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ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Πραγματοποιήθηκε στις 19/3/2015 στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ» η ετή-

σια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με την συμμετοχή μεγάλου αριθ-

μού Συναδέλφων. 

Κατά την διάρκεια της Συνέλευσης την οποία τίμησαν με την παρουσί-

α τους ο Πρόεδρος της ΑΓΣΣΕ συν. Ν. Μουλίνος και η Πρόεδρος της 

ΟΣΤΟΕ συν. Ελ. Κλητοράκη,  ο Πρόεδρος του Συλλόγου συν. Αγ. 

Βουτυράς τόνισε την ανάγκη συσπείρωσης των μελών κοντά στο Σύλ-

λογο , ενώ ο Γραμματέας του Συλλόγου συν. Γιαν. Ιορδανίδης ανέπτυ-

ξε την δράση του Συλλόγου κατά το έτος 2014 και τους στόχους του 

Συλλόγου για το 2015. Τον λόγο έλαβαν οι Αντιπρόεδροι του Συλλό-

γου Ελ. Μωραίτη και Βασ. Νικολάου που αναφέρθηκαν σε θέματα 

νομικών ενεργειών του Συλλόγου και της οικονομικής κατάστασης του 

Συλλόγου αντίστοιχα, ενώ ο Αν. Γραμματέας του Συλλόγου Οδ. Ρο-

μπάκης αναφέρθηκε στα πολιτιστικά του Συλλόγου .(Σύντομα το βί-

ντεο της ΓΣ στην ιστοσελίδα μας) 

Τέλος το λόγο έλαβαν αρκετοί Συνάδελφοι που τοποθετήθηκαν για 

διάφορα θέματα και η Συνέλευση έληξε με έγκριση των πεπραγμένων 

του Συλλόγου και την  απαλλαγή του ΔΣ. 

Νέες σημαντικές συμφωνίες του Συλλόγου με 3 Κλινικές της Κρήτης 

(Ακληπείο, Interclinic, Γαβριλάκη ) με στόχο την απορρόφηση του 

20% της συμμετοχής μας σε περίπτωση νοσηλείας και μέχρι του πο-

σού των 20.000 ευρώ. 

Σημειώνεται ότι η παρεχόμενη από την κλινική Γαβριλάκη προσφορά 

είναι απορρόφηση 10% της συμμετοχής μας. 

Δεν εκδικάστηκε στις 23/3/2015 η προσφυγή του Συλλόγου στην από-

φαση του Υπουργού Εργασίας για την λογιστική αυτοτέλεια των λογα-

ριασμών του ΕΤΑΤ. Η διαδικασία ανεβλήθη για την 21/9/2015 δυστυ-

χώς. 

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 

Πραγματοποιήθηκε 

στις 7/3/2015 η κοπή 

της πίτας στην Κρήτη 

με την παρουσία των 

Αντιπροέδρων του 

Συλλόγου Ελένης 

Μωραΐτη και Βασίλη 

Νικολάου . 

Κατά την εκδήλωση οι 

Συνάδελφοι Αντιπρόε-

δροι ενημέρωσαν τα 

μέλη για τις τρέχουσες 

εξελίξεις των θεμάτων 

μας 

Alpha Bank:  

Ζημίες μετά φό-

ρων 329,7 εκατ. 

ευρώ το 2014 

«Το 44,8% των συ-

νταξιούχων 

(1.189.396 από 

2.654.784) παίρνουν 

συντάξεις κάτω από 

το σταθερό όριο της 

σχετικής φτώχειας 

των 665 ευρώ, όπως 

ορίζεται από τα 

στοιχεία του 2013 

της ΕΛΣΤΑΤ.  

ΕΤΕΑ - ΕΤΑΤ 

Οι συνάδελφοι που έχουν υποβάλλει αίτηση στο  ΙΚΑ για την έκδοση 

κύριας σύνταξης από 1/6/2013 μέχρι σήμερα και δεν έχει ολοκληρωθεί 

η διαδικασία, θα πρέπει να συμπληρώσουν  και να αποστείλουν στο 

ΕΤΕΑ αίτηση  εγγραφής για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης. Την 

αίτηση έγγραφής έχουν προμηθευτεί  από το ΕΤΑΤ (κ. Σπυρόπουλο). 

Προκειμένου να εξασφαλίσουν την έναρξη της επικουρικής σύνταξής 

τους από την ημερομηνία αποχώρησής τους, οι συνάδελφοι της περιφέ-

ρειας θα συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής , θα την αποστείλουν με 

εταιρία ταχυμεταφοράς (courier) στο ΕΤΕΑ, υπόψη κ. Ι. Σπυρόπουλου, 

για την έγκαιρη προετοιμασία του φακέλου του στο ΕΤΕΑ. 


