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Ο Α ΓΩΝΑΣ ΚΟΡΥΦΩΝΕΤΑΙ
Αγνωμοσύνη
η αχαριστια

Στιγμιότυπο από το Συλλαλητήριο της 28ης Ιουνίου 2016. στο Υπουργείο Εργασίας

Σ

υγκαταλέγεται ανάμεσα στις πιο μεγάλες
ανθρώπινες κακίες. Είναι δε η αγνωμοσύνη
η αχαριστία, η απουσία από την ψυχή του
ανθρώπου κάθε μορφής ευγνωμοσύνης και
η διάθεση ανταποδόσεως για χάρη της ευεργεσίας, που
του έγινε. Ο αχάριστος άνθρωπος όχι μόνο λησμονεί
και συνεπώς δεν ανταποδίδει την ευεργεσία, αλλά πολλές φορές φτάνει στο σημείο να χρησιμοποιεί ό,τι
κακό για να πληρώσει τον ευεργέτη του. Γι’ αυτό και οι
πράξεις αχαριστίας είναι εκδηλώσεις αντικοινωνικών
τύπων, που την ψυχή τους έχει καθυποτάξει η πλεονεξία, ο φθόνος και το μίσος. Οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν χωρίς υπερβολή καρκινώματα στο σώμα της
κοινωνίας.
Είναι φυσικό βέβαια στις καθημερινές σχέσεις των
ανθρώπων ο ένας να καλύπτει και να θεραπεύει τις
ανάγκες του άλλου, τούτο όμως πηγάζει από τα αισθήματα αλληλεγγύης και φιλαλληλίας του καθενός.
Αλλά είναι αφύσικο και αντικοινωνικό να μην υπάρξει
αναγνώριση της προσφοράς από εκείνον που ευεργετήθηκε. Υπάρχουν διάφοροι τύποι αχάριστων ανθρώπων.
Οι λιγότεροι ένοχοι είναι όσοι ευεργετήθηκαν και
κάτω από την πίεση διαφόρων φροντίδων λησμόνησαν
την ευεργεσία. Κατόπιν έρχονται όλοι αυτοί που θυμούνται βέβαια την ευεργεσία και τους ευεργέτες, αλλά
αδιαφορούν παντελώς για την οποιαδήποτε έκφραση
ευχαριστίας ή την ανταπόδοση της χάρης που τους
έγινε. Η πιο ακραία περίπτωση που δείχνει άτομα
ανάλγητα και πωρωμένα είναι των αχάριστων εκείνων
που ανταποδίδουν κακό αντί αγαθού.
Τους αγνώμονες χαρακτηρίζουν τα εξής γνωρίσματα:
έλλειψη ευγένειας, αλληλεγγύης και ψυχικής καλλιέργειας, αναισχυντία, εγωισμός, μίσος και φθόνος για τις
επιτυχίες των άλλων, σε πολλές περιπτώσεις ασυνειδησία και τέλος ηθική αναλγησία που φτάνει μέχρι την
ψυχική πώρωση.
Η αχαριστία εκδηλώνεται ακόμη και προς τους γονείς
που μας γέννησαν και μας ανάθρεψαν, προς τους δασκάλους που μας χάρισαν με τη μόρφωση το «ευ ζην»,
προς τους συνανθρώπους που μας βοήθησαν και μας
στήριξαν να ξεπεράσουμε τις δύσκολες στιγμές της
ζωής μας ή τις αποτυχίες της επιχειρηματικής μας
δραστηριότητας και ακόμα και προς την πατρίδα μας
που μας προστάτεψε από διαφόρους κινδύνους και
μάλιστα και προς τον Θεό που μας χάρισε την ύπαρξη
και έδωσε μεταφυσικό περιεχόμενο στη ζωή μας.
Αντίθετη έννοια είναι η ευγνωμοσύνη, που αποτελεί
γνώρισμα του ευγενικού και ενάρετου ανθρώπου.
Κλείνοντας με τη ρήση του Σωκράτη ότι «ουδείς ασφαλέστερος εχθρός του ευεργετηθέντος».
Άρθρο του Προέδρου
Αγ. Βουτυρά
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Ψήφισμα
Για τις καταστροφικές συνέπειες του ν. 4387/2016 και
των μνημονιακών πολιτικών στις συντάξεις μας
Προς: Τον κ. Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Τον κ. Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης
Ο Σύλλογος Συνταξιούχων ALPHA BANK

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ ΕΝΤΟΝΑ
 Για την κατάργηση σε μία νύχτα των συνταξιοδοτι-

κών και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων που είχαν κατοχυρωθεί ύστερα από πολύχρονους αγώνες εργαζομένων
και συνταξιούχων.
 Για την κατάργηση των καταστατικών διατάξεων
των σωματείων μας και των συλλογικών συμβάσεων.
 Για την ένταξη του ΕΤΑΤ στο ΕΦΚΑ.
 Για τις συνεχιζόμενες δραστικές μειώσεις της κύριας, της επικουρικής και της σύνταξης που χορηγεί το
ΕΤΑΤ με αποτέλεσμα να διακυβεύεται η διαβίωση των
οικογενειών μας μέχρι να υποχρεωθεί η Τράπεζα να
τηρήσει τις δεσμεύσεις της που απορρέουν από τη
Σύμβαση 1981.
 Για την απροσχηματιστή παραβίαση ακόμη και των
αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 Για την προσπάθεια απαλλαγής του Κράτους και
των Τραπεζών από τις ευθύνες και τις δεσμεύσεις τους.
Να καλέσει άμεσα τη διοίκηση της Τράπεζας για να
δρομολογήσει τη διαδικασία ικανοποίησης των αξιώσεων μας που απορρέουν από τη σύμβαση του 1981.
Επειδή η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ

Να καταθέσετε άμεσα τροπολογία για την αποκατάσταση των συντάξεων και των ασφαλιστικών δικαιωμάτων
μας.
Απόφαση έκτακτης συγκέντρωσης του Συλλόγου
Συνταξιούχων ALPHA BANK
Με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Συλλόγου και
των μελών μας αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς αυτούς στους
οποίους απευθύνεται, αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενο της παρούσας στην έκθεση επιδόσεώς του,
προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες.
Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΙΩΑΝ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
Κοινοποίηση:
α. ALPHA BANK
β. κ. Αναστάσιο Γκιάτη – Πρόεδρο Συλλόγου Προσωπικού ALPHA BANK

Τα γραφεία του Συλλόγου μας θα παραμείνουν κλειστά
από 11 Ιουλίου έως 31 Αυγούστου ενόψει των θερινών διακοπών. Εντούτοις τα μέλη του Δ.Σ. θα παραμένουν σε επιφυλακή και θα παρακολουθούν κάθε εξέλιξη που αφορά τον χώρο μας.

ΣΕΛ. 2

Ιατρικά
ΝΕΟΣ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Στα πλαίσια της πολύ επιτυχημένης συνεργασίας με τον οδοντίατρο κ. Αντώ- Ακολουθεί πλήρης κατάλογος τιμών που αφορά όλες τις οδοντιατρικές εργασίες (γενική οδοντιανιο Λιαμή, συμφωνήθηκε η κατάρτιση νέου μειωμένου τιμοκαταλόγου οδο- τρική, χειρουργική στόματος, εμφυτευματολογία, αισθητική οδοντιατρική, προσθετική, ορθοδοντική, παιδοδοντία, εφαρμογές laser).Ο πλήρης κατάλογος τιμών έχει ως εξής:
ντιατρικών εργασιών. Ενδεικτικά αναφέρονται για βασικές εργασίες τα εξής:
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Καθαρισμός δοντιών
Έμφραξη ρητίνης (λευκό σφράγισμα)
Εξαγωγή δοντιού ή ρίζας
Ολική οδοντοστοιχία
Μερική οδοντοστοιχία
Στεφάνη μεταλλοπορσελάνης (θήκη)
Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτεύματος
Στεφάνη (θήκη) επί εμφυτεύματος
Λεύκανση δοντιών (στο σπίτι ή στο ιατρείο)








ΤΙΜΗ
20€
25€
25€
400€
500€
150€
500€
200€
150€

Δ Ω Ρ Ε Α Ν Π Α Ρ Ο Χ Ε Σ Σ ΤΑ Μ Ε Λ Η
κών καταστάσεων
Καθαρισμός δοντιών 1 φορά τον
χρόνο
 Αφαίρεση παλαιάς προσθετικής
εργασίας
Εξέταση ασθενούς στο ιατρείο

Ενδοστοματικές λήψεις με κάμεΧορήγηση πιστοποιητικού μετά
ρα
από εξέταση
 Ακτινογραφία ενδοστοματική –
Οδηγίες στοματικής υγιεινής
οπισθομυλική
Προληπτικός έλεγχος μαλακών

Σχεδιασμός οδοντιατρικής
μορίων στόματος
θεραπείας
Έγκαιρη εντόπιση προκαρκινι-

Αντώνης Λιαμής DDS Χειρουργός Οδοντίατρος
Ιπποκράτους 34, 10680 Αθήνα
Τηλ. Επικοινωνίας: 210-3623823, 6944147707
Ιστοσελίδα: liamis-odontiatros.gr
Facebook: Dr. Αντώνης Λιαμής@liamisodontiatros

Νέα Μέγαλη Συμφωνία

Λεωφ. Κηφισιας 37-39, Μαρούσι
Τηλ. 2106184000

ΠΑΘΗΣΗ
ΠΕΡΙΟΔΟΝΤΟΛΟΓΙΑ
ΟΔΟΝΤΙΚΗ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ

ΕΝΔΟΔΟΝΤΙΑ

ΠΑΙΔΟΔΟΝΤΙΑ

ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Καθαρισμός δοντιών – στίλβωση
Θεραπεία ουλίτιδας
Θεραπεία περιοδοντίτιδας με laser (ανά τεταρτημόριο)
Έμφραξη ρητίνης (λευκό σφράγισμα)
Ανασύσταση ρητίνης με άξονα
Ένθετο – επένθετο ρητίνης
Όψη ρητίνης αισθητικού τύπου
Εξαγωγή δοντιού ή ρίζας
Εξαγωγή με χρήση CGF
Εξαγωγή εγκλείστου
Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτεύματος MIS
Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτεύματος NOBEL
Στεφάνη (θήκη) μεταλοπορσελάνης
Στεφάνη (θήκη) ολοκεραμική
Στεφάνη (θήκη) επί εμφυτεύματος (μαζί με κολόβωμα – πλήρες)
Μερική οδοντοστοιχία (με μεταλλικό σκελετό)
Ολική οδοντοστοιχία άθραυστη
Ενδοδοντική θεραπεία μονόριζου
Ενδοδοντική θεραπεία πολύριζου
Ενδοδοντική θεραπεία με χρήση laser
Κάλυψη οπών και σχισμών (sealants)
Φθορίωση δοντιών
Έμφραξη ρητίνης (λευκό σφράγισμα)
Καθαρισμός παιδικών δοντιών
Ολοκληρωμένη Ορθοδοντική θεραπεία για παιδιά και ενήλικες

ΤΙΜΗ
20€
50€
100€
25€
50€
80€
70€
25€
80€
150€
500€
700€
150€
250€
200€
500€
400€
80€
90€
150€
20€
25€
25€
20€
15002000€

Ύστερα από σχετικές διαπραγματεύσεις ο Σύλλογος προσέθεσε άλλη
μία συμφωνία με μεγάλη νοσοκομειακή Μονάδα στο ενεργητικό του
για λογαριασμό των συναδέλφων. Η συμφωνία περιλαμβάνει:
 20% έκπτωση στις ιατρικές επισκέψεις με ραντεβού στα εξωτερικά
ιατρεία σε όλες τις ειδικότητες.
 Απορρόφηση του ποσοστού συμμετοχής στο πρόγραμμα ομαδικής
ασφάλισης σε περίπτωση νοσηλείας. (Δεν ισχύει η έκπτωση του
20% στους γιατρούς. Από τις εκπτώσεις εξαιρούνται τα υλικά, τα
φάρμακα, οι ενδοσκοπήσεις.)
 Απορρόφηση του 5% από τη συμμετοχή των ασφαλισμένων για τις
διαγνωστικές εξετάσεις εφόσον προσκομίσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό.
 Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε περίπτωση νοσηλείας για την
περιοχή Αττικής.
 Check up σε προνομιακές τιμές.

Δράσεις
Ε ΝΗ Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ε Σ Σ Υ Γ Κ Ε Ν Τ Ρ Ω Σ Ε Ι Σ
* Στις 8/5/2016 ψηφίστηκε το Γ’ μνημόνιο από την κυβέρνηση και ο νόμος 4387/16 Κατρούγκαλου. Κατ’ αυτό τον τρόπο,
στην πραγματικότητα καταργήθηκε η κοινωνική ασφάλιση και το
κράτος εγγυάται πλέον μόνο τη βασική σύνταξη.
* Στις 1/6/2016 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συγκέντρωση στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ για τις καταστροφικές
συνέπειες του Νόμου Κατρούγκαλου 4387/16. Παρευρέθησαν η κ. Ελένη Κλητοράκη, Πρόεδρος της ΟΣΤΟΕ, η
κ. Βάσω Βογιατζοπούλου, υπεύθυνη επί του Ασφαλιστικού
της ΟΤΟΕ, καθώς και οι Νομικοί Σύμβουλοι του Συλλόγου μας κ. Νικόλαο Φιλιππόπουλος, κ. Αγγελική Καίσαρη
και Γεωργία Φιλιπποπούλου.
Στο τέλος της συγκέντρωσης αποφασίστηκε πορεία προς
το κεντρικό κατάστημα και επίδοση ψηφίσματος στον
Υπουργό Εργασίας και τον Υφυπουργό Εργασίας καθώς
και στην Διοίκηση της Τράπεζας.
Δυστυχώς δεν μας επέτρεψαν την είσοδο στο Κεντρικό

μας όπου βρήκαμε τις πόρτες κλειστές και ο υπεύθυνος
Ασφαλείας, αφού επικοινώνησε με τους αρμόδιους, μας
είπε να στείλουμε το ψήφισμα ταχυδρομικά γιατί δεν
έχουμε πλέον καμία σχέση με την Τράπεζα επειδή είμαστε
συνταξιούχοι.
* Στις 4/6/16 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη, όπου παρευρέθηκαν συνάδελφοι από την Κατερίνη, τη Βέροια, την Κοζάνη και την
Πτολεμαΐδα. Η ενημέρωση έγινε από την Α’ Αντιπρόεδρο,
κ. Ελένη Μωραΐτη, και τον Γενικό Γραμματέα, κ. Ιωάννη
Ιορδανίδη, συνεπικουρούμενων από τη Νομική Σύμβουλο
του Συλλόγου κ. Γεωργία Φιλιπποπούλου.
* Στις 6/6/2016 πραγματοποιήθηκε επίσης ενημερωτική
συγκέντρωση στη Λάρισα από την Α’ Αντιπρόεδρο, κ.
Ελένη Μωραΐτη, και τον Γενικό Γραμματέα, κ. Ιωάννη
Ιορδανίδη, με τη συμμετοχή και των συναδέλφων από το
Βόλο, τη Λαμία, την Καρδίτσα και την Καλαμπάκα.

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
Στις 28/6/2016 πραγματοποιήθηκε το συλλαλητήριο που ανακοίνωσαν οι Σύλλογοι Συνταξιούχων ALPHA BANK και Εμπορικής.
Κατά τη διάρκεια του συλλαλητηρίου ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Πετρόπουλος δέχθηκε στο γραφείο του αντιπροσωπεία των συνταξιούχων και
συζήτησαν θέματά τους. Οι απαντήσεις που πήραμε δεν επιτρέπουν να αισιοδοξούμε. Ο Υφυπουργός μας ενημέρωση ότι το ποσοστό των μειώσεων
σχεδιάζεται να είναι στο 19,5%. Παράλληλα η
κατώτερη σύνταξη δεν θα πάει κάτω από τα 600€
(φυσικά ακαθάριστα).
Συμφωνήθηκε ότι πριν την δημοσίευση της ερμηνευτικής εγκυκλίου για το ΕΤΑΤ (προσυνταξιοδοτικό καθεστώς) θα γίνει νέα συνάντηση με τον
Υφυπουργό και υπηρεσιακούς παράγοντες του
Υπουργείου για τις σχετικές ρυθμίσεις.

ΣΕΛ. 3

Ασφαλιστικά
ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ «ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ»
Ενημερωτική συνάντηση στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ την Τετάρτη 1.6.2016
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Με το Ν. 4387/2016 με τον πλέον βίαιο τρόπο,
έρχονται δραματικές ανατροπές στις συντάξεις μας,
στις κύριες, στις επικουρικές αλλά και στις συντάξεις
του ΕΤΑΤ.
Σημειώνουμε ότι ειδικά για τις συντάξεις του ΕΤΑΤ ο
νόμος «Κατρούγκαλου» είναι ο μόνος νόμος στον οποίο
δεν υπάρχει καμία μεταβατική διάταξη που να προστατεύει τα κατοχυρωμένα δικαιώματα και τις ασφαλιστικές προσδοκίες των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΕΤΑΤ. Ακόμη δεν προστατεύονται ούτε οι
καταβαλλόμενες συντάξεις μας από το ΕΤΑΤ όπως
προστατεύονται όλες οι άλλες συντάξεις των συνταξιούχων που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ. Στην ουσία με
το νέο ασφαλιστικό εξαφανίζεται η αρχή της κοινωνικής
ασφάλισης (αφού το κράτος εγγυάται πλέον μόνο τη
βασική σύνταξη - σήμερα 384€) απαλλάσσοντας το
κράτος και τους εργοδότες από τις ευθύνες και τις
υποχρεώσεις τους.
Τα κυριότερα σημεία του νέου ασφαλιστικού νόμου
4387/2016 (ΦΕΚ 85Α’/12.5.2016) που αφορούν τους
συνταξιούχους – μέλη μας αναλύονται συνοπτικά κατωτέρω:
Α. Σύσταση ΕΦΚΑ – Ένταξη ΕΤΑΤ στον ΕΦΚΑ
Με το νόμο συνιστάται ο Ε.Φ.Κ.Α
η λειτουργία του οποίου αρχίζει από
1.1.2017 και στον οποίο εντάσσονται όλοι οι φορείς Κύριας Ασφάλισης και το ΕΤΑΤ.
Η ένταξη των συνταξιούχων του ΕΤΑΤ
στον ΕΦΚΑ έχει σαν συνέπεια την
άμεση αναπροσαρμογή των συντάξεων μας και τον επανυπολογισμό τους
με ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε
έτος ασφάλισης με 1,75%!!! με αποτέλεσμα πολλές φορές την μείωση των
καταβαλλόμενων συντάξεων – βοηθημάτων μέχρι και 50%.
Σας θυμίζουμε ότι σύμφωνα με τον
κανονισμό του ΤΑΠΤΠ για τα
πρώτα 15 χρόνια το ποσοστό
αναπλήρωσης ανέρχεται στο 2,50
%, από 15-30 έτη το ποσοστό
αναπλήρωσης ανέρχεται σε 3,30 %
ενώ για την ασφάλιση από 30-35
έτη το ποσοστό ανέρχεται σε 4 %.
Σε αντίθεση μάλιστα με τους συνταξιούχους των άλλων
φορέων που εντάσσονται στον ΕΦΚΑ και που οι συντάξεις τους αναπροσαρμόζονται μέχρι 31.12.2018 και η
διαφορά συνεχίζει να τους καταβάλλεται ως προσωπική
διαφορά για τους συνταξιούχους του ΕΤΑΤ το βοήθημα
αναπροσαρμόζεται ΑΜΕΣΑ από 13.5.2016 και η μείωση είναι άμεση χωρίς καμία πρόβλεψη για προσωπική
διαφορά.
Μετά την πλήρωση των προϋποθέσεων χορήγησης
κύριας σύνταξης το συνολικό ποσό της προσυνταξιοδοτικής παροχής του ΕΤΑΤ μειώνεται κατά τα ποσά
κύριας και επικουρικής σύνταξης που θα λαμβάνουμε.
Το απομένον ποσό (αν αυτό υφίσταται) επαναϋπολογίζεται, με βάση ποσοστό αναπλήρωσης για κάθε χρόνο
ασφάλισης 0,45% υπολογισμένου επί των συντάξιμων
αποδοχών κύριας σύνταξης εκάστου από εμάς.
Σημειώνεται, ότι αν μέχρι την 13.5.2016 ημερομηνία
ισχύος του νόμου δεν είχε θεμελιωθεί το συνταξιοδοτικό
δικαίωμα κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις του
καταστατικού του ΤΑΠΤΠ ο εργαζόμενος χάνει οριστικά το δικαίωμά του για λήψη του βοηθήματος.
Β. Κύριες συντάξεις
Κατ’ αρχήν όλες οι καταβαλλόμενες κύριες συντάξεις
δε μειώνονται και συνεχίζουν να καταβάλλονται στο
ύψος που είχαν διαμορφωθεί την 31.12.2014. Όμως
άμεσα θα αναπροσαρμοσθούν σύμφωνα με το νέο τρόπο
υπολογισμού με μειωμένα ποσοστά αναπλήρωσης και
από 1.1.2019 το τυχόν υπερβάλλον ποσό θα καταβάλλεται στους συνταξιούχους ως προσωπική διαφορά.

Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους των
καταβαλλομένων συντάξεων ως συντάξιμες αποδοχές
λαμβάνεται ο συντάξιμος μισθός επί του οποίου υπολογίσθηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη μας υπολογιζόμενος σε τρέχουσες τιμές. Εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί μέχρι την 12.5.2016
κρίνονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού κατά τους
κανόνες που ίσχυαν μέχρι την 31.12.2014.
Ωστόσο, από 1.1.2017 προβλέπεται ότι με ειδικό νόμο
είναι δυνατόν να ανακαθορίζονται – μειώνονται και οι
κύριες συντάξεις με στόχο την διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος.
Ακόμα σας ενημερώνουμε ότι μέχρι 31.12.2018 για τους
εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς αναστέλλεται η
καταβολή κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης κατά το
μέρος που υπερβαίνει τα 2.000€. Ακόμη με το ίδιο
άρθρο προβλέπεται ότι το άθροισμα του καθαρού ποσού των συντάξεων που δικαιούται κάθε συνταξιούχος
από οποιαδήποτε αιτία και από οποιοδήποτε φορέα
κύριας ή επικουρικής ασφάλισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3.000€.
Γ. Λογαριασμός Παροχών σε χρήμα
Στον Ε.Φ.Κ.Α εντάσσεται ακόμα και ο Λογαριασμός

Παροχών σε χρήμα του ΤΑΥΤΕΚΩ καθώς και ο Τομέας Ασθενείας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές του ΤΑΥΤΕΚΩ. Με τη μεταφορά των παροχών σε χρήμα στον ΕΦΚΑ είναι
σίγουρη η υποβάθμιση ή και η κατάργηση παροχών
που λαμβάναμε από το ΤΑΥΤΕΚΩ.
Δ. Επικουρικές Συντάξεις – Μετονομασία ΕΤΕΑ σε
ΕΤΕΑΕΠ
Το ΕΤΕΑ από 1.1.2017 μετονομάζεται σε «Ενιαίο
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» (ΕΤΕΑΕΠ) στο οποίο θα λειτουργούν πλέον με
οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια 2 κλάδοι, ο κλάδος επικουρικής ασφάλισης και ο κλάδος εφάπαξ.
Όσοι από τους συνταξιούχους μέλη μας είναι συνταξιούχοι του ΕΤΕΑ και λαμβάνουν από αυτό επικουρική
σύνταξη, η σύνταξη τους θα επαναϋπολογιστεί ΜΟΝΟ αν το καταβαλλόμενο άθροισμα κύριας και επικουρικής συμπεριλαμβανομένου της εισφοράς Υγειονομικής Περίθαλψης και Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχου υπερβαίνει το ποσό των 1.300€.
Στην περίπτωση αυτή η επικουρική σύνταξη αναπροσαρμόζεται, σε καμία όμως περίπτωση το άθροισμα
κύριας και επικουρικής δεν μπορεί να μειωθεί πέραν του
ορίου των 1.300€, του υπερβάλλοντος ποσού καταβαλλόμενου ως προσωπική διαφορά. Με τον τρόπο αυτό η
μείωση της επικουρικής σύνταξης θα ανέλθει τουλάχιστον σε 35%-50%. Ο επαναϋπολογισμός θα γίνει
σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί την
1.6.2016.

Επισημαίνεται ακόμα ότι σε περίπτωση ελλειμμάτων του
ΕΤΕΑ θα ενεργοποιείται «αυτόματος μηχανισμός εξισορρόπησης» ο οποίος θα επιφέρει περαιτέρω μειώσεις – εκμηδένιση στις επικουρικές συντάξεις.
Ε. Εισφορές υπέρ υγείας συνταξιούχων
Από 1.7.2016 η εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ καθορίζεται σε
ποσοστό 6% επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας
σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν τα
ποσά που αντιστοιχούν στην Εισφορά Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων.
Από 1.1.2016 παρακρατείται εισφορά 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ επί του καταβαλλόμενου ποσού επικουρικής
σύνταξης αφού αφαιρεθούν τα ποσά που αντιστοιχούν
στην Ειδική Εισφορά Επικουρικής Συνταξιούχων. Σε
περίπτωση συρροής περισσοτέρων της μίας κύριων και
επικουρικών συντάξεων στο ίδιο πρόσωπο το ποσοστό
6% υπολογίζεται ΠΛΕΟΝ στο άθροισμα των καταβαλλόμενων συντάξεων.
Τέλος, με τον νόμο καταργείται σταδιακά το ΕΚΑΣ,
καταργούνται ουσιαστικά τα κατώτατα όρια κυρίων
και επικουρικών συντάξεων, και εισάγονται αυστηρότερες προϋποθέσεις για τη χορήγηση των συντάξεων
χηρείας, μειώνεται το αφορολόγητο διατηρείται και
άνω κάποιων εισοδημάτων αυξάνεται η εισφορά αλληλεγγύης.
*******
Ακόμα, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά από
επιστολή του Υφυπουργού κ. Πετρόπουλου πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Μαΐου συνάντηση στο Υπουργείο
Εργασίας, με την ΟΤΟΕ, την ΟΣΤΟΕ και τους εκπρόσωπους των συλλόγων εργαζομένων και συνταξιούχων που τα μέλη τους έχουν
ενταχθεί στο ΕΤΑΤ.
Στη συνάντηση αυτή επισημάναμε ότι με την αιφνιδιαστική τροπολογία καταργήθηκαν εν μία νυχτί οι
καταστατικές διατάξεις των Ταμείων μας που
καμία Κυβέρνηση μέχρι σήμερα δεν είχε αγγίξει
και ότι με τις διατάξεις του νόμου καταλύονται
κεκτημένα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων και συνταξιούχων.
Ο Υφυπουργός Εργασίας δικαιολογήθηκε ότι ο λόγος που η τροπολογία
περιελήφθη αιφνιδιαστικά ήταν ότι οι
θεσμοί «ανακάλυψαν» το Σάββατο το
μεσημέρι την ύπαρξη του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος και ζήτησαν την άμεση κατάργησή του ως αναληφθείσα μνημονιακή υποχρέωση και
η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου
ουσιαστικά ΕΣΩΣΕ ΤΟ ΘΝΗΣΙΓΕΝΕΣ ΕΤΑΤ εντάσσοντάς
το στον ΕΦΚΑ και όχι στο ΕΤΕΑΕΠ, ώστε να μην
γίνονται οι μειώσεις όπως στις επικουρικές.
Ακόμη, ο Υφυπουργός τόνισε ότι στις εγκυκλίους που θα
εκδοθούν στις επόμενες 2 εβδομάδες θα δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις κα ότι η εισφορά για το Ταμείο
Υγείας θα παραμείνει στο 4% και δεν θα περικόπτεται η
σύνταξη σε όσους συνταξιούχους του ΕΤΑΤ εργάζονται
και ότι τέλος θα προσπαθήσει να αμβλύνει τις επιπτώσεις
που έχει ο νόμος στους χαμηλοσυνταξιούχους του ΕΤΑΤ.
*******
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ο Σύλλογος μας σε συνεργασία με τους άλλους συλλόγους συνταξιούχων, την ΟΣΤΟΕ και την ΟΤΟΕ θα
διεκδικήσει με όλα τα μέσα την ανατροπή των διατάξεων
του ως άνω νόμου καθώς παραβιάζονται θεμελιώδεις
συνταγματικές διατάξεις και οι πρόσφατες αποφάσεις της
Ολομέλειας του ΣτΕ.
Ειδικά για τους συνταξιούχους του ΕΤΑΤ δε λήφθηκαν
υπόψη και οι αποφάσεις της Ολομέλειας Συμβουλίου
της Επικρατείας 2199/2010, σύμφωνα με τις οποίες η
συνταγματικότητα της ένταξης των ασφαλισμένων και
συνταξιούχων των επιμέρους ταμείων που είχαν συσταθεί με ΣΣΕ ή λειτουργούσαν ως σωματεία στο
ΕΤΑΤ διασώθηκε επειδή προβλέφθηκε ρητά ότι δεν
θίγονται τα κεκτημένα δικαιώματα των συνταξιούχων
και των ασφαλισμένων μέχρι 31.12.1992 και ότι στους
ήδη συνταξιούχους πρέπει να καταβάλλονται τα ποσά
σύνταξης που κατέβαλε το Ταμείο από το οποίο συνταξιοδοτήθηκαν.
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Αγωγή κατά της ALPHA BANK
συναδέλφων Εθελούσιας Εξόδου
Σε συνέχεια προηγούμενης ενημέρωσης
σας, οι συνάδελφοί – μέλη του Συλλόγου
που είχαν προσχωρήσει στο Πρόγραμμα της Τράπεζας το έτος 2014 για εθελούσια αποχώρηση προσωπικού και
επιθυμούν να ασκήσουν αγωγή κατά της
ALPHA BANK, παρακαλούνται να
προσκομίσουν στον Σύλλογο από
20.10.2016 μέχρι 15.12.2016 τα κάτωθι δικαιολογητικά:
1. Αίτηση

2. Εξουσιοδότηση
3. Εργολαβικά (5 αντίτυπα)
4. Μηνιαία εκκαθαριστικά σημειώματα (από
την ημέρα συνταξιοδότησης έως σήμερα)
Η αμοιβή των δικηγόρων είναι 50€ +
Φ.Π.Α. = 62,00€
καθώς και τα έγγραφα που έχουν υπογράψει
κατά την αποχώρησή τους, ώστε να δρομολογηθεί από τους δικηγόρους του σωματείου
μας η κατάθεση των σχετικών αγωγών που

αφορούν την υποχρέωση της τράπεζας να
καταβάλλει τα αναλογούντα χρηματικά ποσά
σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της από τη Σύμβαση του 1981.
Για διευκρινήσεις απευθύνεστε στα τηλέφωνα του
Συλλόγου μας και ιδιαίτερα στην κ. Ελένη Μωραΐτη.
Υ.Γ. Συνολικά αποχώρησαν από την Τράπεζα 2.208 άτομα με την Εθελούσια Έξοδο,
από την Πίστεως περίπου οι 700 και από την
Εμπορική – Ιονική οι υπόλοιποι.

Διαμαρτυρία και Πρόσκληση με επιφύλαξη δικαιωμάτων
Του Σωματείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK» που
εδρεύει στην Αθήνα (Ιπποκράτους 8),
όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο.
Προς
1. Το Σωματείο «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως»
(ΤΑΠΤΠ) που εδρεύει στην Αθήνα
(Θεάτρου 9), όπως εκπροσωπείται κατά
το νόμο.
2. Την ανώνυμη Τραπεζιτική εταιρία με
την επωνυμία «ΑLPHA TΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον
διακριτικό τίτλο «ALPHA BANK” που
έχει έδρα στην Αθήνα οδός Σταδίου αρ.
40 όπως νόμιμα εκπροσωπείται.
Κοινοποίηση: Στη συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK» που
εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ιπποκράτους
αρ. 23 και εκπροσωπείται νόμιμα.
Το Σωματείο μας έχει ως μέλη τους συνταξιούχους της ALPHA BANK που

είναι συγχρόνως και μέλη του Ταμείου
Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Τραπέζης
Πίστεως. Με μεγάλη μας έκπληξη πληροφορηθήκαμε πρόσφατα ότι κατόπιν σύμβασης μεταξύ του Ταμείου σας, της Τράπεζας ALPHA BANK και του Συλλόγου
Προσωπικού ALPHA BANK πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων των Μελών του Ταμείου κατά την
οποία μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η
διάλυση του Ταμείου.
Αρχικά διαμαρτυρόμαστε για την παντελή
έλλειψη ενημέρωσης των μελών του Ταμείου για την υπογραφή της ως άνω σύμβασης και για τη δρομολόγηση της διάλυσης του Ταμείου. Η σπουδαιότητα των
θεμάτων αυτών επέβαλλε την υποχρέωσή
σας για έγκαιρη και αναλυτική ενημέρωση
των μελών του Ταμείου και των συλλόγων
τους, ιδίως δε των συνταξιούχων που δεν
εκπροσωπήθηκαν κατά τη σύναψη της ως
άνω σύμβασης.
Θα επαναλάβουμε τις επιφυλάξεις που

έχουμε διατυπώσει σε προηγούμενες εξώδικες δηλώσεις μας, επιστολές και
έγγραφά μας και θα εμμείνουμε στις σε
αυτά διατυπωθείσες επισημάνσεις μας ως
προς τις δεσμεύσεις που απορρέουν για
την Τράπεζα ALPHA BANK από την
από 28.7.1981 σύμβαση και τον Κανονισμό Παροχών του Ταμείου, όσον αφορά
τα δικαιώματα των συνταξιούχων μελών
μας, οι περισσότεροι των οποίων αντιμετωπίζουν πλέον σοβαρά προβλήματα
επιβίωσης. Αποκρούουμε δε ρητά κάθε
μεταβολή η οποία θα επιφέρει, αμέσως ή
εμμέσως βλαπτικές συνέπειες στα συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα και στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει έναντί μας και
έναντι των εργαζομένων της η Τράπεζα με
την σύμβαση του 1981. Οι πάσης φύσεως
αξιώσεις μας κατά της Τράπεζας θα κριθούν εν τέλει δικαστικά στα πλαίσια εκκρεμών δικαστικών υποθέσεων και στις προσφυγές μας στην δικαιοσύνη που θα ακολουθήσουν για την διασφάλιση των δικαιω-

μάτων μας.
Καλούμε τέλος το πρώτο των καθών να
μας χορηγήσει με δαπάνες μας αντίγραφα
α) της σύμβασης που συνάφθηκε μεταξύ
του Ταμείου σας, της Τράπεζας ALPHA
BANK και του Συλλόγου Προσωπικού
ALPHA BANK, β) των πρακτικών της
πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων των Μελών του Ταμείου κατά
την οποία αποφασίστηκε η διάλυση του
Ταμείου και γ) της πρόσκλησης για την ως
άνω Γενική Συνέλευση.
Με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του
Συλλόγου και των μελών μας αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει την
παρούσα προς αυτούς στους οποίους απευθύνεται, αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενο
της παρούσας στην έκθεση επιδόσεώς του, προς
γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα, 26 Μαΐου 2016
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ALPHA BANK
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Κοινωνικά
Ενημέρωση
ΝΕΑ ΜΕΛΗ

14 νέα μέλη προστέθηκαν στο δυναμολόγιο
του Συλλόγου μας

ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Βασιλική
Ειρήνη
Κων/νος
Χρήστος
Δημήτριος
Γεώργιος

Κηπιώτου
Γεωργίτση
Κυριακίδης
Πλάγος
Μαστρακούλης
Κουρής

21/01/2016
05/02/2016
06/02/2016
09/03/2016
11/04/2016
02/06/2016

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.
4387/2016 και της υπ’ αριθ. Οικ.
27677/ 1541/17-6-2016 Απόφασης του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
ορίστηκε ως ημερομηνία καταβολής
των επικουρικών συντάξεων η δεύτερη
εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, αρχής
γενομένης με τις συντάξεις του μηνός
Ιουλίου 2016.
Η σταδιακή ένταξη Ταμείων, Τομέων,
Κλάδων και Λογαριασμών στο ΕΤΕΑ

είχε οδηγήσει στην ύπαρξη τριών διαφορετικών ημερομηνιών καταβολής
συντάξεων, με αποτέλεσμα επιπλέον
διοικητική επιβάρυνση. Άλλωστε, το
σύνολο των εισπράξεων του Ε.Τ.Ε.Α.
γίνεται τις τελευταίες εργάσιμες ημέρες
του μήνα. Τούτο προκαλούσε λειτουργικό πρόβλημα κατά την κατανομή.
Επιπλέον, το υπουργείο ενημερώνει ότι
θα υπάρξει ειδική πρόβλεψη ώστε οι
ρυθμισμένες οφειλές συνταξιούχων να
μη θεωρούνται ληξιπρόθεσμες ως την
2η εργάσιμη ημέρα του μήνα, οπότε θα
γίνεται η καταβολή των επικουρικών
συντάξεων.

Εφιστούμε
ιδιαιτέρως
την προσοχή
των συναδέλφων που επικοινωνούν
μέσω του Facebook του Συλλόγου,
γιατί είτε από άγνοια είτε παρασυρόμενοι από άλλους μπορούν με τα
λεγόμενά τους να προκαλέσουν,
χωρίς να το θέλουν, ζημιά στη
προάσπιση των συμφερόντων μας
και στο μεγάλο δικαστικό
αγώνα για την εφαρμογή της Σύμβασης
του ‘81.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου εύχεται σε όλους
Καλό Καλοκαίρι

ΠΡΟΣΟΧΗ
Οι συνάδελφοι που έχουν πάρει σύνταξη από
τον κύριο φορέα και έχουν υποβάλει αίτηση
για την χορήγηση του επικουρικού βοηθήματος θα πρέπει να πληρώσουν τη συνδρομή
τους στον Σύλλογο μέχρι της ένταξής τους
στο ΕΤΕΑ, γιατί σύμφωνα με το καταστατικό τα μέλη που δεν είναι ταμειακώς εντάξει
δεν μπορούν να ψηφίσουν και βέβαια ούτε να
είναι υποψήφιοι.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας
www.ssalpha.gr
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΈΚΔΟΣΗΣ:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗ
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