
Παραλαβή ετήσιων καρτών με έκπτωση για τα Μέσα Μαζικής Μεταφο-
ρά 

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι ετήσιες κάρτες διαρκείας για τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς έχουν εκδοθεί από τον ΟΑΣΑ και βρίσκονται στα γραφεία 

του Συλλόγου. 
 
Οι συνάδελφοι μπορούν  να τις παραλάβουν από τα γραφεία του Συλλό-
γου,  από την 25η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη, (Ιπποκράτους 8, 
1ος όροφος) καθημερινά από   Δευτέρα— Πέμπτη  ώρες 10.00-14.00 με 
αστυνομική ταυτότητα ή εξουσιοδότηση. 

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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                          ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Το ΔΣ του Συλλόγου μας συναισθανόμενο την αγωνία των συναδέλφων μας 

συνταξιούχων συγκαλεί επείγουσα έκτακτη ενημερωτική συγκέντρωση σε 

αίθουσα του Ξενοδοχείου "ΑΜΑΛΙΑ" την 1η ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 ημέρα Τε-

τάρτη και ώρα 10.00 πμ όπου οι Νομικοί μας Σύμβουλοι θα προβούν σε 

υπεύθυνη και σοβαρή ανάλυση των δυσμενών επιπτώσεων του Ασφαλιστικού 

Νομοσχεδίου. Η παρουσία όλων μας κρίνεται απαραίτητη. 

Φορολογική κα-

ταιγίδα σε ακί-

νητα, καύσιμα, 

τσιγάρα, τηλέ-

φωνα 

Μεγάλες ανατιμήσεις σε 

εκατοντάδες προϊόντα και 

υπηρεσίες, έρχονται από 

την 1η Ιουνίου με την 

αύξηση του ΦΠΑ στο 

24% από 23%. Ωστόσο, 

σοκ για εκατοντάδες χι-

λιάδες ιδιοκτήτες ακινή-

των προκαλούν οι ανατρο-

πές στον ΕΝΦΙΑ καθώς 

επιβαρύνονται όσοι διαθέ-

τουν οικόπεδα και ακίνητη 

περιουσία αξίας άνω των 

200 χιλ. ευρώ.  

Συνοπτικά οι αλλαγές με το νέο Ασφαλιστικό 

 

Δημιουργείται νέο Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩ-

ΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΦΚΑ) του οποίου η λειτουργία αρχίζει από 1/1/2017 

και εντάσσει όλα τα ασφαλιστικά ταμεία Κύριας σύνταξης και τους α-

σφαλισμένους του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος ΕΤΑΤ. Παράλληλα 

καταργεί από έναρξη ισχύος 12/5/2016 το καθεστώς της πρόωρης συ-

νταξιοδότησης. 

Σκοπός του νέου ασφαλιστικού ταμείου είναι:  

α. η χορήγηση μηνιαίας Κύριας σύνταξης λόγω γήρατος, αναπηρίας 

και θανάτου στους ασφαλισμένους ή και σε μέλη της οικογένειάς τους.  

β. η χορήγηση προσυνταξιοδοτικών και άλλων παροχών στους συντα-

ξιούχους και στους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους του ΕΤΑΤ, οι οποίοι 

έως την έναρξη του παρόντος, έχουν θεμελιώσει δικαίωμα λήψης της παρο-

χής. 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου 4387/12-5-2016, όσοι ασφα-

λισμένοι παίρνουν προσυνταξιοδοτική παροχή από το ΕΤΑΤ, αυτή η 

προσυνταξιοδοτική παροχή επαναϋπολογίζεται με βάση ποσοστό ανα-

πλήρωσης, το οποίο για κάθε χρόνο ασφάλισης αντιστοιχεί μεσοσταθμικά 

σε ποσοστό 1,75% υπολογιζόμενου επί των συντάξιμων αποδοχών όπως 

αυτές καθορίζονται από τις οικείες καταστατικές διατάξεις του ΕΤΑΤ. Το πο-

σό αυτό του επαναϋπολογισμού θα καταβάλλεται, από εδώ και στο 

εξής και μέχρι πλήρωσης των προϋποθέσεων άμεσης καταβολής κύ-

ριας σύνταξης.  

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου οι καταβαλλόμενες επικου-

ρικές συντάξεις, που από δω και στο εξής αποκλειστικά θα χορηγεί το Ε-

ΤΕΑ σε όλους τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ, καταργώντας κάθε άλλη γε-

νική ή ειδική διάταξη, αναπροσαρμόζονται εφ’ όσον, το άθροισμα Κύριας 

και Επικουρικής σύνταξης του δικαιούχου υπερβαίνει το ποσό το 1.300 € 

συμπεριλαμβανομένης της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης 6% και της 

εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 38 του νόμου 3863/10 και των παρα-

γράφων 11, 12 και 13 του άρθρου 44 του νόμου 3986/2011. 

Μέχρι την 1/6/2016 θα εκδοθεί απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοι-

νωνικής Ασφάλισης, μετά από σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής 

αρχής, με την οποία θα καθορισθεί το ποσοστιαίο επί της % ύψος του πε-

τσοκόμματός μας πάνω από 1.300ευρώ Κύριας και Επικουρικής αθροιστι-

κά, για άλλη μια φορά. 

      ΕΚΤΑΚΤΗ          

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Σας ενημερώνουμε ότι στις 

4/6/2016 θα πραγματοποιη-

θεί ενημέρωση στην Θεσσα-

λονίκη στην αίθουσα Μακε-

δονικών Σπουδών Ώρα 

10.00 

 

Επίσης στις 6/6 θα  

γίνει ενημέρωση στη 

Λάρισα. 
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