το ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ
το 2016.
2. Ο πυρήνας της αιτιολογίας της αρνητικής αυτής
απάντησης της ΑΑΔΕ έχει, επί λέξει, ως εξής :
« Επειδή εν προκειμένω, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, δεν χωρεί παραδεκτώς αίτημα αναστολής της
καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού της επίμαχης
πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου, δεδομένου ότι, η εν λόγω πράξη έχει εκδοθεί με βάση στοιχεία, τα οποία ο ίδιος ο αιτών παρείχε με την υποβληθείσα δήλωση φόρου εισοδήματος του φορολογικού
έτους 2016, η υπό κρίση αίτηση αναστολής πρέπει να
απορριφθεί ως απαράδεκτη. »
3. Επειδή, σε αντίθεση με ό,τι ισχύει για άλλες κατηγορίες φορολογουμένων [αυτοαπασχολούμενους,
εταιρείες κλπ], στις υποβαλλόμενες από Μισθωτούς
και Συνταξιούχους φορολογικές δηλώσεις ΕΛΑΧΙΣΤΑ
ΠΕΔΙΑ έχουν οι ΙΔΙΟΙ τη δυνατότητα να συμπληρώσουν. Το γεγονός αυτό σε καμία απολύτως περίπτωση
δεν πρέπει να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο φορολογούμενος συμφωνεί με τα πεδία που έχουν προσυμπληρωθεί από άλλους, για λογαριασμό του και
μάλιστα ΧΩΡΙΣ τη συναίνεσή του,
Επειδή, ΕΑΝ οι Συνταξιούχοι, που έλαβαν προκαταβολή έναντι δικαιούμενης Εφάπαξ Παροχής, την
οποία τους χορήγησε, το 2016, το ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ, είχαν οι ΙΔΙΟΙ τη δυνατότητα να συμπληρώσουν τη φο-

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ
Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Κηφισίας 69, 115 23 Αθήνα
Τηλ/Fax: 210 69 16 677
Κιν. 6974 58 51 58
email: imavromihalis@yahoo.gr
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

ρολογική τους δήλωση, ΟΥΔΕΙΣ θα είχε εντάξει την
προκαταβολή αυτή στον κωδικό 301, όπως έπραξε
το ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ, αλλά στον κωδικό 781, ΟΥΤΕ, βεβαίως, είχαν τη δυνατότητα να μεταφέρουν το ποσό
της προκαταβολής αυτής από τον κωδικό 301, στο
ΣΩΣΤΟ κωδικό 781, μετά τη διαπίστωση της προκαταχώρησης αυτής.
Επειδή, ο Ασφαλιστικός μας Φορέας, το ΝΠΙΔ με
το δ.τ. ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ, ο οποίος καταχώρησε την
ως άνω προκαταβολή στον κωδικό 301, υποχρεώθηκε να το πράξει, μετά από ρητή εντολή της ΑΑΔΕ
και δεν το έπραξε αυτοβούλως, [βλ. έγγραφα της
αρμόδιας Διεύθυνσης της ΑΑΔΕ με Α.Π. ΔΕΑΦ Α
1085185 ΕΞ 2016/2.6.2016 και ΔΕΑΦ Α 1099916
ΕΞ 2016/1.7.2016],
Επειδή, ο ίδιος αυτός Ασφαλιστικός Φορέας, στις
Βεβαιώσεις που χορήγησε στους λήπτες της ως άνω
προκαταβολής, ρητά βεβαιώνει ότι το χορηγηθέν
ποσό καταβάλλεται ΑΠΑΞ, γεγονός που αποδεικνύει
ότι ΕΑΝ πράγματι οι Συνταξιούχοι λήπτες της προκαταβολής αυτής είχαν υποβάλει οι ΙΔΙΟΙ τις φορολογικές τους δηλώσεις, θα είχαν, εξ αρχής, εντάξει το
ληφθέν ποσό στο σωστό κωδικό 781.
Επειδή, σύμφωνα με την αιτιολογία του από
19.9.2017 Δελτίου Τύπου της ΑΑΔΕ, η προκαταβολή
αυτή, η οποία χορηγήθηκε ΑΠΑΞ «δεν έχει τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος, […], περιοδικότητα και μόνιμη πηγή προέλευσης, […] και δεν συνιστά
εισόδημα», και, συνεπώς, σύμφωνα με το Νόμο, το
ποσό που χορηγήθηκε ΔΕΝ μπορεί να υπόκειται σε
φορολογία εισοδήματος,
Επειδή, λήπτες της ΑΠΑΞ χορηγηθείσας αυτής προκαταβολής είναι οι σκληρά δοκιμαζόμενοι, από τις
πολλαπλές μειώσεις των εκ συντάξεων εισοδημάτων
τους, Συνταξιούχοι, οι οποίοι, στη συντριπτική τους
πλειοψηφία, με το ποσό αυτό κάλυψαν υφιστάμενες
υποχρεώσεις τους και άρα, μέχρι να κριθεί η ενδικοφανής προσφυγή τους, ΑΔΥΝΑΤΟΥΝ να καταβάλλουν ένα ΜΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΟ ΦΟΡΟ,
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
θεωρούμε εσφαλμένη την ως άνω απάντηση της
αρμόδιας Διεύθυνσης της ΑΑΔΕ, η οποία
ΖΗΤΑΜΕ
να ανακληθεί άμεσα, διότι επιφέρει, ΧΩΡΙΣ ηθικό,
ΟΥΔΕ νόμιμο έρεισμα, δυσβάσταχτες οικονομικές
συνέπειες σε μέλη του Συλλόγου μας.

Λάμπρος Ιωσήφ
Καθηγητής Μαθηματικών
Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθηματικά σε μαθητές
Γυμνασίου και Λυκείου από πτυχιούχο Master στα
Μαθηματικά. Με προνομιακές τιμές.
210 – 7523158
email: lambros.iossif@gmail.com
ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Ειδικευθείς εις Α΄ Χειρουργική Κλινική
ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»
Τηλ.: 210-9656291 – 6972728331
ikaraiskos@gmx.com
www.ikaraiskos.gr & Yiannis Karaiskos

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΠΑΤΡΙΝΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ
Κολοκοτρώνη 14, 2ος Όροφος, Πάτρα (Ρήγα
Φεραίου & Κολοκοτρώνη)
Τηλ.: 2610 009757, Κιν.: 6986 169721

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

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕ
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ΤΥΠΑΤΕ - ΕΛΕΜ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (993)
ΒΑΪΤΣΗ ΜΑΡΙΑ (838)
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (786)
ΜΑΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΙΟΣ (784)
ΙΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (631)
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (612)
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (574)
ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (536)
ΠΑΡΙΣΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (512)
ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (504)
ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΩΜΑΣ (453)

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
1. ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (692)
2. ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (548)
3. ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (445)
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΗΝ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
Σημείωση: Oι υποψήφιοι που έχουν ισοψηφήσει
έλαβαν την σειρά επιτυχία τους με αλφαβητική
σειρά.
1. ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (805)
2. ΒΑΙΤΣΗ ΜΑΡΙΑ (748)
3. ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (742)
4. ΜΑΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (650)
5. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (570)
6. ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (555)
7. ΙΩΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (539)
8. ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (537)
9. ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (509)
10. ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (488)
11. ΠΑΡΙΣΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (472)
12. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ (447)
13. ΧΡΗΣΤΟΥ ΘΩΜΑΣ (396)
14. ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΛΟΥΙΖΟΣ (336)
15. ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (310)
16. ΤΣΙΓΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (308)
17. ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ (306)
18. ΛΟΥΓΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (285)
19. ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (273)
20. ΖΑΡΙΦΗ - ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ (268)
21. ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΑΝΡΕΑΣ (260)
22. ΛΙΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (231)
23. ΠΑΝΟΥ ΕΛΙΝΑ (223)
24. ΛΑΙΝΑΣ ΗΛΙΑΣ (213)
25. ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (212)
26. ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (203)
27. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ (195)
28. ΝΤΡΟΓΚΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (181)
29. ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (178)
30. ΣΤΑΘΑΚΗ - ΜΑΛΛΙΩΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ (178)
31. ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ (177)
32. ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ (175)
33. ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ (175)
34. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ (166)
35. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ (155)
ΓΕΝΙΚΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
1. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΥ – ΖΑΚΥΝΘΟΥ – ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ (112)
2. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ –
ΕΥΒΟΙΑΣ – ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΖΑΡΙΦΗ – ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑ (236)

Σας γνωστοποιούμε το Νέο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΥΠΑΤΕ και της Δ.Ε. του ΕΛΕΜ, που
προέκυψε από τις αρχαιρεσίες στις 23-25 Οκτωβρίου 2017.

Δ.Σ. ΤΥΠΑΤΕ

3. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (134)
4. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΗΠΕΙΡΟΥ – ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΛΙΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (43)
5. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –
ΘΡΑΚΗΣ – ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
ΤΣΕΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (108)
6. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (176)
7. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΚΡΗΤΗΣ
ΛΟΥΓΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (206)
8. ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ: ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (34)
Ευχαριστούμε, όλους όσους συμμετείχαν και
ελπίζουμε σε μεγαλύτερη συμμετοχή στην επόμενη εκλογική διαδικασία, γιατί αυτό είναι το
συμφέρον όλων μας.
Μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν η σύνθεση
του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, έχει ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
Μαράντος Δημήτριος
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γιανναδάκης Γεώργιος
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Λεβέντης Νίκος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μαλαμής Γεώργιος
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ιωνά Αναστασία
ΤΑΜΙΑΣ		
Παρίσσης Πέτρος
ΕΦΟΡΟΣ ΔΗΜΟΣ. ΣΧΕΣΕΩΝ Βαίτση Μαρία και
ΜΕΛΗ			
Ανδρεαδάκης Δημήτριος
			
Μαυραγάνης Παντελής
			
Καλυβιώτης Γεώργιος
			
Χρήστου Θωμάς
Μετά τη σύσταση σε σώμα του νέου Δ.Σ.
του Συλλόγου μας, θα επιδιώξουμε συνάντηση με τα Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ και τη Δ.Ε.
του ΕΛΕΜ, προκειμένου να δοθούν λύσεις
στα χρονίζοντα προβλήματα που αφορούν :
▶ Την καταβολή του Έκτακτου Βοηθήματος
και στους κληρονόμους θανόντων πριν
το 2002.
▶ Το σωστό επανυπολογισμό αυτών που
δόθηκαν.
▶ Τη δίκαιη κατανομή των υπολοίπων.
▶ Την επαναλειτουργία των Πολύϊατρίων.
▶ Τη συμβολή του Ταμείου στην αντιμετώπιση της διακοπής των Επικουρήσεών
μας και στη ΜΗ φορολόγηση των εφάπαξ παροχών.

Ιωάννης Γκριζώτης
Ανδρέας Λαϊνάς		
Αντώνης Χειμώνας
Γεώργιος Κουκάκης
Ιωάννης Αδάμος		
Παναγιώτης Γαζέτας
Σοφία Καρυώτη		
Μαρία Θεοδωράκη
Στυλιανός Μπενετάτος
Γεωργία Τρίμη		
Ηρώ Φίλη		
Θεόδωρος Αβράμης
Ακριβή Γιαννοπούλου

Πρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Α’ Αντιπρόεδρος
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος
Μέλος

Δ.Ε. ΕΛΕΜ

Αντώνης Χειμώνας
Απόστολος Μαλαμής
Αντώνης Πανηγύρης
Βικτωρία Κότσιαρη

Πρόεδρος
Γραμματέας
Αντιπρόεδρος
Μέλος

ΟΣΤΟΕ

Στις 14 και 15 Νοεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 36ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της Ομοσπονδίας
Συνταξιούχων Τραπεζικών ΟΣΤΟΕ. Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε μέσα στις πιο δύσκολες για τους συνταξιούχους συνθήκες, μετά
τις μνημονιακές και άλλες μειώσεις των συντάξεων, κύριων και επικουρικών, την υπερφορολόγηση, την έλλειψη παροχής κρατικών
υπηρεσιών υγείας τους πλειστηριασμούς και
την αδυναμία κάλυψης των δανειακών τους
υποχρεώσεων.
Στις Αρχαιρεσίες του Συνεδρίου που έγιναν
στις 15 Νοεμβρίου εξελέγησαν 13 τακτικά
μέλη Δ.Σ. της ΟΣΤΟΕ, 3 τακτικά μέλη της
Εξελεγκτικής Επιτροπής και οι Αντιπρόσωποι
στην ΑΓΣΣΕ.
Το νέο Δ.Σ. της ΟΣΤΟΕ συγκροτήθηκε σε
σώμα στις 17.11.2017 και Πρόεδρος επανεξελέγη η συνάδελφος κα. Ελένη Κλητοράκη
– Πούλια από την Τράπεζα Ελλάδος.
Έντονη είναι η παρουσία από το χώρο της
Αγροτικής Τράπεζας.
ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Γενικός Γραμματέας
ΜΑΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντιπρόεδρος
ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΣ Μέλος Δ.Σ.
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μέλος Δ.Σ.
και
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Μέλος της
Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Σκάκι
Όσοι εκ των Συναδέλφων ενδιαφέρονται να
περάσουν ευχάριστα την ώρα τους και να ακονίζουν το νου τους, στο εντευκτήριο του Συλλόγου μας, μας διατίθεται ΣΚΑΚΙ & ΤΑΒΛΙ. Στα
πλαίσια των πολιτιστικών δραστηριοτήτων του
Συλλόγου μας.
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προσφορες κασυατε
ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ε. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ

Κοντοές Νικόλαος

Ειδ. Αλλεργιολόγος παίδων –

Οδοντίατρος

ενηλίκων – Στρατιωτικός Ιατρός

Αγίου Κωνσταντίνου 70, Ηλιούπολη

Αναπλ. Διευθυντής Αλλεργιολογικού

(Μετρό - στάση Αγ. Δημητρίου)

Τμήματος
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
Φαιδριάδων 11, Κυψέλη, 11364
Τηλ.: 210-8652992, Κιν.: 6974068066
Θεόδωρος Θεοφίλου
Ουρολόγος – Ανδρολόγος
Πλατεία Κυψέλης 15, Οδός Κασταλίας
Τηλ.: 2121043297, Κινητό: 6978359511
e-mail: theofilou@yahoo.gr
Ρερρές Κυριάκος
Οδοντίατρος – Προσθετολόγος

Τηλ.: 210-9700780,
Κιν.: 6944 625 199
Χαμηλές τιμές σε όλους τους
ασφαλισμένους και στις οικογένειες του
πρώην ΤΥΠΑΤΕ
Τσίγκος Εμμανουήλ
Γενικός χειρουργός - Εξειδικευθείς
στην Ογκολογική Χειρουργική
Καρνεάδου 45
Κολωνάκι – 10676, Τηλ.: 2130067602
Ευαγγελία Ευστρατίου
Αρχιτέκτων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ
Ανακαινίσεις

Master Προσθετικής – Εμφυτεύματος
Πανεπιστημίου Λονδίνου

Αρχιτεκτονικές εφαρμογές, Αρχιτεκτονικές

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

Ατρειδών 7, Χαριλάου

μελέτες και οικοδομικές άδειες.
Θεσσαλονίκη

ΔΕΒΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Χειρούργος οδοντίατρος
Ειδικός εμφυτευματολόγος , Ειδικευθής στο New
York University ΗΠΑ

ΡΕΥΜΑ

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.

Βλαχόπουλος Φ. Δημήτριος
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος Md, MSc
Λοιμώξεις αναπνευστικού, βρογχικό
άσθμα, διάμεσες πνευμονοπάθειες,
μελέτη διαταραχών ύπνου, διακοπή
καπνίσματος, βρογχοσκοπικός 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
ΤΑΤΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, MSc
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,
ΝΟΣΟΣ ALZHEIMER, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΤΕΣΤ ΜΝΗΜΗΣ, ΑΓΧΩΔΗΣ
ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ, ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΝΙΚΟΥ,
ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Σωκράτους 1, Χαλάνδρι, 1ος όροφος
Τηλ.: 697 811 3357
ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ
Ο Συνταξιούχος ΑΤΕ
Δίμηνη έκδοση ιδιοκτησίας
του Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ
Γραφεία: Αμερικής 6, 6ος όροφος
Τηλ.: 210-3637726, 210-3623583
FAX: 210-3602101

Τηλ. 6945 945863, 2311 210872

Τιμή φύλλου: 0,1

Dr ΡΑΜΜΟΣ Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Το e-mail του Συλλόγου μας είναι:
silsinate@hotmail.com

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ

Αγίας Σοφίας 30, κέντρο Θεσσαλονίκης
Τηλ. 2310 257577, Κιν. 6932 245555
www.oralimplants.gr

Αγ. Αλεξάνδρου 35, 17561, Παλαιό Φάληρο

Χαμηλές τιμές σε όλους τους ασφαλισμένους
και στις οικογένειες τους, πρώην ΤΥΠΑΤΕ

Δέχεται καθημερινά με ραντεβού

Τηλ. 210 9818685 - Κιν. 693 2213644
Ειδικές τιμές σε Συνταξιούχους Αγροτικής

Εκδότης-Διευθυντής
Δημήτριος Μαράντος
Αίαντος 19Β, Κηφισιά, Τ.Κ. 145 64
Δημιουργικό / Εκτύπωση:
www.alkodi.gr
Αριστοτέλους 91, Πλ. Βικτωρίας
Τηλ.: 211-0121994
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ΑΠΟΚΡΙΕΣ – ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ - ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ
Ο Φεβρουάριος, είναι ο μήνας της
Αποκριάς και σας παραθέτουμε ήθη,
έθιμα και γενικότερα στοιχεία για τις
Απόκριες στη χώρα μας.
Καρναβάλι (γενικά)
Με τη λατινογενή λέξη Καρναβάλι, την
αντίστοιχη της ελληνικής απόκρεω ή
αποκριά, χαρακτηρίζεται η περίοδος των
τριών εβδομάδων πριν από την Καθαρά
Δευτέρα, κατά την οποία επικρατεί το
έθιμο του μασκαρέματος. Κυριολεκτικά
«Αποκρεά» σημαίνει τον αποχαιρετισμό
της περιόδου κρεατοφαγίας ή την αποχή
από το κρέας (από-κρεώ). Αντίστοιχα και
η λατινογενής λέξη «Καρναβάλι» είναι
σύνθετη από τις λέξεις carne = κρέας και
vale = χαιρετώ.
Οι Απόκριες αποτελούν ουσιαστικά
την εισαγωγή στην περίοδο της νηστείας και προετοιμασίας για τη μεγαλύτερη
γιορτή της χριστιανοσύνης, το Πάσχα.
Αποτελούν για τους πιστούς μια περίοδο
εκτόνωσης, πριν αρχίσει η Σαρακοστή,
που ξεκινά την Καθαρά Δευτέρα. Με τη
νηστεία της Σαρακοστής οι πιστοί προετοιμάζονται ψυχικά και σωματικά για να
παρακολουθήσουν τα Θεία Πάθη κατά τη
Μεγάλη Εβδομάδα. Οι ρίζες των εθίμων
της Αποκριάς μπορούν να ανιχνευθούν
στην αρχαιότητα.
Σχετίζονται με τις λατρευτικές γιορτές
προς τιμήν του θεού Διονύσου, στις οποίες κυριαρχούσε ο ενθουσιασμός, η ευθυ-

μία και η σκωπτική διάθεση.
Με την επικράτηση
του χριστιανισμού,
στοιχεία της αρχαιοελληνικής λατρείας συνδυάστηκαν στη συνείδηση
και τις παραδόσεις
του λαού με την
περίοδο πριν από
τη Σαρακοστή. Από
το 19ο αι. μέχρι σήμερα το καρναβάλι ξεκινά
κάθε χρόνο την Κυριακή του Τελώνη
και Φαρισαίου και λήγει την Κυριακή της
Τυροφάγου. Παλιότερα, τον εορταστικό
τόνο έδιναν οι παρέες των μεταμφιεσμένων, που κυκλοφορούσαν στους δρόμους και γύριζαν τα βράδια στις γειτονιές
τραγουδώντας άσεμνα και σκωπτικά
τραγούδια. Αυτού του είδους, όμως, οι
καρναβαλικές εκδηλώσεις χάθηκαν σε
μικρό ή μεγάλο βαθμό με το πέρασμα
του χρόνου για να επικρατήσουν οργανωμένες από τις τοπικές κοινωνίες και
τυποποιημένες εορταστικές εκδηλώσεις
με αποκριάτικες στολές και άρματα.
Το καρναβάλι όμως είναι στενά συνυφασμένο με την πολιτισμική κληρονομιά
κάθε περιοχής της Ελλάδας. Τα τελευταία
χρόνια μάλιστα γίνεται προσπάθεια να
αναβιώσουν παραδοσιακά αποκριάτικα
έθιμα σε πολλά μέρη της χώρας. Κυρίαρ-

«Ελλαδογραφία»

Ένα έργο του Γιάννη Βούρου για την ιστορία της Ελλάδας
Για 18 παραστάσεις στο θέατρο Αλκμήνη
Η «Ελλαδογραφία» είναι ένα κείμενο γραμμένο από
τον ηθοποιό και σκηνοθέτη Γιάννη Βούρο, από το
οποίο ξετυλίγεται η μακραίωνη ιστορία της Ελλάδας,

χα στοιχεία σε αυτά αποτελούν τα φαλλικά σύμβολα αλλά και η σάτιρα, η οποία
συνδέεται άμεσα με τα τοπικά δρώμενα ή
επικεντρώ- νεται σε επίκαιρα
θέματα που σχετίζονται με την Ελλάδα αλλά και το
διεθνή χώρο. Το πιο
σημαντικό καρναβάλι
στον ελληνικό χώρο διοργανώνεται στην Πάτρα.
Οι αποκριάτικες εκδηλώσεις αρχίζουν κάθε χρόνο στις 17 Ιανουαρίου
και λήγουν την τελευταία Κυριακή της
Αποκριάς με το κάψιμο του βασιλιά Καρνάβαλου και την μεγάλη παρέλαση των
καρναβαλιστών.
Το Τριώδιο
Με τον ευρύτερο όρο Αποκριά, ονομάζουμε τη χρονική περίοδο τριών εβδομάδων πριν από τη Μεγάλη Σαρακοστή, το
γνωστό μας τριώδιο.
Οι τρεις Κυριακές που κλείνουν την
κάθε εβδομάδα του τριωδίου είναι:
• η Κυριακή του Ασώτου,
• η Κυριακή της Απόκρεω (μικρή αποκριά) και
• η Κυριακή της Τυροφάγου (Μεγάλη
Αποκριά).
Η περίοδος του Τριωδίου καλύπτει:
α. Τις τρεις εβδομάδες πριν από τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή (22 ημέρες).
β. Τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή (40 ημέ-

ΠΑΜΕ ΘΕΑΤΡΟ...

με τις αιμάτινες στιγμές, τις νίκες και τους κατακερματισμούς, το ορθό ανάστημα και τον συλλαβισμό της
υπερηφάνειας από όσους, αγαπώντας τη ζωή, στάθηκαν στο ύψος του χρέους.
Προγραμματισμένη πρεμιέρα: 5 Φεβρουαρίου
Προγραμματισμένη λήξη: 27 Μαρτίου
Παραστάσεις: κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 21:30
Διάρκεια παράσταση: 70’ χωρίς διάλειμμα
Τιμή εισιτήριου: 8€ (η τιμή ισχύει για γκρουπ
άνω των 10 ατόμων)
Θέατρο Αλκμήνη | Αλκμήνης 8| Γκάζι|
2103428650|www.theatro.gr
•
Φιλουμένα Μαρτουράνο στο θέατρο Διάνα
Ξεκίνησε η πολυαναμενόμενη «ΦΙΛΟΥΜΕΝΑ» σε

ρες, από την Καθαρά Δευτέρα μέχρι την
Παρασκευή πριν από το Σάββατο του
Λαζάρου).
γ. Τις δυο ήμερες Σάββατο του Λαζάρου
και Κυριακή των Βαΐων (συνδετικές ήμερες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής με τη
Μεγ. Εβδομάδα).
δ. Τη Μεγάλη Εβδομάδα (6 ημέρες).
Η λέξη Αποκριά σημαίνει αποχή από το
κρέας και σηματοδοτεί την έναρξη της
τυρινής εβδομάδας στην οποία επιτρέπονται, κατά τη θρησκεία μας, μόνο τα
γαλακτοκομικά προϊόντα.
`Ετσι οι Χριστιανοί προετοιμάζονται
για τη μεγάλη νηστεία της Σαρακοστής.
Συνώνυμη της λέξης Αποκριά είναι και η
λέξη Καρναβάλι (Carnival) που προέρχεται από το λατινικό carnem levare (αποχή
από το κρέας).
Οι ρίζες των εκδηλώσεων αυτών βρίσκονται στην αρχαία Ελλάδα, στη Διονυσιακή λατρεία. Ο Διόνυσος, κατά το
δωδεκάθεο, ήταν ο θεός της γονιμότητας
και οι αρχαίοι `Ελληνες τον τιμούσαν με
μεγάλους εορτασμούς, τα Διονύσια. Κατά
τους εορτασμούς αυτούς, στην αρχαία
Αθήνα, γινόταν παρέλαση άρματος .
Το άρμα ακολουθούσαν χορευτές και
τραγουδιστές μεταμφιεσμένοι με προσωπίδες που τραγουδούσαν σατυρικά τραγούδια. Οι εορτασμοί αυτοί, πέρασαν από
πολιτισμό σε πολιτισμό δεχόμενοι επιρροές από διάφορες κουλτούρες.

σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή στο Θέατρο Διάνα.
Η Φιλουμένα μας αφηγείται στο θέατρο Διάνα
την υπέροχη ιστορία μιας
γυναίκας, που από πόρνη
μετατρέπεται σε σύμβολο μητρότητας.
Ειδικές τιμές για γκρουπ του Συλλόγου των
Συνταξιούχων ΑΤΕ – τηλ. 210-3626596
ΠΑΙΖΟΥΝ:
Ελένη Ράντου, Γιάννης Βούρος, Βίλμα Τσακίρη,
Τάσος Γιαννόπουλος, Κατερίνα Γερονικολού, Ντίνα
Αβαγιανού, Βαγγέλης Χατζηνικολάου κ.α.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
Συνάδελφοι,
Μετά τη διακοπή αποστολής από το ΙΚΑ και το ΕΤΕΑ
των τριμηνιαίων εκκαθαριστικών, η έκδοσή τους γίνεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
Μέσω της ιστοσελίδας www.ika.gr και της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων»
υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε ενημέρωση σε μηνιαία βάση, από την ημερομηνία 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.
Επίσης, σας επισημαίνουμε ότι οι συνταξιούχοι του
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (πρώην ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΑΤΕ) πρέ-

πει 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 συνταξιοδότησης 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 ΕΠΙΚΟΥΡΙΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Μέσω της ιστοσελίδας www.eteaep.gov.gr και της
ηλεκτρονικής πληροφόρησης 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 θα γίνεται με
κωδικούς taxisnet (μέσω ΓΓΔΕ).
Δεν απαιτείται πλέον εγγραφή στο σύστημα Ενημερωτικών Σημειωμάτων.
Επίσης, θα βρείτε τον Επανυπολογισμό της επικουρικής σύνταξης.
Στοιχεία επικοινωνίας:
ETEAΕΠ
Φιλελλήνων 13-15, ΤΚ 10557, Αθήνα
Τμήμα: Επικουρικό ΑΤΕ bank
Τηλ.: 2105219716, 2105219795
* Η πληροφόρηση παρέχεται από τον Μάρτιο
του 2015 και εφεξής.
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ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ
ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΕΣ
ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4051/2012 και 4093/2012
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ
1. Πράξη* Απονομής Κύριας Σύνταξης ή
Απόφαση Δ/ντή ΙΚΑ.
2. Πράξη* Απονομής Επικούρισης.
* Όποιος δεν τις έχει, να τις ζητήσει απευθείας, με αίτησή του από το ΙΚΑ και το ΕΤΕΑ
αντίστοιχα.
3. Ενημερωτικό σημείωμα Κύριας Σύνταξης
Ιανουαρίου 2015 και Απριλίου 2016, Ενημερωτικό σημείωμα Επικούρισης Απριλίου
2016.
* Αν υπάρχουν μεταβολές λόγω συμπλήρωσης των ορίων ηλικίας (55 και 60 ετών)
ή αλλαγή στα οικογενειακά επιδόματα είναι
απαραίτητα τα σημειώματα πριν και μετά τη

μεταβολή.
4. Αντίγραφο κατάθεσης 20 ευρώ στο λογαριασμό του Συλλόγου στην Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό :
6017 040056 248
5. Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο
της υπογραφής, από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα ή δημόσια αρχή (όχι από τράπεζα).
6. Ιδιωτικό Συμφωνητικό εις τριπλούν με
πρωτότυπες υπογραφές.
7. Φωτοτυπία ταυτότητας (2 όψεων).
• Το ιδιωτικό συμφωνητικό και η εξουσιοδότηση βρίσκονται στην ιστοσελίδα του

ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΠΙΒΟΛΗ
ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΙΣ
ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Με τον επανυπολογισμό
των Επικούρικών Συντάξεων,
τον Αύγουστο 2016, και για
ένα ΜΟΝΟ μήνα, το ΕΤΕΑΕΠ
εφάρμοσε σωστά το Νόμο
3986/2011 στις ΝΕΕΣ ακαθάριστες Επικουρικές Συντάξεις.
Από τον επόμενο, όμως,
μήνα και μετά μειώνει τις
Επικουρήσεις μας ΟΧΙ με τα
ποσοστά που ορίζει ο Νόμος
αυτό για την Εισφορά Αλληλεγγύης, ΑΛΛΑ με το ποσό
της μείωσης ΠΡΟ του επανυπολογισμού.
Στην παρανομία αυτή, ο
Σύλλογος αντέδρασε άμεσα,
με Υπομνήματα τόσο προς το
ΕΤΕΑΕΠ όσο και προς το αρμόδιο Υπουργείο, αλλά δεν
έκαναν τίποτα. Έτσι, υποχρεωθήκαμε να ασκήσουμε πιλοτική αγωγή, στις αρχές του
2017, ζητώντας τα παρακρατηθέντα ποσά και περιμένουμε
την κρίση του ΣτΕ.
Παράλληλα, στο θέμα αυτό
και στη βάση της εφαρμογής
των Νόμων, άσκησε παρέμβαση, ως Ανεξάρτητη Αρχή
και ο Συνήγορος του Πολίτη,
στον οποίο δόθηκε μια επιεικώς απαράδεκτη απάντηση,
στην οποία, μόλις την πληροφορηθήκαμε, αντιδράσαμε
υποβάλλοντας το συνημμένο
Υπόμνημα στην ως άνω Ανεξάρτητη Αρχή.
Πρόσφατα έχει δημιουργεί

θόρυβος γύρω από το θέμα
αυτό, με αποτέλεσμα πολλοί
Συνάδελφοι, να διερωτούνται τι πρέπει να κάνουν.
ΑΠΑΝΤΑΜΕ: Τίποτα.
Περιμένουμε την απόφαση του ΣτΕ, η οποία λογικά
θα δικαιώσει τις θέσεις μας.
ΕΑΝ η Κυβέρνηση συμμορφωθεί και αφενός διακόψει
την παράνομη αφαίμαξή
μας, αφετέρου επιστραφούν
τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά, αυτό θα καλύπτει ΟΛΟΥΣ ανεξαιρέτως
τους δικαιούχους, ΧΩΡΙΣ την
υποβολή οποιασδήποτε αίτηση, όπως έγινε και με την
επιστροφή εισφορών υπέρ
ΕΟΠΥΥ. ΕΑΝ, όμως, η Κυβέρνηση, όπως το συνηθίζει,
αρνηθεί να συμμορφωθεί με
την απόφαση του ΣτΕ, τότε
θα καλέσουμε, όσους Συναδέλφους θέλουν να υποβάλλουν ομαδικές αγωγές.
Επειδή το δικαίωμά μας για
αποζημίωση, από την παράνομη αυτή ενέργεια του
ΕΤΕΑΕΠ, παραγράφεται στο
τέλος του 2021, δεν υπάρχει
λόγος ανησυχίας, ούτε υποβολής κάποιας αίτησης. Ο
Σύλλογος παρακολουθεί το
θέμα και θα ενημερώσει για
τις όποιες εξελίξεις.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συλλόγου syntaxiouxosatebank (τελευταία
ενημέρωση - Δεκέμβριος 2015).
• Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα αποστέλλονται στα γραφεία του Συλλόγου.
• Υπενθυμίζουμε, για μια ακόμα φορά, ότι
οι Συνάδελφοι που δεν θα προσφύγουν κατά
των αντισυνταγματικών μειώσεων, σύμφωνα
με απόψεις νομικών, δεν θα δικαιωθούν αναδρομικών. Αγωγές που θα ασκηθούν το 2018
αφορούν στην περίοδο μετά την 1.1.2013,
λόγω παραγραφής, των διεκδικήσεων του
έτους 2012.

ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Στα πλαίσια υλοποίησης του πολιτιστικού μας προγράμματος, διοργανώνουμε εκδρομή στη μαγευτική ΣΚΩΤΙΑ από 5/5/2018 έως 9/6/2018
με δυνατότητα παραμονής 2 ημερών στο Λονδίνο και επιστροφή 12/6/2018.
1η μέρα: Αθήνα Εδιμβούργο
2η μέρα: Εδιμβούργο- ξενάγηση πόλης και κάστρου
3η μέρα: Εδιμβούργο-Λόχ Λόμοντ & Τρόσακς –Χάιλαντς
4η μέρα: Εδιμβούργο-Γλασκόβη
5η μέρα: Εδιμβούρργο – Αθήνα
Τιμή συμμετοχής : 925 Ευρώ με φόρους
Επιβάρυνση μονόκλινου : 355 Ευρώ
Περιλαμβάνει:
 Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή και φόρους
 4 διανυκτερεύσεις σε 4* κεντρικό ξενοδοχείο
 μεταφορές από και προς αεροδρόμιο/ ξενοδοχείο
 Ξενάγηση στο Εδιμβούργο
 Ολοήμερη εκδρομή στη Γλασκόβη
 Ολοήμερη εκδρομή στα Χάιλαντς
 Ελληνόφωνο συνοδό
Παράταση διαμονής στο Λονδίνο (μίνιμουμ 12 άτομα για να είναι οργανωμένο)
Προτεινόμενο πρόγραμμα
1η μέρα: Εδιμβούργο – Λονδίνο (εσωτερική πτήση)
2η μέρα: Λονδίνο- Ημέρα ελεύθερη
(Προτάσεις για Λονδίνο σύμφωνα με τις επιθυμίες των συμμετεχόντων)
3η μέρα: Λονδίνο – Αθήνα
Περιλαμβάνει:
 Εσωτερική πτήση Εδιμβούργο-Αθήνα
 Πτήση Λονδίνο –Αθήνα & Φόροι
 Μεταφορές από /προς αεροδρόμιο και ξενοδοχείο στο Λονδίνο
 2 διανυκτερεύσεις με πρωινό σε 4* κεντρικό ξενοδοχείο
 Πανοραμική ξενάγηση Λονδίνου
 Υπηρεσίες ελληνόφωνου αντιπροσώπου σύμφωνα με τις προτάσεις
Τιμή συμμετοχής 250 Ευρώ - Επιβάρυνση μονόκλινου + 95 Ευρώ
Τρόπος πληρωμής:
Με τη δήλωση συμμετοχής 350 Ευρώ
20/4/2018 300 Ευρώ - 18/5/2018 ΕΞΟΦΛΗΣΗ

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ
 Στο χωριό ΓΚΟΥΡΑ (ορεινή Κορινθία), 28 Μαρτίου με κόστος 12€ (περίπου)
το άτομο.
 Στην ΑΙΓΙΝΑ, 23 Μαΐου, 35€ το άτομο (περίπου).
Πληροφορίες στα γραφεία του Συλλόγου καθημερινά 8 π.μ. - 3 μ.μ.
Υπεύθυνη κα Στούμπη Μαίρη Τηλ: 210/3637726 και 6978113406
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διαφορα θεματα
Επάξια βράβευση

Αφορά τον κ. Αλέξη Παππά μέλος του Συλλόγου μας
Προ ολίγων ημερών η Διεθνής Γαλακτολογική Εταιρεία,
διοργάνωσε στην Αθήνα συνέδριο, στο οποίο κλήθηκε και
ο θαλερός συμπατριώτης μας πιονιέρος της Ελληνικής
γαλακτολογίας κ. Αλέξης Χ. Παππάς, ιδρυτής και πρώτος
Γενικός Διευθυντής της «ΔΩΔΩΝΗΣ». Η έκπληξη του και
η συγκίνηση του ήταν μεγάλη, επειδή στο συνέδριο κλήθηκε για να βραβευτεί από την διεθνή αυτή επιστημονική
εταιρεία και να του απονεμηθεί τιμητική πλακέτα για τις
μεγάλες υπηρεσίες που προσέφερε στην ανάπτυξη της γαλακτολογίας, στην πράξη, στην Ελλάδα. Η τιμή αντανακλά
και στην Ήπειρο και τα Γιάννενα.
Η τιμή αντανακλά επίσης και στην ΑΤΕ, της οποίας υπήρξε Διευθυντικό στέλεχος και στο Σύλλογο Συνταξιούχων ΑΤΕ, του οποίου είναι μέλος!

Αποχαιρετισμός Νικολάου
Κοπάση Συνταξιούχου ΑΤΕ
Κλείνοντας το βιολογικό κύκλο της ζωής του αναχώρησε πριν 40 ημέρες για το μακρινό ταξίδι προς την
αιωνιότητα ο αγαπητός φίλος και εκλεκτός μας συνάδελφος στο Ηράκλειο Νίκος Κοπάσης.
Νίκο έφυγες για πάντα από κοντά μας, για μας τους
φίλους και συναδέλφους που σε αγαπήσαμε και συνεργασθήκαμε μαζί σου θα ζεις για πάντα στο νου μας και
στην καρδιά μας.
Ήσουν ο συνάδελφος που αγαπούσες τους πάντες
με το δικό σου ξεχωριστό τρόπο και με το αφοπλιστικό
σου χαμόγελο. Ο Νίκος Κοπάσης υπήρξε ανώτερο στέλεχος της Αγροτικής Τράπεζας που επί 35 χρόνια παρείχε σε υψηλό δείκτη αγάπης τις υπηρεσίες του στον
Αγροτικό κόσμο των Υποκαταστημάτων των περιοχών που υπηρέτησε.
Νίκο Κοπάση στους αγρότες στα καταστήματα που υπηρέτησες, θα μείνεις αλησμόνητος γιατί δεν θα ξεχάσουν ποτέ, την προσφορά σου, τη λεβεντιά σου και την
κρητική γλώσσα που τους μιλούσες και τους έλυνες τα προβλήματά τους.
Αγαπητέ Νίκο υπήρξες υπόδειγμα οικογενειάρχη σαν σύζυγος, πατέρας και παππούς και τώρα εκεί που αναπαύεσαι μαζί με την σύζυγό σου Τερψιχόρη θα είστε
ευχαριστημένοι διότι αφήσατε στην κοινωνία δύο εξαίρετα αγόρια τον Θόδωρο
και τον Λευτέρη που διακρίνονται στην κοινωνία.
Συνάδελφε Νίκο σε ευχαριστούμε για όσα μας δίδαξες και μας πρόσφερες και
θα ζεις για πάντα στο νου μας και στην καρδιά μας.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.
Χρήστος Λουγιάκης,
Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ

Από την κοπή
πίτας και απονομή
τιμητικής πλακέτας
στον Πρόεδρο
της Ένωσης
Συνταξιούχων ΑΤΕ
- Βορείου Ελλάδος,
κ. Αθανάσιο
Κωστόπουλο για
το ευδόκιμο και
παραγωγικό έργο του
στην Ένωση.

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Η ενοποίηση της δύναμης των Συλλόγων Συνταξιούχων, θα είναι για
το 2018, το στοίχημα του Διοικητικού Συμβουλίου και ένας από τους
πρωταρχικούς του στόχους. Ήδη οι συζητήσεις βρίσκονται σε πολύ
καλό δρόμο, υπάρχει θέληση από όλες τις πλευρές να ξεπερασθούν
οι δυσκολίες και ελπίζουμε σύντομα, να πραγματοποιηθεί η ενοποίηση,
που είναι και απαίτηση όλων των μελών.

ΑΦΟΡΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΠΟΥ
ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΩΡΑΤΗΝ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΗ
Οι συνάδελφοι που λαμβάνουν Πράξεις ή Τροποποιητικές Πράξεις Απονομής Επικούρησης από το ΕΤΕΑΕΠ, οι οποίες αναφέρονται :
• στο άρθρο 10 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ (ως δήθεν ημερομηνία
λήξης Επικούρησης) και
• στη μείωση του ποσού της Επικούρησης που προκύπτει με βάση το άρθρο 11 του Κανονισμού αυτού,
ΠΡΕΠΕΙ, εάν διαφωνούν, να υποβάλλουν ένσταση, εντός της συγκεκριμένης προθεσμίας.
Με τη λήψη απορριπτικής απόφασης του Δ.Σ. του ΕΤΕΑΕΠ στην ένστασή
τους αυτή ΠΡΕΠΕΙ, εάν το επιθυμούν, εντός 30 ημερών, να προσφύγουν
στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο, με Δικηγόρο της επιλογής τους.
Ο Σύλλογος, θα συμπαρασταθεί στους συναδέλφους αυτούς, παρέχοντας στους δικηγόρους τους, όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για την
απόδειξη του δίκαιου αιτήματός τους.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
ΤΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΕ
Την 13.11.2017 η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ευτυχία Αχτσιόγλου, εξέδωσε, παρανόμως, Πράξη με
την οποία αποφασίζει ότι το ακίνητο επί της οδού Κριεζώτου και Πανεπιστημίου 4, περιέρχεται αυτοδικαίως στην κυριότητα του ΕΦΚΑ, ως καθολικού διαδόχου του τέως ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Το ακίνητο αυτό, ανήκε αρχικά σε ποσοστό 100% στο ΤΣΠπΕΑΤΕ, ήτοι
ποσοστό 50% στον Κλάδο Σύνταξης και ποσοστό 50% στον Κλάδο Πρόνοιας. Το 2003 ο Κλάδος Σύνταξης μεταβίβασε στον Κλάδο Πρόνοιας το
ποσοστό 50% που του ανήκε, με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έναντι ποσού 29.347.000 ευρώ.
Το ακίνητο αυτό, μισθωνόταν από το ΑΤΠπΕΑΤΕ στην ΑΤΕ ως την
31.12.2013. Με την 28.2.2017 διακήρυξη Δημόσιου Διεθνούς Διαγωνισμού, ανάδοχος ανακηρύχθηκε η εταιρία ΛΑΜΨΑ Α.Ε.
Το ακίνητο αυτό, έχει αγορασθεί με εισφορές εργαζομένων στην ΑΤΕ, και
η Πράξη αυτή, αποστερεί από τους πραγματικούς δικαιούχους, περιουσιακά
στοιχεία και βάζει σε κίνδυνο την ίδια τη βιωσιμότητα του ΑΤΠΠΕ ΑΤΕ.
Ο Σύλλογος, προκειμένου να συμβάλλει στην ανατροπή αυτής της Πράξης, αποφάσισε :
1. Να ασκήσει Πρόσθετη Παρέμβαση στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών
υπέρ του ΑΤΠπΕΑΤΕ.
2. Να ασκήσει κύρια προσφυγή στο ΣτΕ, για την ακύρωση παράνομης αυτής Πράξης.
Με τον τρόπο αυτό υπερασπιζόμαστε τα μέλη:
1. Που διεκδικούν το υπόλοιπο 1% του Εφάπαξ Βοηθήματός τους.
2. Που διεκδικούν το Εφάπαξ, χωρίς το αντισυνταγματικό πλαφόν.
3. Όσους δεν έχουν πάρει πίσω τις εισφορές τους και δικαιούνται αναλογικά προς αλλήλους, συμπληρωματικό εφάπαξ.
4. Καθώς και για αποφυγή δημιουργίας αρνητικού προηγούμενου.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

*Σας γνωρίζουμε ότι κερδήθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα.
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ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2018
ενοποίηση Συλλόγων

 Άμεση σύγκληση της Επιτροπής Ενοποίησης.
 Συγκεκριμένες προτάσεις προς τον Πανελλήνιο
Σύλλογο και αποστολή ενημερωτικής κοινής ανακοίνωσης στα μέλη των δύο Συλλόγων.
 Κοινές συνεδριάσεις Δ.Σ. για το συντονισμό των
ενεργειών μας.

Θέματα Υγείας

 Επιστολές σε όλους τους ιατρικούς συλλόγους για
συνεργασία.
 Προώθηση του θέματος στην ΟΣΤΟΕ για κοινή
δράση.
 Συνάντηση με Δ.Σ. ΤΥΠΑΤΕ για διερεύνηση της
δυνατότητας αξιοποίησης των Ιατρείων σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη.
 Επαφές με ΟΑΤΥΕ για χρήση τω πολυϊατρείων της
Πάτρας.
 Επαφές με Διοίκηση της Πειραιώς :
• για Ασφαλιστήριο Υγείας.
• για μείωση των επιτοκίων στα μέλη μας.
• για αύξηση των επιτοκίων στις καταθέσεις μελών
μας.

• για διαγραφή μέρους των κόκκινων δανείων.
• για διαγραφή μέρους των στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων.

Οικονομικές Διεκδικήσεις

Επίλυση ορισμένων βασικών οικονομικών θεμάτων
που απασχολούν τους συναδέλφους όπως :
 Άμεση αντιμετώπιση θεμάτων περικοπών οικογενειακών επιδομάτων και συντάξεων από 1.1.2019.
 Η διανομή των αποθεματικών του ΕΛΕΜ με την
αποστολή στον αναλογιστή των σωστών παραμέτρων ώστε να μην αποκλειστούν από τη διανομή
οι συνταξιούχοι.
 Η τουλάχιστον μη χειροτέρευση της χορήγησης
των οικογενειακών επιδομάτων.
 Η χορήγηση της κανονικής σύνταξης χηρείας.
 Συνέχιση δικαστικών ενεργειών για τη διακοπή
των Επικουρικών Συντάξεων.
 Συνέχιση ενεργειών για τη μη φορολόγηση του
Ε.Ο.Β.
 Συνέχιση των αγωγών για τις αντισυνταγματικές
μειώσεις στις Κύριες και Επικουρικές Συντάξεις.
 Συναντήσεις με Προεδρεία ΣΕΤΑΠ, ΤΥΠΑΤΕ, ΚΑ-

ΣΥΑΤΕ, ΟΣΥΑΤΕ και Προνοίας για κοινή αντιμετώπιση των προβλημάτων (περιουσία – κοινές
παροχές).
 Εκπόνηση και σύνταξη υπομνημάτων με σχετικά
αιτήματα σε αρμόδια μέλη της Κυβέρνησης και
Φορείς όπως ΕΦΚΑ, ΕΤΕΑΕΠ, ΕΟΠΥΥ, Συνήγορο
του Πολίτη, κλπ.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Ο μνημονιακός Νόμος 4472/2017 αφ’ ενός κατάργησε το Επίδομα Γάμου των Συνταξιούχων, αφ’
ετέρου κατάργησε την καταβολή του Επιδόματος Τέκνου από συνταξιοδοτική παροχή και τη μετάτρεψε
σε προνοιακή παροχή, η οποία καταβάλλεται στους
δικαιούχους από τον ΟΓΑ.
Ο μνημονιακός Νόμος 4512/2018 αναμόρφωσε
τα ποσά των καταβαλλομένων Επιδομάτων Τέκνων,
που ίσχυαν, για τους Δημοσίους Υπαλλήλους από το
2011, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, [από 1
έως 5], και ανάλογα με τα 4 εισοδηματικά κλιμάκια,
που έχει θεσπίσει για κάθε μια από τις πέντε οικογενειακές συνθέσεις, δηλ. δύο γονείς με ένα έως πέντε
παιδιά.
Σε κάθε μία οικογενειακή σύνθεση, εάν το ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας, [προφανώς χωρίς
τα οικογενειακά επιδόματα], είναι στο ανώτατο, [τέταρτο], εισοδηματικό κλιμάκιο, η οικογένεια αυτή όχι
μόνο ΧΑΝΕΙ το Επίδομα Γάμου, αλλά και ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ Επιδόματος Τέκνων, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι για μια σειρά ετών είχαν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές και επί των αντίστοιχων επιδομάτων
των τότε ασφαλισμένων, σημερινών Συνταξιούχων.
Σημειώνεται ότι ως εισόδημα της οικογένειας νοείται το πραγματικό ή το τεκμαρτό εάν αυτό είναι
μεγαλύτερο.
Οι παραπάνω μεταβολές στα μέχρι σήμερα ισχύοντα αποτυπώνονται σε έναν Πίνακα, που είναι αναρτημένες στο site του Συλλόγου, στον οποίο γίνεται
δεκτό ότι ό,τι ισχύει για τις Κύριες Συντάξεις θα ισχύσει και για τις Επικουρικές.
Στη διαμόρφωση του Πίνακα αυτού λήφθηκαν
υπόψη τα εξής :
[1] Τα ποσοστά των Οικογενειακών Επιδομάτων
ανέρχονται σε 10% για το Επίδομα Γάμου, σε 5% για
το πρώτο παιδί, 7,5% για το δεύτερο και 10% για το
τρίτο και κάθε επόμενο.
[2] Τα στοιχεία της στήλης με τα νέα «επιδόματα
τέκνων» λήφθηκαν από την Εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ»
της 14.1.2018, [σελ. Β4/28], και επαληθεύτηκαν, με
βάση τα όσα ορίζει ο Νόμος 4512/2018.
Τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από
τα στοιχεία του Πίνακα αυτού, συνοψίζεται ως ακολούθως :
1. Με δεδομένο ότι η κατάργηση του επιδόματος
γάμου συνεπάγεται μείωση του οικογενειακού ει-

πολιτιστικά - κοινωνικά

 Διοργάνωση Πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και Ημερίδων για σύσφιξη σχέσεων
συναδέλφων.
 Διοργάνωση Περιφερειακών Συνελεύσεων στις
Περιφέρειες.
 Φιλανθρωπικές δραστηριότητες για την Τρίτη
Ηλικία και αναζήτηση πόρων από διάφορους φορείς σε συνεργασία με Ευρωπαϊκά προγράμματα
για την Τρίτη Ηλικία.
 Επιστολές για εγγραφή νέων μελών ειδικότερα
στους αποχωρήσαντες μετά την εκκαθάριση της
ΑΤΕ.
 Συνέχιση επαφών για συνεργασία με Οίκους Ευγηρίας.

σοδήματος κατά 9,09%, έπεται ότι τα χορηγούμενα
από το Κράτος Επιδόματα Τέκνων αντισταθμίζουν
μέρος μόνο της μείωσης αυτής, για όλες τις οικογένειες που, ανεξάρτητα από τη σύνθεσή τους, βρίσκονται στο χαμηλότερο, [πρώτο], εισοδηματικό κλιμάκιο κάθε οικογενειακής σύνθεσης.
2. Οικογένειες που βρίσκονται στα χαμηλότερα
εισοδηματικά κλιμάκια χάνουν λιγότερο από μία μηνιαία Σύνταξη, [Κύρια και Επικουρική] εφόσον έχουν
μέχρι δύο παιδιά και περισσότερο από μία μηνιαία
Σύνταξη εάν έχουν τρία και πλέον παιδιά.
3. Όλες οι οικογένειες που βρίσκονται στα υψηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια, χάνουν περισσότερο
από μία μηνιαία Σύνταξη, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παιδιών τους.
Παραδείγματα:
1. Οικογένεια με ένα παιδί και ετήσιο εισόδημα,
χωρίς τα οικογενειακά επιδόματα, ύψους 14.000,00
Ευρώ ή 16.100,00 με τα Οικογενειακά Επιδόματα,
με μηνιαίο ακαθάριστο εισόδημα 1.341,67 Ευρώ,
χάνει το χρόνο 1.596,00 Ευρώ,
2. Οικογένεια με δύο παιδιά και ετήσιο εισόδημα,
χωρίς τα οικογενειακά επιδόματα, ύψους 16.000,00
Ευρώ ή 19.600,00 με τα οικογενειακά επιδόματα, με
μηνιαίο ακαθάριστο εισόδημα 1.633,33 Ευρώ, χάνει
2.592,00 Ευρώ το χρόνο,
3. Παρατηρείται, δηλαδή, μία δραματική μείωση
των εισοδημάτων των Συνταξιούχων, [από 5,74%
έως 30,15%], ΧΩΡΙΣ να μειώνονται οι βασικές τους
Συντάξεις [Κύριες και Επικουρικές].
4. Οι Συνταξιούχοι, όμως, ΔΕΝ έχουν αυταπάτες
και, συνεπώς, αντιλαμβάνονται τις νέες μνημονιακές μειώσεις που θα υποστούν, από 1.1.2019, πέρα
από τη διαδικασία στην οποία θα πρέπει να εμπλακούν, για να λαμβάνουν με καθυστέρηση, το επίδομα τέκνου ή τέκνων τους, από τον ΟΓΑ, σύμφωνα
με τη συνημμένη ΚΥΑ Γ.Π.οικ. Δ22/11/2705/58
/17.1.2018, [ΦΕΚ 57/Β/18.1.2018] που είναι επίσης
αναρτημένη στο site του Συλλόγου.
Διαβεβαιώνουμε, πάντως, τους Συναδέλφους ότι,
όπως ο Σύλλογος έπραξε κατά των προηγούμενων
άδικων μειώσεων των Συντάξεων μας, που επιβλήθηκαν από το 2011 έως το 2016, έτσι και τώρα θα
αντιδρούσε με κάθε νόμιμο τρόπο κατά των ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΩΝ αυτών μέτρων.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
ΕΟΠΥΥ

Π

ολλά ακούγονται για τα αναδρομικά
της εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ. Αυτό που
εμείς, μπορούμε να σας πούμε είναι:
1. Από δειγματοληπτικό έλεγχο που έγινε
τα αναδρομικά που δόθηκαν, έχουν υπολογιστεί σωστά, σύμφωνα με τον τρόπου που
η Κυβέρνηση υπέδειξε να υπολογιστούν.
2. Η επιστροφή αφορά μόνο στην Κύρια
Σύνταξη και για το χρονικό διάστημα από
1.6.2013 (ημερομηνία υπαγωγής μας στον
ΕΟΠΥΥ) μέχρι 30.6.2016 (ημερομηνία που
σταμάτησε ο παράνομος τρόπος κράτησης).
3. Ένας εύκολος τρόπος υπολογισμού των
αναδρομικών που λάβατε είναι ο εξής: πάρτε
ένα μηνιαίο εκκαθαριστικό κύριας σύνταξης.
Προσθέστε τις μειώσεις που εμφανίζονται
στους Νόμους 4024/2011, 4051/2012 και
4093/2012, πολλαπλασιάστε το άθροισμα
που προκύπτει με το 1,72% και από το αποτέλεσμα αφαιρέστε το φόρο 20% που παρακρατήθηκε. Με τον τρόπο αυτό, και εφόσον δεν έχετε μεταβολές (επίδομα παιδιού
π.χ. που διακόπηκε) πρέπει, με μικρή απόκλιση να βρείτε το ποσό που σας κατατέθηκε.
4. Εύκολα διαπιστώνει κανείς, πως από
τον υπολογισμό, δεν αφαιρείτε ο νόμος
3986/2011.
5. Ο Σύλλογος, συνεχίζει με πιλοτική αγωγή που έχει καταθέσει, την διεκδίκηση του
σωστού υπολογισμού της εισφοράς υπέρ
ΕΟΠΥΥ, καθώς και την επαναφορά του ποσοστού στο 4% από το 6% που είναι σήμερα.
6. Για την επιστροφή των δικαιούμενων ποσών θανόντων, κατά την περίοδο 1.6.2013
έως και 30.6.2016, οι κληρονόμοι, πρέπει να
υποβάλλουν αίτηση στο ΕΦΚΑ (ΑΤΕ) – Δραγατσανίου 8 – 10559, και να συνυποβάλλουν δικαιολογητικά που βρείτε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου syntaxiouxosatebank
(ανακοίνωση 12/12/2017).

