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ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Στο τελικό στάδιο η Ενοποίηση των Συλλόγων Συνταξιούχων στο χώρο
της Αγροτικής, μετά από πέντε συναντήσεις της Επιτροπής. Βρισκόμαστε
πλέον στα τελευταία βήματα της ξεχωριστής πορείας των δύο Συλλόγων.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος με απόφαση της Γενικής του Συνέλευσης στις
23/5/2018, αποφάσισε τη διενέργεια ψηφοφορίας, προκειμένου τα μέλη
να αποφασίσουν την εγγραφή τους στο Σύλλογό μας. Είχε προηγηθεί ομόφωνη απόφαση της δικής μας Γενικής Συνέλευσης στις 17/5/2018 που
είχε εγκρίνει τα δύο κείμενα-πλαίσια συνεργασίας των δύο Συλλόγων που έχουν ως εξής:
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από διαβούλευση με τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ
ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝ/ΧΩΝ ΑΤΕ (ΠΑΣΥΣΥΑΤΕ), με τη συμμετοχή των δικηγόρων
που κάθε σύλλογος επέλεξε, στα πλαίσια της διαπιστωθείσης επιθυμίας
όλων των συναδέλφων για ενοποίηση των δύο συλλόγων, εισηγείται προς
τη Γενική Συνέλευση όπως η ενοποίηση πραγματοποιηθεί με τη μεταφορά
του συνόλου των μελών του ΠΑΣΥΣΥΑΤΕ, της περιουσίας του και του υπηρετούντος προσωπικού του στο Σύλλογό μας. Συγκεκριμένα με την έγκριση της προτεινόμενης συγχώνευσης από τη Γενική μας Συνέλευση, όπως
το Διοικητικό Συμβούλιο ευελπιστεί, αυτομάτως όλα τα μέλη του ΠΑΣΥΣΥΑΤΕ θα θεωρηθούν αυτοδικαίως μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ,
όλα τα περιουσιακά στοιχεία (ταμείο, απαιτήσεις, κινητός εξοπλισμός) θα
μεταφερθούν και τα αποτελέσματα περιουσιακά στοιχεία του άνω ενιαίου
πλέον Συλλόγου Συν/χων ΑΤΕ καθώς και οι υπηρετούντες υπάλληλοί του θα
μεταφερθούν στον ενιαίο Σύλλογο με όλα τα δικαιώματά τους (μισθολογικά,
ασφαλιστικά, προϋπηρεσίας κ.λ.π.). Με την υλοποίηση της αποφάσεως της
Γενικής Συνελεύσεως ο ΠΑΣΥΣΥΑΤΕ θα παύσει να υπάρχει με όλες τις εκ
του γεγονότος αυτού συνέπειες, ενώ ταυτόχρονα θα μειωθεί το ποσοστό της
κρατήσεως υπέρ του ενιαίου Συλλόγου στο 3,5‰ από 5‰ για τα πρώην
μέλη του ΠΑΣΥΣΥΑΤΕ.
(ειδικότερα θέματα που υπάρχουν ή θα προκύψουν θα αντιμετωπισθούν με
την έκθεση του Δ.Σ προς τη ΓΣ) στο πνεύμα του παρόντος.
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
Κατά το μεταβατικό στάδιο, δηλαδή από τον χρόνο έγκρισης της συγχώνευσης των δύο Συλλόγων και μέχρι της έγκρισης του νέου καταστατικού του
Ενιαίου Συλλόγου και της διενέργειας αρχαιρεσιών με βάση το νέο καταστατικό, συμφωνείται ότι:
Α) Θα συγκροτηθεί οκταμελής επιτροπή απαρτιζόμενη από τέσσερα μέλη
από κάθε Σύλλογο που θα αναλάβει το έργο της κατάρτισης του νέου καταστατικού του ενιαίου Συλλόγου, με 6μηνη θητεία, δυναμένη να παραταθεί
επί δίμηνο. Στο καταστατικό θα υπάρξει πρόβλεψη και το νέο Δ.Σ. θα έχει

15μελή σύνθεση κατά την πρώτη θητεία του και 13μελή κατά τις επόμενες.
Β) Μετά την λήψη απόφασης, με καθολική ψηφοφορία του ΠΑΣΥΣΥΑΤΕ για
την ενοποίηση των συλλόγων , τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των
δύο Συλλόγων θα συνέρχονται ατύπως σε κοινή συνεδρίαση και θα συζητούν και θα συναποφασίζουν για όλα τα θέματα του ενιαίου Συλλόγου με
πλειοψηφία των ¾ του συνόλου των μελών και η απόφαση αυτή θα είναι δεσμευτική για το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συνταξιούχων Υπαλλήλων ΑΤΕ που θα διοικεί τον Ενιαίο Σύλλογο μέχρι της εκλογής του νέου Δ.Σ.
Γ) Ο ενιαίος Σύλλογος στον οποίο θα περιέλθει το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων του ΠΑΣΥΣΥΑΤΕ ο οποίος κατόπιν
της γενομένης συγχωνεύσεως παύει να υφίσταται, καθώς το υπηρετούν
προσωπικό, θα συνεχίσει και τις ήδη εκκρεμείς δίκες που έχει ασκήσει ο
ΠΑΣΥΣΥΑΤΕ ως καθολικός διάδοχος αυτού.

ΤΟ Δ.Σ. του Συλλόγου Συν/χων
ΑΤΕ σας εύχεται

«ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ»

και σας ενημερώνει ότι τα
γραφεία του Συλλόγου θα
παραμείνουν κλειστά

από 6 έως 24 Αυγούστου 2018

Περιφερειακές
Συγκεντρώσεις
Στο τελευταίο Δ.Σ. αποφασίσαμε την διενέργεια Περιφερειακών Γενικών Συνελεύσεων.
Ενημερώνουμε τους συναδέλφους της Θεσσαλονίκης και των όμορων νομών ότι θα πραγματοποιηθεί
Περιφερειακή Γενική Συνέλευση στην Θεσσαλονίκη μετά τη Διεθνή Έκθεση.
Η ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί αργότερα.
Θα ακολουθήσουν συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Πάτρα.
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ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕ

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των
μελών του Συλλόγου Συν/χων ΑΤΕ την 17/5/2018 στο ξενοδοχείο
«ΑΜΑΛΙΑ» με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.
2.
3.
4.

Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός
Έγκριση Ισολογισμού 2017
Έγκριση Προϋπολογισμού 2018
Έγκριση Διοικητικού Οικονομικού Απολογισμού και απαλλαγή
ευθυνών Διοικητικού Συμβουλίου & Εξελεγκτικής Επιτροπής.
5. Ανάγνωση Έκθεσης Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη χρήση 2017
6. Έγκριση γενικών και ειδικών όρων ενοποίησης των δύο Συλλόγων.
Όλα τα θέματα ψηφίστηκαν ομόφωνα και η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ των
Συλλόγων χαιρετίστηκε ιδιαίτερα.

Η Ένωση Συν/χων ΑΤΕ Βορείου Ελλάδος στις 7/3/2018 είχε
εκλογοαπολογιστική Συνέλευση. Μετά την καταμέτρηση και την
κατανομή, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
1.
2.
3.
4.
5.

Ευστρατίου Λοΐζος - ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ηλιόπουλος Δαμιανός - ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Παπαθεοδώρου Θεόδωρος - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Φαρμάκης Ιωάννης - ΤΑΜΙΑΣ
Καλτσίδης Ανδρέας - ΜΕΛΟΣ

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν:
1. Πιπερίδης Ιωάννης
2. Δαμάσκος Χρίστος
3. Τρανός Γεώργιος
Από την εκδρομή της Ένωσης Συνταξιούχων ΑΤΕ Βορείου Ελλάδος στα
Άνω Πορόϊα Σερρών και στη λίμνη Κερκίνη στις 14 Ιουνίου 2018.

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ στον Διοικητικό Απολογισμό
αναφέρθηκαν στα εξής θέματα:
▶ Ενοποίηση των δύο Συλλόγων.
▶ Αγωγές για τις περικοπές των συντάξεων (Κύριες και
Επικουρικές)
▶ Επαφές με ΕΤΕΑΕΠ, Πολιτικά Κόμματα, ΕΦΚΑ (πρώην Ταμείο
Συντάξεων ΑΤΕ) κ.λ.π. για θέματα που μας αφορούν.
▶ Προσπάθειες για τα θέματα Υγείας όπως: Συνάντηση με την ΟΣΤΟΕ,
με ασφαλιστικές εταιρείες, επαφές με άλλους Συλλόγους (Εθνικής
Τράπεζας και Τράπεζα Ελλάδος) συμμετοχή στο ασφαλιστικό
πρόγραμμα της ALPHA BANK.
▶ Συναντήσεις με το ΣΕΤΑΠ προκειμένου να προσελκύσουμε νέους
συνταξιούχους της πρώην ΑΤΕ.
▶ Παρέμβαση στην Υπουργό Εργασίας κα Έφη Αχτσιόγλου για το
κτίριο της οδού Πανεπιστημίου 4 και Κριεζώτου.
▶ Επαφές με το Δ.Σ. του Ταμείου Υγείας για την αξιοποίηση των
αποθεματικών του ΕΛΕΜ.
▶ Συνάντηση με τη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς για τη μείωση
των επιτοκίων στα δάνεια και τις πιστωτικές κάρτες των συνταξιούχων.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΣ
«ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ »
ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ

«Καλό Καλοκαίρι»

και σας ενημερώνει ότι τους μήνες ΙΟΥΛΙΟ & ΑΥΓΟΥΣΤΟ τα
γραφεία, θα είναι ανοικτά κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ 10 – 12:30

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Διευθυντή Διαχείρισης Αμοιβών & Διοικητικών Υπηρεσιών Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού Ομίλου
Τράπεζας Πειραιώς
Κύριε Τσουκάτο,
Μετά τη συνάντηση μαζί σας, που είχε το Προεδρείο
του Συλλόγου μας, παρουσία του Προέδρου των εν
ενεργεία υπαλλήλων της π. ΑΤΕ, κ. Αδαμόπουλο και
μέχρι σήμερα δεν έχουμε λάβει απάντηση, στα κάτωθι θέματα, επανερχόμαστε και ζητάμε να ορίσετε νέα
συνάντηση.
Θέματα:

Συνέχιση της ασφάλισης στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο που παρέχει η Τράπεζα στους υπαλλήλους (με
επιβάρυνση του ιδίου) όταν κάποιος συνταξιοδοτείται ή
αποχωρεί με εθελούσια έξοδο.

Ένταξη στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο Υγείας και
των ήδη Συνταξιούχων της π. ΑΤΕ, ηλικίας έως 70 ετών

καθώς και σε άλλα ασφαλιστικά προγράμματα Ζωής.
•
Επίσης, ζητάμε τη συμμετοχή και των συγγενικών προσώπων α’ βαθμού στο ομαδικό ασφαλιστήριο υγείας, με το κόστος να βαρύνει τους ίδιους.

Ευνοϊκότερη αντιμετώπιση και μεταχείριση
για τους Συναδέλφους που έχουν δάνεια, καταναλωτικά και στεγαστικά καθώς επίσης και στους χρήστες
ασφαλιστικών προϊόντων.

Διατήρηση του ίδιου επιτοκίου σε πιστωτικές
κάρτες που είχε κάποιος ως εν ενεργεία υπάλληλος,
όταν συνταξιοδοτείται.
Είμαστε στη διάθεση σας, για κάθε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση και ελπίζουμε σε άμεση συνάντηση μαζί σας.

Ο Συνταξιούχος 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

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τηλ.: 211-0121994

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕ
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - 1
Προς τους:
1. Υπουργό Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου
2. Υφυπουργό Εργασίας, Αναστάσιο
Πετρόπουλο
3) Διοίκηση ΕΦΚΑ
ΘΕΜΑ: O Επανυπολογισμός των Κύριων Συντάξεων και τα Δικαιώματα των Συνταξιούχων.
1. Σε συνέχεια των ως άνω Υπομνημάτων μας,
σχετικών με το θέμα του Επανυπολογισμού των
Κύριων Συντάξεών των παλαιότερων Συνταξιούχων, επανερχόμαστε απαιτώντας
να έχουμε πλήρη και αναλυτική ενημέρωση για
όλα τα στοιχεία και τις παραμέτρους που λήφθηκαν υπόψη για τον Επανυπολογισμό της Κύριας
Σύνταξης ΟΛΩΝ ανεξαιρέτως των Συναδέλφων
μας, Συνταξιούχων πρώην υπαλλήλων της ΑΤΕ.

2. Η απαίτησή μας αυτή στηρίζεται στο γεγονός
ότι ο Επανυπολογισμός ουσιαστικά ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ
την αρχική Πράξη Απονομής Κύριας Σύνταξης
που κοινοποιήθηκε στους άνω Συναδέλφους
μας, και συνεπώς, η Διοίκηση του ΕΦΚΑ είναι
υποχρεωμένη, μετά από τον κάθε Επανυπολογισμό να εκδώσει και να κοινοποιήσει επίσημα
Τροποιητική Πράξη Επαναπροσδιορισμού της
Κύριας Σύνταξης κάθε παλαιού Συνταξιούχου.
3. Δεδομένου δε ότι μεγάλος αριθμός παλαιών
Συνταξιούχων ΔΕΝ έχει ούτε τις γνώσεις, ούτε
τις προϋποθέσεις άντλησης της Τροποποιητικής
ως άνω Πράξης του από το Διαδίκτυο, προκειμένου να διασφαλιστούν τα δικαιώματά του της
ένστασης και της προσφυγής στη Δικαιοσύνη, σε
περίπτωση ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΩΝ ή ΑΤΟΜΙΚΩΝ λαθών, είναι καθήκον της Διοίκησης να τους κοινοποιήσει εγγράφως την Τροποποιητική αυτή
Πράξη τους.

4. Η κοινοποίηση αυτή είναι απόλυτα επιβεβλημένο να υλοποιηθεί αρκετούς μήνες ΠΡΙΝ την
1.1.2019, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν το
κατά το Σύνταγμα δικαίωμα να προσφύγουν στη
Δικαιοσύνη, ακόμη και με Αίτηση Ασφαλιστικών
Μέτρων, προκειμένου να διαφυλάξουν τα δικαιώματά τους από τυχόν λανθασμένες Πράξεις
Επανυπολογισμού των Κύριων Συντάξεών τους,
η ανάκληση των οποίων μπορεί να τους αποστερήσει για χρόνια, [στους ίδιους ή στους δικαιοδόχους τους], το οποίο ποσό Κύριας Σύνταξης
που θα έπρεπε, κατά το Νόμο και τα ατομικά τους
στοιχεία, να λαμβάνουν από την ημέρα υλοποίησης του Επανυπολογισμού.
Προσβλέπουμε στην ικανοποίηση της νόμιμης, βάσιμης δίκαιης και λογικής ως άνω
απαίτησής μας.

Προς τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ
ΘΕΜΑ: Εσφαλμένες Εκδόσεις Πράξεων Απονομής Κύριας Σύνταξης
από Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ.
Κύριοι της Διοίκησης του ΕΦΚΑ,
1. Παρά τις προ μηνών επισημάνσεις μας, μεγάλα Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ εξακολουθούν να εκδίδουν, με βάση το Νόμο
4387/2016, Πράξεις Απονομής Κύριας Σύνταξης σε Συναδέλφους μας,
ΧΩΡΙΣ, όμως, να συνυπολογίζουν τις διαφορές στα ποσοστά των υποχρεωτικών εισφορών ασφάλισής τους, όπως ορίζει το άρθρο 30 του άνω
Νόμου.
2. Ως αποτέλεσμα της παραβατικής αυτής συμπεριφοράς των υπαλλήλων
του ΕΦΚΑ, οι ΝΕΟΙ Συνάδελφοί μας αποστερούνται παρανόμως μέρος
των Κύριων Συντάξεών τους.
Ακόμη χειρότερα, οι Περιφερειακές Μονάδες του ΕΦΚΑ, που προφανώς
γνωρίζουν το τι έχουν πράξει, ενημερώνουν τους Συναδέλφους μας αυτούς ότι ο Φορέας σας ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ μηχανογραφική εφαρμογή για τη
τροποποίηση των παρανόμως εκδοθεισών αρχικών Πράξεων Απονομής
Κύριων Συντάξεων, με αποτελέσματα να είναι άγνωστο το ΠΟΤΕ οι Συνάδελφοί μας αυτοί θα λάβουν πλήρως τη δικαιούμενη Σύνταξή τους, με το
ΕΦΚΑ να επωφελείται, στο διάστημα αυτό, παρανόμως με ποσά που δεν
του ανήκουν.
3. Προς αποκατάσταση της νομιμότητας και των δικαιωμάτων των Συναδέλφων μας της κατηγορίας αυτής,

απαιτούμε:
Να δοθούν ΑΜΕΣΑ οδηγίες προς όλα τα Περιφερειακά Υποκαταστήματα
του ΕΦΚΑ ώστε : πρώτον το φαινόμενο αυτό να ΜΗΝ επαναληφθεί και
δεύτερον, μέχρι να παρασχεθεί η δυνατότητα ηλεκτρονικής εφαρμογής
για την έκδοση Τροποποιητικών Πράξεων Απονομής Συντάξεων, να
δοθεί εντολή, με βάση τα στοιχεία των τριών Πινάκων, που επανυποβάλλουμε συνημμένα, να εκδίδονται Προσωρινές (χειρόγραφες) Τροποιητικές Πράξεις, ΜΟΝΟ ως προς την παράλειψη εφαρμογής της διάταξης του
άρθρου 30 του Νόμου 4387/2016.
Προς αποφυγή δε παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον, θεωρούμε επιβεβλημένο όπως στο Τοπικό Υποκατάστημα εντασσομένων Ταμείων
και Κλάδων (πρώην ΤΣΠΑΤΕ) μεταφέρονται, από τα κατά τόπους Υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ, τα μεταγενέστερα της 27.7.2012 ασφαλιστικά
στοιχεία των υπό συνταξιοδότηση πρώην υπαλλήλων της ΑΤΕ, το οποίο
Υποκατάστημα, όπως συνέβαινε μέχρι πρόσφατα, θα εκδίδει τις Πράξεις
Απονομής Κύριας Σύνταξης. Υπέρ της αναγκαιότητας αυτής συνηγορούν
όχι μόνο η τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει το ως άνω Υποκατάστημα,
αλλά και η επιβαλλόμενη κατ΄ ενιαίο τρόπο αντιμετώπιση των θεμάτων
μιας ομοειδούς ομάδας Συνταξιούχων και συνταξιοδοτούμενων που
υπάγονται στον ΙΔΙΟ πλέον Φορέα Κύριας Ασφάλισης.
Επειδή, πιστεύουμε ακράδαντα στο λογικό, βάσιμο και δίκαιο της ως άνω
απαίτησής μας, προσβλέπουμε στην άμεση ικανοποίησή της.

Προς το ΕΤΕΑΕΠ
ΘΕΜΑ: Απονομή Επικουρικών Συντάξεων στους Νέους Συνταξιούχους.
Σε συνέχεια των παρεμβάσεών μας και προς την ΑΤΕ ΥΕΕ, για το ως άνω
θέμα, ο Εκκαθαριστής της ενημέρωσε το Σύλλογo ότι έχει διαβιβάσει τα μισθοδοτικά στοιχεία που είχε ζητήσει το ΕΤΕΑΕΠ.
Με το δεδομένο αυτό, προσδοκούμε ότι η εκκρεμότητα των 4-5 ετών θα λάβει ΑΜΕΣΑ τέλος και έχουμε την απαίτηση όπως οι Πράξεις Απονομής Επικούρησης που θα εκδοθούν να σέβονται, επιτέλους, τις διατάξεις :
 του άρθρου 48, παρ. 2 του Νόμου 4052/2012, σε συνδυασμό με το άρθρο
5, παρ. 3 του Π.Δ. 209/2006, το άρθρο 47, παρ. 1 του Νόμου 4052/2012
και τα άρθρα 9 και 17 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ, περί του Δικαιώματος
στην επ’ αόριστο λήψης Επικουρικής Σύνταξης,
 του άρθρου 38, παρ. 2 του Νόμου 3522/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα
2-5 του Π.Δ. 209/2006, το άρθρο 145, παρ. 3 του Νόμου 3655/2008, το
άρθρο 47, παρ. 1 του Νόμου 4052/2012 και τα άρθρα 9 και 11 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ, περί της θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος
και του καθορισμού του δικαιούμενου ποσού Επικούρησης, ΧΩΡΙΣ όριο
ηλικίας, και
 του άρθρου 29 του Νόμου 4387/2016, σε συνδυασμό με το άρθρο 69, παρ.

2 του ιδίου Νόμου, περί της ΜΗ δυνατότητας έκδοσης προσωρινής Επικουρικής Σύνταξης, πράγμα εξάλλου που ΔΕΝ προβλέπουν ούτε οι ειδικού δικαίου, κατά τα ανωτέρω, διατάξεις του Κανονισμού του ΕΛΕΜ.
Με την αφορμή αυτή, επαναφέρουμε το αίτημά μας για αναλυτική ενημέρωση
των Νέων Συνταξιούχων, σχετικά με τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη και τη
διαδικασία που ακολουθήθηκε, για τον προσδιορισμό του ποσού της απονεμόμενης Επικουρικής τους Σύνταξης.
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί προσωπικών δεδομένων, πρέπει να παρασχεθεί ηλεκτρονικά η δυνατότητα στους Συναδέλφους
μας αυτούς να ελέγξουν τα μισθοδοτικά τους στοιχεία που διαβίβασαν στο
ΕΤΕΑΕΠ, για περαιτέρω επεξεργασία, η ΑΤΕ ΥΕΕ και η Τράπεζα Πειραιώς.
Κλείνοντας, είμαστε υποχρεωμένοι να επισημάνουμε, αντιδρώντας σε mail
που στάλθηκε και στο Σύλλογό μας στις 16.3.2018, ότι ΚΑΝΕΝΑ απολύτως
από τα δίκαια και νόμιμα αιτήματα που έχουμε υποβάλλει στο ΕΤΕΑΕΠ δεν
έχει αντιμετωπιστεί.
Αντίθετα, στη δεύτερη και τελευταία συνάντηση που είχαμε με τη Διοίκηση
του ΕΤΕΑΕΠ, δόθηκε να καταλάβουμε ότι για την επίλυση των αιτημάτων μας,
πρέπει να απευθυνθούμε στη Δικαιοσύνη
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - 2
ΑΠΟΝΟΜΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Για τα δύο αυτά θέματα μας, που αφορούν σε Νέους και Παλαιούς Συνταξιούχους αντίστοιχα, απευθύνουμε τα συνημμένα Υπομνήματα στους
αρμόδιους Υπουργούς και στη Διοίκηση του ΕΦΚΑ.
Για τους Νέους Συνταξιούχους απαιτούμε να εκδίδονται σωστές Πράξεις Απονομής Κύριων Συντάξεων, με συνυπολογισμό των επιπλέον εισφορών που οι Συνάδελφοι αυτοί έχουν καταβάλλει, οι δε εσφαλμένες
Πράξεις που έχουν ήδη εκδοθεί από Περιφερειακά Υποκ/τα του ΕΦΚΑ
να τροποποιηθούν αμέσως, έστω, προσωρινά, χειρόγραφα. Προτείνουμε
δε όπως τα Περιφερειακά Υποκ/τα του ΕΦΚΑ προωθούν τα αιτήματα στο
Υποκ/μα του πρώην ΤΣΠΑΤΕ, ώστε οι Πράξεις να εκδίδονται ταχύτερα και
κυρίως σωστά.
Σε κάθε, πάντως, περίπτωση, προτρέπουμε τους υπό συνταξιοδότηση
Συναδέλφους όπως, με την αίτηση που θα υποβάλλουν, επισημαίνουν

ότι, για ένα διάστημα, ήταν ασφαλισμένοι στο ΤΣΠΑΤΕ, ώστε να τυγχάνουν
των ποσοστών αναπλήρωσης, λόγω των επιπλέον εισφορών τους.
Για τους παλαιότερους Συναδέλφους να πληροφορηθούν ΑΜΕΣΑ, με
κοινοποίηση ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Πράξης Απονομής της Κύριας Σύνταξής
του όλα ανεξαιρέτως τα στοιχεία και τις παραμέτρους του Επανυπολογισμού των Συντάξεών του, ώστε να έχουν το δικαίωμα της ένστασης
αν διαπιστωθούν συστηματικά λάθη ή σφάλματα στα ατομικά τους στοιχεία και σε περίπτωση απόρριψης της ένστασής τους να μπορέσουν να
προσφύγουν στη Δικαιοσύνη, ώστε ακόμη και με Ασφαλιστικά Μέτρα να
αποτρέψουν σφάλματα που θα οδηγούν σε παράνομες μειώσεις των Συντάξεών τους.
Το Υπόμνημά μας αυτό κοινοποιείται σε όλα τα Κόμματα του Δημοκρατικού Τόξου καθώς και στο Συνήγορο του Πολίτη.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ & ΠΙΝΑΚΕΣ
Ο μνημονιακός Νόμος 4472/2017 αφ’ ενός κατάργησε το Επίδομα Γάμου των Συνταξιού- Ευρώ ή 16.100,00 με τα οικογενειακά επιδόματα, και άρα με μηνιαίο ακαθάριστο εισόχων, αφ’ ετέρου κατάργησε την καταβολή του Επιδόματος Τέκνου από συνταξιοδοτική δημα 1.341,67 Ευρώ, χάνει 1.596,00 Ευρώ το χρόνο.
παροχή και τη μετάτρεψε σε προνοιακή παροχή, η οποία καταβάλλεται στους δικαιού- [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, και άρα με μηνιαίο
χους από τον ΟΓΑ.
Ο μνημονιακός Νόμος 4512/2018 αναμόρφωσε τα ποσά των καταβαλλομένων Επιδομά- ακαθάριστο εισόδημα 1.633,33 Ευρώ, χάνει 2.592,00 Ευρώ το χρόνο.
των Τέκνων, που ίσχυαν, για τους Δημοσίους Υπαλλήλους από το 2011, ανάλογα με τον 4. Παρατηρείται, δηλαδή, μία δραματική μείωση των εισοδημάτων των Συνταξιούαριθμό των παιδιών, [από 1 έως 5], και ανάλογα με τα τέσσερα (4) εισοδηματικά κλιμάκια,
χων, [από 5,74% έως 30,15%], ΧΩΡΙΣ να μειώνονται οι βασικές τους Συντάξεις
που έχει θεσπίσει για κάθε μια από τις πέντε οικογενειακές συνθέσεις, δηλ. δύο γονείς με
[Κύριες και Επικουρικές].
ένα έως πέντε παιδιά.
Οι Συνταξιούχοι, όμως, ΔΕΝ έχουν αυταπάτες και, συνεπώς, αντιλαμβάνονται τις νέες
Σε κάθε μία οικογενειακή σύνθεση, εάν το ακαθάριστο εισόδημα της οικογένειας, [προ- μνημονιακές μειώσεις που θα υποστούν, από 1.1.2019, , πέρα από τη διαδικασία στην
φανώς χωρίς τα οικογενειακά επιδόματα], είναι στο ανώτατο, [τέταρτο], εισοδηματικό οποία θα πρέπει να εμπλακούν, για να λαμβάνουν με καθυστέρηση, το επίδομα τέκνου ή
κλιμάκιο, η οικογένεια αυτή όχι μόνο ΧΑΝΕΙ το Επίδομα Γάμου, αλλά και ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥ- τέκνων τους, από τον ΟΓΑ, σύμφωνα με την ΚΥΑ Γ.Π.οικ. Δ22/11/2705/58 /17.1.2018,
ΤΑΙ Επιδόματος Τέκνων, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι για μια σειρά ετών είχαν κατα- [ΦΕΚ 57/Β/18.1.2018] που είναι επίσης αναρτημένη στο site του Συλλόγου.
βληθεί ασφαλιστικές εισφορές και επί των αντίστοιχων επιδομάτων των τότε ασφαλισμέ- Διαβεβαιώνουμε, πάντως, τους Συναδέλφους ότι, όπως ο Σύλλογος έπραξε κατά των
προηγούμενων άδικων μειώσεων των Συντάξεων μας, που επιβλήθηκαν από το 2011
νων, σημερινών Συνταξιούχων.
Σημειώνεται ότι ως εισόδημα της οικογένειας νοείται το πραγματικό ή το τεκμαρτό εάν έως το 2016, έτσι και τώρα θα αντιδράσει, με κάθε νόμιμο τρόπο, κατά των ΑΝΤΙΚΟΙΝΩαυτό είναι μεγαλύτερο.
ΝΙΚΩΝ αυτών μέτρων.
Οι παραπάνω μεταβολές, στα μέχρι σήμερα ισχύοντα οικογενειακά επιδόματα, αποτυπώνονται σε έναν Πίνακα, που είναι αναρτημένος στο
ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΠΟΣΟΣΤΟ
site του Συλλόγου, στον οποίο γίνεται δεκτό ότι ό,τι
ΜΕΙΩΣΗ
ΜΕΙΩΣΗΣ
ισχύει για τις Κύριες Συντάξεις θα ισχύσει και για τις
ΕΤΗΣΙΟ ΥΨΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ
Επικουρικές.
ΕΤΗΣΙΟ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ
Στη διαμόρφωση του Πίνακα αυτού λήφθηκαν υπό- ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ
ΛΟΓΩ ΤΩΝ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ψη τα εξής :
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΝΟΜΩΝ ΑΥΤΩΝ
[1] Τα ποσοστά των Οικογενειακών Επιδομάτων ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣΧΩΡΙΣ
ΌΠΩΣ ΑΥΤΆ ΙΣΧΥΑΝ
ΌΠΩΣ ΘΑ
ανέρχονται σε 10% για το Επίδομα Γάμου, σε 5% για ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ
ΙΣΧΥΟΥΝ
το πρώτο παιδί, 7,5% για το δεύτερο και 10% για το ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΜΕΤΑ ΤΟΥΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΜΕ :
τρίτο και κάθε επόμενο.
ΝΟΜΟΥΣ
[2] Τα στοιχεία της στήλης με τα νέα «επιδόματα τέ4472/2017 και
κνων» λήφθηκαν από την Εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ»
4512/2018
της 14.1.2018, [σελ. Β4/28], και επαληθεύτηκαν, με
ΈΝΑ (1) ΠΑΙΔΙ
ΓΑΜΟΥ
ΤΕΚΝΩΝ ΓΑΜΟΥ ΤΕΚΝΩΝ
βάση τα όσα ορίζει ο Νόμος 4512/2018.
Τα συμπεράσματα που μπορούν να εξαχθούν από τα
---------> 10.500,00
1.050,00
525,00
0,00
840,00
-735,00
-6,09%
στοιχεία του Πίνακα αυτού, συνοψίζεται ως ακολού10.500,01 - 17.500,00
1.750,00
875,00
0,00
504,00
-2.121,00
-10,54%
θως :
2.625,00
1.312,50
0,00
336,00
-3.601,50
-11,93%
1. Με δεδομένο ότι η κατάργηση του επιδόματος 17.500,01 - 26.250,00
γάμου συνεπάγεται μείωση του οικογενειακού
ΔΥΟ (2) ΠΑΙΔΙΑ
εισοδήματος κατά 9,09%, έπεται ότι τα χο---------> 12.000,00
1.200,00
1.500,00
0,00
1.680,00
-1.020,00
-6,94%
ρηγούμενα από το Κράτος Επιδόματα Τέκνων
2.000,00
2.500,00
0,00
1.116,00
-3.492,00
-14,25%
αντισταθμίζουν μέρος μόνο της μείωσης αυ- 12.000,01 - 20.000,00
τής, για όλες τις οικογένειες που, ανεξάρτητα 20.000,01 - 30.000,00
3.000,00
3.750,00
0,00
672,00
-6.078,00
-16,54%
από τη σύνθεσή τους, βρίσκονται στο χαμηΤΡΙΑ (3) ΠΑΙΔΙΑ
λότερο, [πρώτο], εισοδηματικό κλιμάκιο κάθε
---------> 13.500,00
1.350,00
3.037,50
0,00
3.360,00
-1.027,50
-5,74%
οικογενειακής σύνθεσης.
2. Οικογένειες που βρίσκονται στα χαμηλότερα 13.500,01 - 22.500,00
2.250,00
5.062,50
0,00
2.244,00
-5.296,50
-17,77%
εισοδηματικά κλιμάκια χάνουν λιγότερο από 22.500,01 - 33.750,00
3.375,00
7.593,75
0,00
1.344,00
-9.624,75
-21,52%
μία μηνιαία Σύνταξη, [Κύρια και Επικουρική]
ΤΕΣΣΕΡΑ (4) ΠΑΙΔΙΑ
εφόσον έχουν μέχρι δύο παιδιά και περισσότερο από μία μηνιαία Σύνταξη εάν έχουν τρία και
---------> 15.000,00
1.500,00
4.875,00
0,00
5.040,00
-1.335,00
-6,25%
πλέον παιδιά.
15.000,01 - 25.000,00
2.500,00
8.125,00
0,00
3.360,00
-7.601,00
-21,34%
3. Όλες οι οικογένειες που βρίσκονται στα υψηλό3.750,00
12.187,50 0,00
2.016,00
-13.921,50
-26,05%
τερα εισοδηματικά κλιμάκια, χάνουν περισσό- 25.000,01 - 37.500,00
τερο από μία μηνιαία Σύνταξη, ανεξάρτητα από
ΠΕΝΤΕ (5) ΠΑΙΔΙΑ
τον αριθμό των παιδιών τους.
---------> 16.500,00
1.650,00
7.012,50
0,00
6.720,00
-1.942,50
-7,72%
Παραδείγματα :
16.500,01
27.500,00
2.750,00
11.687,50
0,00
4.032,00
-10.405,50
-24,81%
[1]. Οικογένεια με ένα παιδί και ετήσιο εισόδημα,
4.125,00
17.531,25 0,00
2.688,00
-18.968,25
-30,15%
χωρίς τα οικογενειακά επιδόματα, ύψους 14.000,00 27.500,01 - 41.250,00
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ΘΕΜΑΤΑ που ενδιαφερουν
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ
ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
1.

2.
•
•

•

•

•
3.

Οι Κυβερνητικές Πολιτικές της περιόδου αυτής αντιμετώπισαν τους
Συνταξιούχους ως οικονομικό και κοινωνικό βάρος, με συνέπεια τη
μέχρι σήμερα μείωση των συντάξεων κατά 50% και των επικουρικών
κατά 70 % έως και εκατό τοις εκατό.
Από την συρρίκνωση δε του τραπεζικού συστήματος, την συγχώνευση - διάλυση των Τραπεζών ΑΤΕ, Εμπορικής και τη μεταβολή στο
ιδιοκτησιακό καθεστώς των Τραπεζών προέκυψαν:
Η διάλυση των Ιδιωτικών Φορέων του Προσωπικού (Ν.Π.Ι.Δ.)που
παρείχαν Υπηρεσίες Υγείας (π.χ. ΤΥΠΑΤΕ) και Επικουρικές Συντάξεις
(π.χ. ΕΛΕΜ – ΑΤΕ) κτλ.
Η ένταξή μας στον ΕΟΠΥΥ, μετά από πολύμηνη παραμονή μας εκτός
Ασφαλιστικού Συστήματος (ανασφάλιστοι) και η απώλεια του επιπέδου της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης που μας παρείχαν τα Ασφαλιστικά μας Ταμεία, που λειτουργούσαν με δικές μας
εισφορές.
Η σταδιακή αύξηση της συμμετοχής μας στο φάρμακο από 10 % στο
25 % που ενίοτε αυξάνεται στο 40 - 60 %, την αγορά μετρητοίς των
μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗ. ΣΥ. ΦΑ) και όλων σχεδόν των οφθαλμολογικών φαρμάκων, με αποτέλεσμα την μετάθεση
στους ώμους των Συνταξιούχων της προβαλλόμενης από την Κυβέρνηση μείωση της ετήσιας κρατικής φαρμακευτικής δαπάνης στο
2017 ύψους 2,5 δις ευρώ !!
Η γραφειοκρατία και οι καθυστερήσεις του ΕΟΠΥΥ, ανάγκασαν τους
Συνταξιούχους για συνταγογραφήσεις (5 – 10 ευρώ) σε ιδιώτες γιατρούς και σε ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντρα με συμμετοχή 15 %, με
επί πλέον επιβάρυνσή τους με το πολύ υψηλό κόστος διαφόρων εξετάσεων (αιματολογικών - διαγνωστικών) για τις οποίες ο ΕΟΠΥΥ δεν
καλύπτει τους Συνταξιούχους.
Όσο για την δευτεροβάθμια περίθαλψη, οι παλαιότεροι εξ’ ημών την
έχουμε εναποθέσει στο Θεό !!
Σήμερα με τους Νόμους 4387/2016 και 4472/2017 γίνεται νέα επίθεση στο εισόδημά μας για οικονομική και βιολογική εξόντωση των
Συνταξιούχων από 1. 1. 2019 :

•
•
•
•
4.

5.

Με περαιτέρω μείωση των κύριων συντάξεων κατά 18 % συμψηφιζόμενη με την προκύπτουσα προσωπική διαφορά.
Με περικοπή στη Κύρια Σύνταξη των οικογενειακών επιδομάτων
(συζύγου, τέκνων), η οποία μάλλον θα επεκταθεί και στην Επικουρική Σύνταξη.
Με περαιτέρω αύξηση της φορολογίας, από την επικείμενη μείωση
του αφορολόγητου ορίου.
Με περαιτέρω συνολική μείωση των σημερινών μικτών συντάξεων
μας κατά 27 % που ενδεχομένως θα προσαυξηθεί και από την περικοπή των επιδομάτων στην Επικουρική.
Όλα τα ανωτέρω μέτρα συνιστούν απάνθρωπη και εξοντωτική μεταχείριση όλων των συνταξιούχων από την Πολιτεία, ιδιαίτερα μάλιστα
όσων συνταξιοδοτήθηκαν πριν το 1995 οι πλείστοι των οποίων είναι
σε μόνιμη φαρμακευτική φροντίδα, αλλά και των γυναικών που λόγω
μητρότητας συνταξιοδοτήθηκαν πρόωρα με χαμηλή σύνταξη, όσων
η σύζυγος είναι μη συνταξιούχος και όσων συνταξιούχων στηρίζουν
οικονομικά τα άνεργα παιδιά τους.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε
τις προετοιμαζόμενες περικοπές, κάτω μάλιστα από το πρίσμα της
επικείμενης μείωσης του αφορολογήτου ορίου, επιβαρύνσεις που
οδηγούν την πλειοψηφία των συνταξιούχων σε αναξιοπρεπή ζωή και
θάνατο, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι:
α) Η περικοπή του επιδόματος γάμου είναι παράνομη και συνιστά
άνιση μεταχείριση σε σχέση με τους νέους συνταξιούχους - μετά τον
νόμο 4387/2016 - των οποίων η σύνταξη υπολογίζεται με βάση το
σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών συμπεριλαμβανομένου και
του επιδόματος γάμου και
β) Οι περικοπές των συντάξεων του δεύτερου μνημονίου έχουν κριθεί αντισυνταγματικές από το ΣτΕ και διερωτάται κανείς πως μπορεί
άραγε οι μεταγενέστερες περικοπές (από 1. 1. 2019) να είναι Συνταγματικές !!
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
«ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ» ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ
Ένα θελκτικό «μάθημα Ιστορίας» -αυτής που όμως
δεν διδαχτήκαμε ποτέ- με ιστορική διαδρομή στο
Ελληνικό κράτος από το 1870 ως το 1941. Ο πρωταγωνιστής είναι υπαρκτό πρόσωπο και επιφανής
ιατροφιλόσοφος. Δεκάξι ετών ήρθε στην Αθήνα
να σπουδάσει και είχε ως πρότυπο τον μυθικό
γιατρό της Ιλιάδας Μαχάονα. Έτσι ξεκινώντας,
υφαίνεται ένα μυθιστόρημα χαρακτήρων, συναισθημάτων & αφηγηματικής δεξιοτεχνίας
με πολλά επιμέρους “συν” όπως : η εξαιρετικά πειστική αποτύπωση χαρακτηριστικών της
Ελληνικής κοινωνικής διαστρωμάτωσης των
ετών που διατρέχει το βιβλίο, καθώς & η δυνατότητα να μπορεί να κατεβάζει από το βάθρο τους τα ιστορικά πρόσωπα της εποχής και να τα εγκαθιστά
ανάμεσά μας, σαν ζωντανούς χαρακτήρες.
Υπήρχε κάτι το ηρωικό στην άσκηση της ιατρικής, τότε με χαρακτηριστικό της
γενιάς του το εξής: η ιατρική δεν ήταν ένα επάγγελμα, ήταν μάχη. Ένα μέρος
της φιλοδοξίας ήταν η προσωπική μάχη του Έλληνα γιατρού. Ταγμένος στην
επιστήμη του, γιατί όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «μόνο αυτή θα κάνει τη
χώρα σπουδαία και τον κόσμο καλύτερο».
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

▶

Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του ΣΕΤΑΠ
με τη συμμετοχή του Συλλόγου μας την Πέμπτη
31/5/2018, η παρουσίαση του βιβλίου του συναδέλφου μας και μέλους του Συλλόγου Κώστα Λάμπου.
« Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ»
Η ατομική ιδιοκτησία ως μήτρα βίας, εξουσίας,
ανισότητας, εγκληματικότητας, σκοταδισμού και
ανηθικότητας.
Πραγματοποιήθηκε στις 14/6/2018 στα γραφεία
του Συλλόγου μας, η παρουσίαση του βιβλίου

▶

του συναδέλφου Κων/νου Κοτσίλη «ΠΟΛΕΜΟΙ
ΑΙΤΩΛΩΝ-ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ-ΡΩΜΑΙΩΝ,ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ (220-167
π.Χ) ».
Ο Κων/νος Κοτσίλης ιστοριοδίφης, ιστορικός και
ερευνητής με πλούσιες γνώσεις του ιστορικογεωγραφικού χώρου, συλλέκτης και δωρητής μεγάλης
νομισματικής συλλογής στο Βυζαντινό Μουσείο
Φθιώτιδας, για την οποία έχει βραβευθεί από την
Ακαδημία Αθηνών και από τους Δήμους Υπάτης και
Λαμίας.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ
Ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με επιλεγμένα πρακτορεία προτείνει οικονομικές εκδρομές και πακέτα διακοπών για τα μέλη του και την παρέας τους.

ΚΡΗΤΗ

«ΒΙΛΑ ΙΡΙΔΑ» (Ψαρή Φοράδα Ηρακλείου)
Για όλους τους μήνες του καλοκαιριού
3 διανυκτερεύσεις σε τρίκλινο ΜΟΝΟ 110 Ευρώ
4 διανυκτερεύσεις σε τρίκλινο ΜΟΝΟ 150 Ευρώ
Πληροφορίες: κ. Γιανναδάκη Γεώργιο, τηλ: 2810/221962 και 6944750298
ΑΜΑΛΙΑΠΟΛΗ-ΒΟΛΟΣ-ΠΟΡΤΑΡΙΑ-ΜΗΛΙΝΑ-ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ
2ημερη (21-22 ΙΟΥΛΙΟΥ)
Σάββατο: Αναχώρηση 7.30΄π.μ . Πρώτη στάση η όμορφη παραλία της Αμαλιάπολης για μπάνιο και γεύμα. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε την Πορταριά και
τη Μακρυνίτσα και θα καταλήξουμε στην πόλη του Βόλου. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος στην κοσμική παραλία του Βόλου και τα γνωστά τσιπουράδικα. Διανυκτέρευση.
Κυριακή: Μετά το πρωινό θα συνεχίσουμε την περιήγησή μας στο νότιο κομμάτι
του Πηλίου. Θα δούμε την Αφησσο την Αργαλαστή με τα πολλά αρχοντικά τα
γραφικά καλντερίμια και το καμπαναριό των Αγίων Αποστόλων. Συνεχίζουμε
για το Χόρτο και τη Μηλίνα όπου θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για μπάνιο και

γεύμα. Το απόγευμα επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις.
Κόστος κατ’ άτομο σε δίκλινο 65 Ευρώ  
»»        »»       σε μονόκλινο 80 Ευρώ

ΚΥΘΗΡΑ

3ημερη (20-22 ΙΟΥΛΙΟΥ)
Παρασκευή: Αναχώρηση 6.30 π.μ. από Αθήνα για Νεάπολη. Χρόνος για μεσημεριανό γεύμα στη Νεάπολη και επιβίβαση στο καράβι για Κύθηρα. Άφιξη στο
όμορφο νησί και πρώτη επίσκεψή μας η Μονή Αγ.Θεοδώρων και καταλήγουμε
στην Αγία Πελαγία.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
Σάββατο: Μετά το πρωινό αναχώρηση για τις όμορφες παραλίες του νησιού
το χωρίο Ποταμός και επίσκεψη στην Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα. Στη συνέχεια επίσκεψη στη Χώρα ή Τσιρίγο. Στη συνέχεια θα δούμε το Καψάλι όπου
θα έχουμε χρόνο για μπάνιο και γεύμα. Τελευταίος σταθμός μας ο Μυλοπόταμος και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
Κυριακή: Μετά το πρωινό αναχώρηση για τον Αβλέμωνα και το Διακοφτι. Χρόνος ελεύθερος για μεσημεριανό και επιβίβαση στο καράβι για Νεάπολη.
Επιστροφή στην Αθήνα με ενδιάμεσες στάσεις
Κόστος κατ’ άτομο σε δίκλινο 140 Ευρώ
»»        »»     σε μονόκλινο         180 Ευρώ

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
με το Thiamis tours στην Ιταλία
8ημερη από 4/10/2018 – 11/10/2018

« ΤΟΣΚΑΝΗ - ΚΡΕΜΑΣΤΑ ΧΩΡΙΑ - ΤΣΙΝΚΟΥΕ ΤΕΡΡΕ »
(Περούτζια- Ασίκη- Μοντεκατίνι – Λούκα- Πίζα – Φλωρεντία – Σαν Τζιμινιάνο – La spezia – Cinque Terre)
Κόστος κατ’ άτομο σε δίκλινο με ημιδιατροφή 650 Ευρώ
Κόστος κατ’ άτομο σε μονόκλινο με ημιδιατροφή 785 Ευρώ
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής με προκαταβολή 250 Ευρώ, έως 12/7/2018, καθημερινά στα γραφεία του Συλλόγου 8.00 π.μ. – 15.00 μ.μ.
Υπεύθυνη κα Στούμπη Μαρία
Τηλ. 210/3637726 & 210/3623583

Δημήτριος Τσιούλος
Ιατρός Παθολόγος

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ
Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής

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

Δέχεται κατόπιν ραντεβού

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

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

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
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ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΙΚΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΣΥΑΤΕ - GROUPAMA
Ο Σύλλογός μας και ο ΚΑΣΥΑΤΕ κατέβαλε πολλές και επίπονες προσπάθειες για να πετύχει μια συμφέρουσα ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ για τα άμεσα και επίκουρα
μέλη του. Απευθυνθήκαμε στον μεγαλύτερο Ασφαλιστικό Σύμβουλο-Διαμεσολαβητή της Ελληνικής αγοράς, τη MegaBrokers Α.Ε. προκειμένου να εξασφαλίσει
μια ασφαλιστική πρόταση ειδικά για τα μέλη μας. Θέσαμε ως «κόκκινη γραμμή» τρείς όρους:
1. Στα μέλη του Συλλόγου και του ΚΑΣΥΑΤΕ που θα ασφαλιστούν δεν θα γίνεται έλεγχος ασφαλισιμότητας, δηλαδή ΔΕΝ συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο
ιστορικού υγείας (γίνονται δεκτοί ΟΛΟΙ, ανεξάρτητα προηγούμενων παθήσεων τους).
1. Το Ομαδικό Ασφαλιστήριο θα κάνει δεκτούς και τις ηλικίες 71-80 ετών, σε ποσοστό 5% επί του συνόλου.
2. Θα καλύπτει το σύνολο των Ιδιωτικών Νοσοκομείων και Κλινικών της χώρας και σημαντικό μέρος του εξωτερικού για όλα τα είδη των δαπανών εντός
Νοσοκομείου και για όλο το χρόνο.
Τελικά, η εταιρεία που δέχθηκε τους όρους αυτούς και ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των μελών μας είναι η Ασφαλιστική GROUPAMA, εταιρεία με παγκόσμια
εμβέλεια, αξιοπιστία και πλήθος πλεονεκτημάτων (βρίσκεται στις δέκα πρώτες ασφαλιστικές εταιρείες της Ευρώπης σε κύκλο εργασιών και αποζημιώσεις σε
ομαδικές ασφαλίσεις, έχει αξιολογηθεί από διεθνείς οίκους πιστοποίησης με Α+ και έχει τη δυνατότητα παροχής προνομίων υγείας).
Η προθεσμία για την υποβολή Δηλώσεων ενδιαφέροντος από τα μέλη μας ορίζεται η 25-06-2018 και θα πάρει παράταση.
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση καθώς και τους όρους του συμβολαίου απευθυνθείτε στα τηλέφωνα 2103610844, 2103621284, 6986545166,
6985558490 και στο site www.kasyate.gr
Σας καλούμε όλους να στηρίξουμε το Ομαδικό Ασφαλιστήριο ΚΑΣΥΑΤΕ-GROUPAMA, γιατί καλύπτει ένα μεγάλο κενό στον ευαίσθητο τομέα της
νοσοκομειακής περίθαλψης υγείας.

ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK
Ο Σύλλογός μας, έχει επιδιώξει την συνεργασία με τα Πολυιατρεία της
Alpha Bank, για την εξασφάλιση παροχών υπηρεσιών ποιότητας Πρωτοβάθμιας και σε μερικές περιπτώσεις Δευτεροβάθμιας, Περίθαλψης για τα
μέλη του.
•
•

Η ετήσια συνδρομή κατ’ άτομο ανέρχεται στα 20 ευρώ.
Για τα παιδιά ηλικίας 11-18 ετών, η ετήσια συμμετοχή έχει κόστος
10 ευρώ.
Για τα παιδιά έως 10 ετών, η συμμετοχή, είναι δωρεάν.

•

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 100 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 παραλαβή της κάρτας μέλους, καθυστερεί.
Το Πολυϊατρείο ΑΘΗΝΩΝ προσφέρει:
Συνταγογράφηση όλων των ειδικοτήτων με καταβολή 5-10 ευρώ.
Καρδιολόγος (εξέταση – καρδιογράφημα – υπέρηχο 30 ευρώ).
Οδοντιατρεία με τιμές ΕΟΠΥΥ.

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΠ. ΓΩΓΟΥ
Οδοντίατρος
Master εξειδίκευσης στην Κλινική
Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Σίνα & Βησσαρίωνος 6 - Αθήνα
Τηλ.: 210 90 19 448
Ρερρές Κυριάκος
Οδοντίατρος – Προσθετολόγος
Master Προσθετικής – Εμφυτεύματος
Πανεπιστημίου Λονδίνου
Ιατρείο: Χαριτωνίδου 33 – Νέο Ψυχικό
Τηλ. 210 6774 868, Κιν. 697 3731 527
Στέφανος Λέων. Βαούτης
Κλινικός Υπνοθεραπευτής CCHT
Διακοπή Καπνίσματος με Υπνοθεραπεία
Δημητρακοπούλου 12, Καλλιθέα
Τηλ. – Φαξ: 210-9567413
Κιν. 6942033399, 6980802051
stefanos@vaoutis.gr

Οφθαλμιατρείο με σύγχρονο εξοπλισμό. Πλήρης εξέταση (20 ευρώ).
Νευρολόγος με 10 ευρώ.
Υπηρεσίες δερματολόγου, ενδοκρινολόγου, γαστρεντερολόγου, ουρολόγου, ρευματολόγου κλπ.
Αιμοληψίες κλπ για επιτόπου βιοχημικές εξετάσεις
Συνεργασίες με δίκτυο ανά την Αττική ιδιωτικών Διαγνωστικών Κέντρων
με απορρόφηση μέρους ή και όλης της συμμετοχής ΕΟΠΥΥ.
Συνεργασίες με ιδιωτικές κλινικές για νοσοκομειακή νοσηλεία με προσυμφωνημένο κλειστό τιμολόγιο.
Συνεργασίες με κλινικές κρατικών Νοσοκομείων για ταχεία αντιμετώπιση
σοβαρών περιστατικών.
Υπηρεσίες για το παιδί (παιδίατρος, παιδοψυχολόγος, παιδοψυχίατρος, λογοθεραπευτής, ορθοδοντικός με τιμολόγιο ΕΟΠΥΥ).
Το Πολυϊατρείο ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ προσφέρει:
Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης σε συνεργασία με ιατρούς ειδικοτήτων:
Παθολόγος, Ανδρολόγος, Ουρολόγος, Καρδιολόγος, Ορθοπεδικός,
Οφθαλμίατρος, Ρευματολόγος, ΩΡΛ, Οδοντίατρος (με τιμές ΕΟΠΥΥ).
Το Πολυϊατρείο ΠΑΤΡΑΣ προσφέρει προς το παρόν περιορισμένες υπηρεσίες, αλλά περιμένουμε σύντομα την αναβάθμισή του.
Μετά την εγγραφή σας, μέσω του Συλλόγου, κάθε πληροφορία και υπηρεσία (για όλους) παρέχεται από τη γραμματεία των Πολυϊατρείων, στο τηλ.
2105201800.

Ευαγγελία Ευστρατίου
Αρχιτέκτων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ
Ανακαινίσεις
Αρχιτεκτονικές εφαρμογές, Αρχιτεκτονικές
μελέτες και οικοδομικές άδειες.
Ατρειδών 7, Χαριλάου
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 6945 945863, 2311 210872

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ε. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ
Ειδ. Αλλεργιολόγος παίδων –
ενηλίκων – Στρατιωτικός Ιατρός
Αναπλ. Διευθυντής Αλλεργιολογικού
Τμήματος

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

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.

Τσίγκος Εμμανουήλ
Γενικός χειρουργός - Εξειδικευθείς
στην Ογκολογική Χειρουργική
Καρνεάδου 45
Κολωνάκι – 10676, Τηλ.: 2130067602

Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
Φαιδριάδων 11, Κυψέλη, 11364
Τηλ.: 210-8652992, Κιν.: 6974068066

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

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

8

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Σας γνωρίζουμε ότι η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. μετά από πρόταση του Συλλόγου μας και προκειμένου
να αντιμετωπισθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της μείωσης των συνταξιοδοτικών παροχών, έστειλε προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ της Ένωσης Τραπεζών κ. Νικόλαο Καραμούζη
το παρακάτω:

Θέμα:

Ανάληψη κοινής δράσης Ε.Ε.Τ. και Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. προκειμένου να
αντιμετωπισθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της μείωσης των
Συνταξιοδοτικών παροχών.

Κε Πρόεδρε του Διοικητικού Συμβουλίου,

Η χώρα μας διανύει ήδη τον 8ο χρόνο της πιο βαθειάς και μακροχρόνιας οικονομικής ύφεσης που έχει γνωρίσει στην νεώτερη ιστορία της. Το γεγονός αυτό σε
συνδυασμό με τις αποφάσεις των σημαντικών περικοπών στο ύψος των παροχών,
που λήφθηκαν μέσα στο πλέγμα των μνημονιακών «δεσμεύσεων», είχε ως συνέπεια
τη δραστική μείωση των εισοδήματος όλων των συνταξιούχων του Τραπεζικού μας
Συστήματος.
Οι συνταξιούχοι, σήμερα, τραπεζικοί υπάλληλοι είναι αυτοί οι οποίοι με την συνεχή
και άοκνη εργασία τους συνέβαλλαν αποφασιστικά στην δημιουργία των υψηλών καθαρών κερδών στο σύνολο, σχεδόν, των Πιστωτικών ιδρυμάτων επί σειρά ετών και
βέβαια είναι οι τελευταίοι που ευθύνονται για τη διόγκωση των επισφαλειών και την
έλλειψη στρατηγικής για τη δημιουργία επαρκών σχετικών προβλέψεων. Η συνετή
διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και η τήρηση συντηρητικών τραπεζικών πρακτικών θυσιάσθηκε ως άλλη «Ιφιγένεια» στον βωμό της επίτευξης υψηλής κερδοφορίας
και διανομής αντιστοίχων ετησίων μερισμάτων.
Δυστυχώς όμως οι πάσης φύσεως τραπεζικές υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν,
πολλές φόρες μάλιστα με την προτροπή των Διοικήσεων των Τραπεζών, εξακολουθούν να υφίστανται στο ακέραιο, με αποτέλεσμα οι συνταξιούχοι Τραπεζοϋπάλληλοι
μετά, την κατά μέσο όρο 50%, μείωση των εισοδημάτων τους, να ευρίσκονται, πλέον,
σε προφανή αδυναμία, να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους παρά την αναμφισβήτητη θέληση τους να είναι συνεπείς.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και γνωρίζοντας το υψηλό επίπεδο κοινωνικής
ευαισθησίας που σας διακρίνει, παρακαλούμε να αξιολογήσετε τις δυνατότητες ανάληψης κοινής δράσης με την Ο.Σ.Τ.Ο.Ε., προς τα αρμόδια όργανα των διοικήσεων των
τραπεζών, προκειμένου να εξετασθεί μια σειρά από εναλλακτικές ενέργειες οι οποίες
θα οδηγούσαν στην ελάφρυνση του επαχθούς βάρους και της ενίσχυσης των δυνατοτήτων ομαλής εξυπηρέτησης όλων των μορφών των Τραπεζικών Δανείων που έχουν
λάβει οι συνταξιούχοι τραπεζοϋπάλληλοι.
Προς την κατεύθυνση αυτή, λόγω του επείγοντος του θέματος, ζητάμε να ορίσετε, το συντομότερο δυνατό, κοινή συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο της
Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. στην οποία να τεθούν οι βάσεις και οι προϋποθέσεις επιτυχούς παρέμβασης σας.
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη θετική σας ανταπόκριση είμαστε δε
σίγουροι ότι θα κατανοήσετε την δικαιολογημένη αγωνία όλων των πρωτοβαθμίων συλλόγων των συνταξιούχων που αποτελούν τα μέλη της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.

Με Τιμή
Για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Συνταξιουχικών
Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος

                                   
Ο   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Η    ΠΡΟΕΔΡΟΣ      
ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΜΥΛΩΝΑΣ
ΕΛΕΝΗ    ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ – ΠΟΥΛΙΑ   

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ
Τα στοιχεία των Κύριων και Επικουρικών Συντάξεων που
υποβάλλονται στο Σύλλογο για τις Αγωγές μας, εφόσον έχουμε
μεταβολές λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας 55 ετών, λύσης γάμου,
συμπλήρωσης ηλικίας παιδιών ΠΡΕΠΕΙ να αποστέλλονται τα μηνιαία
σημειώματα ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ από κάθε μεταβολή.
Οι μεταβολές που είναι απαραίτητες να γνωστοποιούνται αφορούν τις
χρονικές περιόδους :
 Από 1.1.2013 – 30.4.2016 (στη φάση αυτή) για τις αντισυνταγματικές
μειώσεις των Νόμων 4051/2012 και 4093/2012.
 Από 1.6.2013 – 31.12.2018, για την Εισφορά ΕΟΠΥΥ στην Κύρια
Σύνταξη και
 Από 1.7.2015 – 31.12.2018, για την εισφορά ΕΟΠΥΥ στην
Επικουρική Σύνταξη.

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.
Συνεχίζονται οι ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ για την Αντισυνταγματικότητα των
Μειώσεων των Συντάξεων με τους Νόμους 4051/2012 και 4093/2012.
Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ για την διεκδίκηση της
μείωσης της εισφοράς υπέρ ΕΟΠΥΥ, σε Κύρια και Επικουρική Σύνταξη
καθώς και τον ορθό τρόπο υπολογισμού στην Κύρια Σύνταξη.
Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Συλλόγου: syntaxiouxosatebank.gr

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

