
 

Ιπποκράτους 8, 106 79 Αθήνα 
Τηλ.: 210 3604327, 210 3606071 
Fax: 210 3606347 
e-mail: ssalpha8@otenet.gr 
Site: www.ssalpha.gr 

Newsletter του Συλλόγου 

Συνταξιούχων της Alpha Bank 
Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου  2016 Newsletter No 102 

Συντακτική Επιτροπή: 
 

Γιάννης Ιορδανίδης 
Οδυσσέας Ρομπάκης 

Επιμέλεια: 
Δέσποινα Παρσά 

Τα Newsletter αποστέλλονται 
με e-mail και αναρτώνται στο 
www.ssalpha.gr. 
 

 

 οcean 

 

 

Επειδή οι φορολογικές, τραπεζικές και άλλες υποχρεώσεις των συνταξιούχων αυξάνονται διαρκώς (φόρος εισοδήματος, 
ΕΝΦΙΑ, διακανονισμός οφειλών στο Δημόσιο-εφορία, δόσεις τραπεζικών δανείων κλπ), με παράλληλη απάνθρωπη μείωση 
των συντάξεών μας  η πλειοψηφία των συναδέλφων αδυνατεί πλέον να αποπληρώνει έγκαιρα τις υποχρεώσεις της και δηλώνει 
ακατάσχετο (έως 1.250 €) τον λογαριασμό που πιστώνεται η σύνταξη για να προστατεύσει το όποιο μηνιαίο εισόδημα έχει 
απομείνει.       Η δήλωση ακατάσχετου ενός και μοναδικού τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πιστώνεται η σύνταξή μας 
πρέπει να γίνει: α) προς την Φορολογική Διοίκηση (για οφειλές προς το Δημόσιο) και β) προς την Τράπεζα στην οποία 
τηρείται ο Λογαριασμός (για οφειλές προς τρίτους-τραπεζικά δάνεια). ια την δήλωση του ακατάσχετου στο taxisnet για 
οφειλές προς το Δημόσιο, μπορείτε να απευθυνθείτε στον Λογιστή σας. Για την δήλωση του ακατάσχετου προς τρίτους 
(Τράπεζες-δάνεια κλπ), παίρνουμε από το περίπτερο μια ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986), συμπληρώ-
νουμε τα στοιχεία μαςκαι στο κάτω μέρος δηλώνουμε υπεύθυνα ότι: «τον λογαριασμό Νο……………ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ 
από τρίτους και ότι είναι ο μοναδικός λογαριασμός σ΄ όλο το τραπεζικό σύστημα».-Την υπεύθυνη δήλωση την προσκομί-
ζουμε (ή την στέλνουμε) στο τμήμα καταθέσεων, στο τραπεζικό κατάστημα στο οποίο τηρείται ο λογαριασμός της σύντα-
ξής μας.- 

ΠΡΟΣΟΧH 

ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕ-
ΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΟΒΑΡΟ-
ΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑ-
ΣΗΣ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΘΑ 
ΕΙΝΑΙ ΑΝΟΙΧΤΑ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ 
ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:00π.μ. 
ME 14:00μ.μ. 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΗΛΙΚΙΩ-
ΣΕΩΣ ΤΕΚΝΟΥ 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Σχετικά με το παραπάνω 
επίδομα σας γνωρίζουμε 
τα παρακάτω. 
Μπορείτε να παραλάβετε 

τις επιταγές από το ΤΑΠ 

γράφοντας στην αρχική 

αίτη-

ση :                                  

“ΕΠΙΦΥΛΑΣΣΟΜΑΙ 

ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

ΜΟΥ”, όπως μας ενημέ-

ρωσαν οι δικηγόροι του 

Συλλόγου 

μας.                                 

                                        

 

Για την καλύτερη πληροφόρηση των συνταξιούχων του ΕΤΕΑ, ενημε-

ρώνουμε ότι :  

Η αναπροσαρμογή του Σεπτεμβρίου 2016 αφορά 805.900 συντάξεις των 

τέως Ταμείων : ΕΤΕΑΜ, ΤΕΑΥΝΤΠ, ΤΕΑΠΟΖΟ, ΤΕΑΥΕΚ, ΤΑΠΤΠ  

και ΤΕΑΠ-ΔΕΗ  επιφέροντας μειώσεις σε 140.000-150.000 από αυτές.  

Η διαδικασία για τα υπόλοιπα Ταμεία, που εντάχθηκαν στο ΕΤΕΑ,  θα 

ολοκληρωθεί με την πληρωμή του Οκτωβρίου 2016. 

Με την ολοκλήρωση της αναπροσαρμογής για το σύνολο των συντάξε-

ων που χορηγούνται από το ΕΤΕΑ, θα αναρτηθούν αναλυτικά εκκαθα-

ριστικά για την καλύτερη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων (με την 

πληρωμή του Οκτωβρίου ή του Νοεμβρίου 2016). 

Η αναπροσαρμογή των συντάξεων του Σεπτεμβρίου 2016, λόγω της  μη 

ύπαρξης καταστατικής διάταξης που όριζε ετήσιο ποσοστό αναπλήρω-

σης , έγινε με τη χρήση συντελεστή (ΣΕ) κατά τέως Ταμείο που προήλ-

θε από τη στάθμιση των ετών ασφάλισης, των ασφαλιστέων αποδοχών, 

των καταβαλλομένων παροχών και των ποσοστών εισφοράς των συντα-

ξιούχων κατηγορίας γήρατος , σύμφωνα με την Υ.Α. 25909/470/2016 

(ΦΕΚ 1605 Β΄). (0,53% )για μας. 

Στις επικουρικές συντάξεις η κράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης.    


