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                                           Τα νέα του Συλλόγου 

Πραγματοποιήθηκε στις 18/11/2014 συνάντηση του Προεδρείου 

του Συλλόγου με την νέα Πρόεδρο του ΕΤΑΤ κα Χαρίση Αφρ. με 

θέματα, την εξέταση χορήγησης του επιδόματος χρήσεως 

(ισολογισμού), έσοδα του Ταμείου από την εθελουσία, πόροι του 

Ταμείου και προοπτικές αυτού. 

Η συζήτηση κινήθηκε σε ιδιαίτερα καλό κλίμα. Ο Σύλλογος εξέθε-

σε τις απόψεις του και αναμένουμε σύντομα αποφάσεις από το ΔΣ 

του  ΕΤΑΤ και νέα συνάντηση. 

Πραγματοποιήθηκε στις 14/11/2014 τηλεφωνική επικοινωνία  του 

προέδρου του Συλλόγου με τον Πρόεδρο του συλλόγου Προσωπι-

κού συν Τάσο Γκιάτη με θέμα την ανώνυμη ανακοίνωση δημιουργί-

ας Αντισυλλόγου  κόντρα στα συμφέροντα των συνταξιούχων.  

Ο Πρόεδρος των εργαζομένων διέψευσε με τον πλέον κατηγορημα-

τικό τρόπο την οποιαδήποτε σχέση του Συλλόγου εργαζομένων με 

την κίνηση αυτή και καταδίκασε κάθε διασπαστική προσπάθεια στο 

χώρο των συνταξιούχων της Alpha Bank. 

Σήμερα επρόκειτο να εκδικαστεί η αγωγή των μελών του ΔΣ του 

Συλλόγου κατά της Τράπεζας για τις περικοπές των συνάξεων μας 

από το ΕΤΑΤ. Δυστυχώς λόγω της απεργίας των δικηγόρων η εκδί-

καση ανεβλήθη και προσδιορίστηκε για την 15/5/2015 η νέα δικά-

σιμος. 

 

Νωρίτερα η κατα-

βολή των συντάξε-

ων του Ιανουαρίου 
 

Νωρίτερα από τις προ-

βλεπόμενες ημερομηνί-

ες θα πληρωθούν οι 

συντάξεις του Ιανουαρί-

ου, τις οποίες καταβάλ-

λουν τα εποπτευόμενα 

από το υπουργείο Ερ-

γασίας ασφαλιστικά 

Ταμεία, με απόφαση 

του υπουργού Γιάννη 

Βρούτση. 
Συγκεκριμένα, αποφα-

σίστηκε οι συντάξεις 

του Οργανισμού Γεωρ-

γικών Ασφαλίσεων 

(ΟΓΑ) και του Οργανι-

σμού Ασφάλισης Ελεύ-

θερων Επαγγελματιών 

(Ο.Α.Ε.Ε) να καταβλη-

θούν στις 19 Δεκεμβρί-

ου και όλων των υπό-

λοιπων φορέων κοινω-

νικής ασφάλισης στις 

22 Δεκεμβρίου. 
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