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  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σε συνεδρίασή 
του αποφάσισε και

ΚΑΛΕΙ
τα μέλη του Συλλόγου στην ετήσια Τακτική Γενική Συ-
νέλευση, σύμφωνα με τον Νόμο, το Καταστατικό και με 
θέματα:

1. Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Έγκριση Ισολογισμού διαχειριστικής περιόδου 
    1/1/2018 – 31/12/2018
3. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019
4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή 
    του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την οικονομική 
    διαχείριση
5. Προγραμματισμός δράσης Συλλόγου
6. Ανακοινώσεις – Διάφορα

Η Γενική Συνέλευση (πρώτη) θα γίνει την Παρασκευή 
8/2/2019 στις 11.00 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου μας 
και για τη σύγκλησή της είναι αναγκαία η παρουσία του 
1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Συλλόγου, 
δηλαδή 936 μέλη.
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Γενική Συ-
νέλευση (δεύτερη) θα συγκληθεί την Πέμπτη 14/2/2019 
στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα, με 
αναγκαία την παρουσία του 1/4 του συνολικού αριθμού 
των μελών του Συλλόγου, δηλαδή 702 μέλη.

Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία και στη 
δεύτερη Γενική Συνέλευση καθορίζεται η σύγκληση 
με όσους παρόντες της:

ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ
(Πανεπιστημίου 52 – Αθήνα)

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019, 
ΩΡΑ 10.30 π.μ.

 Η Γενική Συνέλευση αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση 
του Συλλόγου μας και η παρουσία όλων είναι απαραίτητη.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ                        Ο. ΡΟΜΠΑΚΗΣ

  Αρ. Πρωτ. 1162
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2019

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ 
& ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ 

ΟΤΙ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ

15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

& ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΑΞΙΜΟΥ 

ΜΕ ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Στιγμιότυπο από την ημέρα.

• Κατάργηση του Ν. 4387/16 (Ν. Κατρούγκαλου) 
και όλων των αντιασφαλιστικών νόμων.

• Δημόσια Δωρεάν Υγεία για όλους.

• Κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας.

• ΟΧΙ στη μείωση του Αφορολόγητου.

• Να αποδοθούν άμεσα, χωρίς 
προαπαιτούμενα, όσα ακόμα η κυβέρνηση 
παρακρατεί σε κύριες και επικουρικές 
συντάξεις.
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ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ενημερωτικές Συγκεντρώσεις - Κοπή Πίτας
Ο Σύλλογος στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων και ενημέρωσης των μελών διοργανώνει συγκεντρώσεις στις 
παρακάτω πόλεις:

1. ΚΑΣΤΟΡΙΑ στο κέντρο “ΤΡΥΠΟΚΑΡΥΔΟΣ” (1 Φεβρουαρίου 2019).

2. ΚΟΖΑΝΗ στο κέντρο “ΣΟΚΑΚΙ” (2 Φεβρουαρίου 2019).

3. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ στην ταβέρνα “ΛΑΔΑΔΙΚΑ” (3 Φεβρουαρίου 2019).

4. ΑΓΡΙΝΙΟ (8Φεβρουαρίου 2019)

5. ΓΙΑΝΝΕΝΑ με τη συμμετοχή συναδέλφων από ΑΡΤΑ, ΠΡΕΒΕΖΑ και ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ στο κέντρο 

“ΑΓΝΑΝΤΙ” (9 Φεβρουαρίου 2019).

Θα παρευρεθούν Εκπρόσωποι του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΠΑΤΡΑ 19 Ιανουαρίου 2019

Στις 16 Ιανουαρίου 2019 
στο ξενοδοχείο “ΑΜΑΛΙΑ” 
πραγματοποιήθηκε με πολύ 
μεγάλη συμμετοχή παλαιών 
& νέων συναδέλφων, η κοπή 
της πρωτοχρονιάτικης πίτας 
του Συλλόγου μας.

Στις 18 Ιανουαρίου 2019, 

πραγματοποιήθηκε η 

κοπή πίτας στην ταβέρνα 

“Κούπες” με πολύ μεγάλη 

συμμετοχή συναδέλφων.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
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Σχετικά με τον εσφαλμένο και αυθαίρετο επανυπολογισμό της επικουρικής σύνταξης σε πλήθος συνταξιούχων συναδέλφων μας, 
τον 6ο του έτους 2016, σας ενημερώνουμε ότι το ανωτέρω ζήτημα το έχουμε προσβάλει εκτενώς στον 2ο λόγο της από 21.10.2016 
Αίτησης του Συλλόγου μας και άλλων πρωτοβάθμιων σωματείων  εργαζομένων και συνταξιούχων ενώπιον της Ολομέλειας του 
ΣτΕ για την ακύρωση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης για την παράνομη αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων με το 
Ν. 4387/2016.
Αναμένουμε εντός των ημερών την έκδοση της σχετικής απόφασης η οποία αν ακυρώσει τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις θα 
αφορά όλους τους συνταξιούχους.
Σχετικά δε με τον εντελώς αυθαίρετο επανυπολογισμό της επικουρικής σύνταξης μας από τον Ιούνιο του έτους 2016 σας γνωρίζου-
με ότι έχουμε διατηρήσει ρητή επιφύλαξη και στις αγωγές συναδέλφων κατά του ΕΤΕΑΕΠ. 

Α. Μητέρες με ασφάλιση πριν την 1.1.1993 στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που 
διαθέτουν από πραγματική εργασία 5.500 ημέρες ασφάλισης 
(Η.Α.) με ανήλικο παιδί ως το 2010, πριν το Ν. 4336/2015 εί-
χαν την δυνατότητα να λάβουν πλήρη κύρια σύνταξη στο  55ο 
έτος της ηλικίας τους και μειωμένη κύρια σύνταξη στο 50ο.

 Το νέο όριο ηλικίας για πλήρη κύρια σύνταξη καθορίζεται από 
το έτος μέσα στο οποίο καθεμία συμπληρώνει την ηλικία των 
55 ετών, ενώ το νέο όριο ηλικίας για μειωμένη κύρια σύνταξη 
στην ηλικία των  50  ετών (Πίνακας Νο 2).

Β. Ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας που συμπληρώνουν τις  
5.500 ημέρες ασφάλισης (Η.Α.) το  2011  και έχουν και ανή-
λικο τέκνο, πριν το Ν. 4336/2015  είχαν την δυνατότητα να 
λάβουν πλήρη κύρια σύνταξη στο  57ο έτος της ηλικίας τους 
και μειωμένη κύρια σύνταξη στο 52ο. Το νέο όριο ηλικίας για 
πλήρη κύρια σύνταξη καθορίζεται από το έτος μέσα στο οποίο 
καθεμία συμπληρώνει την ηλικία των 57 ετών, ενώ το νέο όριο 
ηλικίας για μειωμένη κύρια σύνταξη καθορίζεται στην ηλικία 
των  52  ετών (Πίνακας Νο 2).

Γ. Ενώ αν συμπληρώνουν τις  5.500 ημέρες ασφάλισης ( Η.Α.) 
το  2012  και έχουν και ανήλικο τέκνο., πριν το Ν. 4336/2015  
είχαν την δυνατότητα να λάβουν πλήρη κύρια σύνταξη στο  
60ο έτος της ηλικίας τους και μειωμένη κύρια σύνταξη στο 55ο. 
Το νέο όριο ηλικίας για πλήρη κύρια σύνταξη καθορίζεται από 
το έτος μέσα στο οποίο κάθεμία συμπληρώνει την ηλικία των 
60 ετών, ενώ το νέο όριο ηλικίας για μειωμένη κύρια σύνταξη 
καθορίζεται από το έτος μέσα στο οποίο έκαστη συμπληρώνει 
την ηλικία των  55  ετών (Πίνακας 2).

Δ. Τέλος εφόσον οι ασφαλισμένες μητέρες με ανήλικο τέκνο συ-
γκεντρώνουν τις  5500 (Η.Α.) μέσα στο έτος 2013 και εξής 
θεμελιώνουν δικαίωμα πλήρους κύριας σύνταξης με την συ-
μπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους και μειωμένης κύ-
ριας σύνταξης με την συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας 
τους.  

 
ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΘΑ ΣΑΣ ΣΤΕΙΛΩ ΥΛΗ 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΗΤΕΡΩΝ ΜΕ 
ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΣ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Σύμφωνα και με το αρ.1 του Ν. 4583/2018  η πρώτη εφαρμο-
γή του επανυπολογισμού των κύριων συντάξεων έγινε με την 
σύνταξη μηνός Ιανουαρίου 2019. Μετά από επικοινωνία με τα 
μέλη μας διαπιστώσαμε ότι από την καταβολή της σύνταξης 
Ιανουαρίου 2019 στον τραπεζικό λογαριασμό τους δεν έχουν 
διαπιστώσει κάποια διαφορά. Τα αρμόδια στελέχη του υπουρ-
γείου Εργασίας έχουν δεσμευτεί ότι έως το τέλος του Ιανουαρί-
ου θα αναρτηθούν στους “παλιούς” συνταξιούχους (όσους συ-
νταξιοδοτήθηκαν πριν από την έναρξη της ισχύος του “νόμου 
Kατρούγκαλου”) –ενημερωτικά σημειώματα, από τα οποία θα 
προκύπτει ο τρόπος υπολογισμού των συντάξεων τους βάσει 
του Ν.4387/16. Ωστόσο πληροφορίες από κύκλους του ΕΦΚΑ 
αναφέρουν ότι η ανάρτηση των ενημερωτικών φαντάζει πολύ 
δύσκολο να επιτευχθεί μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου. 
Λόγω της μη ανάρτησης μέχρι σήμερα του μηνιαίου εκκαθα-
ριστικού σημειώματος του ΕΦΚΑ μετά τον επανυπολογισμό  
(απόφαση επανυπολογισμού δεν αναμένεται να εκδοθεί) είμα-
στε υποχρεωμένοι να αναμένουμε την ανάρτηση αυτού προκει-
μένου να προβούμε στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκα-
τάσταση τυχόν παρανομιών.

Σε κάθε περίπτωση σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία:

Α) Στην περίπτωση που το ποσό της σύνταξης που προκύ-
πτει μετά τον επανυπόλογισμό είναι μεγαλύτερο απ’ αυτό 
που είχε υπολογιστεί με διατάξεις πριν την εφαρμογή του Ν. 
4387/2016, τότε η σύνταξη προσαυξάνεται κατά το 1/5 της 
διαφοράς κατ’ έτος σταδιακά και ισόποσα εντός 5 ετών – η 
προσαύξηση αυτή καταβάλλεται με την σύνταξη μηνός Ια-
νουαρίου  2019.

Β) Στην περίπτωση που το ποσό της σύνταξης που επαναϋπο-
λογίστηκε είναι μικρότερο της σύνταξης που είχε υπολογιστεί 
με το προγενέστερο του Ν. 4387/2016 καθεστώς, το ποσό 
της σύνταξης δεν μειώνεται αλλά το επιπλέον ποσό εξακο-
λουθεί να καταβάλλεται και η προκύπτουσα προσωπική δια-
φορά διατηρείται μέχρι την εξάλειψη της κατόπιν συμψη-
φισμού της με τα ποσά της μελλοντικής αναπροσαρμογής 
των συντάξεων σύμφωνα με την διάταξη του αρ.14 παρ.3 
του Ν.4387/2016 όπως τροποποιήθηκε  με  το αρ. 3 του Ν.  
4475/2017.

ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
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ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΥΓΑΝ

11 νέα μέλη προστέθηκαν 
στο δυναμολόγιο 
του Συλλόγου μας

ΝΕΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

1. ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΜΠΕΤΑΝΩΦ 
    ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

4. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5. ΓΙΟΡΓΑΝΤΖΗΣ 
   ΜΙΧΑΗΛ
6. ΝΤΟΥΛΙΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
7. ΓΟΓΓΑΚΗΣ 
   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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Κατατέθηκαν ποσά στη μνήμη των 
θανόντων συναδέλφων σε διάφορα ιδρύματα.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ
Όσοι δεν δηλώσουν χάνουν τη δυνατότητα προληπτικού ελέγχου - Βήμα βήμα η εγγραφή...!!!

Από την 1η Ιανουαρίου 2019 λαμβά-
νει υποχρεωτική μορφή για όλους ο 
θεσμός του οικογενειακού γιατρού, 
ωστόσο πολλοί πολίτες δεν έχουν 
ακόμη εγγραφεί στο σύστημα. Υπεν-
θυμίζεται πως οικογενειακοί γιατροί 
μπορούν να είναι οι γιατροί κλάδου 
ιατρών ΕΣΥ που υπηρετούν και πα-
ρέχουν τις υπηρεσίες τους στις ΤΟΜΥ, 
στα Κέντρα Υγείας και σε λοιπές δημό-

σιες μονάδες ΠΦΥ. Πρέπει να σημειωθεί πως ότι όσοι δεν έχουν 
δηλώσει οικογενειακό γιατρό χάνουν τη δυνατότητα προληπτικού 
ελέγχου. Για τα χρόνια νοσήματα, όπως οι καρδιοπάθειες, ο οικο-
γενειακός γιατρός δίνει ετήσια παραπομπή και τους παρακολου-
θεί ο ειδικός γιατρός που έχουν επιλέξει, με ευθύνη του οποίου θα 
ενημερώνεται το ηλεκτρονικό πλέον ιατρικό ιστορικό (φάκελος) 
του ασθενούς. Επίσης, γιατροί συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ 
και με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης. Η εγγραφή στον οικο-
γενειακό γιατρό θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος 
του 2018, αφού από 1/1/2019 ο οικογενειακός γιατρός θα είναι 
υποχρεωτικός για όλους τους ασφαλισμένους. Σύμφωνα με το 
υπουργείο Υγείας, όποιος δεν έχει δηλώσει γιατρό, δεν θα έχει 
δυνατότητα προληπτικού ελέγχου. Επειδή όμως οι γιατροί δεν 
είναι ομοιόμορφα κατανεμημένοι στην επικράτεια και υπάρχουν 
ακόμα περιοχές χωρίς κανέναν οικογενειακό γιατρό, με συνέπεια 
οι ασφαλισμένοι να μην μπορούν να γραφτούν.

Τι είναι ο Οικογενειακός Γιατρός;
O Οικογενειακός γιατρός είναι ένας σύμβουλος Υγείας. Μπορεί 
ένας ασφαλισμένος να πηγαίνει σε έναν ιδιώτη γιατρό ο οποίος 
δεν θα είναι σε μία από τις κατηγορίες του Οικογενειακού; Ναι, 
προφανώς θα μπορεί και να πηγαίνει και θα τον αποζημιώνει 
όπως μέχρι σήμερα το Δημόσιο. Ο Οικογενειακός τι ειδικότητες 
έχει; Θα είναι Γενικός γιατρός, παθολόγος και παιδίατρος. Μπο-
ρεί να συνταγογραφήσει μια μεγάλη γκάμα εξετάσεων. Υπάρχουν 
περιπτώσεις που δεν μπορεί να συνταγογραφήσει ή κρίνεται ότι 
χρειάζεται περαιτέρω εξειδικευμένη φροντίδα, άρα θα παραπέμ-
ψει σε έναν άλλο ειδικό γιατρό. Ο Οικογενειακός γιατρός αμεί-
βεται από τον ασθενή; Όχι. Ο οικογενειακός γιατρός αμείβεται 
από τον πολίτη, εμμέσως, μέσω της φορολογίας. Δεν υπάρχει 
ιδιωτική πληρωμή. Δεν χρεώνεται. Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής 
εγγραφής του πληθυσμού σε Οικογενειακό Ιατρό (Γενικό Ιατρό ή 
Παθολόγο, Παιδίατρο) έχετε αυτόματα αντιστοιχισθεί και πρέπει 
να υποβάλετε αίτηση εγγραφής σε διαθέσιμο Οικογενειακό Ιατρό 

της επιλογής σας. 
Η αίτηση εγγραφής μπορεί να υποβληθεί:
• μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ή
• σε κάθε δημόσια δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή
• απ’ ευθείας στον Οικογενειακό Ιατρό.

Για την αίτησή σας μέσω της εφαρμογής ακολουθείτε τα πα-
ρακάτω βήματα:
1. Είσοδος στο πληροφορικό σύστημα 
(rdv.ehealthnet.gr), με τους κωδικούς του taxisNET και επιβεβαί-
ωση με τον ΑΜΚΑ.
2. Συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων σας (βάσει των 
στοιχείων που θα συμπληρωθούν θα γίνει η επιλογή του Οικο-
γενειακού Ιατρού).
3. Επιλογή Οικογενειακού Ιατρού μεταξύ των διαθέσιμων. Δια-
θέσιμοι θεωρούνται οι Οικογενειακοί Ιατροί, οι οποίοι παρέχουν 
υπηρεσίες εντός του Δήμου που έχει δηλωθεί στο βήμα 2 και οι 
οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το εκ του νόμου ανώτατο όριο 
πληθυσμού ευθύνης.
4. Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.
5. Εκτύπωση της αίτησης. Για να υποβάλετε την αίτησή σας σε 
οποιαδήποτε δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χρειάζεστε 
ένα ταυτοποιητικό έγγραφο και να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας. Το 
προσωπικό θα ζητήσει τα στοιχεία σας για να ολοκληρώσει την 
αίτηση και θα κληθείτε να επιλέξετε Οικογενειακό Ιατρό από τους 
διαθέσιμους. Στο τέλος θα σας παραδώσει την ηλεκτρονικά υπο-
βληθείσα αίτηση. Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την παράδοση 
της αίτησης στον Οικογενειακό Ιατρό που αναγράφεται στην αί-
τηση, μαζί με:
• Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Ταυτοποίησης (π.χ Δελτίο Ταυτότη-
τας) αιτούντος.
• Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Απόδειξης Διεύθυνσης Κατοικίας ή 
σχετική υπεύθυνη δήλωση (πρωτότυπη).
• Ειδική Περίπτωση: Για αίτηση δια νόμιμου αντιπροσώπου απαι-
τείται επιπλέον:
• Βεβαίωση Οικογενειακής κατάστασης από την οποία να προκύ-
πτει ο βαθμός συγγένειας ή
• Φωτοαντίγραφο Εγγράφου δικαστικής απόφασης ορισμού δι-
καστικού συμπαραστάτη ή
• Φωτοαντίγραφο Εγγράφου απονομής της επιμέλειας.
• Μετά την παρέλευση τριμήνου, από την υποβολή της αίτησης, η 
διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται αυτόματα από το σύστημα, 
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του Οικογενειακού Ιατρού που 
έχει επιλεγεί.

ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 
23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019

ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ 
ΑΝΑΧ. 8:00π.μ. (σταθμό Λαρίσης)

ΑΡΑΧΩΒΑ - ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ (ΑΓΟΡΙΑΝΗ)
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 12€

Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί 
ΜΟΝΟ με ένα πούλμαν

ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ”ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ” (ΟΔΙΚΩΣ)

ΜΠΟΡΟΒΕΤΣ - ΣΟΦΙΑ - ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ /ΑΝΑΧ. 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 165€, ΤΙΜΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ: +45€ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Δηλώσεις Συμμετοχής το αργότερο μέχρι 1-3-2019 για να πραγματοποιηθεί η εκδρομή.

ΙΜΒΡΟΣ – ΤΕΝΕΔΟΣ 6 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ (ΟΔΙΚΩΣ) 
ΚΑΒΑΛΑ-ΤΣΑΝΑΚΑΛΕ-ΤΡΟΙΑ-ΙΜΒΡΟΣ-ΤΕΝΕΔΟΣ- ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 

ΑΝΑΧ.  25 ΜΑΪΟΥ 2019
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 285€, ΤΙΜΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ: +80€

ΜΕ (3) ΓΕΥΜΑΤΑ Ή ΔΕΙΠΝΑ
Δηλώσεις Συμμετοχής το αργότερο μέχρι 1η Μαΐου 2019 

για να πραγματοποιηθεί η εκδρομή.

Δηλώσεις Συμμετοχής 
στα Γραφεία του 
Συλλόγου μας στους  
συν. Β. Νικολάου ή 
Αντ. Οικονομόπουλο, 
τηλ. 210-3604327


