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Έτος 7ο  Αρ. Φύλλου 32 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΡΟΜΠΑΚΗΣ

Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σε συνεδρίασή του απο-
φάσισε και ΚΑΛΕΙ τα μέλη του Συλλόγου στην ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον Νόμο, το Καταστατικό και 
με θέματα:

1. Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Έγκριση Ισολογισμού διαχειριστικής περιόδου 1/1/2017 – 31/12/2017
3. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2018
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 Πέμπτη 22/2/2018 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 
932 μέλη.
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση (δεύτερη) θα 
συγκληθεί την Δευτέρα 26/2/2018 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 698 μέλη.
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία και στη δεύτερη Γενική Συνέ-
λευση καθορίζεται η σύγκληση με όσους παρόντες της:

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

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ

(Πανεπιστημίου 52 – Αθήνα)

ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018, ΩΡΑ 10.30 π.μ.

Αρ. Πρωτ. 1089 
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ Ν.4051/2012, 4093/2012     σελ. 3

Στιγμιότυπο από την συγκέντρωση των συνταξιούχων

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ,
Τα δικαστήρια είναι ένας 
δρόμος, πιό γρήγορα 
αποτελέσματα φέρνει
ο ίδιος ο δρόμος.
Συμμετέχουμε σε όλες 
τις κινητοποίησεις και 
αγωνιζόμαστε για την 
κατάργηση όλων των 
αντιασφαλιστικών 
μέτρων και την πλήρη 
αποκατάσταση των 
συντάξεών μας και των 
κοινωνικο-ασφαλιστικών 
δικαιωμάτων μας.
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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ – ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
Στις 16 Ιανουαρίου 2018 στο ξενοδοχείο ¨ΑΜΑΛΙΑ¨ πραγματοποιήθηκε με πολύ μεγάλη 

συμμετοχή συναδέλφων, η ετήσια κοπή πίτας του Συλλόγου.

Στα γραφεία του Συλλόγου στη Θεσσαλονίκη (Κομνηνών 22), με την παρουσία συναδέλφων από Κατερίνη και Βέροια,
καθώς και σε όλες τις πόλεις που παρευρεθήκαν τα μέλη του Δ.Σ. έγινε ενημέρωση για τα τρέχοντα θέματα  

του Συλλόγου και κυρίως για τις δικαστικές ενέργειες.  

ΚΑΒΑΛΑ (29/1/2018) 

ΧΑΝΙΑ (21/1/2018)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (28/1/2018) ΗΡΑΚΛΕΙΟ (22/1/2018) 

ΡΟΔΟΣ (2/2/2018) 
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Συνάδελφοι,
Σας γνωρίζουμε ότι μπορείτε να εκτυπώνετε τα 
ενημερωτικά σημειώματα της συντάξεως σας, σύμ-
φωνα με τις παρακάτω οδηγίες :

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ
Η πρόσβαση σε αυτά για τους συνταξιούχους του 
τ. ΤΑΠΤΠ γίνεται ως εξής:
1. Στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ (http://www.efka.
gov.gr/) κάνουμε κλικ στην επιλογή του μενού που 
βρίσκεται στο πάνω μέρος: «Ηλεκτρονικές Υπη-
ρεσίες».
2 Μετά την επιλογή αυτή, εμφανίζεται η σελίδα 
http://www.efka.gov.gr/_eservices/home.cfm
3. Στη σελίδα αυτή κάνουμε κλικ στην επιλογή 
«Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες των Φορέων Κοινωνι-
κής Ασφάλισης που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ».
4. Μετά την επιλογή αυτή, ανοίγει μία λίστα με 
τους φορείς που έχουν ενταχθεί στον ΕΦΚΑ.
5. Κάνουμε κλικ στο σύνδεσμο «Φορείς Προσυ-
νταξιοδοτικών Παροχών (τ. ΤΑΠΤΠ)».
6. Μετά την επιλογή αυτή, εμφανίζεται η σελί-
δα των ενημερωτικών σημειωμάτων του ΕΦΚΑ 
(https://apps.ika.gr/ePensionStatement/faces/
secureAll/index.xhtml)
7. Οι συνταξιούχοι του τ. ΤΑΠΤΠ που επισκέπτο-
νται για πρώτη φορά την ιστοσελίδα αυτή, θα πρέ-
πει να χρησιμοποιήσουν τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ 
τους, προκειμένου να έχουν πρόσβαση στα ενημε-
ρωτικά σημειώματα των συντάξεών τους. Για να 

γίνει αυτό, στην σελίδα αυτή, καταχωρούν πρώτα 
τον Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσης στο σχετικό 
πλαίσιο που υπάρχει στο κάτω μέρος και εμφα-
νίζεται στο σημείο αυτό και στη συνέχεια κάνουν 
κλικ στο κουμπί «Αναζήτηση».
8. Με την ενέργεια αυτή, εμφανίζεται ένα νέο 
πλαίσιο, στο οποίο θα πρέπει να καταχωρήσουν 
τον ΑΜΚΑ και τον ΑΦΜ τους και να κάνουν κλικ 
στο κουμπί «Αναζήτηση» που υπάρχει εκεί.
9. Με την ενέργεια αυτή, εμφανίζεται από κάτω 
μία εγγραφή που απεικονίζει τον Α.Μ.Α, τον ΑΜ 
ΔΙΑΣ, τον τύπο Σύνταξης, την Κατηγορία και τον 
Φορέα. Στο σημείο αυτό οι συνταξιούχοι μπορούν 
να καταγράψουν τον ΑΜ ΔΙΑΣ που εμφανίζεται, 
έτσι ώστε να τον χρησιμοποιούν από εδώ και στο 
εξής, χωρίς να απαιτείται η χρήση του ΑΜΚΑ και 
του ΑΦΜ. Στη συνέχεια κάνουν κλικ στο κουμπί 
«Επιλογή».
10. Με την ενέργεια αυτή, κλείνει το πλαίσιο που 
είχε ανοίξει και εμφανίζεται ξανά η σελίδα των 
ενημερωτικών σημειωμάτων, έχοντας πλέον συ-
μπληρωμένα τα πεδία που απαιτούνται.
11. Στα πεδία «Μήνας» και «Έτος» οι συνταξιού-
χοι μπορούν να επιλέξουν το μήνα και το έτος, για 
τα οποία θέλουν να εμφανίσουν τα ενημερωτικά 
τους σημειώματα. Στη συνέχεια κάνουν κλικ στο 
κουμπί «Εκτύπωση».
12. Μετά την ενέργεια αυτή, εμφανίζεται μία νέα 
σελίδα, όπου απεικονίζεται το ενημερωτικό σημεί-
ωμα για τον μήνα που επέλεξαν σε μορφή PDF. 

Το ενημερωτικό αυτό σημείωμα μπορούν είτε να 
το αποθηκεύσουν ηλεκτρονικά είτε να το εκτυπώ-
σουν.
13. Επιστρέφοντας στην προηγούμενη σελίδα 
μέσω του browser, οι συνταξιούχοι μπορούν να 
επιλέξουν έναν άλλο μήνα ή έτος για την προβολή 
του αντίστοιχου ενημερωτικού σημειώματος.
Σημειώνεται ότι, ενδέχεται να παρουσιαστούν τα 
κάτωθι:
• Να μην γίνει ταυτοποίηση των στοιχείων που 
έχουν καταχωρηθεί. Σε αυτήν την περίπτωση, 
εμφανίζεται ένα μήνυμα λάθους που ενημερώνει 
τον συνταξιούχο ότι θα πρέπει να απευθυνθεί στο 
αρμόδιο Υποκατάστημα. Ο συνταξιούχος θα πρέ-
πει τότε να έρθει σε επικοινωνία με τους αρμό-
διους εκπροσώπους του τ. ΤΑΠΤΠ, προκειμένου 
να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό και να γίνει 
η ταυτοποίησή του.
• Ο browser που χρησιμοποιούν οι συνταξιούχοι 
να είναι παλιός ή να αποκλείει την εμφάνιση ανα-
δυόμενων παραθύρων. Στην περίπτωση αυτή, θα 
πρέπει ο ίδιος ο συνταξιούχος να παρέμβει τοπι-
κά στον υπολογιστή του για την αντιμετώπιση του 
θέματος αυτού, κάνοντας τις ανάλογες ρυθμίσεις.
Επισημαίνεται ότι, για οποιοδήποτε άλλο πρόβλη-
μα που αφορά τα ενημερωτικά σημειώματα του τ. 
ΤΑΠΤΠ , θα πρέπει οι συνταξιούχοι να απευθύνο-
νται στους αρμόδιους εκπροσώπους του τ. ΤΑΠΤΠ, 
έτσι ώστε στη συνέχεια να επιλύονται από κοινού 
τυχόν προβλήματα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Τα ενημερωτικά σημειώματα του τ. ΤΑΠΤΠ  είναι πλέον διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Για το τ. ΤΑΠΤΠ είναι διαθέσιμα τα ενημερωτικά 
σημειώματα μέχρι και τον 10/2017. Το συντομότερο δυνατό θα αναρτηθούν  και εκείνα του 11/2017 και 12/2017.

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Σε  συνέχεια της  από  5.12.2017  ανακοίνωσης μας  

και με  δεδομένο  ότι μέχρι  σήμερα  τόσο ο   ΕΦΚΑ (  τ. 
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, τ. ΕΤΑΤ)  όσο και το   ΕΤΕΑΕΠ (τ. ΕΤΕΑ)  
δεν  έχουν προβεί  σε  αποκατάσταση των συντάξεων μας  
κύριων -  επικουρικών και προσυνταξιοδοτικών παροχών 
στο  ύψος  που είχαν   διαμορφωθεί πριν τις μειώσεις που  
επιβλήθηκαν με τους Ν. 4051/2012 (άρθρο 6 παρ. 1 και 
2) και Ν.4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υπόπαρ. ΙΑ  
5 περ.1 και υποπαρ. ΙΑ.6  περ. 3)   και οι οποίες  έχουν  
κριθεί  αντισυνταγματικές με τις υπ’ αριθμ. 2287/2015 και 
2288/2015 αποφάσεις  της Ολομέλειας του ΣτΕ,  αλλά 
ούτε  και στην  επιστροφή  των ποσών   σύνταξης  που  
απωλέσαμε   κατ’   εφαρμογή   των  παραπάνω  αντισυ-
νταγματικών νόμων καθώς και των επιδομάτων Χριστου-
γέννων, Πάσχα και αδείας κρίνεται  αναγκαία  η   δικαστι-
κή  διεκδίκηση των παραπάνω  αξιώσεων.

 Προκειμένου για την συμμετοχή  σας στις  ομαδικές 
αγωγές ενώπιον των  Διοικητικών Δικαστηρίων που θα 
καταθέσουν οι νομικοί μας σύμβουλοι,  οι συνάδελφοι που 
έχετε  υποστεί  μείωση (Ν. 4051/2012 και Ν. 4093/2012)   
στην  κύρια ή/ και στην  επικουρική  σας σύνταξη  ή  στην 
προσυνταξιοδοτική σας παροχή και επιθυμείτε να ασκή-
σετε αγωγή θα πρέπει να  προσκομίσετε  τα  παρακάτω : 

Α. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥ-
ΝΤΑΞΗΣ

1. Συμπληρωμένη σχετική Αίτηση με τα ατομικά στοι-
χεία που απαιτούνται για τη σύνταξη της αγωγής.

2. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας.
3. Το  τελευταίο  εκκαθαριστικό σημείωμα  συντάξεων 

του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ για τα  έτη  2015, 2016, και 2017.
4. Το τελευταίο  εκκαθαριστικό σημείωμα  της επικου-

ρικής  σας σύνταξης  για το  έτος  2015 , ενώ  για το έτος 
2016   ένα  εκκαθαριστικό     μέχρι  και τον    Ιούνιο του 
2016 - καθώς  από την ως άνω ημερομηνία, η επικουρική 
σας σύνταξη από το ΕΤΕΑ  επαναϋπολογίστηκε  βάσει του 
άρ.  96  του  Ν.  4387/2016.  

5. Εξουσιοδότηση, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη  
με  βεβαιωμένο το γνήσιο της  υπογραφής   σε ΚΕΠ ή  σε 
αστυνομικό  τμήμα.

6. Συμπληρωμένο  και  υπογεγραμμένο  το Ιδιωτικό  
Συμφωνητικό – Εργολαβικό δίκης (3 πρωτότυπα).

Β.  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
1. Συμπληρωμένη σχετική Αίτηση με τα ατομικά στοι-

χεία που απαιτούνται   για τη σύνταξη της αγωγής. 
2. Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας.
3.  Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα  σύνταξης  για 

το   έτος  2015  καθώς και ένα εκκαθαριστικό για το έτος 
2016 μηνός μέχρι και τον 6/2016 πριν δηλαδή την ανα-
προσαρμογή του προσυνταξιοδοτικού  σας βάσει του άρ. 
73Α  του  Ν.  4387/2016 .

4. Εξουσιοδότηση, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη  
με  βεβαιωμένο το γνήσιο της  υπογραφής  σε ΚΕΠ ή  σε 
αστυνομικό  τμήμα.

5. Συμπληρωμένο  και  υπογεγραμμένο  το Ιδιωτικό  
Συμφωνητικό – Εργολαβικό δίκης  (3 πρωτότυπα).

Για την μερική κάλυψη  των  εξόδων  και  δαπανών για 
την άσκηση των παραπάνω ομαδικών αγωγών  δεδομέ-
νου  ότι  το Δ.Σ θα καλύψει μέρος των εξόδων και τα μέλη 
του Δ.Σ. θα συμβάλουν ουσιαστικά στην διεκπεραίωση της 
υπόθεσης (πχ. στην συγκέντρωση των δικαιολογητικών, 
στον διαχωρισμό των συνταξιούχων σε  κύριας και επι-
κουρικής σύνταξης και προσυνταξιοδοτικούς ανά  αγωγή  
κλπ.)  οι  ενδιαφερόμενοι  δικαιούχοι  προσυνταξιοδοτικής 

παροχής χρειάζεται να καταβάλουν το ποσό των 15€, ενώ 
οι ενδιαφερόμενοι συνταξιούχοι  κύριας και επικουρικής 
σύνταξης που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις αγωγές αυ-
τές χρειάζεται να καταβάλλουν 15€ για κάθε αγωγή  στην 
οποία θα  συμπεριληφθούν, αφού  διαπιστώσουν φυσικά 
ότι έχουν υποστεί μειώσεις τόσο την κύρια  όσο και την 
επικουρική τους σύνταξη.                 
(Αρ. Λογ. Συλλόγου : GR 74 0140 1010 1010 02002 012444).

Σε περίπτωση δε επιτυχούς αποτελέσματος και μόνον η 
αμοιβή των νομικών μας συμβούλων  ανέρχεται σε ποσο-
στό 2% επί των επιδικασθέντων ποσών. 

Παρακαλούμε θερμά τους συναδέλφους για την προ-
σκόμιση όλων των απαιτούμενων παραπάνω δικαιολογη-
τικών  διαφορετικά  δεν θα  είναι   εφικτό να συμπεριλη-
φθούν στις  ομαδικές  αγωγές που θα  κατατεθούν από το 
νομικό επιτελείο του Συλλόγου.

Συνάδελφοι, 
Αγωνιζόμαστε με όλα τα μέσα προς κάθε κατεύθυνση 

για την πλήρη αποκατάσταση των συντάξεων μας και των 
κοινωνικοασφαλιστικών μας δικαιωμάτων με κύριο στό-
χο μας την μεγάλη μάχη κατά της ALPHA BANK για την 
ΣΥΜΒΑΣΗ 1981και δεν θα σταματήσουμε μέχρι η Τράπε-
ζα να υποχρεωθεί να τηρήσει ακέραιες τις υποχρεώσεις 
που πηγάζουν από τη ΣΥΜΒΑΣΗ 1981.

ΠΡΟΣΟΧΗ Οι συνάδελφοι που έχουν κρατήσεις των παραπά-
νω νόμων και επιθυμούν να προσφύγουν, να επικοινωνήσουν 
με το Σύλλογο για να τους αποσταλούν τα απαραίτητα έγγρα-
φα. Η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι 30 Μαρτίου 2018. 

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2018 
 Αρ. Πρωτ. 1085

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΘΕΜΑ : ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ  ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΤΩΝ  ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΒΛΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΥΣ 

Ν. 4051/2012 &  4093/2012    

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΡΟΜΠΑΚΗΣ
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ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK

ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ : 
ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ, ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

IΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 2103604327, 2103606071-72

FAX. 2103606347
E-MAIL:  ssalpha8@otenet.gr

www.ssalpha.gr

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ  
ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  
ALPHA BANK

ΝΕΑ ΜΕΛΗ  
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ    

1. ΚΑΡΤΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
2. ΠΑΣΑΝΙΚΟΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
3. ΠΑΤΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4.  ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6. ΣΟΛΛΑ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ
7.  ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

ΛΑΖΑΡΟΣ
8. ΜΕΤΣΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
9.  ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10.  ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
11.  ΠΛΑΤΑΚΗ 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

12.  ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

13.  ΣΙΑΤΟΥΝΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

14. ΑΠΕΡΓΗ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ
15.  ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16.  ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
17.  ΤΑΒΑΝΙΔΟΥ 

ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
18. ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
19.  ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
20.  ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στα γραφεία του Συλλόγου μας στους συναδέλφους, κ. Β. Νικολάου  ή κ. Αντ. Οικονομόπουλο τηλ. 210 36 04 327, κιν. 6944 251595

4 ΗΜΕΡΕΣ ΟΔΙΚΩΣ Αναχ.:24 Μαρτίου 2018,
Τιμή κατ’άτομο:  €165, Τιμή μονόκλινου : +€ 55
Ξενοδοχείο 4* Με ημιδιατροφή
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Σόφια - Μπόροβετς - Σαντάνσκι Ίμβρος - Τένεδος - Καβάλα - Τσανάκαλε - Τροία - Θεσ/νίκη
6ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΩΣ, Αναχ.: 30 Απριλίου 2018
Τιμή κατ’άτομο: €285, Τιμή μονόκλινου : + €80
Με ημιδιατροφή (3) γεύματα στο Τσανακάλε
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΜΕΧΡΙ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Α) ΠΕΔΥ (ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ – ΕΟΠΥΥ)
Τα ραντεβού για τις περισσότερες ειδικότητες είναι 1-3 μέρες χωρίς συμμετοχή.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΔΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8 – ΟΜΟΝΟΙΑ, Τ.Κ. 10433 ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX : 210 8208844, 

email pseyeopyy@gmail.com, www.psey-pedy.gr

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαστηριακών Υπαλλήλων ΠΕΔΥ (πρώην ΙΚΑ – ΕΟΠΥΥ), σας ενημε-
ρώνει ότι στα εργαστήρια των Μονάδων Υγείας ΠΕΔΥ (μικροβιολογικά - ακτινολογικά - οδοντοτεχνι-
κά) εκτελούνται δωρέαν όλες οι εξετάσεις. Η Δωρεάν παροχή αφορά ασφαλισμένους και ανασφάλι-

στους. Στηρίζουμε όλοι μαζί την Δημόσια και Δωρέαν Υγεία.

YΓΕΙΑ

•  Mητέρα (ομίλου Yγεία)
•  Yγεία Net  (ομίλου Yγεία, Hilton – Περιστέρι)
•  Λευκός Σταυρός Aθηνών
•   Άγιος Λουκάς Θεσσαλονίκη
•  Oφθαλμολογικό Kέντρο Aθηνών
•  Ευρωκλινική
•  Ευρωκλινική παίδων
•  Medimall (Πύργος Αθηνών)
•  Ιατρικό Περιστερίου
•  Aξονική Aθηνών (Πατήσια)
•  Σύγχρονος Ασκληπιός (Άλιμος)
•  Διαγνωστικά Παπανδρέου (Πολυτεχνείο)
•  Kοσμοϊατρική AE (Πατήσια)
•  Ιατρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Θ. Πανόπουλος Α.Ε.
•  Ιατρική Πρόληψη - Καλλιθέα
•  Iatrorama (Κολωνός)
•  Medicall (Ν. Μάκρη & Ραφήνα)
•  Iατρική Euromedica – Aσπρόπυργος
•  Ιατρική Μεγάρων Α.Ε.
•  Ιατρική Euromedica (Ασπρόπυργος)
•  Ιωνία Ιατρική Α.Ε. (Ελευσίνα)
•  Ιωνία Euromedica (Κόρινθος)

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Γ) ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ALPHA BANK

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΥΓΑΝ
1. ΡΑΚΙΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
2. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ  (ΠΑΤΡΑ)
3. ΖΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΣΠΑΡΤΗ)
4. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΘΗΝΑ)
5. ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΛΑΜΙΑ)
6. ΠΑΠΠΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  (ΑΘΗΝΑ)
7. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  (ΑΘΗΝΑ)
8. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  (ΑΘΗΝΑ)

Κατατέθηκαν διάφορα ποσά στη μνήμη των θανό-
ντων συναδέλφων στα παρακάτω ιδρύματα : 
1. ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
2. ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΩΝ
3 .  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ 

ΠΑΙΔΙΟΥ – Η ΑΓΚΑΛΙΑ
4. ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ
5.  ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ

Στο Μητρώο της ΟΣΤΟΕ είναι εγγεγραμένοι 13 Σύλλογοι, με ταμειακά εντάξει και έχοντες δικαίωμα ψήφου 9 Σύλλογοι Συνταξιούχων. Το μοναδι-
κό ψηφόδελτιο ¨ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ¨ έλαβε 101 ψήφους και εξέλεξε και τις 13 έδρες. Στις 17/11/17 το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα 
: ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ-ΠΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ (ΤτΕ), Α΄ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ(ALPHA), Β΄ΑΝΤ/ΔΡΟΣ: ΜΑΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΤΕ), Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΤΕ), ΑΝ. Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤτΕ), ΤΑΜΙΑΣ: ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ (ALPHA), ΑΝ. ΤΑΜΙΑΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΤΒΑ), ΕΦΟΡΟΣ:  ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΕΚΤΕ), ΓΡΑΜ. ΔΗΜ., & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ: ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  (AMER. EXPRESS) , ΜΕΛΗ: 
ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ(ΑΤΕ), ΓΟΖΑΔΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤτΕ)ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΑΤΕ), ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ALPHA). Την Τετάρτη 27/9/2017  συνεδρίασε το Δι-
οικητικό Συμβούλιο της ΑΓΣΣΕ και κατόπιν παραιτήσεως, για  προσωπικούς λόγους, του Προέδρου της Νίκου Μουλίνου την θέση ανέλαβε ο Αναπληρωτής Πρόεδρος  Γ. Ιορδανίδης.

ΟΣΤΟΕ - Αρχαιρεσίες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Β) ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ

•  ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ 
(ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

•  ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (συμμετοχή 10%)
•  ΒΟΥΓΙΟΚΛΑΚΕΙΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
•  ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ (ΧΑΝΙΑ) 

(συμμετοχή 10%)
•  CRETA INTERCLINIC 

HOSPITAL (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
•  ΕΛΕΥΘΩ ΧΙΟΥ
•  EUROMEDICA
•  EUROMEDICA ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

(συμμετοχή 10%)
•  EUROMEDICA ΚΟΖΑΝΗΣ 

(συμμετοχή 10%)

•  ΙΑΣΩ GENERAL ΛΑΡΙΣΑ
•  ΙΑΣΩ GENERAL ΑΘΗΝΑ
•  ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
•  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
•  ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
•  MEDITERRANEIO ΓΛΥΦΑΔΑΣ
•  ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ
•  ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
•  ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
•  ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
•  ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
•  ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
•  ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 

(συμμετοχή 10%)
•  ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΠΑΤΡΑΣ

Παρακάτω θα βρείτε λίστα με τις συνεργαζόμενες κλινικές και νοσοκομεία με τον Σύλλογο μας 
που μας παρέχουν απορρόφηση του 20%.

1) YΓEIA
2) MHTEPA
3) ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
4) ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ
5) ΛEYKOΣ ΣTAYPOΣ AΘHNΩN
6) ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
7) MEDITERRANEO HOSPITAL
8)  ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Συμβεβλημένα με το Πολυιατρείο Nοσοκομεία:

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

•  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΘΗΝΩΝ

•  ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

•  ΠΕΙΡΑΪΚΟ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

•  ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ (ΧΑΝΙΑ)
•  ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
•  EUROMEDICA ΘΕΣΣ/

ΝΙΚΗΣ

Τα Πολυιατρεία 

ΑΘΗΝΑ: οδός 
Σανταρόζα 1 και Σταδίου
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ: οδός  
Βενιζέλου 24, 6ος όρ.
ΠΑΤΡΑ: (από 
15/9/2017 : οδός Βασ. 
Γεωργίου 6, 2ος όροφος


