
Economist για την Ελλάδα: «Με ασυνήθιστη ροή θετικών 

ειδήσεων ξεκινά το 2014 - Προβληματική η οικονομική και η πολιτική 

κατάσταση» 

Με ασυνήθιστη ροή καλών ειδήσεων ξεκινά το 2014 η Ελλάδα, το μέ-

χρι πρότινος προβληματικό παιδί των χαμένων οικονομικών στόχων 
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Σύμφωνα με απόφαση 

του Δ.Σ του Συλλόγου 

μας απεστάλη στο Δ.Σ 

του ΤΑΥΤΕΚΩ εξώδικη 

δήλωση για την μη κατά-

θεση των διαθεσίμων 

στην Τράπεζα της Ελλά-

δος.  Η  απόφαση που 

ελήφθη ήταν αρνητική 

για την κατάθεση των 

διαθεσίμων στην ΤΕ. 

 

Επίσης με ψήφους 4-2 

ελήφθη απόφαση από 

το Δ.Σ του ΕΤΑΤ για την 

μη κατάθεση των διαθε-

σίμων στην ΤΕ 

 

 

 

 

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Συνάντηση με ΟΤΟΕ 
Πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου συνάντηση στα γραφεία 

της ΟΤΟΕ με την υπεύθυνη Ασφαλιστικού της Ομοσπονδίας κα Βάσω Βο-

γιατζοπούλου , προκειμένου να συζητήσουμε τα τεκταινόμενα στο χώρο του 

ΕΤΑΤ . Διαφαίνεται μία πρόταση της ΟΤΟΕ προκειμένου να διασφαλισθεί 

ένα μέρος του βοηθήματος για τους συναδέλφους βοηθηματούχους και μό-

νο , με ένα ποσό κύριας ασφάλισης δηλ. ΙΚΑ χωρίς να θιγεί το σύνολο του 

σημερινού βοηθήματος. Το θέμα το παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς και 

θα σας ενημερώνουμε άμεσα. 

Αντισυνταγματικές έκρινε το ΣτΕ όλες τις μειώσεις σε κύριες κι επικουρικές 

συντάξεις, την κατάργηση των δώρων, από το 2012 και μετά, καθώς και 

τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. 

Την αποκάλυψη έκανε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και 

αντιπρόεδρος της Βουλής, Αλέξης Μητρόπουλος. 

Η απόφαση, που αναμένεται να δημοσιευθεί σύντομα, σύμφωνα με τον κ. Μη-

τρόπουλο έχει οριστικό χαρακτήρα. 

Το θέμα εξετάστηκε μετά από προσφυγή περίπου 100 συνταξιούχων στο Συμ-

βούλιο της Επικρατείας. 

Η απόφαση αφορά περίπου 3 εκατομμύρια συνταξιούχους και το δημοσιονο-

μικό κόστος ανέρχεται σε περισσότερα από 2 δισ. ευρώ, όπως είπε ο κ. Μη-

τρόπουλος. 

Ο αντιπρόεδρος της Βουλής συμπλήρωσε, πάντως, ότι η απόφαση αυτή απο-

τελεί ένα ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο στα χέρια της κυβέρνησης. 

        ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Το ΔΣ του Συλλόγου 

προετοιμάζετε πυρετω-

δώς για το δικαστήριο 

της 15/5 με την Τράπεζα 

με θέμα την αποκατά-

σταση των απωλειών 

από της βάρβαρες περι-

κοπές που έχουν γίνει 

μέχρι τώρα. 

Την  Τετάρτη πραγματο-

ποιήθηκε συνάντηση του 

ΔΣ του συλλόγου με τον 

Υπουργό και 

Γεν.Γραμματέα του Υ-

πουργείου Κοινωνικής 

Ασφάλισης ,κκ Δ. Στρα-

τούλη και Γ. Ρωμανιά με 

αντικείμενο τα συνταξιο-

δοτικά μας θέματα.  

 

 

     Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΣΕΛΙΔΑ FACEBOOK ΜΕ ΣΚΟΠΟ.. 
 Σκοπός της ομάδας είναι η προβολή συνταξιοδοτικών θεμάτων, που αφο-

ρούν αποκλειστικά τους συνταξιούχους Alpha Bank, μισθολογικά, νομικά, φο-

ρολογικά, απασχόλησης συνταξιούχων, αποζημιώσεων απόλυσης , εφάπαξ 

παροχών, υγείας , λοιπά συναφή θέματα και προτάσεις για την επίλυση τους. 
Μέλη της Ομάδας μας μπορούν να γίνουν ΜΟΝΟ όσοι είναι γραμμένοι στο 

Σύλλογο Συνταξιούχων της Τραπέζης μας. 

Όσοι τυχόν δεν είναι μέχρι τώρα να φροντίσουν να τακτοποιηθούν άλλως θα 
διαγραφούν από την Ομάδα μας 


