Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ATE
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 6 ΑΘΗΝΑ, T.K.: 106 71 τηλ.: 210-3637726 - 210-3623583 - fax: 210-3602101

e-mail: silsinate@hotmail.com
Τριμηνιαία Περιοδική Έκδοση

ιστοσελίδα: www.syntaxiouxosatebank.gr
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ
Καλούνται τα μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ, κατόπιν της 334/2018 απόφασης του Δ.Σ., σε Γενική
Συνέλευση, την 10/5/2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.,
στο ξενοδοχείο «ΑΜΑΛΙΑ» (Λ. Αμαλίας 10, Σύνταγμα) με θέματα ημερησίας διάταξης:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός.
Έγκριση Ισολογισμού 2017.
Έγκριση Προϋπολογισμού 2018.
Έγκριση Διοικητικού Οικονομικού Απολογισμού και απαλλαγή ευθυνών Διοικητικού Συμβουλίου και
Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Ανάγνωση έκθεσης ελέγχου Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση 2017.
Έγκριση Γενικών και Ειδικών Όρων Ενοποίησης Συλλόγων.
Διάφορα θέματα και προτάσεις.

Σε περίπτωση μη απαρτίας κατά την άνω ημερομηνία η Συνέλευση θα επαναληφθεί
την Πέμπτη 17/5/2018 την ίδια ημέρα και ώρα, στο ίδιο μέρος και με τα αυτά θέματα.

Για το Δ.Σ του Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ
Ο Πρόεδρος
Δημητρησ ΜΑΡΑΝΤΟΣ
συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Είναι πολύ ουσιαστική η παρουσία σας στη φετινή Γενική
Συνέλευση του Συλλόγου μας, γιατί εκτός από τα συνήθη θέματα
και την ενημέρωση, θα συζητήσουμε ένα θέμα που μας ταλανίζει
όλους χρόνια και το οποίο, ήταν και είναι επιθυμία όλων των
συναδέλφων, να μην πούμε απαίτηση και στόχος που πρέπει να
γίνει πραγματικότητα, η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ.
Η Αγροτική Τράπεζα είναι η μοναδική Τράπεζα που έχει τρεις
Συλλόγους Συνταξιούχων – δύο βασικούς. Οι λόγοι που είχαν
οδηγήσει σε αυτή την κατάσταση, δεν υφίστανται εδώ και
χρόνια.
Ο Σύλλογός μας και ο Πανελλήνιος Σύλλογος, έχουν κάνει

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
σελ 2

Ο Γεν. Γραμματέας
Γιωργοσ ΜΑΛΑΜΗΣ
αρκετές συσκέψεις, για να βρεθούν οι λύσεις εκείνες που θα
επιτρέψουν να λυθούν τα όποια δευτερεύοντα προβλήματα,
αφού ουσιαστικά δεν υπάρχουν, που απέτρεπαν την Ενοποίηση.
Σ’ αυτή τη Γενική Συνέλευση θα κατατεθούν συγκεκριμένες
προτάσεις προς έγκριση.
Η ενοποίηση θα αγκαλιάσει όλους τους συναδέλφους,
κάτω από μια κοινή στέγη, θα αποτελέσει πρόκληση για όσους
δεν είναι ενταγμένοι και θα βοηθήσει στις συντονισμένες
προσπάθειες προς όφελος όλων μας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
σελ 4

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
σελ 5, 7, 8
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ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕ

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Έντονη καταγράφεται η δραστηριότητα
του Συλλόγου μας σε μία μεγάλη σειρά
θεμάτων που απασχολούν τους Συναδέλφους μας, τα οποία θέματα μελετήθηκαν,
τεκμηριώθηκαν και τέθηκαν με Υπομνήματα στους αρμόδιους Φορείς.
Το σύνολο των Υπομνημάτων αυτών είναι ήδη αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Συλλόγου:
(www. syntaxiouxosatebank.gr).
Μια συνοπτική παρουσία έχει ως εξής :
1. Συντάξεις Χηρείας
Αντιδρώντας στις απάνθρωπες διατάξεις του Νόμου 4387/2016 (Κατρούγκαλου) και με γνώμονα ότι κάθε οικογένεια
είναι και μία, σε μικρογραφία, οικονομική
μονάδα, η οποία, κατά το ΣτΕ, πρέπει να
μπορεί να διατηρεί ένα επίπεδο διαβίωσης, μετά την απώλεια ενός εκ των δύο
συζύγων, (και ο θάνατος δεν κοιτάει ηλικίες), εκφράζουμε την αντίθεσή μας στις
αντικοινωνικές διατάξεις του Νόμου και
αντιπροτείνουμε τον καθορισμό κλιμακωτών ποσοστών απονομής σύνταξης στους
δικαιοδόχους, [από 55% έως 75%], ανάλογα με το ύψος τυχόν άλλων εισοδημάτων των δικαιοδόχων.
2. Κύριες Συντάξεις
Πέρα από την αναλυτική παρουσίαση
του τρόπου με τον οποίο κατά το Νόμο και
τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις πρέπει
να γίνει ο επανυπολογισμός των Κύριων
Συντάξεων (ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ),
ώστε να είναι σε θέση οι Συνάδελφοι να
ελέγξουν την ορθότητα της επανυπολογισμένης Σύνταξης τους, ο Σύλλογος προχώρησε σε δύο ακόμη ενέργειες:
✓ Προς το αρμόδιο Υπουργείο επισημάνθηκαν ΜΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΜΕΝΑ θέματα
σχετικά με τους εξαγορασμένους χρόνους
στρατού, σπουδών κλπ., για τους οποίους
προτρέπονται οι Συνάδελφοι να αναζηΔημήτριος 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

τήσουν τις αποφάσεις του ΤΣΠΑΤΕ με τις
εξαγορές των χρόνων τους αυτών.
✓ Προς τον ΕΦΚΑ, επισημαίνοντας το
απαράδεκτο της απονομής, από Περιφερειακά Καταστήματα, Κύριων Συντάξεων
σε ΝΕΟΥΣ Συναδέλφους ΧΩΡΙΣ το συνυπολογισμό των υψηλότερων εισφορών
που καταβάλαμε για τη σύνταξή μας στο
ΤΣΠΑΤΕ.
3. Επικουρικές Συντάξεις
Πέρα από την αναλυτική παρουσίαση
του τρόπου προσδιορισμού των ΝΕΩΝ
Επικουρικών Συντάξεων, με Υπόμνημά
μας προς το ΕΤΕΑΕΠ ζητάμε την ΑΜΕΣΗ
και με απόλυτο σεβασμό στη νομιμότητα
απονομή των Επικουρικών Συντάξεων και
καθορισμό του ποσού της απονεμώμενης
Επικούρησης στους Συναδέλφους που την
περιμένουν για 4-5 χρόνια.
5. Παράνομες Ενέργειες ΕΤΕΑΕΠ
Οι παράνομες ενέργειες του ΕΤΕΑΕΠ
σε βάρος των Συνταξιούχων της ΑΤΕ συνεχίζονται. Αντιδρώντας στην κατάσταση
αυτή, το Δ.Σ. του Συλλόγου αποφάσισε να
προωθήσει στο ΣτΕ, με πιλοτική Αγωγή, τα
θέματα όχι μόνο για την πρόωρη απόσβεση του δικαιώματος στη λήψη Επικούρησης, αλλά και για την αυθαίρετη μείωση
του ποσού της απονεμώμενης Επικούρησης για όσους έχουν λιγότερα από 32
χρόνια Επικουρικής Ασφάλισης και η ηλικίας τους υπολείπεται εκείνης του ορίου
συνταξιοδότησης.
6. Εξελίξεις στις Δικαστικές
Διεκδικήσεις μας
Από τις 18.4.2018 έχει αναρτηθεί στην
ιστοσελίδα μας, Ανακοίνωση για την παγίωση της νομολογίας στου ΣτΕ ως προς
την παραγραφή των αξιώσεών μας, εφόσον δεν έχουμε ασκήσει αγωγή για θέμα
στο οποίο αποφαίνεται το ΣτΕ, ΠΡΙΝ την

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

έκδοση της Απόφασής του.
Η Ανακοίνωση αυτή, είναι ιδιαίτερα σημαντική και θα πρέπει να προσεχθεί πάρα
πολύ από όλους τους Συναδέλφους μας,
ώστε να σταθμίσουν το τι πρέπει να πράξουν, για τις δύο νέες αγωγές που προωθεί ο Σύλλογος σχετικά με την εισφορά
υπέρ ΕΟΠΥΥ τόσο στην Κύρια όσο και
στην Επικουρική Σύνταξη, για τις οποίες
Αγωγές, μετά από διαπραγματεύσεις με
Δικηγορικά Γραφεία, θα ενημερωθείτε με
νεώτερη Ανακοίνωση.
7. Ισότιμη Συμμετοχή
Συνταξιούχων στα Όργανα του
ΤΥΠΑΤΕ – ΕΛΕΜ
Με γνώμονα την παραπάνω διατυπωμένη ήδη από το 2013 θέση μας για ισότιμη συμμετοχή ΟΛΩΝ των Συνταξιούχων
στα όργανα [Γ.Σ., Δ.Σ., Δ.Ε.] του ΤΥΠΑΤΕ
– ΕΛΕΜ και με βάση τα δημοσιευμένα
στοιχεία του Ισολογισμού του ΕΛΕΜ αποδείξαμε ότι το ΜΗ ΔΥΝΑΜΕΝΟ ΝΑ ΘΙΓΕΙ
από τρίτους Κεφάλαιο, προέρχεται από τις
πρόσθετες ενισχύσεις προς τον ΕΛΕΜ που
θέσπισε η ΑΤΕ το 1983 και 1984 και όχι
από τις νόμιμες εισφορές εργοδότη και
ασφαλισμένων οι οποίες αναλώνονταν
κάθε έτος για την κάλυψη ΜΕΡΟΥΣ των
καταβαλλόμενων Επικουρήσεων.
8. Αιτήματα προς την Τράπεζα
Πειραιώς
Με νεώτερο έγγραφό μας επαναφέρουμε στην Τράπεζα Πειραιώς μια σειρά
αιτημάτων μας που σχετίζονται με Ομαδικά Ασφαλιστικά Προγράμματα για τους
Συνταξιούχους μας καθώς και με την ίδια
αντιμετώπισή μας, με τους εν ενεργεία
Συναδέλφους της πρώην ΑΤΕ στα θέματα
των κάθε μορφής δανείων.

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

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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ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 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) 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 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 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ 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.

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
Πράξη* Απονομής Κύριας Σύνταξης ή Απόφαση Δ/ντή ΙΚΑ.
Πράξη* Απονομής Επικούρισης.
Ενημερωτικό σημείωμα Κύριας Σύνταξης Ιανουαρίου 2015 και Απριλίου 2016, Ενημερωτικό σημείωμα Επικούρισης Απριλίου 2016. **
Αντίγραφο κατάθεσης 20 ευρώ στο λογαριασμό του Συλλόγου στην
Τράπεζα Πειραιώς με αριθμό :
6017 040056 248
Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, από ΚΕΠ ή
αστυνομικό τμήμα ή δημόσια αρχή (όχι από τράπεζα).
Ιδιωτικό Συμφωνητικό εις τριπλούν με πρωτότυπες υπογραφές.
Φωτοτυπία ταυτότητας (2 όψεων).
•

Το ιδιωτικό συμφωνητικό και η εξουσιοδότηση βρίσκονται στην
ιστοσελίδα του 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

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.

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.
* Όποιος δεν τις έχει, να τις ζητήσει απευθείας, με αίτησή του από το ΙΚΑ
και το ΕΤΕΑΠ αντίστοιχα.
** Αν υπάρχουν μεταβολές λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας των 55
ετών, αλλαγής στα οικογενειακά επιδόματα λόγω ολοκλήρωσης των
σπουδών των παιδιών ή κατάργησης του επιδόματος γάμου λόγω θανάτου ή διαζυγίου, είναι απαραίτητα τα σημειώματα Σύνταξης και Επικούρησης πριν και μετά από κάθε μεταβολή.
 Με τη συμπλήρωση των 55 ετών μετά την 1.1.2013, σημειώματα ένα
μήνα πριν και ένα μήνα μετά την συμπλήρωση, σε Κύρια και Επικουρική Σύνταξη.
 Το επίδομα τέκνου σταματά στην Κύρια Σύνταξη με τη συμπλήρωση του
24ου έτους και στην Επικουρική Σύνταξη, με τη συμπλήρωση του 25ου
έτους. Απαραίτητα εκκαθαριστικά σημειώματα ένα μήνα πριν και μετά
τη διακοπή του επιδόματος σε Κύρια και Επικουρική Σύνταξη, για κάθε
μεταβολή.

ΟΙ ΤΥΧΕΡΟΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΚΡΗΤΗ
1. 	Ζούνη-Κεραμιδά Αθηνά: Γούρι 2018 από το «ΖΟΛΩΤΑ»
2. Σταύρος Χατζηδάκης: Διαμονή 2 ημερών στο ξενοδοχείο FODEL BEACH, ιδιοκτησίας, Στυλ. Γιαννικάκη.
3. Μιχαήλ Πιταροκοίλης: Διαμονή 2 ημερών στο ξενοδοχείο VILLA IRIDA, στη ΨΑΡΙ ΦΟΡΑΔΑ, ιδιοκτησίας
του Γιώργου Γιανναδάκη.
3. Ματθαίος Σμαραγδάκης: Ένα βιβλίο με τίτλο «ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΝΟΜΑΡΧΙΑ» του Γ. Παναγιωτάκη.
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ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ
❧❧ Εμείς και
	το Ισλάμ

❧❧ Ευρωπαϊκή
	Ένωση

❧❧ Εϊμι Φόστερ

❧❧ Ο κλέφτης
❧❧ Ο Νίτσε στο 		
	των ποδηλάτων 	μπαλκόνι

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

Ο Συλλογός μας σε συνεργασία με επιλεγμένα τουριστικά πρακτορεία, σας προτείνει για τις καλοκαιρινές σας διακοπές:
PRINCE STAFILOS 4* - ΣΚΟΠΕΛΟΣ
15/6/-19/7 & 24/8-9/9/2018
195 Ευρω το άτομο (5 νύχτες με ημιδιατροφή)
VENUS BEACH 3* - ΕΡΕΤΡΕΙΑ ΕΥΒΟΙΑ
6/7/ - 26/7/
200 ΕΥΡΩ  το άτομο (5 νύχτες με ημιδιατροφή)
27/7/ - 27/8/2018
210 Ευρώ το άτομο (5 νύχτες με ημιδιατροφή )

SIAGAS 3* - Αγ. Θεόδωροι
18/6 - 20/7 & 22/8/ - 10/9/2018
207 Ευρώ all inclusive (5 νύχτες)
21/7/ -20/8/2018
215 Ευρώ all inclusive (5 νύχτες)
NAUTICA BAY 3* - ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙ
8/6 -5/7/ & 9/9/ - 20/9/2018
175 Ευρώ το άτομο με ημιδιατροφή (5 νύχτες)

Πληροφορίες: κ. Στούμπη Μαίρη (τηλ. 210 36 37 726)
Στέφανος Λέων. Βαούτης
Κλινικός Υπνοθεραπευτής CCHT
Διακοπή Καπνίσματος με Υπνοθεραπεία
Δημητρακοπούλου 12, Καλλιθέα
Τηλ. – Φαξ: 210-9567413
Κιν. 6942033399, 6980802051
stefanos@vaoutis.gr

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
Θεόδωρος Θεοφίλου
Ουρολόγος – Ανδρολόγος
Πλατεία Κυψέλης 15, Οδός Κασταλίας
Τηλ.: 2121043297, Κινητό: 6978359511
e-mail: theofilou@yahoo.gr

Κοντοές Νικόλαος
Οδοντίατρος
Αγίου Κωνσταντίνου 70, Ηλιούπολη
(Μετρό - στάση Αγ. Δημητρίου)
Τηλ.: 210-9700780,
Κιν.: 6944 625 199
Χαμηλές τιμές σε όλους τους
ασφαλισμένους και στις οικογένειες του
πρώην ΤΥΠΑΤΕ
Τσίγκος Εμμανουήλ
Γενικός χειρουργός - Εξειδικευθείς
στην Ογκολογική Χειρουργική
Καρνεάδου 45
Κολωνάκι – 10676, Τηλ.: 2130067602

Ευαγγελία Ευστρατίου
Αρχιτέκτων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ
Ανακαινίσεις
Αρχιτεκτονικές εφαρμογές, Αρχιτεκτονικές

Master Προσθετικής – Εμφυτεύματος
Πανεπιστημίου Λονδίνου

Ατρειδών 7, Χαριλάου

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

Τηλ. 6945 945863, 2311 210872

Ειδικός εμφυτευματολόγος , Ειδικευθής στο New
York University ΗΠΑ
Αγίας Σοφίας 30, κέντρο Θεσσαλονίκης
Τηλ. 2310 257577, Κιν. 6932 245555
www.oralimplants.gr
Χαμηλές τιμές σε όλους τους ασφαλισμένους
και στις οικογένειες τους, πρώην ΤΥΠΑΤΕ

Οδοντίατρος
Master εξειδίκευσης στην Κλινική
Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σίνα & Βησσαρίωνος 6 - Αθήνα
Τηλ.: 210 90 19 448
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.

Ρερρές Κυριάκος
Οδοντίατρος – Προσθετολόγος

ΔΕΒΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Χειρούργος οδοντίατρος

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΠ. ΓΩΓΟΥ

μελέτες και οικοδομικές άδειες.
Θεσσαλονίκη

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

Dr ΡΑΜΜΟΣ Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Τιμή φύλλου: 0,1

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

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

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
Αγ. Αλεξάνδρου 35, 17561, Παλαιό Φάληρο
Τηλ. 210 9818685 - Κιν. 693 2213644
Δέχεται καθημερινά με ραντεβού
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

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕ
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ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
Η διάλυση της ΑΤΕ και η συνακόλουθη διακοπή των εργασιών του
ΤΥΠΑΤΕ οδήγησαν τους συνταξιούχους σε αδιέξοδα προβλήματα
Υγείας σε μια περίοδο της ζωής μας κατά την οποία λόγω ηλικίας και
αυξημένων αναγκών χρειάζονται αξιόπιστες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας
και δευτεροβάθμιας περίθαλψης.
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση ο Σύλλογός μας :
• Αρχικά διερεύνησε τις δυνατότητες συνεργασίας μας με
τα Ταμεία Υγείας των Τραπεζών Ελλάδος και Εθνικής που
παραμένουν αλώβητα, τα οποία λόγω του μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα τους δεν επιτρέπονται εκ του Καταστατικού
τους παρόμοιες συνεργασίες. Μένει να διαπιστωθούν οι
δυνατότητες συνεργασίας των μελών μας στην Περιφέρεια
με τα υφιστάμενα δίκτυα των συνεργαζόμενων ιατρών για
πρωτοβάθμια περίθαλψη, οπότε και θα σας ενημερώσουμε.
• Στη συνέχεια εξασφαλίσαμε συνεργασία με τα Πολύϊατρεία
του Συλλόγου της ALPHA BANK που λειτουργούν σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη (επίκειται η λειτουργία Πολυϊατρείου στην
Πάτρα).
 ΑΘΗΝΑ : Σταδίου και Σανταρόζα γωνία
 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Τσιμισκή 85- 3ος όροφος (πλησίον
Μητρόπολις)
 ΠΑΤΡΑ : Βασ. Γεωργίου 6- 2ος όροφος
• Ήδη στα Πολυϊατρεία Αθηνών συμμετέχουν, σήμερα, 100
περίπου μέλη του Συλλόγου με ετήσια συνδρομή 20 Ευρώ κατ’
άτομο (αρχικά ήταν 10 Ευρώ), οι δε προσφερόμενες υπηρεσίες
του είναι πλήρεις και απ’ όλες τις ειδικότητες (εξέταση,
συνταγογράφηση, παραπεμπτικά) οι δε εξετάσεις γίνονται σε
πολλά, ανά την Αττική, Διαγνωστικά Κέντρα, σε ορισμένα δε
γίνεται απορρόφηση μέρους της συμμετοχής από 15%, σε
10% ή 5%.

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΚΑΡΤΩΝ
ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΩΝ
ALPHA BANΚ

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν την
ανανέωση της Ετήσιας Κάρτας
των Πολυϊατρείων, θα πρέπει
πριν από τη λήξη της, να καταθέσουν την ετήσια εισφορά, 20 ευρώ
το άτομο, όπως πρόσφατα αναπροσαρμόστηκε, από το Σύλλογο
της Alpha Bank.
Η κατάθεση θα γίνεται κατευθείαν στο λογαριασμό της Alpha
Bank:
101 002002289 814
(ALFA LIFE SINGLE MEMBER P.C.),
αναγράφοντας οπωσδήποτε
το Ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.
Αντίγραφο παραστατικού θα πρέπει να προσκομισθεί στο Σύλλογό
μας, με ταχυδρομείο,
fax: 2103602101 ή
mail: silsinate@hotmail.com
1. Τα παιδιά ως 10 ετών είναι δωρεάν
2. Τα παιδιά απο 10 ως 18 ετών
έχουν ετήσια συνδρομή 10 ευρώ
Για περισσότερες πληροφορίες στα
τηλέφωνα του Συλλόγου
210 36 23 583 - 210 36 37 726
κα. Παπαγιαννοπούλου Λία.

•

Πρόσφατα η ΟΣΤΟΕ συνέστησε Επιτροπή με συμμετοχή μελών
από περισσότερους Συλλόγους στην οποία συμμετέχουν από
εμάς, οι κ. Δημ. Ανδρεαδάκης και Γ. Μαλαμής, η οποία διερευνά
τις δυνατότητες εξασφάλισης υπηρεσιών πρωτοβάθμιας
περίθαλψης στην Περιφέρεια και νοσοκομειακής περίθαλψης
με ιδιωτικά ασφαλιστήρια.
• Οι Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης προσφέρονται
μέσω πολλών Ιδιωτικών Εταιρειών με ετήσιες κάρτες
ατομικές ή οικογενειακές με αντίστοιχο ετήσιο κόστος 65115 Ευρώ που διαθέτουν αποκεντρωμένο δίκτυο ιατρών και
Διαγνωστικών Κέντρων με απορρόφηση απ’ αυτά, μέρους ή
όλης της συμμετοχής υπέρ ΕΟΠΥΥ από 15%.
Επ’ αυτών θα ενημερωθείτε μετά την ολοκλήρωση της έρευνας.
Α.
Όσον αφορά την νοσοκομειακή περίθαλψη η έρευνα μας
εντόπισε τρέχον ομαδικό ασφαλιστικό πρόγραμμα των συναδέλφων
της τέως Εμπορικής, το οποίο αφορά
1) Ηλικίες μέχρι 80 ετών.
2) Σταθερό ασφάλιστρο αδιακρίτως ηλικίας
 34,17 Ευρώ μηνιαίως για ηλικία μέχρι 70 ετών, με ποσό
κάλυψης νοσηλίων μέχρι 30.000 Ευρώ ετησίως και
 46,33 Ευρώ για ηλικίες 70 και πλέον – 80 ετών με
κάλυψη ετήσιας δαπάνης νοσηλείας μέχρι 9.000 Ευρώ.
 Προηγείται η συμμετοχή ΕΟΠΥΥ.
Β.
Παράλληλα αναμένουμε προσφορές από άλλες ασφαλιστικές
Εταιρείες με ευνοϊκότερους όρους για τους οποίους, θα σας
ενημερώσουμε μετά την τελική τους διαμόρφωση καθώς επίσης και
για υφιστάμενα Ασφαλιστήρια Ζωής χαμηλού κόστους για ηλικίες
μέχρι 85 ετών που οι αποζημιώσεις καλύπτουν σε κάποια φάση του
βίου επείγουσες ανάγκες.

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΓΣΣΕ
Αθήνα, 27/3/2018
Στις 26 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα συνάντηση μεταξύ των Προέδρων και των
Γενικών Γραμματέων των Μελών της Α.Γ.Σ.Σ.Ε και
των Συνεργαζόμενων Συνταξιοδοτικών Οργανώσεων.   
Η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων
Ελλάδος
(Α.Γ.Σ.Σ.Ε.)
διαμαρτύρεται για τις νέες επιχειρούμενες μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις.
Με πρωτοφανή όσο και αναίτια μονομέρεια
καλούνται και πάλι οι συνταξιούχοι να πληρώσουν τα «ισοδύναμα» του 3ου Μνημονίου, γεγονός που θα οδηγήσει σε ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής
τους και ταυτόχρονα δημιουργεί αβεβαιότητα
προοπτικής με θετικό πρόσημο, για το μέλλον.
Απαιτούμε, κυβερνητικές επιλογές με αριστερό
πρόσημο, κοινωνικού ενδιαφέροντος, με ισότιμες
και ισόνομες παραμέτρους αλλά και ισομερούς
κατανομής των οικονομικών βαρών.
Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. θα συνεχίσει τον αγώνα της με συνέπεια και ευθύνη, αντιδρώντας στις πρωτοβουλίες
της Κυβέρνησης γιατί απαιτούμε ΝΙΚΗ, όχι για παρηγοριά , αλλά για ΔΙΚΑΙΩΣΗ .
Να επιστραφούν άμεσα και χωρίς καθυστερήσεις ολόκληρα τα ποσά απ’ τις παράνομες και
αντισυνταγματικές κρατήσεις που επιβλήθηκαν
σε συντάξεις προτού αυτές μειωθούν απ’ τις μνημονιακές περικοπές και προτού αναγκαστούν να
καταφύγουν στην χρονοβόρα και δαπανηρή διαδι-

κασία της δικαιοσύνης, που για τους υπεύθυνους,
μολονότι μεσολαβεί πολιτικό κόστος, αποτελεί μια
καλή επιλογή.
Να αποφευχθούν ακόμη: οι αιτήσεις προσφυγής, οι συνδικαλιστικές και νομικές διαμεσολαβήσεις και οι δικαστικές δαπάνες, που θα επιβαρύνουν τους ήδη δεινοπαθούντες συνταξιούχους.,
Να εφαρμοστούν χωρίς υποσχετικές παλινωδίες, όλες οι αποφάσεις του Σ.τ.Ε., όχι μόνο για το
σεβασμό των αποφάσεων της δικαιοσύνης, αλλά
γιατί, οι συνταξιούχοι που τους ανάγκασαν να φυτοζωούν με το πενιχρό εισόδημα που τους επέτρεψαν να έχουν, τα καταφέρνουν να διατηρούν
μ’ αυτό, τον κοινωνικό και οικογενειακό ιστό της
χώρας εν ζωή και σε λειτουργία.
Άμεση καταβολή όλων των κύριων, επικουρικών
συντάξεων, καθώς και των εφάπαξ και των μερισμάτων που χρονίζουν.
Καταβολή των συντάξεων χηρείας με κατάργηση των διατάξεων του νόμου 4387/16.
Ανακεφαλαιοποίηση των Ασφαλιστικών μας Ταμείων θα
Εξακολουθούμε να ζητάμε: Φάρμακα, εξετάσεις
και νοσηλεία χωρίς συμμετοχή. Δωρεάν υπηρεσίες
στην υγεία για όλες και για όλους.ρύνουν τ
Τα χρήματα που ζητάμε δεν τα επαιτούμε γιατί
είναι δικά μας.
           
                                      ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
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διαφορα θεματα

Ο

ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
IASIS
www.iasisgroup@gmail.com
• Αγγ. Σικελιανού 39 & Πλάτωνος
- Ν. Ψυχικό, τηλ: 210 6716625
• Δαρειώτου 13 & Πίνδου – Κηφισιά, τηλ: 210 8081094
Αναλαμβάνει ηλικιωμένα άτομα
αυτοεξυπηρετούμενα ή μη, άτομα με
ειδικές ανάγκες ή κινητικά προβλήματα, εγκεφαλικά, αποθεραπείες.

Σύλλογός μας ανταποκρινόμενος σε αιτήματα συναδέλφων – μελών μας, μετά από
έρευνα στην περιοχή της Αττικής και
λαμβάνοντας υπ’ όψιν του τις μαρτυρίες ανθρώπων που έκαναν χρήση (για τους ίδιους και για μέλη της
οικογένειάς τους) μονάδων φροντίδας, σας προτείνει σε μια πρώτη
επαφή τις παρακάτω μονάδες.
Η έρευνά μας συνεχίζεται και θα
σας ενημερώνουμε για το παραπάνω θέμα συνεχώς. Βέβαια η δική
σας άποψη, μετά την επίσκεψη που
θα κάνετε, θα είναι καθοριστική για
την οποιαδήποτε απόφαση πάρετε
και ο Σύλλογος ουδεμία ευθύνη
φέρει για την επιλογή σας.

ΝΕΑ ΘΑΛΠΗ
Η σύγχρονη Γεροντολογία αντιλαμβάνεται την Τρίτη και τέταρτη ηλικία
ως μια εξελικτική φάση του ανθρώπου, που ενέχει δικά της οφέλη και
απώλειες.
Η αντίληψη πως το «γήρας» ισοδυναμεί μονάχα με έκπτωση των

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Με στόχο την διεύρυνση του πεδίου αναφοράς και θεματολογίας της εφημερίδας του Συλλόγου, αλλά και την καθιέρωση
μιας αμφίδρομης επικοινωνίας και πληροφόρησης, η εφημερίδα μας από το επόμενο φύλλο του Ιουνίου 2016 θα δέχεται
επιστολές και κείμενα των μελών, ποικίλου περιεχομένου, προς
δημοσίευση στο Το Βήμα των Συναδέλφων, όπως: προτάσεις με θέματα κοινού ενδιαφέροντος, για συλλογικές δραστηριότητες, για την περιφέρεια, αναφορές σε τοπικά ιστορικά ή
πολιτιστικά γεγονότα, μικρά λογοτεχνικά κείμενα, αφηγήματα
- ποίηση, λαογραφικά, ενημερωτικά σημειώματα για τη διεξαγωγή και τη συμμετοχή συναδέλφων σε εκθέσεις κλπ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: τα κείμενα θα πρέπει να είναι μικρά ώστε να
διευκολύνεται η δημοσίευση όσο γίνεται περισσότερων σε κάθε
φύλλο εφημερίδας και να αποστέλλονται στο Σύλλογο με την
ένδειξη για το «Ελεύθερο Βήμα».

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΝΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Σας ενημερώνουμε ότι στην ιστοσελίδα του Συλλόγου
(www.syntaxiousoatebank.gr) έχουμε αναρτήσεις αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τον επανυπολογισμό των Κύριων
Συντάξεων των Παλαιών Συνταξιούχων και τον υπολογισμό των Επικουρικών Συντάξεων των Νέων Συναδέλφων μας, με αναλυτικούς Πίνακες και Παραδείγματα, ώστε
οι ενδιαφερόμενοι Συνάδελφοι να μπορέσουν να ελέγξουν τα
στοιχεία που θα τους γνωστοποιηθούν από τους αντίστοιχους
Ασφαλιστικούς Φορείς.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

σωματικών και πνευματικών ικανοτήτων, με ασθένειες και αδυναμίες, θεωρείται σήμερα παρωχημένη.
Η Νέα Θάλπη μετατρέπει τη θεωρία σε πράξη.
Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Το Γηριατρικό Κέντρο Αποκατάστασης «Ο Άγιος Γεώργιος» είναι
Πρότυπη Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων με εφαρμοσμένη γηριατρική γνώση και φροντίδα.
Αποτελείται από τρία παραρτήματα:
• Μοσχάτο: Χρυσοστόμου Σμύρνης 120 (Γέφυρα Μοσχάτου).
Τηλέφωνο: 210 9418266
• Παλαιό Φάληρο: Νηρέως 3
(Πάρκο Φλοίσβου). Τηλέφωνο:

210 9219181
• Γλυφάδα: Γρηγορίου Λαμπράκη
25 (Oceanis Hotel). Τηλέφωνο:
211 4112142
• Τηλεφωνικό Κέντρο:
211 7705838, www.agge.gr,
email: agge@agge.gr
«ΕΛΙΑ»
Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
Σπάρτης 7, Γλυφάδα
Τηλ: 210 9600933
ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Κουκάκι
κ. Μαθιός
211 4111896

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 3986/11
ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ετεαεπ

Ξεκινά από την Πέμπτη 3 Μαΐου ο νέος τρόπος παρακράτησης της εισφοράς αλληλεγγύης του Ν. 3986/2011 υπέρ του ΑΚΑΓΕ, στα καταβαλλόμενα
ποσά των επικουρικών συντάξεων του ΕΤΕΑΕΠ.
Ο νέος τρόπος παρακράτησης αφορά συνταξιούχους του Δημοσίου (πρώην ΤΕΑΔΥ), των ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΛΤΑ), της Αγροτικής τράπεζας (πρώην
ΕΛΕΜ), ασφαλιστικών Ταμείων και Οργανισμών (πρώην ΤΕΑΠΟΚΑ), Εμπορικού Ναυτικού (ΤΕΑΠΙΕΝ), χημικούς (ΤΕΑΧ) και της Ελληνικής Ραδιοφωνίας-Τηλεόρασης (ΤΕΑΠΕΡΤ).
Αναπροσαρμογές στο ποσό της σύνταξης μηνός Μαΐου και εφεξής, θα
έχουν 198.349 δικαιούχοι. Πιο συγκεκριμένα το όφελος φτάνει έως και 20
ευρώ το μήνα για 144.727 συνταξιούχους, κυμαίνεται από 20 έως 40 ευρώ
το μήνα για 40.683 συνταξιούχους, από 40 έως 60 ευρώ το μήνα για 12.862
συνταξιούχους, από 60 έως 83 ευρώ το μήνα για 77 δικαιούχους επικουρικής σύνταξης.
Τα αναδρομικά που προκύπτουν για τη χρονική περίοδο Ιούνιος 2016 Απρίλιος 2018 θα πιστωθούν το επόμενο διάστημα απευθείας στους λογαριασμούς των συνταξιούχων. Συνεπώς δεν χρειάζεται η υποβολή αιτήσεων
ούτε κάποια άλλη ενέργεια εκ μέρους τους.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Καφές: Σύμμαχος στη μακροζωία
Ο καφές αποτελεί το πιο δημοφιλές ρόφημα παγκοσμίως και οι κόκκοι του προέρχονται από τα καβουρδισμένα και αλεσμένα σπόρια της
καφέας ή καφεόδεντρου. Η λέξη «καφές» μάλλον προέρχεται από την
Kaffa, επαρχία της Αιθιοπίας όπου η κάφεα η αραβική (Coffea Arabica)
μεγάλωνε ως θάμνος. Η περιοχή αυτή θεωρείται η γενέτειρα του καφέ,
ο οποίος στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Αραβία, ενώ η κατανάλωσή
του έγινε ιδιαιτέρως δημοφιλής στα μέσα του 15ο αιώνα στην Υεμένη. Έκτοτε διαδόθηκε ταχύτατα σε ολόκληρο τον κόσμο και χάρη στην
ιδιότητά του να καταπολεμά την υπνηλία έγινε ιδιαίτερα αγαπητός. Η
επίδρασή του αυτή στο κεντρικό νευρικό σύστημα συνοδεύεται επίσης
από βελτίωση των πνευματικών δεξιοτήτων μέσω της αύξησης της
εγρήγορσης και της μείωσης της ανίας. Οι ιδιότητες αυτές οφείλονται
σε μεγάλο βαθμό στην καφεΐνη, το βασικό συστατικό του καφέ, που
δρα ως τονωτικό.
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ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (1)
Ομαδικό πρόγραμμα Υγείας «YGEIA CARE» από την N.H.S. για τα μέλη μας
Μετά από διαπραγματεύσεις εξασφαλίσαμε για τα μέλη μας:
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•

Να μην υπάρχει κανένας αποκλεισμός από το ομαδικό πρόγραμμα
συναδέλφου λόγω μεγάλης ηλικίας ή κατάστασης της υγείας του. Όλοι οι
συνάδελφοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής ανεξάρτητα της πιθανόν
βεβαρυμμένης υγείας τους.
Να έχουν όλοι οι συνάδελφοι τις ίδιες παροχές και προνόμια πανελλαδικά
ανεξάρτητα του τόπου διαμονής τους.
Να μην υπάρχει καμία εξαίρεση στις παροχές του προγράμματος για
λόγους υγείας.
Να μην υπάρχει όριο στις ιατρικές επισκέψεις, στις εξετάσεις και σε όλες
τις παροχές. Όλες παρέχονται χωρίς όριο αριθμού ιατρικών επισκέψεων
& διαγνωστικών εξετάσεων.
Το πρόγραμμα δεν έχει όριο ηλικίας που σημαίνει ότι μπορούν να
ενταχθούν και τα υπερήλικα μέλη μας.
Το πρόγραμμα δεν έχει ηλικίας λήξης.
Πετύχαμε μεγάλη έκπτωση και ενιαία ειδικά χαμηλή τιμή συμμετοχής για
όλα τα μέλη μας ανεξάρτητα φύλου και ηλικίας.
Επίσης πετύχαμε στο οικογενειακό πρόγραμμα στην θέση των παιδιών
μας να μπορούμε να εντάξουμε τα εγγόνια μας.
Τα παιδιά μας άνω των 27 ετών μπορούν να ενταχθούν στο
πρόγραμμα και να εντάξουν και τις τυχόν οικογένειες τους με τα ίδια
προνόμια και τις ίδιες τιμές.
Στο οικογενειακό πρόγραμμα μπορείτε στην θέση των παιδιών να
εντάξετε μέχρι 4 εγγόνια σας.

ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

• 65€ για το μέλος μας,
• 110€ για το ανδρόγυνο και
• 130€ για την 6μελή οικογένεια.
Συμφωνήσαμε με εξειδικευμένο τηλεφωνικό κέντρο, που θα βρείτε στο
πλαίσιο επικοινωνίας, να σας ενημερώνει αναλυτικά, να σας εξηγήσει όλες
τις παροχές, να σας εγγράψει στο πρόγραμμα.

Η εταιρεία N.H.S.:
Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από την εταιρεία NHS (New Health System),
η οποία δημιουργεί και διαχειρίζεται προγράμματα πλήρους πρωτοβάθμιας
περίθαλψης για λογαριασμό Οργανισμών, Συλλόγων (22 Σύλλογοι το έχουν
επιλέξει), Συνεταιρισμών (2 Συνεταιρισμοί), Τραπεζικών (1 τραπεζικός
όμιλος), Ασφαλιστικών Ομίλων (11 Ασφαλιστικές έχουν επιλέξει την
συγκεκριμένη πλατφόρμα υγείας) και Εταιρειών όπως η WIND, ο ΟΠΑΠ, η
SAFEDEALS, η WELLBRANDS, η Deutsche Telekom in Albania, Serbia,
κα. και με επέκταση εργασιών στην Βουλγαρία, Ρουμανία, Κύπρο και
πρόσφατα Αγγλία

Το δίκτυο:
Το δίκτυο των συνεργαζόμενων Νοσοκομείων και Διαγνωστικών κέντρων
αποτελείται από τους ομίλους: Ιατρικού Κέντρου Αθηνών (7 κλινικές), ΙΑΣΩ
(3κλινικές), ΥΓΕΙΑ (3 κλινικές), METROPOLITAN Hospital, ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ (2 κλινικές), ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, MEDITERANEO Hospital,
Doctor’s Hospital, ΙΑΣΩ Θεσαλίας, ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Θεσ/νίκης, Γενική
Κλινική & Κυανούς Σταυρός Θεσσαλονίκης, OFTHALMICA, ΑΝΑΣΑ Βόλου,
Αγ. Γεώργιος Έδεσσας, ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ Κρήτης, EUROMEDICA (3
Νοσοκομεία – 47 Διαγνωστικά), ΔΙΑΓΝΩΣΗ (12 Διαγνωστικά),
ΕΥΡΩΔΙΑΓΝΩΣΗ (9 Διαγνωστικά) και δίκτυο 300 τοπικών Διαγνωστικών
κέντρων υγείας & κέντρα σε όλες τις πόλεις της χώρας.

Πανελλήνιο Δίκτυο που οι εξετάσεις με τον ΕΟΠΥΥ γίνονται
ΔΩΡΕΑΝ στις πόλεις:
Αττική, Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο, Αγ. Νικόλαος, Αλεξανδρούπολη, Άμφισσα,
Άρτα, Βέροια, Βόλος, Γιαννιτσά, Γρεβενά, Δράμα, Έδεσσα, Ηράκλειο,
Ηγουμενίτσα, Ζάκυνθος, Θήβα, Ιωάννινα, Ιθάκη, Καβάλα, Καλαμάτα,
Καρδίτσα, Καστοριά, Κατερίνη, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Κιλκίς, Κοζάνη,
Κομοτηνή, Κόρινθος, Λαμία, Λάρισα, Λέσβος, Λευκάδα, Λήμνος, Λιβαδειά,
Μέγαρα, Μεσολόγγι, Ναύπλιο, Ξάνθη, Ορεστιάδα, Πάτρα, Πιερία, Πρέβεζα,
Πτολεμαΐδα, Πύργος, Ρέθυμνο, Ρόδος, Σέρρες, Σπάρτη, Τρίκαλα, Τρίπολη,
Φλώρινα, Χαλκίδα, Χαλκιδική, Χανιά, Χίος.

Ομαδικό πρόγραμμα Υγείας Ygeia Cre (Φροντίδα Υγείας) Συνταξιούχων ΑΤΕ

Παροχές προγράμματος Ygeia Care (Φροντίδα Υγείας):
•

•

•

•

ΔΩΡΕΑΝ όλες οι συνταγογραφημένες εξετάσεις. Η εταιρεία
καλύπτει απ’ ευθείας στα συμβεβλημένα Διαγνωστικά κέντρα
την συμμετοχής μας 15% σε όλες τις αιματολογικές και
ακτινολογικές εξετάσεις μέσω ΕΟΠΥΥ.
ΔΩΡΕΑΝ Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις όλο το 24ωρο σε
τακτικό ή επείγον περιστατικό σε όλες τις διαθέσιμες ειδικότητες
ιατρών στα μεγαλύτερα Ιδιωτικά Νοσοκομεία της χώρας.
Αποφεύγουμε έτσι την ταλαιπωρία και οι ώρες αναμονής στις
εφημερίες των κρατικών Νοσοκομείων.
Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στα Ιδιωτικά Πολυϊατρεία με
10€ και ηλεκτρονική συνταγογράφηση εξετάσεων. Η εκτίμηση των
αποτελεσμάτων και η συνταγογράφηση φαρμάκων παρέχεται
ΔΩΡΕΑΝ.
Απεριόριστες επισκέψεις στα ιδιωτικά ιατρεία ιατρών όλων των
ειδικοτήτων με 20€ για Αθήνα & Θεσσαλονίκη και με 15€ για όλη
την περιφέρεια. Η εκτίμηση των αποτελεσμάτων και η
συνταγογράφηση φαρμάκων παρέχεται ΔΩΡΕΑΝ.
Αποφεύγουμε έτσι την αναμονή για εξέταση από σπάνιες
ειδικότητες ιατρών του ΕΟΠΥΥ.

•
•

•
•
•
•
•

•

•

Γυαλιά οράσεως με ΕΟΠΥΥ (κάθε 4 χρόνια) μέχρι 250€ και
χωρίς όριο αγορές γυαλιών χωρίς ΕΟΠΥΥ με έκπτωση 60%.
ΔΩΡΕΑΝ ετήσιο αιματολογικό τσεκ απ, ΔΩΡΕΑΝ ετήσιο πλήρες
οφθαλμολογικό τσεκ άπ, ΔΩΡΕΑΝ οδοντιατρικό τσεκ απ και
ΔΩΡΕΑΝ καθαρισμός οδόντων. Επίσης ΔΩΡΕΑΝ ετήσιο
παιδιατρικό τσεκ απ για όσους προσθέσουν παιδιά ή εγγόνια.
Έκπτωση 10 έως 50% σε περίπτωση νοσηλείας στα
συμβεβλημένα νοσοκομεία.
ΔΩΡΕΑΝ ασθενοφόρο σε περίπτωση νοσηλείας.
Έκπτωση 50% σε όλες τις οδοντιατρικές πράξεις και επεμβάσεις.
Έκπτωση 50% σε όλες τις οφθαλμολογικές επεμβάσεις.
Ειδικά χαμηλές τιμές σε φυσιοθεραπευτές, διαιτολόγους,
ομοιοπαθητικούς,
ολιστικούς,
ψυχιάτρους,
ψυχολόγους,
διατροφολόγους, κλπ.
24ωρο τηλεφωνικό κέντρο (210.6770.330) που σας
εξυπηρετεί αμέσως μετά την εγγραφή σας, για να σας κλείσει
άμεσα ραντεβού με ιατρούς, εξετάσεις, τσεκ απ κλπ.
Για ενημέρωση ή εγγραφή καλέστε το συνεργαζόμενο
τηλεφωνικό κέντρο.

Εξοφλώντας το ανάλογο ποσόν (65€ ή 110€ ή 130€), σε έναν από τους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας δοθούν από το
τηλεφωνικό κέντρο, με το όνομα σας, σε 5 το πολύ ημέρες θα παραλάβετε συστημένο το συμβόλαιο σας και τις κάρτες πιστοποίησης,
στην διεύθυνση που έχετε δηλώσει. Η πληρωμή μπορεί επίσης να γίνει στον courier που θα σας παραδώσει το συμβόλαιο με μετρητά ή
με pos, ή με πιστωτική κάρτα.

Για ενημέρωση ή για εγγραφή σας καλέστε:
210.23.22.997, 6986.500.401
mail: ygeiacare100@gmail.com
site: newhealthsystem.gr
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ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (2)
Ομαδικό πρόγραμμα Υγείας - FULL MERIMNA 4U- από την ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, για τα μέλη μας
ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
FULL ΜΕΡΙΜΝΑ 4U

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
• Αποκλειστικά Συμβεβλημένο Διαγνωστικό κέντρο (Βιοϊατρική)
• Ανώτατο Ετήσιο Όριο Ευθύνης της Εταιρείας (Απεριόριτο)
• Ποσοστό Συμμετοχής του Ασφαλιζόμενου στο κόστος των Διαγνωστικών-Εξωνοσοκομειακών Εξετάσεων
Επί του εκάστοτε ιδιωτικού τιμοκαταλόγου ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ σε περίπτωση προσκόμισης απλής συνταγής γιατρού 15%
Σε περίπτωση προσκόμισης θεωρημένου παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ 0%
Διευκρινίζεται ότι οι Διαγνωστικές- Εξωνοσοκομειακές Εξετάσεις διενεργούνται μόνο στα ιδιόκτητα Διαγνωστικά Κέντρα του Αποκλειστικά Συμβεβλημένου Διαγνωστικού Κέντρου. Το ποσοστό συμμετοχής εφαρμόζεται επί του εκάστοτε ισχύοντος ιδιωτικού τιμοκαταλόγου του Αποκλειστικά Συμβεβλημένου Διαγνωστικού Κέντρου o οποίος έχει κοστολογηθεί απ’ το Διαγνωστικό Κέντρο και συμφωνηθεί με την Εταιρεία, ειδικά για το
συγκεκριμένο πρόγραμμα. Στις τιμές δεν υπολογίζονται ειδικές / προνομιακές εκπτώσεις, προσφορές.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ
• Κάθε είδους διαγνωστική μη επεμβατική εξέταση που διενεργείται αποκλειστικά στα Ιδιόκτητα Διαγνωστικά Κέντρα του Ομίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ και στα εξωτερικά ιατρεία των ιδιόκτητων Κλινικών της (www.bioitatriki.gr), ακόμα και οι πιο εξειδικευμένες και δαπανηρές όπως μοριακής βιολογίας, κυτταρογενετικής, PET/CT κλπ.
• Εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου, εγκυμοσύνης και εξωσωματικής γο νιμοποίησης.
• Αλλεργικά τέστ

Εξαιρούνται:

Α) Οι ενδοσκοπικές πράξεις (π.χ. κολονοσκόπηση, γαστροσκόπηση, κλπ).
Β) Παρακεντήσεις και λήψεις βιοψίας καθώς και κάθε εξέταση επί υλικού βιοψίας.
Γ) Έξοδα φαρμάκων για διενέργεια εξετάσεων.
Δ) Επεμβατικές πράξεις για έλεγχο χρωμοσωμικών ανωμαλιών του εμβρύου κατά τη διάρκεια της κύησης.
Ε) Διαγνωστικές Εξετάσεις για τις οποίες το Αποκλειστικά Συμβεβλημένο Διαγνωστικό Κέντρο κρίνει, για ιατρικούς λόγους, ότι για την εκτέλεσή
τους απαιτείται Νοσοκομειακό περιβάλλον.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ
• Για εξετάσεις αίματος ή ούρων:
Δεν απαιτείται προγραμματισμένο ραντεβού
Δεν απαιτείται η προσκόμιση παραπεμπτικού

•

Για τις απεικονιστικές εξετάσεις:
Απαιτείται προγραμματισμένο ραντεβού
Απαιτείται η προσκόμιση παραπεμπτικού

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
• Υπηρεσίες ιατρικού τηλεφωνικού κέντρου της Βιοϊατρικής (ιατρικές συμβουλές, πληροφορίες, και βοήθεια σε 24 ωρών και 365 ημερών βάση)
• Έκπτωση 25% σε περίπτωση νοσηλείας στις 3 κλινικές του Ομίλου Βιοϊατρικής.
• Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο για τις περιοχές Αθηνών και
• Θεσσαλονίκης (σε επείγοντα περιστατικά, εφόσον υπάρξει νοσηλεία).
• Έκπτωση 50% στις οδοντιατρικές υπηρεσίες στα ιδιόκτητα Οδοντιατρεία του Ομίλου.
• Ειδικές προνομιακές τιμές για αιμοληψία κατ’ οίκον, νοσηλεία κατ’ οίκον και φυσικοθεραπείες.

Για κάθε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία επικοινωνήστε, στο τηλ. 210 94 87 960

