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Αθήνα 20 Οκτωβρίου 2016

O Σύλλογός μας συνεχίζει τον Αγώνα
μας μέχρι να υποχρεωθεί η Τράπεζα
να Τηρήσει τις δεσμέύσεις της
Στις 11/10/2016 συζητήθηκε στο Μονομελές
Πρωτοδικείο Αθηνών η πρώτη αγωγή μας που
είχε κατατεθεί έτος 2012 κατά της Τράπεζας
με τη οποία ζητούσαμε να τηρήσει η Τράπεζα τις
δεσμεύσεις της που απορρέουν από την Ιστορική
Σύμβαση 1981. Στο Δικαστήριο ασκήθηκαν παρεμβάσεις υπέρ της Αγωγής μας η Ομοσπονδία
Συνταξιουχικών Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε) και η Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (ΑΓΣΣΕ)
Για την υποστήριξη των θέσεων μας καταθέσαμε
προτάσεις, προσκομίσαμε ένορκες βεβαιώσεις
των μαρτύρων μας Αλεξ. Πουλαρίκα, Κ. Κουρούση, Γ. Δικαίου, Αζ. Ιακωβίδη και την εμπεριστατωμένη Γνωμοδότηση του Καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνου Κρεμαλή, η οποία
είχε δημοσιευθεί στις εκδόσεις «Γνωμοδοτήσεις
Κοινωνικού Δικαίου», στην οποία ο κ. Καθηγητής
αναδεικνύει απολύτως τη δέσμευση της Τράπεζας
για τις αξιώσεις μας που απορρέουν από την ΕΝΟΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1981.
Επίσης προσκομίσαμε τις Γνωμοδοτήσεις του Καθηγητή Ασφαλιστικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, Άγγελου Στεργίου, του Καθηγητή
Εργατικού Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Δημήτριου Ζερδελή και της Διδ. Νομικής

Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών, Όλγας Αγγελοπούλου, με τις οποίες στηρίζονται απολύτως οι αξιώσεις
του Συλλόγου μας και η υποχρέωση της Τράπεζας να
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που έχουν δημιουργηθεί από τις μειώσεις – περικοπές στις συντάξεις μας.
Η Τράπεζα με τις προτάσεις της, ένορκες βεβαιώσεις
στελεχών της και γνωμοδοτήσεις επτά (7) Καθηγητών Πανεπιστημίου Αθήνας και Θεσσαλονίκης,
προσπαθεί να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά της
και αντιπαρέρχεται τις απολύτως τεκμηριωμένες
δεσμεύσεις της προς τους συνταξιούχους παραχώρησαν τη σημαντική περιουσία στη Διοίκηση του ΤΑΠΤΠ στην Τράπεζα και είχαν συμβάλει καθοριστικά
για την αντιμετώπιση του προβλήματός της και στη
συνέχεια την αλματώδη ανάπτυξή της.
Ειδικότερα οι ανωτέρω μάρτυρες μας κατέθεσαν ότι
στην Τράπεζα με την αμφοτεροβαρή ενοχική σύμβαση 1981, στην οποία προσχωρήσαμε και ατομικά,
δόθηκε η δυνατότητα να διαχειρίζεται το σύνολο της
περιουσίας του ΤΑΠΤΠ με αποτέλεσμα να έχει την
ευχέρεια της επαύξησης της περιουσίας της που ανερχόταν σε 550.000.000 περίπου δρχ. ενώ το Μετοχικό της Κεφάλαιο ανερχόταν σε 660.000.000.
Μάλιστα οι μετοχές της Τράπεζας Πίστεως που είχε
το Ταμείο μας αντιστοιχούσαν στο 7% του Μετοχικού Κεφαλαίου της.

Επίσης με τη Σύμβαση παραχωρήσαμε στην Τράπεζας και δικαίωμα να διορίζει τη Διοίκηση του
Ταμείου, όπως και έγινε διαχρονικά. Το σωματείο μας (ΤΑΠΤΠ) είχε διοίκηση που αποτελούταν αποκλειστικά από τη Διοίκηση της Τράπεζας και ανώτατα στελέχη της και από ένα
εκπρόσωπο Συλλόγου εργαζομένων και Συλλόγου συνταξιούχων που διόριζε η Τράπεζα.
Ακόμη, η Τράπεζα ανέλαβε έναντι μας την υποχρέωση να καλύπτει στο διηνεκές κάθε διαφορά
που είναι αναγκαία για την απροβλημάτιστη λειτουργία του Κανονισμού Παροχών του Ταμείου.
Μάλιστα την κάλυψη της απρόσκοπτης λειτουργίας του Κανονισμού Παροχών την ανέλαβε σε
όφελος των εργαζομένων και σε όφελος της ακόμη και στην περίπτωση όπως ρητά ορίζει η σύμβαση ενοποιήσεως του ή για οποιοδήποτε άλλο
λόγο αδυναμίας να εκπληρώνει το Ταμείο τις υποχρεώσεις του.
Μόνη υποχρέωσή μας ήταν να καταβάλλουμε στο Ταμείο ή στην Τράπεζα ή σε άλλο φορέα
κατά την κρίση της Τράπεζας, η ΕΙΣΦΟΡΑ μας
3,5% κάθε μήνα στις αποδοχές μας που εμείς τηρήσαμε διαχρονικά.
Άλλη ρητή ΠΡΟΒΛΕΨΗ στη Σύμβαση ήταν μεταξύ άλλων, ότι στην περίπτωση που τα μέλη του
Ταμείου υπαχθούν σε Ενιαίο φορέα Επικουρικής Ασφάλισης και υποχρεωθούμε και εμείς
να καταβάλλουμε στο φορέα ασφαλιστικές
ΕΙΣΦΟΡΕΣ οι υποχρεώσεις της Τράπεζας θα
περιορίζονταν στην ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ μεταξύ του Ενιαίου Φορέα και των παροχών του Ταμείου που θα καταβάλει την εισφορά 3,5% και ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ τις παροχές του
Κανονισμού Παροχών. Διαβάστε τον όρο V2 της
σύμβασης, από τον οποίο αναντίρρητα προκύπτει
ότι μας οφείλει τις παροχές αυτές ως ΠΡΩΤΟΦΕΙΛΕΤΡΙΑ, δηλαδή η υποχρέωση της τράπεζας είναι αυτοτελής και όχι παρεπόμενη σε σχέση με
τις καταστατικές υποχρεώσεις του ΤΑΠΤΠ, όπως
τονίζεται και στις Γνωμοδοτήσεις των Καθηγητών
που προσκομίσαμε στο Δικαστήριο.
Στη συνέχεια διαβάζοντας προσεκτικά τη σύμβαση,
θα διαπιστώσετε ότι η υποχρέωση της Τράπεζας να
μας καταβάλλει τη ΔΙΑΦΟΡΑ που προέκυψε στις
συντάξεις μας από τις μειώσεις -περικοπές όπως
προσδιορίζονται στην αγωγή μας, ενεργοποιείται,
όταν οι συντάξεις μας υπολείπονται του επιπέδου
το οποίο είχε εγγυηθεί η Τράπεζα.
Μάλιστα τονίζεται στις προτάσεις που καταθέσαμε στο Δικαστήριο ότι σύμφωνα με τη βούληση
των μερών που υπέγραψαν τη σύμβαση, τυχόν
νομοθετικές επεμβάσεις στη λειτουργία του
μετά τη σύμβαση, ουδεμία επιρροή θα ασκούσαν έναντι μας στην υποχρέωση της Τράπεζας.
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΝΑ ΚΗΡΥΧΘΕΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΑΓΩΓΗ ΜΑΣ
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι μέχρι την προθεσμία 18 Οκτωβρίου που όρισε το Δικαστήριο,
αντικρούσαμε τον πρωτοφανή ισχυρισμό της
Τράπεζας ότι με τη Σύμβαση 1981 ΔΕΝ ανέλαβε υποχρεώσεις έναντι των συνταξιούχων αλλά
ΜΟΝΟΝ έναντι του Ταμείου, ενώ το ίδιο το κείμενο
της Σύμβασης (άρθρο 3 ορός V2) αναφέρει κατά
λέξη: « …η Τράπεζα δηλαδή αναλαμβάνει την
υποχρέωση να καταβάλει η ίδια, μέσω του «Ταμείου» ή άλλου οποιασδήποτε μορφής κατά την κρίση
της, με εγγύηση πάντα και ευθύνη της στους δικαιούχους του «Ταμείου» τις παροχές που προβλέπονται στον Κανονισμό Παροχών του, με μόνη υποχρέωση των μελών του «Ταμείου» να καταβάλουν
στο Ταμείο σ΄ αυτή ή άλλο φορές, κατά την κρίση
της μηνιαία εισφορά σε ποσοστό 3,5%..». και
«…. Η υποχρέωση αυτή αναλαμβάνεται από
την Τράπεζα ανεξάρτητα από την ικανότητα η
δυνατότητα του Ταμείου ή άλλου κατά τα άνω
φορέα. Γιατί η έννοια της παρούσης συμβάσεως είναι ότι με την καταβολή του ανωτέρω ποσοστού τα
μέλη του Ταμείου έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν
τις παροχές του Κανονισμού Παροχών με τις προϋποθέσεις του Καταστατικού..».
Ακόμη, αντικρούοντας τους ισχυρισμούς της Τράπεζας σχετικά με τη δυνατότητα των Συνταξιούχων να
ασκούν αγωγή κατά της Τράπεζας αναφερθήκαμε
μεταξύ άλλων και στο ότι η υποχρέωση της Τράπεζας συνιστά μετεργασιακή μέριμνα του προσωπικού
της (άρθρο 3 όρος VI της σύμβασης) «… Οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει η Τράπεζα απορρέουν
από τη σύμβαση αυτή αλλά αποτελούν και μετεργασιακή προστασία των εργαζομένων σ΄ αυτή...».
Σύμφωνα με ρητή διάταξη της σύμβασης: «Η υπο-

χρέωση της Τράπεζας προβλέπεται ανεξάρτητα από
την ύπαρξη του Ταμείου και εν γένει ανεξάρτητα
από την τύχη του Ταμείου».
Διαβάστε και πάλι προσεκτικά το άρθρο 3 όρος V2
της σύμβασης για την υποχρέωση της Τράπεζας, «Η
«Τράπεζα» δηλαδή αναλαμβάνει την υποχρέωση
να καταβάλει η ίδια μέσω του Ταμείου, ή άλλου
φορέα οποιαδήποτε μορφής, κατά την κρίση της, με
εγγύηση πάντα και ευθύνη της στους δικαιούχους
του «Ταμείου» τις παροχές που προβλέπονται στον
Κανονισμό Παροχών του, με μόνη υποχρέωση των
μελών του Ταμείου να καταβάλλουν στο Ταμείο σ’
αυτή ή άλλο φορέα κατά την κρίση της, μηνιαία
εισφορά σε ποσοστό 3,50 % πάνω στις κατά το
καταστατικό συντάξιμες αποδοχές του, που σε καμία περίπτωση δεν θα αυξηθεί στο μέλλον. Η υποχρέωση αυτή αναλαμβάνεται από την Τράπεζα ανεξάρτητα την ικανότητα ή δυνατότητα του Ταμείου ή
άλλου κατά τα άνω φορέα, γιατί η έννοια της παρούσης συμβάσεως είναι ότι με την καταβολή του
ανωτέρω ποσοστού τα μέλη του Ταμείου έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν τις παροχές του Κανονισμού
Παροχών με τις προϋποθέσεις του Καταστατικού».
όρο VII «…..Η διαφορά που κάθε φορά προκύπτει και θα είναι αναγκαία για να καταβάλλονται οι παροχές του Κανονισμού Παροχών του
Ταμείου θα καλύπτεται κατ’ εκλογήν της Τράπεζας είτε με την καταβολή μηνιαίας εισφοράς, είτε
με εφάπαξ κατ’ έτος παροχή στο Ταμείο ή άλλο
φορέα ή ειδικό λογαριασμό, τον οποίο η Τράπεζα
θα δημιουργήσει ή θα προκρίνει προκειμένου να
εξασφαλίσει στο διηνεκές τη λειτουργία του «Κανονισμού Παροχών του Ταμείου..» και το άρθρο
3 όρος ΙΧ όπου για τον τρόπο εκπλήρωσης της

υποχρεώσεως της Τράπεζας περιλαμβάνεται ειδικά και η επ ευθείας καταβολή από την Τράπεζα προς τους εργαζόμενους – μέλη του Ταμείου
(άρθρο 3 όρος ΧΙ) με το οποίο «Παρέχεται στην
Τράπεζα η ευχέρεια να εξασφαλίσει στα μέλη του
Ταμείου τις παροχές του «Κανονισμού Παροχών»
του, ιδρύοντας ασφαλιστική εταιρεία, ασφαλίζοντας σε ασφαλιστική εταιρεία το σχετικό κίνδυνο,
ιδρύοντας άλλο φορέα ή ειδικό λογαριασμό οποιαδήποτε μορφής, καταβάλλουσα αυτή απ ευθείας
τις παροχές ή με όποιο άλλο προκρίνει πρόσφορο
τρόπο». Σημειώνεται ότι είχε εξ ολοκλήρου δική
της Ασφαλιστική Εταιρεία με την οποία ασφάλισε
το προσωπικό της με όρος ιδίους ακριβώς με την
δική μας σύμβαση και τήρησε τις δεσμεύσεις της
όπως κατέθεσαν και οι μάρτυρές μας στις ένορκες
βεβαιώσεις τους που προσκόμισαν στο Δικαστήριο.
Ακόμη στο Δικαστήριο επικαλεστήκαμε και το Ταμείο εκπλήρωσε αμέσως την υποχρέωση του
προς την Τράπεζα παρέχοντας με ειδικό πληρεξούσιο τη δυνατότητα να αποκτά την περιουσία
του και με αυτοσύμβαση.
Επίσης θα διαβάσετε στη σύμβαση ότι η Τράπεζα
ανέλαβε με εγγύηση και ευθύνη της τις υποχρεώσεις της προς εμάς (άρθρο 3 όρος ΧΙ) «και ότι κάθε
μέλος χωριστά θα προσχωρήσει στη σύμβαση με
ιδιαίτερο έγγραφο».
Επίσης στον όρο VI του άρθρου 3 προβλέπεται
ρητά ότι: «Η Τράπεζα επαναλαμβάνει και με την
παρούσα σύμβαση ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύπτει, στο διηνεκές την απρόσκοπτη λειτουργία του Κανονισμού Παροχών του
Ταμείου και ΣΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΚΟΜΑ ΔΙΑΛΥΣΕΩΣ, συγχωνεύσεως ενοποιήσεως του».

ΜΕ ΤΟ Ν. 3620/2007
ΔΕΝ ΕΞΑΝΤΛΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
Με εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία και αναφορά
στις Γνωμοδοτήσεις των Άγγελου Στεργίου, Δημ. Ζερδελή και Όλγας Αγγελοπούλου, υποστηρίξαμε στο Δικαστήριο ότι είναι αβάσιμος ο ισχυρισμός της Τράπεζας ότι
με το Ν. 3620/2007 «καταργήθηκε» ή «αλλοιώθηκε»
η ανωτέρω συμβατική υποχρέωση της Αlpha Bank.
Τονίσαμε εμφατικά ότι η περίπτωση της υπαγωγής
μας σε ΝΠΔΔ όπως το ΕΤΑΤ είχε πλήρως προβλεφθεί. Επομένως ο Ν. 3620/07ουδόλως κατήργησε
τη Σύμβαση ή αλλοίωσε το περιεχόμενο της και τις
υποχρεώσεις της Τράπεζας, οι οποίες ήταν και για την
περίπτωση αυτή συγκεκριμένες και συμφωνημένες.
Ακόμη οι ανωτέρω Καθηγητές προσδιόρισαν στις
γνωμοδοτήσεις τους ότι με την καταβολή των

543.000.000 προς το ΕΤΑΤ η Τράπεζα εξάντλησε
μόνο προς το ΕΤΑΤ τις υποχρεώσεις της και παραμένουν ακέραιες οι δεσμεύσεις της προς τους συνταξιούχους από την ΕΝΟΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 1981.
Προσκομίσαμε απόσπασμα από την οικονομική μελέτη της Hewitt από το οποίο προκύπτει ότι το Ταμείο
κατά την 31.12.2006 είχε περιουσία 165 εκ. ευρώ.
Όμως στην Αναλογιστική μελέτη που προσκομίσαμε
στο Δικαστήριο οι Αναλογιστές προσδιορίζουν ότι η
υποχρέωση της Τράπεζας προς το ΕΤΑΤ ανερχόταν
σε τριπλάσιο ποσό.
Τέλος στο Δικαστήριο αναπτύξαμε με τις διαφορές της σύμβαση 1981 με αυτή είχε υπογράψει η
Εμπορική Τράπεζα, και ότι η απορριφθείσα ( ΑΠ

9/2012) δεν επηρεάζει της αξιώσεις μας.
Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας και την
απογοήτευση μας για την απαράδεκτη μεθόδευση
από μεριάς της Τράπεζας η οποία από θέση ισχύος
δεν αναγνωρίζει τη μεγάλη μας προσφορά του παραγωγικού μας μόχθου ως εργαζόμενοι που με την
επίμονη και αδιάκοπη εργασία μας συμβάλαμε στην
μεγαλειώδη ανάπτυξη της, έτσι ώστε να καταστεί η
μεγάλη Τράπεζα στον Τραπεζικό χώρο.
Προχωράμε δυναμικά, αγωνιστικά όλοι μαζί και δεν
θα σταματήσουμε μέχρι να υποχρεωθεί η Τράπεζα
να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και να σεβαστεί την
υπογραφή της.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ

ΙΩΑΝ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΡΟΔΟ
Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συγκέντρωση στη ΚΡΕΜΑΣΤΗ ΡΟΔΟΥ από την Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ συνάδελφο Ελένη Μωραΐτη με θέμα τις τελευταίες
εξελίξεις του χώρου μας και ιδιαίτερα για τις αγωγές κατά της ALPHA BANK για τη σύμβαση του 1981
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ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ 4387/2016
Α. Για τις νέες μειώσεις των επικουρικών συντάξεων
(συντάξεις ΕΤΕΑ)

Β. Για τις μειώσεις των συντάξεων ΕΤΑΤ
(Προσυνταξιοδοτικό)

Ο Σύλλογος μας μαζί με την Ομοσπονδία Συνταξιουχικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΣΤΟΕ), την ΟΤΟΕ και συνταξιουχικά τραπεζικά σωματεία και τους συλλόγους εργαζομένων προσέφυγαν
στις 21.10.2016 με την αριθμό κατάθεσης 3727/2016 προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση των
Υπουργικών Αποφάσεων που αφορούν
την αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων συντάξεων του ΕΤΕΑ και τις τεχνικές παραμέτρους για τον καθορισμό των
παροχών του ΕΤΕΑ.
Η εκδίκαση της υπόθεσης αναμένεται το
α΄ εξάμηνο του 2017.
Η θετική έκβαση της παραπάνω προσφυγής μας στο ΣτΕ για ακύρωση των
Υπουργικών Αποφάσεων θα ακυρώσει
για όλους μας την παραπάνω απόφαση.
Προς το παρόν δεν χρειάζεται κάποια
ενέργεια εκ μέρους των συνταξιούχων
του ΕΤΕΑ.

Για τους συνταξιούχους μέλη μας που λαμβάνουν το βοήθημα από
ΕΤΑΤ και η προσυνταξιοδοτική παροχή τους επαναϋπολογίστηκε
με ποσοστό 1,75% επί των συντάξιμων αποδοχών τους και μειώθηκε από τον Οκτώβριο (θα κρατηθούν
αναδρομικά από τον Ιούνιο) οι νομικοί
μας σύμβουλοι έχουν ήδη δρομολογήσει
τη σύνταξη του σχετικού δικογράφου για
την αποκατάσταση των συντάξεων μας
σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις
του ΤΑΠΤΠ.
Τον Δεκέμβριο του 2016 θα αποσταλούν
και στους συνταξιούχους του ΕΤΑΤ τα
τριμηνιαία εκκαθαριστικά σημειώματα τα
οποία είναι αναγκαία για την έναρξη της
διαδικασίας διεκδίκησης των διαφορών
των συντάξεων μας,.
Θα σας ενημερώνουμε συνεχώς για τις
εξελίξεις και για τις συλλογικές ενέργειες
τις οποίες κάνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις για την πλήρη αποκατάσταση των
συντάξεων μας και την απόδοση κάθε ποσού μείωσης.

Η άσκηση των παραπάνω δεν συνεπάγεται την κατάργηση των δικών που έχουν ασκηθεί ή θα ασκηθούν (μετά και το νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων
μας) κατά της Τράπεζας με αίτημα σε εφαρμογή της σύμβασης του 1981, την καταβολή των ποσών που μειώθηκαν από τις επικουρικές και τις συντάξεις
προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος .
Από την Τράπεζα αξιώνουμε πάντα την πλήρη αποκαταστάση των συντάξεων μας και απόδοση κάθε ποσού μείωσης της σύμφωνα με την
ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ 1981.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
Σήμερα θα αναφερθούμε σε ένα άλλο νοσηρό φαινόμενο που
παρατηρούμε συχνά να κυριαρχεί στην καθημερινότητα μας
δηλαδή την έννοια του εγωισμού.
Εγωισμός: Είναι η υπερβολική αγάπη για τον εαυτό μας και
η αδιαφορία για τους άλλους. Αποτέλεσμα της αγάπης αυτής
είναι η διαρκής επιδίωξη της προσωπικής μας προβολής, ωφέλειας και ευημερίας.
Διαφορετική είναι η έννοια της φιλαυτίας που σημαίνει τη
φυσιολογική αγάπη του ατόμου για τον εαυτό του, χωρίς να
ενυπάρχει σε αυτήν η υπερβολή ή κάτι επιλήψιμο. Ωστόσο
πολλοί ταυτίζουν σήμερα τις δυο αυτές έννοιες. Ο εγωισμός
αποτελεί μειονέκτημα και ο εγωιστής είναι άτομο και στοιχείο
αντικοινωνικό. Από ηθική άποψη δεν μπορεί να γίνει λόγος για
βελτίωση της προσωπικότητας του, γιατί λείπει απ’ αυτόν η αυτογνωσία και η αυτοπειθαρχία, που είναι οι βάσεις για κάθε
ουσιαστική πρόοδο. Ο εγωιστής στην προσπάθεια του να προβάλλει συνεχώς τον εαυτό του, υποτιμά τις γνώμες των άλλων,
χάνει τον έλεγχο του μέτρου και παρασύρεται σε ακατάσχετη
φλυαρία, νευριάζει, φωνάζει, είναι ανίσχυρος να παραδεχτεί
το λάθος του, πέφτει σε μελαγχολία, όταν οι άλλοι περιφρονήσουν τις απόψεις του ή τον ειρωνευτούν, συχνά γελοιοποιείται,
ενώ προσπαθεί να πρωτοτυπήσει ή να παρουσιάσει ασήμαντα
έργα του για σπουδαία. Ο εγωιστής γενικά δε βρίσκει στον εαυ-

τό του μειονεκτήματα ή ελλείψεις που βλέπει στους άλλους,
αντίθετα νομίζει πως ο ίδιος είναι προικισμένος μόνο με αρετές.
Αλλά και από κοινωνική άποψη η συμπεριφορά του εγωιστή
είναι σαφώς αντικοινωνική. Η έλλειψη αγάπης ή και απλού
ενδιαφέροντος για το συνάνθρωπο, η επίμονη επιδίωξη του
προσωπικού συμφέροντος, η απουσία πνεύματος συνεργασίας, η ηθική αναλγησία μπροστά στον ανθρώπινο πόνο ή τη
δυστυχία και τέλος η τέλεια αδιαφορία για οποιαδήποτε κοινωνική προσφορά, δίνουν την εικόνα των σχέσεων του με
τους άλλους.
Ο εγωισμός μπορεί να εκδηλωθεί και ως φιλοπρωτία, αρχομανία, κενοδοξία, ναρκισσισμός κλπ. που αποτελούν νοσηρά
και αντικοινωνικά φαινόμενα.
Δυστυχώς όμως, ενώ θεωρητικά απ’ όλους καταδικάζεται
ο εγωισμός, στην καθημερινή μας ζωή βρίσκει πολυάριθμους
οπαδούς. Η απληστία, με την οποία επιζητείται το προσωπικό
συμφέρον, η έλλειψη ανθρωπιάς και ουσιαστικής κοινωνικότητας, η προσπάθεια για κοινωνική αναγνώριση έστω και με
αθέμιτα μέσα κλπ. δείχνουν την εγωιστική συμπεριφορά των
περισσότερων συνανθρώπων μας.
Κατά συνέπεια η διαπίστωση αυτή υπαγορεύει και τον αγώνα όλων μας για την εξάλειψη του εγωισμού και την ανάπτυξη
της αρετής.
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Απάντηση ΕΟΠΥΥ για Αποστολή αρχείων
εγγραφών που αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές ΤΑΥΤΕΚΩ
Θέμα: «Αποστολή αρχείων εγγραφών που αφορούν ληξιπρόθεσμες οφειλές»
ΣΧΕΤ. 1. Το με ΑΠ 100588-Ε/9-9-2016 έγγραφο ΤΑΥΤΕΚΩ ΤΑΠΤΠΓΑΕ
Σε Συνέχεια του ανωτέρω σχετικού του Τομέα
Ασθενείας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές, όπως αναφέρετε, η
Ομάδα Εργασίας που έχει αναλάβει το συγκεκριμένο έργο θα πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία, σύμφωνα με τις οδηγίες, που έχει λάβει
από τον ΕΟΠΥΥ.
Για το σκοπό αυτό, στα μέλη της Ομάδας σας, έχει
δοθεί μηχανογραφική εφαρμογή και εκπαίδευση, προκειμένου να καταχωρήσουν την απαραίτητη πληροφορία, για την άμεση πληρωμή των
ληξιπρόθεσμων οφειλών. Εφόσον, ξεκινήσουν
να καταχωρούν την πληροφορία, θα διαπιστώσετε, ότι όλα τα υποθετικά πιθανά προβλήματα,
που αναφέρετε, θα εξαφανιστούν, καθώς μέσω

της συγκεκριμένης διαδικασίας και του έργου
αντίστοιχων με τη δική σας Ομάδων Εργασίας,
έχουν καταχωρηθεί και πληρωθεί αποφάσεις
για χιλιάδες ασφαλισμένους, των συγχωνευθέντων Φορέων πχ. ΟΠΑΔ, ΟΓΑ, ΔΕΗ, ΗΣΑΠ,
ΤΑΠΟΤΕ, Οίκου Ναύτου κλπ και συνεχίζουν να
πληρώνονται μέχρι σήμερα.
Το μοναδικό «πρόβλημα», που επαναλαμβάνετε,
ενώ έχει ήδη απαντηθεί, σχετικά με τον Τραπεζικό Λογαριασμό των ασφαλισμένων, σας έχει
διευκρινιστεί από το 2013, ότι η καταχώρηση
IBAN (Τραπεζικού Λογαριασμού Δικαιούχου)
δεν αποτελεί ελεύθερη επιλογή καταχώρησης
για την προστασία των εκκαθαριστών και των
ασφαλισμένων, καθώς η πληροφορία έρχεται

ηλεκτρονικά, απευθείας από τα αντίστοιχα Τμήματα Μητρώου Ασφαλισμένων κάθε Φορέα, με
τα οποία ο ΕΟΠΥΥ βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία.
Ο ΕΟΠΥΥ έχει καταβάλει κάθε προσπάθεια να
διαμορφώσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις,
ώστε να προχωρήσουν οι εκκρεμότητες των
ασφαλισμένων σας, χωρίς εξαρτήσεις και καθυστερήσεις, κατευθείαν από το προσωπικό του
Φορέα σας, το οποίο έχει και την αρμοδιότητα να
ολοκληρώσει την αναφερόμενη εργασία, αλλά
δεν υπήρξε η αντίστοιχη ανταπόκριση μέχρι σήμερα.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για επιπλέον εκπαίδευση και κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΑΓΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι συνάδελφοι που έχουν πάρει σύνταξη από τον κύριο φορέα κι έχουν υποβάλει αίτηση για την χορήγηση του επικουρικού βοηθήματος και
έχουν λάβει επιστολή από το Σύλλογο θα πρέπει επειγόντως μαζί με την αίτηση που θα επιστρέψουν να καταβάλουν και την συνδρομή του
2016 (54€). Σύμφωνα με το καταστατικό τα μέλη που δεν είναι ταμειακώς εντάξει δεν μπορούν να συμμετέχουν στη δράση του ΣΥΛΛΟΓΟΥ
(αγωγές , εκλογές κλπ.).

ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Χαριζάνης Δημήτριος
Σκιαδόπουλος Σπυρίδων
Πόλιος Απόστολος
Στέλλα Άννα
Αντωνακέλλη Ευγενία
Βασιλείου Αικατερίνη
Βαφείδου Αικατερίνη
Δαλεζίου Θεοδώρα
Κοτσιάς Ανδρέας
Πατσαλός Δημήτριος
Τσιγαδά Ελένη
Φλαμιάτου Φωτεινή
Θεωνά Ιουλιανή
Καστρουνή Ελένη
Κυρίκος Κων/νος
Κωστούλια Κανέλλα
Μπαριτάκη Καλλιόπη
Παλογιαννίδη Μαρία
Πουλίδα Βασιλική
Σιάτρας Χριστοδούλος
Κλωνάρης Βύρων
Σκιαδάς Κλεόβουλος
Φορτούνα Καλλιρόη
Παύλου Βασιλείος
Πράππας Χρήστος
Τσιμπούρης Γεώργιος
Μεθενίτου Σοφία
Παπαμαργαρίτου Χρυσούλα
Χωριανοπούλου Μαρία

Εισηγητική έκθεση
προς το Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ

από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης – Αλληλεγγύης
της 19/10/2016 με ΑΠ : 25914/25049/Δ.Σ.
ΘΕΜΑ: Αίτημα τροποποίησης της
υπ’ αριθμ. Γ/Φ21230/4759/390/20.02.2014
Υπουργικής Απόφασης περί πληρωμής
με αντίγραφα δικαιολογητικών (καμμένα).

ΝΕΑ ΜΕΛΗ
13 νέα μέλη προστέθηκαν στο δυναμολόγιο του
Συλλόγου μας

Εισηγούμαστε
Την αποστολή εγγράφου στο αρμόδιο Υπουργείο για
συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Γ/Φ21230/4759/390/2002-2014 Υπουργικής Απόφασης προκειμένου για την
έγκριση της κατ’ εξαίρεση πληρωμής επικυρωμένων
καταστάσεων που έχουν υποβληθεί στο παράρτημα
του ΕΟΠΥΥ - ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, από τα κατά τόπους αρμόδια καταστήματα των ομίλων Τραπεζών ALPHA
BANK και Πειραιώς, οι οποίες είναι επικυρωμένες
από τον κατά τόπο εκπρόσωπο και το Διευθυντή του
καταστήματος και με τη σύμφωνη γνώμη των Διοικήσεων των προαναφερομένων Τραπεζών και τα οφειλόμενα ποσά να αποδοθούν κατ’ εξαίρεση απευθείας
στις ως Τράπεζες Alpha και Πειραιώς με πίστωση
των ΙΒΑΝ των λογαριασμών τους, με στόχο την αποφυγή διπλοπληρωμής τους για 2η φορά στους ασφαλισμένους από τον ΕΟΠΥΥ.
Η Προϊσταμένη
Αυτοτελούς Τμήματος Ασφάλισης,
Μητρώου & Παροχών σε Χρήμα

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ALPHA BANK
EΚΔΟΤΗΣ:
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΒΟΥΤΥΡΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΕΛΈΝΗ ΜΩΡΑΐΤΗ
ΟΔΥΣΣΈΑΣ ΡΟΜΠΆΚΗΣ

