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Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ATE

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

Το 2018 έκλεισε ο πρώτος Κύκλος, με την κατάθεση 25 ομαδικών 
αποζημιωτικών αγωγών, από μέλη του Συλλόγου ή κληρονόμους 
τους. Από τις αρχές του 2019 ξεκινά ένας ΝΕΟΣ Κύκλος, ο οποί-
ος θα ολοκληρωθεί ΕΑΝ και ΟΤΑΝ ακυρωθούν, καθ’ οιονδήποτε 
τρόπο, οι αντισυνταγματικές διατάξεις των Νόμων 4051/2012 και 
4093/2012.

Μετά τον επανυπολογισμό, αρχικά των Επικουρικών, [τον Αύγου-
στο 2016], και πρόσφατα, [το Μάρτιο 2019], των Κύριων Συντά-
ξεών μας, διαπιστώνεται ότι εξακολουθούμε να υφιστάμεθα τις 
δυσβάσταχτες συνέπειες των παράνομων, ως αντιβαινουσών στο 
Σύνταγμα και στην ΕΣΔΑ, μειώσεων των μηνιαίων Συντάξεών μας 
και καταργήσεων των Δώρων Χριστουγέννων – Πάσχα και του Επι-
δόματος Άδειας, τα οποία λαμβάναμε μέχρι και το 2012, ως αποτέ-
λεσμα των αντισυνταγματικών διατάξεων των δύο ως άνω Νόμων.

Για την αποκατάσταση των συνεπειών αυτών, που μας ακολου-
θούν ακόμη και μετά το Νόμο 4387/2016, ΞΕΚΙΝΑΜΕ ένα Νέο Κύ-
κλο Ομαδικών Αποζημιωτικών Αγωγών των 49 μελών του Συλλό-
γου εκάστη. 

Αναλυτική Ανακοίνωση για το θέμα καθώς και τα έγγραφα του 
κάθε δικηγορικού γραφείου, θα βρείτε στην ιστοσελίδα του Συλ-
λόγου  syntaxiouxosatebank – ενημέρωση της 6.2.2019 - η οποία 
παρακαλούμε να διαβαστεί για να αποφευχθούν ανεπιθύμητες 
καθυστερήσεις.

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ

συνέχεια στη σελίδα 2

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

1. Αντίγραφο Πράξης Απονομής Κύριας Σύνταξης ή Απόφαση Δ/
ντή του ΙΚΑ, με τους χρόνους ασφάλισης (αναζήτηση ΕΦΚΑ 
(ΑΤΕ) Δραγατσανίου 8 – 10559, 2103621304).

2. Αντίγραφο Πράξης Απονομής Επικούρησης (αναζήτηση ΕΤΕΑΕΠ 
(ΑΤΕ-ΕΛΕΜ) Φιλελλήνων 13-15 - 10557, 2105219716).

3. Ενημερωτικά Σημειώματα Κύριας Σύνταξης, Ιανουαρίου 2015, 
Δεκεμβρίου 2018 και της πιο πρόσφατης σύνταξης 2019.

4. Ενημερωτικά Σημειώματα Επικουρικής Σύνταξης, Ιουλίου και 
Αυγούστου 2016 καθώς και της πιο πρόσφατης επικούρησης 
2019.

5. Ενημερωτικά Σημειώματα Ανάλυσης Επανυπολογισμού Κύ-
ριας (δεν υπάρχει ακόμα) και Επικουρικής Σύνταξης (το πορ-
τοκαλί κουτάκι, δίπλα στην επιλογή εκτύπωση).  

6. Εξουσιοδότηση του Δικηγόρου της επιλογής σας με θεωρημένο 
το ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ, από ΚΕΠ ή Αστυν. Τμήμα.

7. Ιδιωτικό Συμφωνητικό του Δικηγόρου της επιλογή σας, ΣΕ 3 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ (απλή, πρωτότυπη υπογραφή).

8. Φωτοτυπία ταυτότητας, 2 όψεων.
9. Αντίγραφο Κατάθεσης των 20 ευρώ, στο λογαριασμό του δι-

κηγόρου της επιλογής σας, που καλύπτει το κόστος του Πρω-
τοδικείου.

10. Αντίγραφο ηλεκτρονικής αίτησης στο ΕΦΚΑ (όποιοι την έχουν 
υποβάλλει εντός του 2018, ΠΡΟΣΟΧΗ: ισχύει για 6 μήνες από την 
ημερομηνία υποβολής).

  

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΤΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Σε συνέχεια των όσων δημοσιεύτηκαν για το θέμα αυτό στο προ-
ηγούμενο τεύχος της εφημερίδας του Συλλόγου μας, είμαστε στην 
ευχάριστη θέση να σας γνωστοποιήσουμε ότι η συσταθείσα μικτή 
επιτροπή από εκπροσώπους και των δύο Συλλόγων για την σύντα-
ξη του νέου Καταστατικού του ενοποιημένου Συλλόγου, ολοκλή-
ρωσε τις εργασίες της και παρέδωσε το νέο Καταστατικό ολοκλη-
ρωμένο στα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων. 

Αφορά δε σε ένα καταστατικό σύγχρονο προορισμένο να εξυπη-
ρετήσει τις ανάγκες του νέου Ενοποιημένου Συλλόγου και των 
μελών του με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ»

           
•	Στην	 έγκριση	 του	 Καταστατικού	 από	 τα	 Διοικητικά Συμβούλια 

των προς ενοποίηση Συλλόγων με ενδεχόμενες τυχόν συμπλη-
ρώσεις και βελτιώσεις.

•	Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για την έγκριση του 
Κωδικοποιημένου Καταστατικού. 
•	Έγκριση	του	ψηφισθέντος	από	τη	Γενική	Συνέλευση	Καταστατικού	

και από το αρμόδιο Δικαστήριο.
•	Ομαδική ένταξη των μελών του Πανελληνίου Συλλόγου Συντα-

ξιούχων ΑΤΕ στον Σύλλογο Συνταξιούχων ΑΤΕ, σύμφωνα με 
τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεών του. 
•	Μεταφορά	 της	περιουσίας	 του	Πανελληνίου	 (τραπεζικές	καταθέ-

σεις - έπιπλα & σκεύη) και του αρχείου του, στον Σύλλογό μας.
•	Γνωστοποίηση στο ΕΦΚΑ σχετικά με τις συνδικαλιστικές ει-

σφορές των μελών του Πανελληνίου Συλλόγου, οι οποίες στο 
μέλλον, θα παρακρατούνται υπέρ του Συλλόγου Συνταξιούχων 
ΑΤΕ. 

Τα επόμενα βήματα αφορούν:
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Ο ΣυνταξιΟυχΟΣ ατΕ

Δίμηνη έκδοση ιδιοκτησίας

του Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ

Γραφεία: Αμερικής 6, 6ος όροφος

Τηλ.: 210-3637726, 210-3623583

FAX: 210-3602101

Τιμή φύλλου: 0,1

Το e-mail του Συλλόγου μας είναι:

silsinate@hotmail.com

Εκδότης-Διευθυντής

Δημήτριος Μαράντος

Αίαντος 19Β, Κηφισιά, Τ.Κ. 145 64

Δημιουργικό / Εκτύπωση:

www.alkodi.gr

Αριστοτέλους 91, Πλ. Βικτωρίας

Τηλ.: 211-0121994

11. Ενημερωτικά Σημειώματα Κύριας και Επικουρικής Σύντα-
ξης των μηνών, πριν και μετά από κάθε τυχόν μεταβολή για 
οποιονδήποτε λόγο των αντισυνταγματικών μειώσεων, κατά 
την περίοδο από 1.1.2013 έως κάποιο μήνα του 2019.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

1. Ενημερωτικά Σημειώματα Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης του 
μήνα θανάτου του Συνταξιούχου.

2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Συνταξιούχου.
3. Πιστοποιητικό Πλησιεστέρων Συγγενών.
4. Πιστοποιητικό περί ΜΗ Δημοσίευσης Διαθήκης  (έχει 6μηνη ισχύ).
5. Διαθήκη (όπου υπάρχει).
6. Πράξη Αποδοχής Κληρονομιάς ή Πιστοποιητικό ΜΗ Αποποίησής 

της. 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ 
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

5032 060279 834

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
& ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

5015 015865 771

ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗ ΑΜΑΛΙΑ 5104 087768 064

ΤΣΕΛΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 6061 010135 789

ΠΡΟΣΟΧΗ:
•	 Η κατάθεση των 20 ευρώ, γίνεται απευθείας, στους λογαριασμούς των Δικηγορικών Γραφείων.
•	 Τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στο Σύλλογο (Αμερικής 6, 10671, Αθήνα).
•	 Όσοι έχουν καταθέσει ήδη αγωγή, το χρονικό διάστημα που αυτή καλύπτει, είναι μέχρι και τον Απρίλιο του 2016. Κατά συνέπεια ακόμα 

και όσοι έχουν προσφύγει ήδη στη δικαιοσύνη, μπορούν να προσφύγουν για το επόμενο χρονικό διάστημα, αποστέλλοντας εκ νέου τα 
δικαιολογητικά τους. 

•	 Οι αγωγές κατατίθενται σε ομάδες των 49 μελών. 
•	 Ο τρόπος εκτύπωσης των εκκαθαριστικών αναλύεται σε κάθε φύλλο της εφημερίδας μας. 

Για κάθε διευκρίνιση απευθυνθείτε στα τηλ. του Συλλόγου 2103637726 και 2103623583, καθημερινά 8:00 – 15:00 και στο 6974330245.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΤΖΕΝΤΑ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
AΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ 4051  ΚΑΙ 4093/2012

Προσδιορισμός συζήτησης 

Αποστολίδης 
6 Μαΐου 2019 -  (2η, 3η και 4η ομαδική αγωγή)

10 Μαΐου 2019 – (5η και 6η ομαδική αγωγή)

10 Ιουνίου 2019 –  (1η ομαδική αγωγή)

19 Ιουνίου 2019 –  (7η ομαδική αγωγή)

Τσέλιου
6 Ιουνίου 2019 –  (1η ομαδική αγωγή)

ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αποστολίδης
24 Μαΐου 2019 

4 Ιουνίου 2019  - (ΑΜΕΑ)

Χαιρετίζουμε την εκλογή του κ. Γιώργου Μαλαμή, γραμματέα του Συλλό-
γου μας, στη θέση του Αντιπροέδρου της ΟΣΤΟΕ. 

Η παρουσία μας, στην Ομοσπονδία Τραπεζικών Συνταξιούχων είναι δυνα-
μική, αφού 4 μέλη του Συλλόγου μας, κατέχουν θέσεις στο Δ.Σ.: 
Γεώργιος Μυλωνάς – Γενικός Γραμματέας, Γιώργος Μαλαμής – Αντιπρόε-
δρος, Νίκος Λεβέντης και Δημήτρης Ανδρεαδάκης – μέλη Δ.Σ.

Ευαγγελία Ευστρατίου
Αρχιτέκτων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ

Ανακαινίσεις
Αρχιτεκτονικές εφαρμογές, 

Αρχιτεκτονικές μελέτες και οικοδομικές 
άδειες. 

Ατρειδών 7, Χαριλάου
Θεσσαλονίκη

Τηλ. 6945 945863, 2311 210872

Τα νέα 
της 

ΟΣΤΟΕ
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  ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ - 1

ΕΑΣ & ΠΡΟΣΦΥΓΗ 
ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Καθημερινά δεχόμαστε τηλέφωνα και 
ερωτήσεις σχετικά με νομιμότητα της πα-
ρακράτησης της ΕΑΣ αλλά και την ορθότη-
τα του τρόπου που αυτή υπολογίζεται. 

Έτσι	θέτουμε	υπόψη	τα	κάτωθι:

•	 Η ΕΑΣ επιβλήθηκε αρχικά με τον Νόμο 
3863/2010, για τον Ιδιωτικό Τομέα, με 
τον Νόμο 3865/2010, για τον Δημόσιο 
Τομέα, και ακολούθως συμπληρώθηκε 
με τον Νόμο 3986/2011.

•	 Κατά της συνταγματικότητας της Ει-
σφοράς αυτής υποβλήθηκαν προ-
σφυγές  στο ΣτΕ, τόσο για τη μείωση 
που επέφερε στις Κύριες Συντάξεις, 
όσο και για τη μείωση που επέφε-
ρε στις Επικουρικές, για τις οποίες, 
μάλιστα, προσφεύγοντες ήταν και οι 
τότε Πρόεδροι των δύο Συλλόγων 
του χώρου, Συναδέλφοι Γιώργος 
Μυλωνάς και Ανδρέας Γραμματικός.

•	 Το ΣτΕ, με τις υπ’ αριθμ. 2289/2015 
και 2290/2015 Αποφάσεις της Ολομέ-
λειάς του έκρινε, ότι, για τον Ιδιωτικό 
Τομέα, στον οποίο υπαγόμαστε, η ΕΑΣ, 
τόσο στις Κύριες όσο και στις Επι-
κουρικές Συντάξεις, είναι συμβατή με 
τις επιταγές του Συντάγματος και της 
ΕΣΔΑ.

•	 Συνάδελφοι άλλου χώρου του Ιδιω-
τικού επίσης Τομέα που προσέφυγαν 
στη Δικαιοσύνη, για την επιστρο-
φή της ΕΑΣ στις Κύριες Συντάξεις 
τους, προσέκρουσαν στις ως άνω 
Αποφάσεις του ΣτΕ, με αποτέλε-
σμα να απορριφθούν οι Προσφυ-
γές τους, (αριθμός Απόφασης Δι-
οικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 
21574/2017).

•	 Το γεγονός ότι στις αρχές του 2017 η 
Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου 
έκρινε διαφορετικά τη συνταγματι-
κότητα της ΕΑΣ,  για τους Δημόσιους 
Υπαλλήλους, δεν φαίνεται, προς το 
παρόν, να ασκεί κάποια επίδραση στον 
Ιδιωτικό Τομέα.

Παρ’ όλα αυτά, ο Σύλλογος, έχει απο-
ταθεί σε τρία δικηγορικά γραφεία, προ-
κειμένου να εξετάσουν εκ νέου, το θέμα 
και ανάλογα με τις απαντήσεις τους, θα 
κινηθούμε. 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ

Το θέμα της πλήρους διακοπής της Επικουρικής Σύνταξης,  προσπαθούμε να το 
αντιμετωπίσουμε με κάθε δυνατό τρόπο, αφού ο αριθμός των συνταξιούχων που 
υφίστανται τις συνέπειες της απόφασης του ΕΤΕΑ, νυν ΕΤΕΑΕΠ, έχει ξεπεράσει 
τις 2.500 συναδέλφους και αν δεν ανατραπεί, όλοι θα υποστούμε τις συνέπειες, σε 
βάθος χρόνου.

Μέχρι σήμερα, δεν έχουμε αποτέλεσμα, αφού οι εκάστοτε Κυβερνώντες αρνού-
νται να δώσουν πολιτική λύση και η προσφυγή στα Δικαστήρια είναι διαδικασία 
χρονοβόρα. Στις 24 Μαΐου και στις 4 Ιουνίου 2019, αναμένουμε να συζητηθούν, 
δοκιμαστικές  αποζημιωτικές αγωγές του Συλλόγου στο Διοικητικό Πρωτοδικείο. 

Παρόλα αυτά, οι οχλήσεις μας προς τη Διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ, είναι συνεχείς και 
προσπαθούμε με κάθε τρόπο, να διατηρούμε στην επικαιρότητα το θέμα, να τονί-
ζουμε το πρόβλημα, την παρανομία που συντελείται και την πλήρη αδικία σε βάρος 
μας. Σας παραθέτουμε το τελευταίο Υπόμνημα μας (10.1.19) προς τη Διοίκηση του 
ΕΤΕΑΕΠ.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ  ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΤΕΑΕΠ
Κύριοι,

1.Παρά τα όσα έχουμε αναπτύξει και πλήρως τεκμηριώσει, με τα ως άνω Υπομνήματά 
μας, σε απάντηση του ΕΤΕΑΕΠ προς μέλος του Συλλόγου μας, το οποίο ζητούσε να του 
χορηγηθεί η διακοπείσα Επικούρική του Σύνταξη, προβάλλονται τα ίδια, όλως αβάσι-
μα, «επιχειρήματα», γεγονός που μας υποχρεώνει να θέσουμε συνοπτικά υπόψη σας τα 
εξής:

1.1.Πράγματι, όπως και το ΕΤΕΑΕΠ δέχεται, το άρθρο 47, παρ. 1, περ. 2 του Νόμου 
4052/2012 ρητά ορίζει ότι: «Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού αυτού εξακολουθούν 
να εφαρμόζονται οι καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων ταμείων – τομέων και 
κλάδων, η γενικότερη νομοθεσία και ο ν. 4046/2012, όπως ισχύουν». 
1.2.Ταυτόχρονα, όμως, το άρθρο 17 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ, το οποίο το ΕΤΕΑΕΠ 
συστηματικά θέλει να αγνοεί, ρητά ορίζει ότι :
«Χάνουν το δικαίωμα λήψης επικούρησης οι επικουρούμενοι και οι δικαιοδόχοι επι-
κούρησης σ’ εκείνες τις περιπτώσεις που χάνουν το δικαίωμα λήψης σύνταξης από το 
Τ.Σ.Π.Α.Τ.Ε.».
1.3.Επιπλέον, το άρθρο 3, παρ. 5 του Π.Δ. 209/2006 ρητά ορίζει ότι: «5. Για θέματα 
που αφορούν την έναρξη, λήξη και αναστολή καταβολής της σύνταξης, καθώς και πα-
ραγραφής των απαιτήσεων εφαρμόζονται οι καταστατικές διατάξεις των Ταμείων».
Επισημαίνεται δε ότι η υπ’ αριθ. 2199/2010 Απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ έχει ήδη 
κρίνει ως συνταγματικές τις διατάξεις του Νόμου 3371/2005, περί του ΕΤΑΤ, και του 
ως άνω Π.Δ.
1.4.Το άρθρο 38, παρ. 2 του Νόμου 3522/2006 ρητά ορίζει, σχετικά με το ως άνω 
Π.Δ., ότι: «Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της παραγράφου 6 του 
άρθρου 62 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ 178 Α’) και οι διατάξεις του π.δ. 209/2006 (ΦΕΚ 
209 Α’)».              
1.5.Το άρθρο 48, παρ. 2 του Νόμου 4052/2012, σχετικά με τα δικαιώματα των Συντα-
ξιούχων, ρητά ορίζει ότι: «2.Στο ΕΤΕΑ μεταφέρονται όλα τα δικαιώματα και υποχρεώ-
σεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων των εντασσόμενων ταμείων – τομέων και 
κλάδων ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο ασφάλισής τους».
1.6.Δεδομένου δε ότι το άρθρο 10 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ προέβλεπε ότι:
«Η μηνιαία επικούρηση βαρύνει το Επικουρικό για όσο χρόνο ασφαλίστηκε το μέλος 
σ’ αυτό ως εν ενεργεία υπάλληλος. Η επικούρηση, μετά την εξάντληση του πιο πάνω 
χρόνου, διέπεται από τις διατάξεις του Οργανισμού της ΑΤΕ»,
το άρθρο 38, παρ. 2 του Νόμου 3522/2006, έχοντας προφανώς υπόψη τα άρθρα 69, 
παρ. 5 και 127, παρ. 2, εδ. γ-ε του ισχύ Νόμου έχοντος τότε Οργανισμού της ΑΤΕ, σε 
συνδυασμό με το άρθρο 10, περ. 2η του Κανονισμού του ΕΛΕΜ, στην οποία περίοδο το 
ΕΤΕΑΕΠ αποφεύγει να αναφερθεί, ρητά ορίζει ότι :
«Με τα παραπάνω ποσά των έκτακτων εισφορών και οικονομικών επιβαρύνσεων 
προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΕΤΑΤ-ΕΤΕΑΜ εξαντλείται η υποχρέωση της Αγροτικής Τρά-
πεζας της Ελλάδος για κάλυψη επιπλέον εισφορών ή παροχών προς τα Ταμεία αυτά 
που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις », [σ.σ. δηλαδή, των ως άνω άρθρων 69 και 
127].
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 ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ

Μέσω της ιστοσελίδας www.efka.gr και της ηλεκτρονικής υπηρεσίας 
«Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων» υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε 
ενημέρωση σε μηνιαία βάση, από την ημερομηνία πίστωσης του τρα-
πεζικού 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 Ταυτό-
τητας, αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας) και
β) για όλες τις υπόλοιπες παροχές-μεταβολές (απονομή σύνταξης, με-
ταβίβαση σύνταξης, κάθε μεταβολή που έχει σαν συνέπεια τη μείωση 
ή τη διακοπή της σύνταξης, π.χ. την περίπτωση εργασίας ή συνταξιο-
δότησης 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 μηνι-
αία βάση, από την ημερομηνία πίστωσης του τραπεζικού μας λογαρια-
σμού και μετά. 

Από 19/12/2016 σας ενημερώνουμε ότι η είσοδος στα ενημερωτικά 
σημειώματα του ΕΤΕΑ θα γίνεται με κωδικούς taxisnet (μέσω ΓΓΔΕ). 

Η ανάλυση επανυπολογισμού βρίσκεται σε ξεχωριστή επιλογή, (πορ-
τοκαλί κουτάκι) ακριβώς δίπλα στην επιλογή της εκτύπωσης, του εκά-
στοτε μήνα. Δεν απαιτείται πλέον εγγραφή στο σύστημα Ενημερωτικών 
Σημειωμάτων. 

ETEAΕΠ
Φιλελλήνων 13-15, ΤΚ 10557, Αθήνα
Τμήμα : Επικουρικό ΑΤΕ bank
Τηλ. : 2105219716,  2105219795
* Η πληροφόρηση παρέχεται από τον Μάρτιο του 2015 και εφεξής. 

Η συσπείρωση των μελών μας συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, με 
αποτέλεσμα  οι εγγραφές του προηγούμενου έτους  να ανέλθουν 
σε 253 άτομα.

Ευχαριστούμε τους συναδέλφους για την εμπιστοσύνη που δεί-
χνουν στο έργο του Συλλόγου μας και υποσχόμαστε να συνεχίσου-
με να υπερασπιζόμαστε  και να διεκδικούμε τα συμφέροντά  τους.

Για το λόγο αυτό καλούμε όσους συνταξιούχους της πρώην ΑΤΕ, 
απέχουν απ΄το Σύλλογο να μας προσεγγίσουν και να ενημερω-
θούν για τα θέματά μας:

1.- Πορεία Ενοποίησης Συλλόγων.
2.- Ενέργειες για τη διακοπή της Επικούρησης.
3.- Αποτελέσματα επανυπολογισμού των συντάξεων.
4.- Θέσεις του Συλλόγου μας για το ΤΥΠΑΤΕ κ.λ.π.

Σας περιμένουμε !!!!

Αθρόες νέες 
εγγραφές 
μελών στον 
Σύλλογο

Σας θέλουμε 
κοντά μας!!!

Συνάδελφοι, μετά τη διακοπή αποστολής από το ΙΚΑ και το ΕΤΕΑ των τριμηνιαίων εκκαθαριστικών,
η έκδοσή τους γίνεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες: 

2. Επειδή, τέλος, η «Εισηγητική Πρόταση Απονομής Επικούρησης», 
ως έγγραφο εσωτερικής υπηρεσίας, ΔΕΝ αποτελεί εκτελεστή πράξη, 
πολύ περισσότερο μάλιστα που, κατά την υπ’ αριθ. 25/2008 Απόφαση 
της Ολομέλειας του Α.Π., ο ΕΛΕΜ είναι «σύνολο περιουσίας ΧΩΡΙΣ 
νομική προσωπικότητα» και άρα δε νοείται να εκδίδει εκτελεστές 
πράξεις, καθίστανται αυταπόδεικτες όλες οι πλευρές της απαράδε-
κτης προσέγγισής σας στη συγκεκριμένη υπόθεση.

Για τον λόγο αυτό και προς αποφυγή απόδοσης προσωπικών 
ευθυνών, σας ΚΑΛΟΥΜΕ

να σεβαστείτε τα κατοχυρωμένα, κατά τα ανωτέρω, δικαιώματα των 
Συνταξιούχων της πρώην ΑΤΕ και να τους χορηγήσετε ΑΜΕΣΑ τα 
αναδρομικά που έχετε, παρά τις ως άνω διατάξεις, διακόψει να τους 
καταβάλλετε, απέχοντας, παράλληλα, από τη συνέχιση της κατάστα-
σης  αυτής.

Αναμένοντας τη θετική σας ανταπόκριση, παραμένουμε στη διάθεσή 
σας για κάθε τυχόν πρόσθετο στοιχείο ή διευκρίνηση, που θα συμ-
βάλλει στην ταχύτερη αντιμετώπιση του θέματος που, άνευ λόγου, το 
ΕΤΕΑΕΠ έχει δημιουργήσει. 

συνέχεια από τη σελίδα 3

Δημήτριος Τσιούλος
Ιατρός Παθολόγος 

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

Ειδικές τιμές στους συνταξιούχους ΑΤΕ
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Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι,
Ο Σύλλογός μας εκτός από την συνδικαλιστική  δράση του, δραστηριοποιείται και σε πολιτιστικά θέματα. Επισκέψεις σε μουσεία, 
θεατρικές παραστάσεις, ξεναγήσεις σε εκθέσεις ζωγραφικής και αρχαιολογικούς χώρους, εκδρομές, ομιλίες και διαλέξεις.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα αυτούς που συμμετέχουν συχνά στις εκδηλώσεις μας και ελπίζουμε στο μέλλον  περισσότεροι συνάδελ-
φοι να πλαισιώσουν την προσπάθεια αυτή.

 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Πραγματοποιήθηκε 23.1.2019 στο ξενοδοχείο «ΑΜΑΛΙΑ», η κοπή 
της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου με πολύ μεγάλη συμμε-
τοχή μελών.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους οι συνάδελφοι Γιαν. 
Καραγιαννίδης   από την ΟΣΤΟΕ,  Δημ. Ανδρεαδάκης από την ΑΓΣΣΕ,  
Κυρ. Τσαούσης από τον ΟΣΥΑΤΕ, Ακρ. Γιαννοπούλου εκ μέρους του  
ΤΥΠΑΤΕ και του Αλληλοβοηθητικού, Αθ. Αλμπάνης από το ΚΑΣΥΑΤΕ 
και Γιαν. Καζάκος από το ΠΟΚΕΑΤΕ.

Παραβρέθηκαν και χαιρέτησαν την εκδήλωσή μας  ο Πρόεδρος και 
ο Γεν. Γραμματέας του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ, 
συνάδελφοι Ανδ. Γραμματικός και Γιωρ. Φλώρος καθώς και ο συ-
νάδελφος	Λ.	Ευστρατίου,	Πρόεδρος	της	Ένωσης	Βορείου	Ελλάδος.

Τον λόγο είχαν ο Πρόεδρος, Δ. Μαράντος, ο Γεν. Γραμματέας, Γ. Μα-
λαμής και ο Αντιπρόεδρος, Ν. Λεβέντης, που ενημέρωσαν τους παρό-
ντες για όλα τα θέματα που μας απασχολούν και δέχθηκαν ερωτήσεις. 

Τα θέματα που συζητήθηκαν είναι:
•	 Η Πορεία της Ενοποίησης των Συλλόγων.
•	 Το νέο Καταστατικό βρίσκεται στο τελικό στάδιο και επίκειται η 

έγκρισή του από τα Δ.Σ. των Συλλόγων και μετά από τις Γενικές 
Συνελεύσεις.

•	 Η Διακοπή της Επικούρησης.

•	 Ο Επανυπολογισμός των Συντάξεων, που έχει ολοκληρωθεί για 
όλους τους Συνταξιούχους αλλά για τους συνταξιούχους της 
ΑΤΕ. Δεν θα γίνει ούτε αυτόν τον μήνα. 

•	 Οι νόμοι που έχουν κριθεί αντισυνταγματικοί και οι αγωγές που 
ασκούνται μέσω του Συλλόγου, για την εφαρμογή των Αποφά-
σεων του ΣτΕ.

•	 Το μέλλον του ΤΥΠΑΤΕ. Οι θέσεις του Συλλόγου σχετικά με 
αυτό και τα αποθεματικά του ΕΛΕΜ 

•	 Τα θέματα που απασχολούν τους νέους συνταξιούχους. Εδώ 
σημειώνεται, ότι έγινε εκ νέου κάλεσμα στο Σύλλογο Απολυθέ-
ντων, να προσέλθει στους κόλπους ενός Ενιαίου πια Συλλόγου 
Συνταξιούχων ΑΤΕ.

•	  Μια γενική ενημέρωση για την πορεία των υποθέσεων που δι-
εκδικούνται δικαστικά. 

Αττική

Στις 14 Φεβρουαρίου έγινε ενημέρωση και κοπή πίτας 
στη Θεσσαλονίκη. Παρόντες οι κ.κ. Μαράντος, Μαλαμής 
και	Ευστρατίου,	Πρόεδρος	 της	Ένωσης	Βορείου	Ελλά-
δος, καθώς και ο απερχόμενος Πρόεδρος κ. Κωστόπου-
λος.

Την 1, 6 και 7 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκαν εκδη-
λώσεις στον Βόλο, Καρδίτσα, Τρίκαλα και Λάρισα με ενη-
μέρωση των μελών μας και κοπή πίτας.

Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης 
Μαράντος και ο Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου μας κ. Γε-
ώργιος Μαλαμής, που ενημέρωσαν τους συναδέλφους 
για τα θέματά μας, καθώς και ο Περιφερειακός Σύμβουλος 
Θεσσαλίας κ. Σωτήρης Γκαγκανάτσιος.

Το Δ.Σ. ευχαριστεί τα μέλη που συμμετείχαν 
και εύχεται σε όλους τους συνταξιούχους της 

ΑΤΕ Υγεία και Καλή Χρονιά.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Δ. ΜΑΡΑΝΤΟΣ               Γ. ΜΑΛΑΜΗΣ

Περιφέρεια

Στις 15 Φεβρουαρίου το Παράρτημα Κρήτης, έκοψε την 
πίτα του, στο κέντρο του Συλλόγου των Σιτιακών στο Ηρά-
κλειο. Οι τυχεροί της χρονιάς ήταν οι συνάδερφοι Ροκα-
δάκης Κωνσταντίνος, Σκαρβελάκης Νίκος και Χονδράκης 
Νίκος.
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  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Η εκδρομή του Συλλόγου μας στη Θεσσαλονίκη, στις 9 και 10 Φεβρουαρί-
ου, που περιελάμβανε ξεναγήσεις στους αρχαιολογικούς χώρους του Διόν 
και της Βεργίνας, καθώς και προσκύνημα στον Όσιο Παϊσιο, είχε μεγάλη 
επιτυχία, κατά κοινή ομολογία. 

Σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε σε επόμενες εξορμήσεις. 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΕΣ  ΑΝΟΙΞΗ  -  ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2019
ΣΕΡΒΙΑ με το VRAKAS TRAVEL

25η Μαρτίου 2019 (23/3/ - 28/3/2019)

1η μέρα:  Αθήνα - Κρούσεβατς
2η μέρα: Τόπολα - Μοναστήρι Μανάσιγια - Βελιγράδι
3η μέρα: Νόβισαντ - Φρούσκα Γκόρα
4η μέρα:  Βελιγράδι (κρουαζιέρα Δούναβη)
5η μέρα:  Μοναστήρι Ζίτσα - Παρασίν
6η μέρα:  Παρασίν -  Αθήνα

Κόστος:  275 Ευρώ το άτομο  σε δίκλινο
               375 Ευρώ το άτομο σε μονόκλινο
Στην τιμή περιλαμβάνονται: εκδρομές – περιηγήσεις - διαμονή - ημιδιατροφή και 
αρχηγός συνοδός

ΚΕΡΚΥΡΑ με το VLASSOPOULOS TRAVEL 
ΠΑΣΧΑ (26/4 – 29/4/2019)

Ξενοδοχείο: Sunshine Corfu 4* (all inclusive) 275  Ευρώ το άτομο

Ξενοδοχείο: Paleo Art nouveau 4* (ημιδιατροφή) 255 Ευρώ

Στην τιμή περιλαμβάνονται: ακτοπλοϊκά – διαμονή, μεταφορές – περιηγήσεις 
& γεύματα σύμφωνα με την επιλογή σας.  

ΠΡΟΣΟΧΗ  (κρατήσεις μέχρι 28/3/2019)

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής καθημερινά 8-3 μ.μ. στα γραφεία του Συλλόγου. Υπεύθυνη: κα Στούμπη Μαίρη. 
Τηλέφωνα: 210/3637726 και 210/3623583

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ με  το  GOLDEN AGE 50+ - 8 Ιουνίου – 12 Ιουνίου 2019

1η μέρα: Αθήνα- Λισσαβόνα
2η μέρα: Σίντρα-Κασκαίς-Εστοριλ Κάμπο Ντα Ρόκα
3η μέρα: Πόρτο
4η μέρα: Πόρτο
5η μέρα: Κοΐμπρα- Όμπιδος-Λισσαβόνα-Αθήνα

Κόστος: 690 Ευρώ με φόρους με ημιδιατροφή 

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή με προκαταβολή  200 Ευρώ.

Ματιές στο παρελθόν για να «διαβάζουμε» το παρόν...
ΓΙΟΑΚΙΜ ΚΕΠΝΕΡ - 1941  
ΌΤΑΝ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΞΑΠΛΩΘΗΚΕ 
ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

Η πραγματική αφετηρία του
Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. 
Η ιστορία μιας καταστροφικής χρονιάς 
που έμελλε να καθορίσει τη μοίρα εκατομ-
μυρίων ανθρώπων.

ΙΑΚΩΒΟΣ Δ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ

Έλληνες	πρόσφυγες	στη	Μέση	
Ανατολή και στην Αφρική (1941-
1946).
Μια συγκλονιστική ματιά στον 
καθρέφτη του παρελθόντος, ένα 
μοναδικό χρονικό για το χτες που 
αφορά και το σήμερα.

ΕΝΤΜΟΝΤ ΑΜΠΟΥ
Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΟΘΩΝΑ

Τα αντιφατικά στοιχεία της ελληνικής 
ταυτότητας μέσα από το οδοιπορικό του 
γάλλου περιηγητή σε ένα ανάγνωσμα που 
ξαφνιάζει με τη διαχρονικότητά του.

ΤΖΟΝΑΘΑΝ ΧΑΡΙΣ
ΒΥΖΑΝΤΙΟ - ΕΝΑΣ ΑΓΝΩΣΤΟΣ 
ΚΟΣΜΟΣ

Δέκα ιστορικές μορφές σε δέκα 
αιώνες βυζαντινής ιστορίας 
μαρτυρούν το θαύμα του 
Βυζαντίου.

από τις εκδόσεις «ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ»
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Κ Α Σ Υ Α Τ Ε
Ο ΚΑΣΥΑΤΕ, Συνεταιρισμός που έχει ιδρυθεί από το 1935, αναδιοργανώνεται και εκσυγχρονίζεται συνεχώς, προσφέροντας νέες υπηρεσίες σε όλους τους 

Τραπεζοϋπαλλήλους και στα μέλη των οικογενειών τους. Σήμερα ο ΚΑΣΥΑΤΕ για να ικανοποιήσει τις ανάγκες των συναλλασσομένων του, μεταξύ άλλων  
δραστηριοποιείται και στους παρακάτω τομείς :

Κ ι ν η τ ή  Τ η λ ε φ ω ν ί α
Συνεργαζόμαστε τόσο με την Cosmote όσο και με τη Vodafone παρέχοντας πολλά εναλλακτικά προγράμματα, που δεν είναι ευρέως διαδεδομένα και στα 

οποία μπορεί ο κάθε χρήστης να ενταχθεί ανάλογα με τις τηλεπικοινωνιακές του ανάγκες.   Διατίθεται, μεταξύ άλλων, απεριόριστος χρόνος για ενδοεταιρικές 
κλήσεις,  χρόνος ομιλίας προς κινητά και σταθερά και δυνατότητα χρήσης δεδομένων από το κινητό σας, ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ σε προνομιακές τιμές.

Σ τ α θ ε ρ ή  Τ η λ ε φ ω ν ί α
Σε συνεργασία με τη Vodafone, παρέχουμε τη δυνατότητα με μηνιαίο πάγιο ΜΟΝΟ €20,40 ΤΕΛΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ να έχετε:
•	 ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ	χρήση	προς	εθνικά	δίκτυα	σταθερής	τηλεφωνίας
•	 300	λεπτά	σε	όλα	τα	εθνικά	κινητά
•	 Απεριόριστο	Internet	24	Mbps
•	 Δυνατότητα	ενεργοποίησης	διεθνών	κλήσεων
•	 ΔΩΡΕΑΝ	ο	εξοπλισμός	router,ΚΑΙ
•	 ΔΩΡΕΑΝ	ΤΑ	ΤΕΛΗ	ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ	€50.40	

Θα χαρούμε να σας ενημερώσουμε στα τηλέφωνα 2103610844, 2103621284, 
ή να μας επισκεφθείτε στα γραφεία μας Ομήρου 13, στον 4ο όροφο.

  ΥΓΕΙΑ - ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Ο	Σύλλογός	μας,	έχει	επιδιώξει	την	συνεργασία	με	τα	Πολυιατρεία	της	
Alpha	Bank,	για	την	εξασφάλιση	παροχών	υπηρεσιών	ποιότητας	Πρωτο-
βάθμιας	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 200 μέλη του Συλλόγου μας.
Οι εγγραφές γίνονται μέσω της γραμματείας του Συλλόγου (υπογρα-
φή αίτησης, φωτοτυπίες βιβλιαρίων ΕΟΠΥΥ, ετήσια συνδρομή).

Με την εγγραφή, η εξυπηρέτηση είναι άμεση, παρότι η παραβολή της 
κάρτας μέλους, καθυστερεί.

Μετά την εγγραφή σας, μέσω του Συλλόγου, κάθε πληροφορία και 
υπηρεσία (για όλους) παρέχεται από τη γραμματεία των Πολυϊατρεί-
ων, στο τηλ. 2105201800.

ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΣ ALPHA BANK

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

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

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΠΑΤΡΙΝΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ 

Κολοκοτρώνη 14, 2ος Όροφος, Πάτρα (Ρήγα 
Φεραίου & Κολοκοτρώνη)

Τηλ.: 2610 009757, Κιν.: 6986 169721

Τσίγκος Εμμανουήλ
Γενικός χειρουργός - Εξειδικευθείς 

στην Ογκολογική Χειρουργική
Καρνεάδου 45

Κολωνάκι – 10676, Τηλ.: 2130067602

ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΠ. ΓΩΓΟΥ
Οδοντίατρος

Master εξειδίκευσης στην Κλινική 
Αντιμετώπισης Στοματοπροσωπικού Πόνου

Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σίνα & Βησσαρίωνος 6 - Αθήνα

Τηλ.: 210 90 19 448

Βλαχόπουλος Φ. Δημήτριος
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος Md, MSc

Λοιμώξεις αναπνευστικού, βρογχικό άσθμα, 
διάμεσες πνευμονοπάθειες, μελέτη διαταραχών 
ύπνου, διακοπή καπνίσματος, βρογχ. έλεγχος

Ιατρείο 1: Κων/νου Καραμανλή 193, 
Θεσ/νικη, Τηλ.: 2314 035107
Ιατρείο 2: Λέκκα 23-25, Κιλκίς, 

Τηλ.: 2341 102898, Κιν.: 6937 123067
Κατ’ οίκον επισκέψεις 

Κοντοές Νικόλαος
Οδοντίατρος

Αγίου Κωνσταντίνου 70, Ηλιούπολη 
(Μετρό - στάση Αγ. Δημητρίου)

Τηλ.: 210-9700780, 
Κιν.: 6944 625 199

Χαμηλές τιμές σε όλους τους 
ασφαλισμένους και στις οικογένειες του 

πρώην ΤΥΠΑΤΕ

Θεόδωρος Θεοφίλου
Ουρολόγος – Ανδρολόγος 

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

e-mail: theofilou@yahoo.gr

Στέφανος Λέων. Βαούτης
Κλινικός Υπνοθεραπευτής CCHT

Διακοπή Καπνίσματος με Υπνοθεραπεία 

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

Κιν. 6942033399, 6980802051
stefanos@vaoutis.gr

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
«Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ» 

Ι.Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Αθήνα – Σόλωνος 129

Τηλ.: 210-3843043, 210-3301380
info@ypapanti.com

Ειδικά τμήματα γλαυκώματος, ωχράς κηλίδας, 
στραβισμού, εγχειρήσεων, καταρράκτη κ.λπ.

Dr ΡΑΜΜΟΣ Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
Αγ. Αλεξάνδρου 35, 17561, Παλαιό Φάληρο

Τηλ. 210 9818685 - Κιν. 693 2213644
Δέχεται καθημερινά με ραντεβού

Ειδικές τιμές σε Συνταξιούχους Αγροτικής

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ε. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ
Ειδ. Αλλεργιολόγος παίδων – 

ενηλίκων – Στρατιωτικός Ιατρός 
Αναπλ. Διευθυντής Αλλεργιολογικού 

Τμήματος 
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
Φαιδριάδων 11, Κυψέλη, 11364

Τηλ.: 210-8652992, Κιν.: 6974068066

Ρερρές Κυριάκος
Οδοντίατρος – Προσθετολόγος

Master Προσθετικής – Εμφυτεύματος 
Πανεπιστημίου Λονδίνου

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

ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ
ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ ΤΩΝΙΑ

● ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ
● ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΗ
● ΔΗΞΕΩΣ
● FULL MOUTH

● ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
● ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ 
ΓΝΑΘΩΝ

ΣΤΟΥΡΝΑΡΗ 35, 10682 ΑΘΗΝΑ 4ος όροφος
Τηλ.: 210 38 39 012 

email: christakoutonia@gmail.com
ΠΡΩΙΝΑ: 9-1

ΑΠΟΓ.: 3-8 (εκτός Τετάρτης)

από τις εκδόσεις «ΜΕΤΑΙΧΜΙΟ»
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Επανυπολογισμός 
Κύριων Συντάξεων

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Όσον αφορά στον επανυπολογισμό της Κύριας Σύνταξης, σας ενημε-

ρώνουμε ότι το Συμβούλιο του Συλλόγου μας, κατέβαλε πολλές προ-
σπάθειες και πρόσφερε κάθε δυνατή βοήθεια και πληροφόρηση προς 
το Υποκ/μα ΕΦΚΑ Εντασσομένων Ταμείων και Κλάδων, για να γίνει ο 
επανυπολογισμός των Συντάξεών μας,  σύμφωνα με τις αυξημένες ει-
σφορές που έχουμε πληρώσει (υπολογίζουμε μικρή αύξηση της σύντα-
ξης για όσους συνταξιοδοτήθηκαν από το 2000 και μετά)  όπως ορίζει 
ο νόμος Κατρούγκαλου.  

Μολονότι ο επανυπολογισμός έγινε για όλες τις Τράπεζες, εξαιρέ-
θηκαν οι Συνταξιούχοι της ΑΤΕ, άρα έχουμε άλλη μια αδικία σε βάρος 
μας. Ευελπιστούμε ότι ο επανυπολογισμός, θα ολοκληρωθεί, εντός του 
Μαρτίου 2019.

Οι θέσεις του συλλόγου 
μας για το ΤΥΠΑΤΕ

Την 1/12/2018 έγινε η προκαθορισμένη Γενική Συνέλευση του 
ΤΥΠΑΤΕ, ενώ η προγραμματισμένη Καταστατική Γενική Συνέ-
λευση δεν πραγματοποιήθηκε γιατί οι παρατάξεις που αποτε-
λούν το Δ.Σ. δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συγκεκριμένες 
προτάσεις προς ψήφιση.

Οι δύο συνάδελφοι συνταξιούχοι που έχουν εκλεγεί με τις ψή-
φους μας στα Δ.Σ  του ΤΥΠΑΤΕ και ΕΛΕΜ, πρέπει να μεταφέρουν 
στα Δ.Σ.  και την Καταστατική Συνέλευση τις θέσεις μας, οι οποί-
ες είναι:

 1. Δύο χρόνια μετά τη χορήγηση προκαταβολής εφάπαξ από τα 
αποθεματικά του ΕΛΕΜ, (που έγινε με τρόπο που δεν μας βρίσκει 
σύμφωνους), και ακόμα δεν έχει προχωρήσει η αναλογιστική 
μελέτη .

2.  Δεν έχουν ακόμα τακτοποιηθεί οι άδικες αποφάσεις για 
αρκετά άτομα που είχαν υποβάλει ενστάσεις.

3. Θεωρούμε ότι δικαιούχοι στα αποθεματικά του ΕΛΕΜ και 
στην περιουσία του ΤΥΠΑΤΕ είναι όλοι εκείνοι που έχουν πλη-
ρώσει εισφορές και επομένως όλοι οι συνταξιούχοι της ΑΤΕ.

4.  Θεωρούμε και ΝΟΕΙΤΑΙ ότι μέλη του ΤΥΠΑΤΕ και του 
ΕΛΕΜ είναι όσοι είχαν υπαχθεί, ακόμη και για περιορισμένο 
χρονικό διάστημα, στην ασφάλιση του ΕΛΕΜ και του ΤΥΠΑ-
ΤΕ, ως υπάλληλοι της ΑΤΕ.

5. Τα μέλη αυτά, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση ή περιορι-
σμό, έχουν ισότιμη εκπροσώπηση και δικαίωμα ψήφου σε όλα τα 
όργανα των Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία ΤΥΠΑΤΕ - ΕΛΕΜ.

6. Τα κεφάλαια του ΕΛΕΜ έχουν δημιουργηθεί με εισφορές 
όλων όσων ήταν μέλη στο ΤΥΠΑΤΕ και κατέβαλαν εισφορές 
στον ΤΥΠΑΤΕ και στον ΕΛΕΜ.

7. Οι Διοικήσεις του ΤΥΠΑΤΕ και του ΕΛΕΜ είναι υποχρεωμέ-
νες εκ του Καταστατικού του ΤΥΠΑΤΕ και του Κανονισμού του 
ΕΛΕΜ (σε συνδυασμό και με τις αποφάσεις 25/2008 ΑΠ και 
2199/2010 ΣτΕ να προστατεύουν τη περιουσία αυτή, για εξυπη-
ρέτηση μόνο των σκοπών του ΕΛΕΜ και όχι του ΤΥΠΑΤΕ γενικά.

8. Δεν αποδεχόμαστε, συνεπώς τη χρησιμοποίηση των κε-
φαλαίων του ΕΛΕΜ για αλλότριους προς το τροποποιημένο 
Κανονισμό τους σκοπούς.

9. Αν με τις αποφάσεις του Δ.Σ του ΤΥΠΑΤΕ, της Δ.Ε του ΕΛΕΜ 
και τις αποφάσεις που θα ληφθούν από την Γενική Συνέλευση δε 
λάβετε υπόψη τα παραπάνω, θα πράξουμε ό,τι είναι δυνατό, προ-
κειμένου να διαφυλάξουμε και να διασφαλίσουμε τα περιουσι-
ακά δικαιώματα των σκληρά δοκιμασμένων από τη μακρόχρονη 
οικονομική κρίση Συνταξιούχων Συναδέλφων μας.

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (εφάπαξ)

Σας γνωρίζουμε ότι το Δ.Σ. του Ταμείου Πρόνοιας Εργαζομένων 
ΑΤΕ (ΑΤΠΕΑΤΕ) αποφάσισε να δέχεται αιτήσεις αναγνώρισης χρό-
νου ασφάλισης, με εξαγορά μέχρι 5 χρόνια συνολικά, για όσους 
έχουν:

α)  έκτακτη υπηρεσία στην ΑΤΕ με σύμβαση.
β)  στρατιωτική υπηρεσία
γ)  έτη σπουδών
δ)  ημέρες απεργίας
ε)  χρόνο ασφάλισης εκτός ΑΤΕ και
στ) άδεια χωρίς αποδοχές
Όσοι από τους συναδέλφους έχουν τις ως άνω προϋποθέσεις και 

αποχώρησαν από την υπηρεσία με λιγότερα από 33 έτη ασφάλισης 
στο ΑΤΠΕΑΤΕ, μπορούν αν εξαγοράσουν χρόνο μέχρι συμπλήρωσης 
33 συνολικά ετών ασφάλισης υποβάλλοντας σχετική αίτηση στο Τα-
μείο (τηλ. 2103392340).

Προσοχή: Οι αιτήσεις που ικανοποιούνται αφορούν συναδέλφους 
που έχουν φύγει από την Τράπεζα από την 27.7.2012 και μετά. Μετά 
από διαμαρτυρία του Συλλόγου, γίνονται δεκτές και αιτήσεις παλαι-
ών συνταξιούχων – θέση του Συλλόγου είναι ότι όλοι, αναλογικά, 
έχουμε δικαίωμα στα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου - οι οποίες 
θα εξετασθούν μελλοντικά.

Σε κάθε περίπτωση οι παλαιότεροι συνταξιούχοι καλό είναι να εξε-
τάσουν αν τους συμφέρει. 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Εισφορά υπερ ΕΟΠΥΥ και Αγωγές

Συνεχίζονται οι αγωγές για την αλλαγή του ποσοστού κρά-
τησης υπέρ ΕΟΠΥΥ από 6% στο 4% σε κύριες και επικουρικές 
Συντάξεις, καθώς τη διαφορά της κράτησης επί της μείωσης 
3986/2011 στην κύρια σύνταξη. 

Αναλυτικές οδηγίες και έγγραφα δικηγορικών γραφείων θα 
βρείτε στην ιστοσελίδα του Συλλόγου syntaxiouxosatebank.gr  
- Tελευταία Ενημέρωση – 11.5.2018.

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ «ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ»

Το Δ.Σ. του Συλλόγου κατά τη συνεδρίασή του, στις 13 Φεβρουαρί-
ου, συζήτησε τις ενέργειες του ΣΕΤΑΠ, για το θέμα αυτό, που αφορά 
συναδέλφους που δεν αποχώρησαν από την ΑΤΕ στις 27.7.2012, και 
αποφάσισε, να συνηγορήσει με τη θέση του. 

Όποιος συνάδελφος, τον αφορά και τον συμφέρει, μπορεί να ενημε-
ρωθεί από την ιστοσελίδα του ΣΕΤΑΠ, και να διεκδικήσει δικαστικά 
τα οφειλόμενα, μέσω του προτεινόμενου δικηγορικού γραφείου ή 
οποιουδήποτε άλλου επιθυμεί. Η ημερομηνία υποβολής έχει πάρει πα-
ράταση. 


