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ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Η ομόθυμη απόφαση και επιθυμία των Συλλόγων μας και των μελών τους, για ενοποίηση σε ένα Σύλλογο με ενιαία και αποτελεσματικότερη συνδικαλιστική έκφραση και δραστηριότητα, προς όφελος
όλων των συναδέλφων, πραγματοποιείται με την επεξεργασία και
κωδικοποίηση του νέου καταστατικού, το οποίο επεξεργάζεται από
Επιτροπή των δύο Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων.
Οι συναντήσεις των Συλλόγων για την ενοποίηση, γίνονται κάθε
Δευτέρα, στις 10:30, στα γραφεία του Συλλόγου.
Εκ προοιμίου, σας γνωρίζουμε ότι:
• Η επωνυμία του Συλλόγου παραμένει «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ»

•
•
•
•
•

Μέλη του Νέου Συλλόγου μπορούν να γίνουν και συνταξιούχοι
όλων των Τραπεζών του Ομίλου της Πειραιώς.
Θα εκλεγούν 15 ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη στο Δ.Σ. στην πρώτη εκλογική
διαδικασία που θα ακολουθήσει από την ενοποίηση, και 13 ΤΑΚΤΙΚΑ μέλη σε όλες τις επόμενες εκλογές.
Οι περιφερειακοί σύμβουλοι προτείνεται να είναι 8 αλλά αυτό
το θέμα θα εξετασθεί εκ’ νέου.
Τα μέλη θα ψηφίζουν αυτοπροσώπως, με επιστολή ψήφο ή και
ηλεκτρονικά.
Εκλογικά Κέντρα σε Αθήνα και σε άλλα μεγάλα αστικά κέντρα,
που θα ορίζονται από το εκάστοτε Γενικό Συμβούλιο.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ
4051/2012 ΚΑΙ 4093/2012
Συναδέλφισσες και Συνάδεφλοι,
Με αφορμή την πρόσφατη έκδοση της απόφασης του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης που στηρίζεται στις Αποφάσεις 2287/2015
και 2288/2015 της Ολομέλειας του ΣτΕ, και τη μεγάλη δημοσιότητα που
έχει λάβει το όλο θέμα, σας ενημερώνουμε για τις κινήσεις του Συλλόγου
μας, πριν τις Αποφάσεις του ΣτΕ και μέχρι σήμερα καθώς και για το τι
πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα :
• Οι διατάξεις των Νόμων 4051/2012 και 4093/2012, με τις οποίες
ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ακόμη περισσότερο, από 1.1.2012, οι μηνιαίες Κύριες και
Επικουρικές Συντάξεις μας και ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ τα Δώρα Χριστουγέννων
- Πάσχα και το Επίδομα Αδείας τόσο από τις Κύριες, [μέχρι 800,00 Ευρώ
το χρόνο], όσο και από τις Επικουρικές Συντάξεις μας, το ΣτΕ, με δύο
Αποφάσεις της Ολομέλειάς του, που εκδόθηκαν τον Ιούνιο 2015, έκρινε
τις σχετικές διατάξεις των Νόμων αυτών ως αντισυνταγματικές και,
συνεπώς, παράνομες.
• Λίγους μήνες αργότερα, η Κυβέρνηση νομοθέτησε τη ΜΗ κατάργηση
των διατάξεων των δύο αυτών Νόμων, παρά τις περί του αντιθέτου
εκκλήσεις του Συλλόγου μας, ο οποίος έχει υποβάλλει μια σειρά από

εναλλακτικές προτάσεις για το θέμα αυτό.
• Η άρνηση, από την πλευρά της Κυβέρνησης, να προβεί στη νομοθετική
ρύθμιση του θέματος, μας υποχρέωσε να προχωρήσουμε σε Ομαδικές
Αγωγές, [49 Συναδέλφων], που ασκήθηκαν από τα τέλη του 2015 και οι
οποίες θα αρχίσουν να εκδικάζονται μέσα στο 2019.
• Πριν από την έκδοση των Αποφάσεων του ΣτΕ, είχαν ήδη ασκηθεί, το
2013 και το 2014, δύο «δοκιμαστικές» αγωγές, η μία από τις οποίες, για
αποζημιώσεις από το ΕΤΕΑΕΠ, δικαίωσε τους ενάγοντες Συναδέλφους και
στις 8.10.2018 εκδικάσθηκε η Έφεση του Ταμείου κατά της πρωτόδικης
Απόφασης. Η άλλη, για αποζημιώσεις από το ΕΦΚΑ, συζητήθηκε, μετά
από αναβολές, στις 19.10.2018, στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών και
αναμένεται η έκδοση Απόφασης.
• Μετά τις διαστάσεις που έλαβε στα ΜΜΕ η Απόφαση του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, τα ερωτήματα που τίθενται από τους
Συναδέλφους είναι σχετικά με το ΤΙ πρέπει να κάνουν, για να
διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους.
 Επειδή, οι Συνάδελφοι που έχουν ήδη ασκήσει αγωγές, είναι περίπου
1.000, όταν οι δικαιούχοι αποζημίωσης είναι αρκετές χιλιάδες, θέτουμε
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στην κρίση σας τα εξής :

εναλλακτικούς τρόπους :

• Όσοι έχουν υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία, για την
άσκηση των Αγωγών αυτών και ΔΕΝ έχουν ειδοποιηθεί ότι υπάρχουν
εκκρεμότητες, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα άλλο, πέρα από το
να συγκεντρώνουν, από το 2016 και εφεξής, τα μηνιαία ενημερωτικά
σημειώματα Κύριας και Επικουρικής τους Σύνταξης που θα χρειασθούν
για τις Αποζημιωτικές Αγωγές, της επόμενης περιόδου, [Μαΐου 2016 –
Δεκεμβρίου 2019], για τις οποίες θα ενημερωθείτε σύντομα.

Πρώτον, από τους Συναδέλφους που μπορούν, αυτοπρόσωπα στα
Γραφεία του ΕΦΚΑ – Τοπικό Υποκ/μα Εντασσομένων Ταμείων και
Κλάδων – πρώην ΤΣΠΑΤΕ, (οδός Δραγατσανίου, αριθ. 8, πρώτος όροφος)
και στα Γραφεία του ΕΤΕΑΕΠ, (οδός Φιλελλήνων, αριθ. 13-15, ισόγειο),
λαμβάνοντας αριθμό πρωτοκόλλου της Αίτησής τους αυτής.
Δεύτερον, ταχυδρομικά, με συστημένη αλληλογραφία στις ως άνω
διευθύνσεις του ΕΦΚΑ – ΤΣΠΑΤΕ και του ΕΤΕΑΕΠ, αντίστοιχα, ζητώντας
να τους γνωστοποιηθεί ο αριθμός πρωτοκόλλου της Αίτησης τους.

• Όσοι, όμως, έχουν εκκρεμότητες πρέπει να τις τακτοποιήσουν το
συντομότερο δυνατό, για να μη παραγραφούν τα δικαιώματά τους έτους
2013.
• Επίσης, οι Συνάδελφοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά την
31.12.2013, ΔΕΝ χρειάζεται να υποβάλλουν Αίτηση, αφού το δικαίωμά
τους σε αποζημίωση, για το έτος 2014, παραγράφεται στις 31.12.2019,
μέσα στο οποίο διάστημα μπορούν να συμμετάσχουν σε κάποια από τις
ομαδικές Αποζημιωτικές Αγωγές που θα γίνουν.
• Όσοι δεν έχουν υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία
πρέπει να τα υποβάλλουν άμεσα στο Σύλλογο και, πάντως, μέχρι την
30.11.2018, για κάθε δε ενδεχόμενο, να υποβάλλουν, ΕΝΤΟΣ του
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018, από μία Αίτηση στο ΕΦΚΑ και στο ΕΤΕΑΕΠ, από τους
οποίους Ασφαλιστικούς Φορείς πρέπει να λάβουν αριθμό πρωτοκόλλου.
Με την Αίτησή τους αυτή, θα ζητούν να αποζημιωθούν, από 1.1.2013, για
τις αντισυνταγματικές, κατά το ΣτΕ, μειώσεις των μηναίων Συντάξεών τους
και τις καταργήσεις, επίσης από 1.1.2013, των Δώρων Χριστουγέννων
– Πάσχα και του Επιδόματος Αδείας που επέβαλαν οι αντισυνταγματικές
διατάξεις των Νόμων 4051/2012 και 4093/2012.
• Οι Συνάδελφοι που θα υποβάλλουν τις Αιτήσεις αυτές έχουν δικαίωμα
να προσφύγουν, με Αποζημιωτικές Αγωγές, μέσα σε διάστημα έξι (6)
μηνών, από την υποβολή τους, ΧΩΡΙΣ να έχουν απολέσει το δικαίωμά
τους να αποζημιωθούν και για το έτος 2013, ενώ όποιοι δεν υποβάλλουν
τις Αιτήσεις αυτές ή δεν ασκήσουν Αγωγή, μέσα στο 6μηνο, με την
προϋπόθεση, βεβαίως, ότι δεν θα λάβουν νωρίτερα αρνητική απάντηση
από τον ΕΦΚΑ ή το ΕΤΕΑΕΠ, θα δικαιούνται αποζημίωση από 1.1.2014
και μετά.
• Επειδή, έχει νομοθετηθεί να ισχύσει από 1.1.2019 η επιβολή νέων,
πλέον δυσβάστακτων περικοπών στις Συντάξεις μας, με την κατάργηση
του Επιδόματος Γάμου, την αντικατάσταση του Επιδόματος Τέκνων, με
προνοιακού τύπου επίδομα, και τη μείωση των Κύριων Συντάξεων μέχρι
18%, προτρέπουμε τους Συναδέλφους μας στην υποβολή των πιο πάνω
Αιτήσεων, μέσα στο Δεκέμβριο 2018 και μάλιστα προς τα τέλη του.
• Η υποβολή της Αίτησης, μπορεί να γίνει με τους εξής τρεις

Τρίτον, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά το ακόλουθο κείμενο:
«Αιτούμαι να αποζημιωθώ, με το ποσό των Ευρώ ……………….
για την περιουσιακή ζημία που έχω υποστεί, κατά το χρονικό
διάστημα από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013, λόγω εφαρμογής σε
βάρος των εκ Συντάξεως αποδοχών μου, των αντισυνταγματικών
διατάξεων των Νόμων 4051/2012 και 4093/2012, όπως έκρινε
το ΣτΕ, με τις υπ’ αριθ. 2287/2015 και 2288/2015 Αποφάσεις της
Ολομέλειάς του, με τις οποίες διατάξεις μειώθηκαν οι μηνιαίες
αποδοχές μου και καταργήθηκαν τα Δώρα Χριστουγέννων Πάσχα και το Επίδομα Αδείας, όπως αυτά μου καταβάλλονταν
μέχρι και το 2012, οι οποίες παράνομες μειώσεις και καταργήσεις
επέφεραν ισόποσο αδικαιολόγητο πλουτισμό στον Ασφαλιστικό
μου Φορέα. »
στην Αίτηση που είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ
(επιλογές: Συνταξιούχοι – Ηλεκτρονική Αίτηση Συνταξιούχων
στο ΕΦΚΑ για τις μειώσεις στην Κύρια και Επικουρική Σύνταξη).
Η συμπλήρωση της Αίτησης αυτής, γίνεται με χρήση των
κωδικών taxis net.
Προκειμένου, τέλος, η Αίτηση που θα υποβάλλετε να έχει τις
προϋποθέσεις του Νόμου, για την εξαμηνιαία αναστολή της παραγραφής
των δικαιούμενων αποζημιώσεών σας έτους 2013, στο κείμενό της
πρέπει να αναφέρεται το αιτούμενο ποσό της αποζημίωσής σας, από την
1.1.2013 έως και την 31.12.2013.
Το ποσό της αποζημίωσης που διεκδικείτε από καθένα από τους δύο
αυτούς υπόχρεους Ασφαλιστικούς Φορείς, [ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ], είναι
το ίδιο και στις δύο Αιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά κανόνα, τα
διεκδικούμενα ποσά από τον ΕΦΚΑ και τον ΕΤΕΑΕΠ είναι περίπου τα
ίδια. Το ποσό αυτό θα το υπολογίσετε πολλαπλασιάζοντας το ποσό της
ακαθάριστης – μικτής Κύριας Σύνταξής σας μηνός Οκτωβρίου 2018 επί
τον αριθμό 3 και θα το καταχωρήσετε στις Αιτήσεις σας, στρογγυλευμένο
προς την αμέσως μεγαλύτερη δεκάδα Ευρώ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜ. ΜΑΡΑΝΤΟΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ
Ο Συνταξιούχος ΑΤΕ

Προς το ΕΦΚΑ – Τοπικό Υποκατάστημα Εντασσομένων Ταμείων και Κλάδων, πρώην ΤΣΠΑΤΕ,
με έδρα στην Αθήνα, οδός Δραγατσανίου, αρ. 8
και
Προς το ΕΤΕΑΕΠ – ΕΛΕΜ, με έδρα στην Αθήνα, οδός Φιλλελήνων, αριθ. 13-15.

Δίμηνη έκδοση ιδιοκτησίας
του Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ
Γραφεία: Αμερικής 6, 6ος όροφος

Του / Της
Όνομα ............................................................
Επώνυμο ........................................................
Πατρώνυμο ....................................................
Κατοίκου .......................................................
Οδός ............................................................, αριθμ. ....................
ΑΜΑ ΕΦΚΑ ..................................... ΑΜ ΑΤΕ .............................................
ΑΔΤ ...................................................... ΑΜΚΑ ......................................................
ΑΦΜ .................................................... ΔΟΥ ...........................................................
Τηλ. ............................................................ κινητό .........................................................
Αιτούμαι να αποζημιωθώ, με το ποσό των Ευρώ .......................................................
για την περιουσιακή ζημία που έχω υποστεί, κατά το χρονικό διάστημα από 1.1.2013 μέχρι 31.12.2013, λόγω
εφαρμογής σε βάρος των εκ Συντάξεως αποδοχών μου, των αντισυνταγματικών διατάξεων των Νόμων 4051/2012
και 4093/2012, όπως έκρινε το ΣτΕ, με τις υπ’ αριθ. 2287/2015 και 2288/2015 Αποφάσεις της Ολομέλειάς του,
με τις οποίες διατάξεις μειώθηκαν οι μηνιαίες αποδοχές μου και καταργήθηκαν τα Δώρα Χριστουγέννων Πάσχα και το Επίδομα Αδείας, όπως αυτά μου καταβάλλονταν μέχρι και το 2012, οι οποίες παράνομες μειώσεις
και καταργήσεις επέφεραν ισόποσο αδικαιολόγητο πλουτισμό στον Ασφαλιστικό μου Φορέα.

......................... Δεκεμβρίου 2018
Ο / Η Αιτών/ -ούσα

Τηλ.: 210-3637726, 210-3623583
FAX: 210-3602101
Τιμή φύλλου: 0,1
Το e-mail του Συλλόγου μας είναι:
silsinate@hotmail.com
Εκδότης-Διευθυντής
Δημήτριος Μαράντος
Αίαντος 19Β, Κηφισιά, Τ.Κ. 145 64
Δημιουργικό / Εκτύπωση:
www.alkodi.gr
Αριστοτέλους 91, Πλ. Βικτωρίας
Τηλ.: 211-0121994
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - 1
ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ι. ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
1. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, με την υπ’ αριθ. 3037/2018
Απόφασή του, έχει κρίνει ότι :
> Οι περικοπές των Δώρων κλπ. στις Κύριες Συντάξεις και οι μηνιαίες μειώσεις στις Κύριες και Επικουρικές Συντάξεις, που έχουν επιβάλλει οι διατάξεις
των Νόμων 3845/2010, 3863/2010, 3986/2011 και 4024/2011, ΔΕΝ παραβιάζουν ούτε το Σύνταγμα, ούτε το άρθρο 1 του Π.Π.Π. της ΕΣΔΑ.
> Αντίθετα, οι μηνιαίες μειώσεις και οι καταργήσεις των Δώρων κλπ. στις
Κύριες και Επικουρικές Συντάξεις, που έχουν επιβάλλει οι διατάξεις των Νόμων 4051/2012 και 4093/2012, είναι αντισυνταγματικές και, παράλληλα, παραβιάζουν το άρθρο 1 του Π.Π.Π. της ΕΣΔΑ, [όπως έχει ήδη κρίνει και το ΣτΕ,
με την υπ’ αριθ. 2287/2015 Απόφαση της Ολομέλειάς του], επειδή θίγουν το
ελάχιστο αποδεκτό επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης των Συνταξιούχων.
> Με το δεδομένο αυτό, οι διατάξεις των δύο αυτών Νόμων, επειδή παραβιάζουν την ΕΣΔΑ, είναι, κατ’ άρθρο 28, παρ. 1 του Συντάγματος, «ανεφάρμοστες» και, συνεπώς, η αναδρομικότητα της αιτούμενης αποζημίωσης πρέπει
να ανατρέχει σε χρόνο προγενέστερο της 10.6.2015, οπότε εκδόθηκε η ως
άνω Απόφαση του ΣτΕ, η οποία όρισε την ημερομηνία αυτή ως αφετηρία της
αναδρομικότητας, για τις Αγωγές που θα ασκηθούν μεταγενέστερα, [όπως η
κρινόμενη Αγωγή από το ως άνω Δικαστήριο].
2. Με τις σκέψεις του αυτές, το Δικαστήριο αποφάσισε τα εξής :
> Ο ενάγων δικαιούται να αποζημιωθεί, για τη ζημία που έχει υποστεί, κατά
το χρονικό διάστημα από 1.1.2013 έως 23.7.2015, [ημερομηνία κατάθεσης
της Αγωγής του], λόγω της παράνομης κατάργησης των Δώρων κλπ και
της επίσης παράνομης μηνιαίας μείωσης της Κύριας και Επικουρικής του
Σύνταξης.

> Ο ενάγων δικαιούται αποζημίωση, για ηθική βλάβη που έχει υποστεί από
τις παραπάνω μειώσεις και καταργήσεις, την οποία όρισε στο ποσό των
50,00 Ευρώ.
> Τα επιδικασθέντα ποσά διέταξε να καταβληθούν νομιμοτόκως, με ετήσιο
επιτόκιο 6%, από την επίδοση της Αγωγής και μέχρις εξοφλήσεως.
ΙΙ. ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
3. Εφόσον το νομολογιακό προηγούμενο της πρωτόδικης αυτής Απόφασης
ΔΕΝ ανατραπεί στην κατ’ έφεση δίκη, τότε :
> Επιβεβαιώνεται η ορθότητα της από μέρους των μελών του Συλλόγου
αίτησης ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ, για τη ζημία που έχουν υποστεί από τις αντισυνταγματικές διατάξεις των Νόμων αυτών.
> Ενισχύεται, έτι περαιτέρω, η επιχειρηματολογία μας, για την αναδρομικότητα της αιτούμενης αποζημίωσης, [αρχικά από την 1.1.2012, στη συνέχεια από
1.1.2013 και, από το επόμενο έτος, από 1.1.2014], που στηρίζεται και στις
διατάξεις του άρθρου 22 του Νόμου 4274/2014.
> Δεν αμφισβητείται η 5/ετής παραγραφή των απαιτήσεών μας κατά του
ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, κατ’ άρθρο 137, παρ. Β’ του Νόμου 3655/2008.
4. Με τα δεδομένα αυτά, προτείνεται η ευρείας κλίμακας κινητοποίηση των
Συναδέλφων μας, για την από μέρους τους συμμετοχή σε Ομαδικές Αγωγές,
με βελτιωμένους όρους και διαδικασίες, με έναρξη την 2.1.2019, εξέλιξη
που θα ενισχυθεί με την αναμενόμενη έκδοση θετικής Απόφασης από το
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, στην Έφεση που έχει ασκήσει, σε βάρος μας, το
ΕΤΕΑΕΠ.
ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Πέμπτη
20/9/2018 στην αίθουσα «Δυτικομακεδόνων» Περιφερειακή Συνέλευση στη Θεσσαλονίκη, με τη συνεργασία του Συλλόγου μας και
της Ένωσης Συν/χων ΑΤΕ Βορείου Ελλάδος.
Συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν τον
κλάδο μας. Ετέθησαν ερωτήματα από συναδέλφους μας και δόθηκαν από το Προεδρείο,
ανάλογες απαντήσεις και ακούστηκαν αρκετές
προτάσεις.
Θεσσαλονίκη.

Η Συνέλευση σηματοδότησε ένα δυναμικό ξε-

κίνημα των διεκδικήσεων του Συνδικαλιστικού
κινήματος των Συνταξιούχων.
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 18/10/2018
Περιφερειακή συγκέντρωση στην Πάτρα η
οποία είχε μεγάλη επιτυχία.
Συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν τον
κλάδο και έγιναν ερωτήσεις.
Ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν.
Θα ακολουθήσουν Περιφερειακές Συγκεντρώσεις και σε άλλες πόλεις.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΣΤΟΕ
Στις 15 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα της ΟΤΟΕ
το 37ο Τακτικό Συνέδριο της ΟΣΤΟΕ.
Με αυτή την αφορμή, προγραμματίσθηκε Γενικό Συμβούλιο του Συλλόγου, για τον
προγραμματισμό δράσης 2019, καθώς και ενημέρωση των Περιφερειακών Συμβούλων με όποιες
εξελίξεις υπάρχουν, πάνω σε θέματα που μας αφορούν.
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ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - 2
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Από τα μέσα του 2010 οι συνταξιούχοι υφιστάμεθα ένα συνεχή οικονομικό διωγμό χωρίς τέλος με την Κυβέρνηση να έχει φέρει μέτρα που
θα εφαρμοσθούν τα επόμενα χρόνια από τους ασφαλιστικούς Φορείς
(ΕΤΕΑΕΠ και ΕΦΚΑ) και με παράνομες αποφάσεις εντείνουν τις συνέπειες σε βάρος μας.
Για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα μέτρα πρέπει να αντιδράσουμε τεκμηριώνοντας τις παρανομίες τους με παραστάσεις που γίνονται στα
Υπουργεία και με υπομνήματα.
Όταν οι προσπάθειες δεν οδηγούν σε κάποιο αποτέλεσμα αναγκαζόμαστε να προσφεύγουμε στη Δικαιοσύνη.
Με τις σκέψεις αυτές το Δ.Σ. θα εισηγηθεί να ακολουθήσουμε μια
σειρά από μέτρα για να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις προκλήσεις
δηλαδή τις αφαιμάξεις των συντάξεών μας.
Μπροστά μας έχουμε τις αγωγές για περικοπή των συντάξεών από
το 2012.
Για όσες συμφορές έχει επιφέρει ο ασφαλιστικός Νόμος του 2016,
προσφύγαμε στο ΣτΕ, με πιλοτική αγωγή.
Την ίδια πορεία θα ακολουθήσουμε και για τον ασφαλιστικό νόμο
του 2017 με προεξέχουσες αντιδράσεις στην κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων.
Όσον αφορά τις παράνομες αποφάσεις για την ολοσχερή διακοπή της
Επικουρικής Σύνταξης, θα συνεχίσουμε τον αγώνα με όλα τα μέσα που
διαθέτουμε, κυρίως με ένδικα μέσα για την επιτυχία του σκοπού μας.

Η δράση μας κατά του ΕΤΕΑΕΠ θα επεκταθεί κατά των αυθαιρεσιών
της Διοίκησής του, για τις δραματικές μειώσεις των Συναδέλφων με
λιγότερα από 32 χρόνια στην Επικούριση καθώς και στην απαράδεκτη
καθυστέρηση της έκδοσης των Επικουρικών Συντάξεων.
Θα συνεχίσουμε επίσης τις πιέσεις προς τον ΕΦΚΑ για την επιστροφή
των παρακρατηθέντων ποσών υπέρ ΕΟΠΥΥ, με τον νόμο 3986/2011.
Επίσης, θα συνεχίσουμε την πίεση προς τον ΕΦΚΑ για την ορθή λύση
των θεμάτων των νεώτερων συναδέλφων που αποχωρούν με αυτασφάλιση και για εκείνους που έφυγαν από την Τράπεζα Πειραιώς, το
Μάρτιο του 2013 και καλούνται να επιστρέψουν τη διαφορά στις συντάξιμες αποδοχές του 2015.
Σε σχέση με την παράνομη κατάσχεση του ακινήτου, ιδιοκτησίας του
Ταμείου Προνοίας (Πανεπιστημίου 4) οι αντιδράσεις μας σε συνεργασία
με το Προνοίας και το ΣΕΤΑΠ, θα είναι τα ένδικα μέσα, σε συνεργασία
με τον Πανελλήνιο Σύλλογο.
Για το ΤΥΠΑΤΕ, όσο και για το θέμα της απόσβεσης των δικαιωμάτων στη λήψη Επικούρησης είναι αναγκαία η συνδρομή του ΤΥΑΠΤΕ και
του ΕΛΕΜ από τις Διοικήσεις των οποίων έχουμε ζητήσει στοιχεία και
πιστεύουμε ότι θα συζητήσουμε όλα τα θέματα που μας ενδιαφέρουν
για να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου στη κοινή συνεδρίαση του, με τους Περιφερειακούς Συμβούλους στο Γενικό Συμβούλιο, στις 14.11.2018, θα διαμορφώσουν τον Προγραμματισμό Δράσης για το 2019.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 2019
H ενοποίηση των Συλλόγων
> Έγκριση των μέχρι σήμερα συμφωνηθέντων στην Επιτροπή Ενοποίησης.
> Κοινές συνεδριάσεις Δ.Σ. για το συντονισμό των ενεργειών μας.
> Συγκεκριμένες προτάσεις προς τον Πανελλήνιο Σύλλογο και αποστολή ενημερωτικής κοινής ανακοίνωσης στα μέλη των δύο Συλλόγων.
> Τροποποίηση του Καταστατικού – ψηφοφορία (μέσα στο 1ο 3μηνο του
2019).

Θέματα Υγείας
> 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 των 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.
Συναντήσεις για κοινή δράση με ΟΤΟΕ και με ΟΣΤΟΕ γι΄αυτά τα θέματα.
> Ασφαλιστήριο Υγείας σε συνεργασία με τον ΚΑΣΥΑΤΕ.

Οικονομικές Διεκδικήσεις
Επίλυση ορισμένων βασικών οικονομικών θεμάτων που απασχολούν
τους συναδέλφους όπως :
> Συνέχιση των ενεργειών (προσωπικών - δικαστικών) για τη διακοπή
των Επικουρικών Συντάξεων.
Συνεργασία με ΤΑΠΙΛΤ που αντιμετωπίζουν το ίδιο θέμα.
> 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 των αγωγών για τις αντισυνταγματικές μειώσεις στις Κύριες και Επικουρικές Συντάξεις.
> Άσκηση πίεσης στο Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ για συμμετοχή Συνταξιούχων στο
Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ.
Ανανέωση και εκσυγχρονισμός site Συλλόγου.
Υστερούμε στην επικοινωνία των πολλαπλών θεμάτων που αντιμετωπίζουμε.
Συναντήσεις με Προεδρεία ΣΕΤΑΠ, ΤΥΠΑΤΕ, ΚΑΣΥΑΤΕ, 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.
Συναντήσεις Διοικητικού Συμβουλίου με τους παραπάνω Φορείς.
Διοργάνωση Πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων
και Ημερίδων για σύσφιξη σχέσεων συναδέλφων.
Διοργάνωση Περιφερειακών Συνελεύσεων.
Κοινωνική Δραστηριότητα σε συνεργασία με τους Περιφερειακούς
μας συμβούλους.
Φιλανθρωπικές δραστηριότητες για την Τρίτη Ηλικία και αναζήτηση
πόρων από διάφορους φορείς σε συνεργασία με Ευρωπαϊκά προγράμματα για την Τρίτη Ηλικία.
Συμμετοχή σε προγράμματα τρίτης ηλικίας σε συνεργασία με την
ΟΣΤΟΕ.
Επιστολές για εγγραφή νέων μελών ειδικότερα στους αποχωρήσαντες μετά την εκκαθάριση της ΑΤΕ.
Συνέχιση επαφών για συνεργασία και με άλλους Οίκους Ευγηρίας.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕ
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θεματα που ενδιαφερουν
Α π ό την δρ ά σ η της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Συνάντηση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε
με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Την Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018, 15μελής αντιπροσωπεία
της ΑΓΣΣΕ, του μοναδικού τριτοβάθμιου εκπροσώπου των
συνταξιούχων της χώρας, επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλο και τον ενημέρωσε, τόσο
για τα προβλήματα των συνταξιούχων, όσο και για τις θέσεις
της για αυτά.
Η ενημέρωση αφορούσε τόσο σε θέματα μείωσης συντάξεων, προβλήματα Υγείας, Φορολογίας, κόκκινων δανείων,
όσο και σε θέματα οφειλών των συνταξιούχων σε Δημόσια
Ταμεία και ΔΕΗ.
Επίσης συζητήθηκαν θεσμικά θέματα της Συνομοσπονδίας.
Ο Πρόεδρος έδειξε ιδιαίτερη ευαισθησία και μας υποσχέθηκε ότι θα προσπαθήσει για την επίλυση των προβλημάτων
μας, στα πλαίσια πάντα των αρμοδιοτήτων του.
Η ΑΓΣΣΕ δεν θα πάψει να ενημερώνει και να αγωνίζεται
για την επίλυση των προβλημάτων των συνταξιούχων με
όλους τους εμπλεκομένους με τα θέματα της (Κυβέρνηση ,
πολιτικά κόμματα, κοινωνικούς φορείς).
Ελπίζουμε την ίδια ευαισθησία με τον Πρόεδρο να δείξει
και ο Πρωθυπουργός της χώρας και να μας καλέσει για διάλογο, κάτι που έχουμε ζητήσει από καιρό.
Επιτέλους σε αυτόν τον τόπο πρέπει να μάθουμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα και απλά και να καταλαβαινόμαστε.

Συνάντηση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε με τον νέο Διοικητή του ΕΤΕΑΕΠ
Στις 27/9/2018 αντιπροσωπεία του Προεδρείου της Α.Γ.Σ.Σ.Ε, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Γιάννη Ιορδανίδη , τον Γεν.Γραμματέα Πέτρο
Βογιατζή, τον Οργανωτικό Γραμματέα Κων.Κοντούλη και τον Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα Δημ.Ανδρεαδάκη, επισκέφθηκε τον Διοικητή του
ΕΤΕΑΕΠ κ.Μπρίκη και συζήτησαν θέματα που αφορούν στους συνταξιούχους της χώρας.
Κατά την συνάντηση τονίστηκε ιδιαίτερα η καθυστέρηση έκδοσης των επικουρικών συντάξεων. Σημειώνεται ότι εκκρεμούν 95.000
επικουρικές συντάξεις. Είχαμε την διαβεβαίωση ότι τα μεν εφάπαξ θα τακτοποιηθούν σύντομα, ενώ για τις επικουρικές συντάξεις έχει αρχίσει
και αυξάνεται ο ρυθμός έκδοσής τους. Τονίζεται ιδιαίτερα η καλή επικοινωνία που υπάρχει με το Ταμείο και συμφωνήσαμε να είμαστε σε διαρκή
επαφή για την επίλυση τυχόν προβλημάτων των ασφαλισμένων.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΑΣ - Η ΑΧΡΟΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ
Ένα βαθύ συναίσθημα αποτυχίας με κατέκλυσε. Η αυτοεκτίμησή μου έπεσε στο ναδίρ. Βασανιζόμουν από σκέψεις του
τύπου «τι έπρεπε να είχα κάνει για να μη φύγει», «γιατί δεν μπόρεσα να ελέγξω τα γεγονότα» και όλα τα συναφή.
Για μια ακόμη φορά άρχισα να ζώ σαν ασκητής, θρηνώντας πάνω απ’ τα ερείπια του γάμου μου. Το φυσικό επακόλουθο
ήταν να ξαναβρεθώ στη δερμάτινη πολυθρόνα του φιλοσοφικού συμβούλου.
«Πρέπει να συνειδητοποιήσεις ότι τίποτα δεν είναι μόνιμο. Όλων των πραγμάτων η ύπαρξη εμπεριέχει μια μεταβαλλόμενη φύση, και η ανθρώπινη ύπαρξη είναι συνυφασμένη με την έννοια της αλλαγής.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Ψυχογιός
ISBN: 978-618-01-2291-6
ΣΕΛ.: 872
ΤΙΜΗ: €25,50
Κωνσταντινούπολη - Μια ιστορία τριών πόλεων
Μπέτανι Χιουζ
Από την εποχή του λίθου και τους πρώτους
αποίκους από τα Μέγαρα στην κλασική εποχή, η
Μπέτανι Χιουζ ξετυλίγει την αφήγηση αυτού του
μαγνητικού τόπου έως τις αρχές του 20ού αιώνα
και από το προσκήνιο περνούν πρωταγωνιστές και δευτεραγωνιστές
της ιστορίας που μοιάζουν να αποκτούν σάρκα και οστά, ενώ στο
φόντο παραμένει σταθερά η πόλη που αγάπησαν με πάθος κυρίαρχοι
και κυριαρχούμενοι.

ΕΚΔΟΣΕΙΣ Μεταίχμιο
ISBN: 978-618-03-0856-3
ΣΕΛ.: 496
ΤΙΜΗ: €18,80
Βυζάντιο - Ένας άγνωστος κόσμος
Τζόναθαν Χάρις
Ο Βρετανός ακαδημαϊκός που ειδικεύεται στο
Βυζάντιο ασχολείται εδώ με τις ιστορικές
φυσιογνωμίες, τις δυναστείες και τους τόπους
που έπαιξαν ρόλο στην ιστορία της αυτοκρατορίας.
Στη μελέτη του καταπιάνεται με την κοινωνική, την πολιτική,
τη στρατιωτική, τη θρησκευτική και την καλλιτεχνική ζωή του
Βυζαντίου, αναδεικνύοντας έναν πολιτισμό πλούσιο σε αντιθέσεις,
που συνδυάζει την ορθοδοξία με τον παγανισμό και την κλασική
ελληνική παιδεία με τη ρωμαϊκή ισχύ.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Στις 17/10/2018, πραγματοποιήθηκε η ημερήσια εκδρομή στην Υπάτη.
Τους συμμετέχοντες ξενάγησε στα αξιοθέατα της περιοχής ο συνάδελφος κ. Κοτσίλης Κων/νος του οποίου, η
Υπάτη, είναι ιδιαιτέρα πατρίδα
του.
Το Δ.Σ του Συλλόγου μας
τον ευχαριστεί από καρδιάς.

Ο Σύλλογός, πραγματοποίησε στις 4-11 Οκτωβρίου
2018, εκδρομή στην ΤΟΣΚΑΝΗ, στα πανέμορφα Κρεμαστά
Χωριά Τσινκουεντέρε.
Ευχαριστούμε τα μέλη που
συμμετείχαν και μας εμπιστεύτηκαν για μια ακόμη
φορά.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ με το RIKA TRAVEL
1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ - 6ήμερη Εκδρομή 22-27/12/2018
ΜΟΝΟ 295 Ευρώ το άτομο
Θα επισκεφθούμε τα Πριγκηπόνησα με τα παλιά αρχοντικά και την Θεολογική
Σχολή, θα θαυμάσουμε τη γέφυρα του Βοσπόρου, την Αγιά Σοφιά, το Τοπ Καπί,
το Μπλέ Τζαμί, το Υδραγωγείο, τον Ιππόδρομο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο,
τη Μονή Βλαχερνών, το Μπαλουκλί και την κλειστή αγορά το (Καπαλί Τσαρσί).
Επίσης θα κάνουμε ημερήσια εκδρομή στη Χιλή, στα παράλια της Μαύρης θάλασσας στο Ελληνικό χωριό SILE και την γραφική AGVA.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
• Εκδρομές- μεταφορές- περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν
• 3 διανυκτερεύσεις στην Κων/πολη με ημιδιατροφή σε 4* ξενοδοχείο
• 2 διανυκτερεύσεις στην Ελλάδα με πρωινό
• Ελληνόφωνος ξεναγός και αρχηγός
****ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΣΤΑ ΧΑΝΟΥΜΑΚΙΑ

2. ΤΡΙΚΑΛΑ - 3ημερη Εκδρομή 24-26/12/2018
ΜΟΝΟ 135 Ευρώ το άτομο
(ΜΥΛΟΣ ΞΩΤΙΚΩΝ-ΜΕΤΕΩΡΑ-ΕΛΑΤΗ-ΠΕΡΤΟΥΛΙ)
Θα θαυμάσουμε την όμορφα στολισμένη και φωταγωγημένη πόλη των Τρικάλων
με το Φρούριο και τον ποταμό Ληθαίο και θα ζήσουμε τη μαγεία των Χριστουγέννων στον « ΜΥΛΟ ΤΩΝ ΞΩΤΙΚΩΝ».
Θα επισκεφθούμε τα Μετέωρα, το Κουρσούμ Τζαμί, το Περτούλι, την Ελάτη και
τη λίμνη Πλαστήρα.
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
• Μεταφορές-εκδρομές-περιηγήσεις με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν.
• 2 διανυκτερεύσεις στην Καλαμπάκα σε 4* ξενοδοχείο
• ημιδιατροφή
• Αρχηγός-συνοδός
****ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΤΑΒΕΡΝΑ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 9-10 Φεβρουαρίου 2019
Ο Σύλλογός μας διοργανώνει 2ήμερη εκδρομή (Πολιτιστικού και Θρησκευτικού ενδιαφέροντος) στη Θεσ/νίκη.
1η μέρα: Συγκέντρωση στην πλατεία Κολοκοτρώνη και αναχώρηση για Δίον & Βεργίνα (όπου θα γίνει επίσημη ξενάγηση από τοπικό ξεναγό) με
ενδιάμεσες στάσεις. Άφιξη στη Θεσσαλονίκη. Διανυκτέρευση σε κεντρικό ξενοδοχείο.
2η μέρα: Πρωινό και βόλτα στην όμορφη συμπρωτεύουσα και επίσκεψη προσκύνημα στο μοναστήρι του Οσίου Παϊσιου. Επιστροφή στην Αθήνα
αργά το απόγευμα.
Κόστος 90 Ευρώ /άτομο σε δίκλινο δωμάτιο.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καθημερινά 8-3 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου. Υπεύθυνη: κα Στούμπη Μαίρη.
Τηλέφωνα: 210/3637726 και 210/3623583
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
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ
Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής
Δημήτριος Τσιούλος
Ιατρός Παθολόγος
Δ. Βερνάρδου 26, Βριλήσσια 15235
Τηλ. 210 6848551, Κιν. 693 6531100
Ειδικές τιμές στους συνταξιούχους ΑΤΕ

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

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

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

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

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Κουρεμάδα Ελισάβετ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΔΕΒΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Χειρούργος οδοντίατρος
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

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

Ειδικευθείς εις Α΄ Χειρουργική Κλινική
ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»
Τηλ.: 210-9656291 – 6972728331
ikaraiskos@gmx.com
www.ikaraiskos.gr & Yiannis Karaiskos

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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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).
2. Το Ομαδικό Ασφαλιστήριο θα κάνει δεκτούς και τις ηλικίες 71-80 ετών, σε ποσοστό 5% επί του συνόλου.
3. 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 ο Νοέμβριος του 2018.
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.
Για τα παιδιά άνω των 18 ετών, η συμμετοχή είναι 20 ευρώ.

•
•

Τα Πολυϊατρεία λειτουργούν :




ΑΘΗΝΑ : Σταδίου και Σανταρόζα γωνία.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : Τσιμισκή 85 – 3ος όροφος (πλησίον Μητρόπολης).
ΠΑΤΡΑ : Βασ. Γεωργίου 6 – 2ος όροφος (αναμένεται η λειτουργία του).

Στο πρόγραμμα ήδη, συμμετέχουν 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).
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

Οδοντιατρεία με τιμές ΕΟΠΥΥ.
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
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ΔΙΑΦΟΡΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 2013
Για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των Συναδέλφων που δεν θα έχουν αποστείλει στο Σύλλογο,
τα απαραίτητα στοιχεία, για την κατάθεση αγωγής
ΜΕΧΡΙ 30.11.2018, είναι σκόπιμο να υποβάλλουν την
ηλεκτρονική Αίτηση μέσω του ΕΦΚΑ, για να διακόψουν
την παραγραφή των απαιτήσεών τους, για το έτος 2013
και να πάρουν παράταση 6 μηνών, από την ημερομηνία
κατάθεσης για άσκηση αγωγής.
Παρακαλείστε όσοι, επιθυμείτε να ασκήσετε αγωγή,
μετά την υποβολή της αίτησης, να αποστείλετε τα
δικαιολογητικά έως τα τέλη Μαρτίου 2019.

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 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.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ακολουθούμε τα εξής βήματα:
Πληκτρολογούμε: www.efka.gov.gr
Συνεχίζουμε στην επιλογή: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
Επιλέγουμε: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
Συνεχίζουμε: ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Και συμπληρώνουμε τα εξής στοιχεία:
•Α.Μ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τα 7 πρώτα ψηφία)
•Α.Μ. ΔΙΑΣ (15 ψηφία συνεχόμενα, χωρίς κενά)
•Μήνας
•Έτος
•Εισαγωγή Κωδικού Οπτικού Επιβεβαίωσης
•Εκτύπωση.
Όσοι δεν έχουν τον Α.Μ. ΔΙΑΣ 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 ακολουθούμε τα εξής βήματα:
Πληκτρολογούμε: www.eteaep.gov.gr
Συνεχίζουμε στην επιλογή: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Επιλέγουμε: ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΤΕΑΕΠ
Συνεχίζουμε: ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΓΕΝ.ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
(TAXISNET).
Επιλέγουμε τον μήνα που επιθυμούμε.
Επίσης, θα βρείτε τον Επανυπολογισμό της επικουρικής σύνταξης.
ETEAΕΠ
Φιλελλήνων 13-15, ΤΚ 10557, Αθήνα
Τμήμα : Επικουρικό ΑΤΕ bank
Τηλ. : 2105219716, 2105219795
Η πληροφόρηση παρέχεται από τον Μάρτιο του 2015 και εφεξής
ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΦΕΥΓΟΥΝ
Θεόδωρος Πέππας
συνταξιούχος Δ/ντής της Α.Τ.Ε.
Τα άνθη μαραίνονται
Τα φύλλα ξεραίνονται
Ο χρόνος περνά
Και μόνο ο θάνατος
Επλάσθη αθάνατος
Ποτέ δεν γερνά
Αδυσώπητος και σκληρός ο θάνατος, όταν μας παίρνει αγαπητά μας
πρόσωπα, με τα οποία οι δεσμοί μας
ήσαν στενοί, άρρηκτοι και δυνατοί.
Ύστερα από επώδυνες και όχι μεγάλης διάρκειας περιπέτειες της υγείας
του και παρά τους αγώνες της συζύγου του και των παιδιών του, αφού
έδωσε την τελευταία μάχη της ζωής
του, αναχώρησε προς την αιωνιότητα ο πολύ αγαπητός φίλος και συνάδελφος Θεόδωρος Πέππας, στις 10
Αυγούστου.
Ο Θεόδωρος ή Λιάκος, όπως συχνά
τον λέγαμε, ήταν προικισμένος με

πολλές αρετές, έκφραση αρρενωπή,
δυναμική, φιλική και ευθύτητας σε
όσους τον πλησίαζαν, συνέθεταν τη
φυσιογνωμία του προσφιλή συνομιλητή, του άριστου οικογενειάρχη,
συζύγου και πατέρα, αρετές που
σπανίζουν σ’ αυτούς τους άνυδρους
και πέτρινους χρόνους.
Αναμοχλεύω το παρελθόν, όταν
γνωριστήκαμε στην Τράπεζα και
συμπορευθήκαμε σε πολλές καλές
και δύσκολες φάσεις της υπηρεσιακής μας ζωής. Σοβαρός, λιγόλογος,
ευθύς και δημιουργικός και πολλές
φορές σιωπηλός, χαρίσματα ανωτερότητας.
Στη σύζυγο και τα παιδιά του, που
τόσο αγαπούσε, εύχομαι την εξ
ύψους παρηγοριά. Να ζουν, να ευτυχούν, να τον θυμούνται, να τον τιμούν και να τον μνημονεύουν.
Αιωνία η μνήμη σου αξέχαστε
φίλε Θόδωρε
Λευτέρης Γαλετάκης,
Ηράκλειο Κρήτης

