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ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ !!!
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2016

ΕΟΠΥΥ (ΕΙΣΦΟΡΑ 4%)

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Συνάδελφοι,

Στις 3 Ιουλίου 2017 κατατέθηκε και η τελευταία αγωγή κατά της
ALPHA BANΚ για τις αξιώσεις μας που πηγάζουν από τη σύμβαση του
1981 . Στην τελευταία αυτή αγωγή περιλαμβάνονται συνάδελφοι που είχαν στείλει τα απαιτούμενα έγγραφα και τις εξουσιοδοτήσεις σε μεταγενέστερο χρόνο.
Μετά την κατάθεση και την κοινοποίηση στην Τράπεζα όλων των σχετικών αγωγών σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογος μας και οι νομικοί του
σύμβουλοι θα ενημερώνουν ατομικά κάθε συνταξιούχο για την ημερομηνία εκδίκασης της υπόθεσής του, τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα.
Ακόμα όπως σας έχουμε ήδη ενημερώσει οι νομικοί μας σύμβουλοι επεξεργάζονται το κείμενο της έφεσης κατά της υπ’ αριθμ. 134/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών προκειμένου αμέσως μετά
τις δικαστικές διακοπές να κατατεθεί το σχετικό δικόγραφο.
Συνάδελφοι,
Αγωνιζόμαστε δυναμικά, με προσεκτικά βήματα, στρατηγική και δεν θα
σταματήσουμε μέχρι η Τράπεζα να υποχρεωθεί να τηρήσει ακέραιες τις
υποχρεώσεις της, που πηγάζουν από τη ΣΥΜΒΑΣΗ του 1981.
Θα σας ενημερώνουμε συνεχώς για τις εξελίξεις και τις συλλογικές
ενέργειες τις οποίες κάνουμε προς όλες τις κατευθύνσεις για την πλήρη
αποκατάσταση των συντάξεών μας και των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων μας.

Ο Σύλλογος μας, με επιστολές και παραστάσεις από τον Ιανουάριο του 2013, έχει
κινηθεί προς τους αρμόδιους φορείς.
Σας γνωστοποιούμε τo τελευταίo εξώδικο και θα ενημερωθείτε με ανακοίνωση
για τις περαιτέρω ενέργειες.
Προς
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τη Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης
Κύριοι,
1. Σε συνέχεια ΟΛΩΝ όσων έχουμε αναπτύξει και τεκμηριώσει εγγράφως και
με παραστάσεις μας στους αρμοδίους υπηρεσιακούς παράγοντες και λαμβάνοντας
υπόψη και ο Ν. 2084/1992, στο άρθρο 35, παρ. 5, ρητά ορίζει ότι :
«Η εισφορά για την ασφάλιση ασθενείας συνταξιούχων φορέων κύριας ασφάλισης […] ορίζεται σε ποσοστό […] επί των καταβαλλομένων συντάξεων […] ».
και το άρθρο 44, του Ν. 4387/2016 ρητά, επίσης, ορίζει ότι από την καταβαλλόμενη Σύνταξη, για τον υπολογισμό της εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης, αφαιρείται και η τελευταία εναπομείνασα μνημονιακή μείωση, εκείνη του Ν. 3986/2011.
Αιτούμαστε
και προς αποφυγή άσκοπων δικαστικών διενέξεων, οι οποίες, μάλιστα, θα επιβαρύνουν, ως μη ώφειλε, τους οικείους Ασφαλιστικούς Φορείς και με τόκους υπερημερίας, να δώσετε άμεσα οδηγίες να εφαρμοστεί η ως άνω διάταξη του Ν. 2084/1992
και στους συνταξιούχους μας ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ΕΤΑΤ, όπως ακριβώς εφαρμόστηκε
στο Δημόσιο, την οποία διάταξη είναι βέβαιο ότι ΓΝΩΡΙΖΑΤΕ και αυθαιρέτως
ΔΕΝ εφαρμόσατε, και να επιστραφούν, ως ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ, από 1.6.2013 και μέχρι την εφαρμογή του Ν. 4387/2016, τα ποσά εισφορών
ασθενείας που εισπράχθηκαν πέραν των ΝΟΜΙΜΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΡΟΜΠΑΚΗΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΓ.ΒΟΥΤΥΡΑΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

- Διοικητή του ΙΚΑ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
- Πρόεδρο Δ.Σ. του ΕΤΑΤ

To Δ.Σ. σας εύχεται Καλό Καλοκαίρι
Τα γραφεία του Συλλόγου μας
θα παραμείνουν κλειστά,
από 28/7/2017 έως 27/8/2017.
Τα μέλη του Δ.Σ. θα βρίσκονται
σε επιφυλακή και θα
παρακολουθούν τις εξελίξεις
στο χώρο μας.
Εφόσον χρειαστεί θα υπάρξει
ενημέρωση σας
με έκτακτη ανακοίνωση.
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YΓΕΙΑ
Β) Συνεργασίες του Συλλόγου μας
μόνο με την κάρτα μέλους

ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Α) ΠΕΔΥ (πρώην ΙΚΑ – ΕΟΠΥΥ)
Τα ραντεβού για τις περισσότερες ειδικότητες είναι 1-3 μέρες χωρίς
συμμετοχή.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΠΕΔΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8 – ΟΜΟΝΟΙΑ, Τ.Κ. 10433
ΤΗΛΕΦΩΝΟ – FAX : 210 8208844,
email pseyeopyy@gmail.com, www.psey-pedy.gr
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Εργαστηριακών Υπαλλήλων ΠΕΔΥ (πρώην ΙΚΑ – ΕΟΠΥΥ), σας ενημερώνει ότι στα εργαστήρια των Μονάδων
Υγείας ΠΕΔΥ (μικροβιολογικά - ακτινολογικά - οδοντοτεχνικά) εκτελούνται δωρέαν όλες οι εξετάσεις.
Η Δωρεάν παροχή αφορά ασφαλισμένους και ανασφάλιστους.
Στηρίζουμε όλοι μαζί την Δημόσια και Δωρέαν Υγεία.

Το ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο της AXA ισχύει για τους
συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν μέχρι 31/12/13 ( τον σύζυγο ή
τη σύζυγο που είναι στο ίδιο βιβλιάριο, όχι όμως τα τέκνα).

Παρακάτω θα βρείτε λίστα με τις συνεργαζόμενες κλινικές και νοσοκομεία με τον Σύλλογο μας που μας παρέχουν απορρόφηση του 20%.
• ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
(ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
• ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (συμμετοχή 10%)
• ΒΟΥΓΙΟΚΛΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
• ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ (ΧΑΝΙΑ)
(συμμετοχή 10%)
• CRETA INTERCLINIC HOSPITAL
(ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
• ΕΛΕΥΘΩ ΧΙΟΥ
• ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
• EUROMEDICA
• EUROMEDICA ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
(συμμετοχή 10%)
• EUROMEDICA ΚΟΖΑΝΗΣ
(συμμετοχή 10%)
• ΙΑΣΩ GENERAL ΛΑΡΙΣΑ
• ΙΑΣΩ GENERAL ΑΘΗΝΑ
• ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
• ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
• ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
• MEDITERRANEIO ΓΛΥΦΑΔΑΣ

• ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ
• ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
• ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
• ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
• ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
• ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
• ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
(συμμετοχή 10%)
• ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ

•Κ
 ΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
•Β
 ΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
•Π
 ΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
•Γ
 ΑΒΡΙΛΑΚΗ (ΧΑΝΙΑ)
•Ε
 ΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
• EUROMEDICA ΘΕΑΣ/ΝΙΚΗΣ

Γ) ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK
Για όσους επιθυμούν χωρίς να απαιτείται η εγγραφή στο πολιτιστικό σύλλογο,
μόνο με την έκδοση κάρτας πολυιατρείου (οικογενειακή 20€ - πρόσθετα μέλη
20€/άτομο το χρόνο).

Μπορείτε να απευθυνθείτε στα συμβεβλημένα Νοσοκομεία :
• ΥΓΕΙΑ • ΜΗΤΕΡΑ • MEDITERRANEO • ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
Στα συμβεβλημένα νοσοκομεία οι διαγνωστικές εξετάσεις
μέχρι του ποσού 200€ είναι ΔΩΡΕΑΝ

Τα Πολυιατρεία • τηλ. 210 5201800
ΑΘΗΝΑ: οδός Σανταρόζα 1 και Σταδίου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ : οδός Βενιζέλου 24, 6ος όροφος
ΠΑΤΡΑ : (από 15/9/2017) : οδός Βασ. Γεωργίου 6, 2ος όροφος

Σημ.: Στο πλαφόν των 200€ δεν περιλαμβάνονται φάρμακα και υγειονομικό υλικό ενώ
δεν ισχύει για παιδιατρικά περιστατικά.

Περιλαμβάνονται :

Συμβεβλημένα με το Πολυιατρείο Nοσοκομεία :

• Εξέταση με κόστος από 5€ (με απόδειξη)
ανάλογα με την ειδικότητα ιατρού
• Συνταγογράφηση ΕΟΠΥΥ
• Δωρεάν επανεξέταση (εντός μηνός)
• RV μέσα σε 48 ώρες

• Μειωμένη συμμετοχή σε όλα τα
συνεργαζόμενα κέντρα με το Πολυιατρείο
ΜΟΝΟ 5% αντί 15% του Πολυιατρείου.
• Επείγουσα νοσηλεία
• Προγραμματισμένη νοσηλεία

1) YΓEIA
2) MHTEPA
3) ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
4) ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ ΠΑΙΔΩΝ

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
• Mητέρα (ομίλου Yγεία)
• Yγεία Net (ομίλου Yγεία, HiltonΠεριστέρι)
• Λευκός Σταυρός Aθηνών
• Άγιος Λουκάς Θεσσαλονίκη
• Oφθαλμολογικό Kέντρο Aθηνών
• Ευρωκλινική
• Ευρωκλινική παίδων
• Medimall (Πύργος Αθηνών)
• Ιατρικό Περιστερίου
• Aξονική Aθηνών (Πατήσια)
• Σύγχρονος Ασκληπιός (Άλιμος)

• Διαγνωστικά Παπανδρέου (Πολυτεχνείο)
• Kοσμοϊατρική AE (Πατήσια)
• Ι ατρικό Διαγνωστικό Εργαστήριο Θ.
Πανόπουλος Α.Ε.
• Ιατρική Πρόληψη - Καλλιθέα
• Iatrorama (Κολωνός)
• Medicall (Ν. Μάκρη & Ραφήνα)
• Iατρική Euromedica – Aσπρόπυργος
• Ιατρική Μεγάρων Α.Ε.
• Ιατρική Euromedica (Ασπρόπυργος)
• Ιωνία Ιατρική Α.Ε. (Ελευσίνα)
NOΣHΛEIA

H κάρτα μέλους συνδυάζει τις παροχές του
EOΠYY με τη χρήση ομαδικών ασφαλιστηρίων όπως π.χ. της AXA. H χρήση της EΞAΣΦAΛIZEI ΜΗΔΕΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ για
νοσηλεία (αμοιβές των ιατρών, κλινικών,
φάρμακα, ειδικά υλικά, νοσηλεία) μέχρι του
ποσού των €17.000 ετησίως με υποχρεωτική ΕΟΠΥΥ.
Σε νοσηλεία πέραν των €17.000 παρέχεται
έκπτωση 20% στην ιδιωτική συμμετοχή του
μέλους μας.

Παράδειγμα:
Για νοσηλεία ύψους 10.000€ – τα 8.000€
καλύπτονται από το ασφαλιστήριο πρόγραμμα και η συμμετοχή των 2000€ απορροφάται από το Πολυιατρείο.
Για νοσηλεία ύψους 20.000€ - τα 17.000€
καλύπτονται στο σύνολο τους. Στο υπόλοιπο
ποσό των 3.000€ παρέχεται έκπτωση 20%,
Δηλαδή το μέλος του Συλλόγου καταβάλει το
ποσό των 2.400€.

EΠEIΓOYΣA NOΣHΛEIA

Σε περίπτωση έκτακτης νοσηλείας πέραν του ωραρίου λειτουργίας του Πολυιατρείου ή αργίες και Σαββατοκύριακα παρέχεται άμεση εξυπηρέτηση από τους
ιατρούς μας με κλήση στο: 210 5201800

5) ΛEYKOΣ ΣTAYPOΣ AΘHNΩN
6) ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
7) MEDITERRANEO HOSPITAL
8) ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΑΘΗΝΑΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ

Γενικός Χειρουργός

Αιματολόγος

Ανδρολόγος

Παιδίατρος

Ανδρολόγος

Διαβητολόγος

Γενικός Χειρουργός

Παιδοψυχολόγος

Γυναικολόγος

Θωρακοχειρουργός

Γυναικολόγος

Παιδοψυχίατρος

Δερματολόγος

Νευροχειρουργός

Καρδιολόγος

Λογοθεραπευτής

Ενδοκρινολόγος

Πνευμονολόγος

Ορθοπεδικός

Ορθοδοντικός
(με τιμές ΕΟΠΥΥ)

Καρδιολόγος

Κυτταρολόγος

Ουρολόγος

Νευρολόγος

Διαιτολόγος

Οφθαλμίατρος

Αλλεργιολόγος

Χειρουργός Μαστού

Πλαστικός
Χειρουργός

Αγγειοχειρουργός

Ουρολόγος

Ρευματολόγος

Ογκολόγος

Ορθοπεδικός

Χειρουργός Μαστού

Γαστρεντερολόγος

Οδοντίατρος

ΩΡΛ

Οφθαλμίατρος

Πλαστικός
Χειρουργός

Φυσιοθεραπευτής

ΩΡΛ

Αλγολόγος

Οδοντίατρος

Ρευματολόγος

Φυσιοθεραπευτής

Γενικός Ιατρός

Παθολόγος

Ειδικός Παθολόγος

Παθολόγος

Μικροβιολογικό

Ειδικός Παθολόγος
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ : Ν. 4051/2012, Ν.4093/2012, Ν. 3986/2011
(ΑΠΟΦ. ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣτΕ)

ΘΕΜΑ: Βάση Υπολογισμού Κράτησης 4% υπέρ
του Κλάδου Ασθενείας

Συναδέλφοι,
Όπως σας έχουμε ενημερώσει και στο παρελθόν με τις υπ’
αριθμ. 2287/2015 και 2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ κρίθηκε ότι είναι αντισυνταγματικές οι περικοπές
συντάξεων (κύριες – επικουρικές – συντάξεις προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος) που έλαβαν χώρα με βάση τους νόμους
4051/2012 (άρθρο 6 παρ. 1) και 4093/2012 (άρθρο πρώτο
παρ. ΙΑ υπόπαρ. ΙΑ 5 περ. 1 και υποπαρ. ΙΑ.6 περ. 3).
Βάσει των παραπάνω αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ δεν
είναι δυνατή κατ’ αρχήν η διεκδίκηση των μειώσεων που υπέστησαν οι συνταξιούχοι για το χρονικό διάστημα πριν από την
10.6.2015 και συνεπώς δύσκολα θα ευδοκιμήσουν αγωγές για
αναδρομικές διεκδικήσεις από 1.1.2012, παρά το γεγονός ότι
υπάρχει ισχυρή μειοψηφία στις παραπάνω αποφάσεις, σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση ζημίας που προκλήθηκε από την
εφαρμογή αντισυνταγματικού νόμου, ο αποκλεισμός με δικαστική απόφαση της δυνατότητας οποιουδήποτε ζημιωθέντος προσώπου, πέραν εκείνων που έχουν ήδη ασκήσει σχετικές αγωγές, να
επιδιώξει δικαστικώς με αγωγή την αποκατάσταση της ζημίας
του, αντίκειται σε θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές και διατάξεις
καθώς και σε διατάξεις της ΕΣΔΑ και νόμων.
Παρά τις συνεχείς οχλήσεις και εξώδικες ενέργειες του Συλλόγου Συνταξιούχων αντί να αποκατασταθούν οι συντάξεις τέθηκε
σε ισχύ ο Ν. 4387/2016 με τις διατάξεις του οποίου προβλέφθηκε ότι μέχρι 31.12.2018 οι κύριες συντάξεις συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά τις 31.12.2014
(με όλες τις μνημονιακές περικοπές) ενώ από 1.1.2019 προβλέφθηκε ότι μετά τον επαναϋπολογισμό τους εφόσον προκύψει μεγαλύτερο ποσό, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται
ως προσωπική διαφορά. Με τον πρόσφατο Ν. 4472/2017 και
η ως άνω προσωπική διαφορά θα περικόπτεται όχι σε ποσοστό
όμως πάνω από 18% της καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης κατά
την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου (19.5.2017).
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι συνταξιούχοι κύριας σύνταξης (ΙΚΑ νυν ΕΦΚΑ) μπορούν να διεκδικήσουν τα ποσά
από την παράνομη περικοπή της κύριας σύνταξης τους καθώς και
από την μη καταβολή των επιδομάτων Χριστουγέννων, Πάσχα
και Αδείας από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης του
ΣτΕ ήτοι από 10.6.2015 (αλλά και από 1.1.2012 με μικρές πιθανότητες ευδοκίμησης λόγων της μη αναδρομικότητας της
απόφασης του ΣτΕ) και μέχρι τουλάχιστον τον Ιούνιο του
2016 (Ν. 4387/2016) και ειδικότερα να διεκδικήσουν τις περικοπές που επιβλήθηκαν με τους: Ν.4051/2012, Ν.4093/2012,
Ν.3986/2011
Σχετικά δε με τις αξιώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή
του Ν. 4387/2016 όπως ισχύει για τις κύριες συντάξεις μπορεί
να συμπεριληφθούν στις ως άνω αγωγές. Σε κάθε περίπτωση
κατά της σχετικής υπουργικής απόφασης έχει ήδη ασκηθεί αίτηση
Ακύρωσης στο Συμβούλιο της Επικρατείας η συζήτηση της οποίας
έχει οριστεί για τη δικάσιμο της 6ης .10.2017 στην Ολομέλεια
του ΣτΕ όπου τονίζεται η αντίθεση των διατάξεων στο δεδικασμένο που απορρέει από τις αποφάσεις του ΣτΕ (Ολ) 2287/2015 και
2288/2015.
Σύμφωνα με τα παραπάνω πρόσφορο μέσο για την διεκδίκηση
των ποσών που έχουν απωλέσει τα μέλη μας λόγω των ως άνω
μνημονιακών περικοπών, είναι η κατάθεση ομαδικών αγωγών μέχρι 50 ατόμων η καθεμία ενώπιον του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών.
Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν σε επόμενη ανακοίνωση μας.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Συνάδελφοι,
Με τις 15.1.2013 και 20.9.2016 επιστολές προς το Υπουργείο Εργασίας
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ειδικότερα την Γενική
Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων αλλά και τις συνεχείς παραστάσεις και
οχλήσεις μας προς τους αρμόδιους υπηρεσιακούς φορείς έχουμε καταγγείλει ότι
παράνομα η παρακράτηση ασθενείας ύψους 4% και κατόπιν από τον Ιούλιο του
2015 ύψους 6% (βλ. ν.4334/2015) υπολογιζόταν επί του αρχικού – ονομαστικού ποσού της σύνταξης μας, - όπως ακριβώς αποτυπώνεται στην συνταξιοδοτική μας απόφαση – και όχι όπως επιτάσσει ο νόμος 2084/1992 αρ. 35 παρ. 5
και το π.δ. 180/2002 για το ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ επί του καταβαλλόμενου ποσού της
σύνταξης μας ήτοι επί του ποσού που προκύπτει μετά από την αφαίρεση των
μνημονιακών περικοπών και μειώσεων που επιβλήθηκαν στις συντάξεις μας
από τον Αύγουστο του έτους 2011. Σε συνέχεια δε των συνεχών και επανειλημμένων οχλήσεων μας για επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
οι αρμόδιοι φορείς μας γνώρισαν ότι ανέμεναν οδηγίες από την Διοίκηση των
ασφαλιστικών φορέων και του Υπουργείου.
Σημειώνεται ότι ήδη από τον Αύγουστο του έτους 2013 ο Συνήγορος του Πολίτη με σχετικό αναλυτικό πόρισμα του διατύπωσε το συμπέρασμα – πρόταση
του ότι σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο η παρακράτηση υπέρ του κλάδου ασθενείας είναι νομικά αβάσιμη και πρέπει να υπολογίζεται στο ποσό
της σύνταξης, όπως προκύπτει μετά την αφαίρεση των μειώσεων.
Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αρχικά εφάρμοζε ορθά τις σχετικές διατάξεις και υπολόγιζε την κράτηση υπέρ του κλάδου ασθενείας επί του καταβαλλόμενου ποσού από το οποίο είχαν αφαιρεθεί οι μειώσεις των μνημονιακών
νόμων.
Με τον Ν. 4387/2016 αρ. 44 προβλέφθηκε ρητά ότι από 1.7.2016 η ως
άνω εισφορά υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου ποσού κύριας αλλά και
επικουρικής σύνταξης.
Με τον τρόπο αυτό, όπως ομολογεί και ο νομοθέτης στην αιτιολογική έκθεση
του αρ. 44 του Ν. 4387/2016, ¨ ο παραλογισμός της ρύθμισης να υπολογίζονται
οι κρατήσεις στην βάση όχι των καταβαλλόμενων συντάξεων αλλά επί του ποσού που ίσχυε πριν τις περικοπές της τελευταίας πενταετίας¨.
Για την δικαστική διεκδίκηση των αχρεωστήτως υπέρτερων καταβληθέντων
εισφορών που έχουν παρακρατηθεί παράνομα κατά το χρονικό διάστημα από
τον Αύγουστο του έτους 2011 έως και τον Ιούνιο του έτους 2016 κάθε συνταξιούχοςν (ΙΚΑ, ΕΤΑΤ κλπ) μπορεί να προσφύγει ενώπιων του Διοικητικού
Πρωτοδικείου Αθηνών. Η δικαστική αυτή διεκδίκηση θα μπορεί να λάβει
χώρα και με την άσκηση ομαδικών αγωγών μέχρι 50 ατόμων η καθεμία.
Περισσότερες λεπτομέρειες θα ακολουθήσουν σε επόμενη ανακοίνωση μας.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΡΟΜΠΑΚΗΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Οι αιτήσεις ακυρώσεως κατά των Υπουργικών Αποφάσεων του Νόμου
Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016) που αφορούν τόσο στις κύριες, όσο και στις
επικουρικές συντάξεις των Τραπεζοϋπαλλήλων ενώπιον της Ολομέλειας του
Συμβουλίου της Επικρατείας αναβλήθηκαν για τη δικάσιμο της 6ης Οκτωβρίου 2017.
Ακόμη η αίτηση ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ που αφορά το ΕΤΑΤ και την
παράνομη κατάργηση των καταστατικών διατάξεων των επικουρικών μας
Ταμείων η οποία είχε προσδιορισθεί για συζήτηση ενώπιον του Α΄ Τμήματος
του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη δικάσιμο της 12ης Ιουνίου 2017 με
εισηγήτρια την Πάρεδρο κα Χαραλαμπίδη Χαρίκλεια αναβλήθηκε για τη
δικάσιμο της 13ης Νοεμβρίου 2017.
Τέλος ,η αίτηση ακύρωσης του Συλλόγου μας που αφορά την παράνομη
μεταφορά διαθεσίμων του ΕΤΑΤ στο ΕΤΕΑ και είχε προσδιορισθεί ενώπιον του Α΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας για τη δικάσιμο της
12ης Ιουνίου 2017 με εισηγήτρια την Πάρεδρο κα Χαραλαμπίδη Χαρίκλεια
αναβλήθηκε οίκοθεν ομοίως για την δικάσιμο της 13ης Νοεμβρίου 2017.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΡΟΜΠΑΚΗΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΡΟΜΠΑΚΗΣ
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ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μετά από συνεχείς πιέσεις και πολλές ενέργειες του Δ.Σ. του Συλλόγου μας προς τους αρμόδιους φορείς, κατορθώσαμε και επιτύχαμε επιτέλους την καταβολή των ληξιπρόθεσμων οφειλών (καμένα).
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑ, ΠΟΥ ΕΠΛΗΞΕ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ
ΤΟΥ τ.ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ
Όπως γνωρίζετε η διαδικασία εκκαθάρισης και εξόφλησης των καμένων πρωτότυπων παραστατικών έχει καθορισθεί με σχετικές αποφάσεις
του τέως Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κ.Ι.
Βρούτση
Ειδικότερα, με τη με αριθμό Γ/Φ21230/4759/390/20-02-2014 εκδοθείσα Υπουργική Απόφαση , προβλέφθηκε η πληρωμή των καμένων
πρωτότυπων παραστατικών με την προσκόμιση αντιγράφων επικυρωμένων από τον εκδότη τους. Οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι,
μεταξύ των οποίων και οι συνταξιούχοι της ALPHA BANK σε εκτέλεση
σχετικών ανακοινώσεων του πρώην ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, υπέβαλαν αντίγραφα
των καμένων παραστατικών Μετά από συνεχείς πιέσεις και του Σωματείου μας η εκκαθάριση, όσων επικυρωμένων από τον εκδότη τους παραστατικών υπεβλήθησαν στο ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ , έχει ολοκληρωθεί από τον
ΤΑΑΠΤΓΑΕ και εκκρεμεί το τελικό στάδιο πριν την εξόφληση τους
από τον ΕΟΠΥΥ . Εντός του Ιουνίου ενημερωθήκαμε από τον ΕΟΠΥΥ ότι θα εξοφληθούν οφειλές ύψους 800.000 και πλέον ευρώ .
Aκόμα οι νομικοί μας σύμβουλοι έχουν αναλάβει την επίλυση
από τον ΕΟΠΥΥ του πολύ σημαντικού θέματος που αφορά την
απόδοση των ιατροφαρμακευτικών δαπανών σε ασφαλισμένους του τ.
ΤΑΑΠΤΓΑΕ (μεταξύ των οποίων και μελών του Συλλόγου) κατά το μεταβατικό στάδιο Νοεμβρίου 2012 - Μαρτίου 2013 όταν και πολλοί
από εμάς καταθέσαμε τα δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονταν μέχρι τότε, οι δε υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ τα παρέλαβαν ανεπιφύλακτα και
σήμερα αρνούνται την καταβολή τους, επικαλούμενοι κατάθεση ελλιπών
δικαιολογητικών.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων ALPHA BANK

Ανακοίνωση
Συνάδελφοι,

Την Τρίτη 30 Μαΐου συναντήθηκε το Προεδρείο του Συλλόγου με τον Υποδιοικητή του ΕΦΚΑ
κ. Τσακίρη και συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα :
ΕΦΚΑ – ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ
Η καθυστέρηση της καταβολής των συντάξεων (στους συναδέλφους που αποχώρησαν από
1/1/17) οφείλεται στη μετάπτωση του συστήματος ΕΤΑΤ προς ΕΦΚΑ γίνεται προσπάθεια να
τακτοποιηθεί. Για το ίδιο λόγο καθυστερεί η έκδοση των τρίμηνων εκκαθαριστικών, προσπαθούν να βρουν φόρμουλα για να εκδίδονται ηλεκτρονικά.
ΕΦΚΑ – ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΙΚΑ)
Όπως μας δήλωσε ο κ. Τσακίρης, όλες οι αιτήσεις που είναι σε εκκρεμότητα θα τακτοποιηθούν
μέχρι το τέλος Οκτωβρίου (είναι μνημονιακή υποχρέωση).
Ο επαναϋπολογισμός των συντάξεων προχωράει.
ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ
Επειδή υπάρχει καθυστέρηση της καταβολής του σχετικού επιδόματος μας διαβεβαίωσε ότι θα
φροντίσει να τακτοποιηθεί άμεσα.
Συνάδελφοι, πέρα από τις δικαστικές ενέργειες, κινούμαστε προς κάθε κατεύθυνση και προσπαθούμε για την επίλυση των τρεχόντων προβλημάτων.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΡΟΜΠΑΚΗΣ

Ανακοίνωση σχετικά με το facebook
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας καλούμε στην ανανεωμένη σελίδα μας στο facebook. Για να ενεργοποιηθείτε όσοι είσαστε έως τώρα φίλοι στην προηγούμενη έκδοση, θα σας σταλεί μήνυμα στο οποίο θα κάνετε
like, (μόνο τα μέλη μας). Στη νέα έκδοση facebook θα έχουν πρόσβαση όσοι επιθυμούν
να ενημερώνονται και να επικοινωνούν, για συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά θέματα. Με
ευθύνη του Δ.Σ. θα γίνεται ενημέρωση ή θα δίνονται σύντομες απαντήσεις όπου χρειάζεται.
Σε καμιά περίπτωση όμως οι απαντήσεις αυτές δεν αποτελούν ούτε υποκαθιστούν νομικές
συμβουλές. Δεν θα γίνονται αποδεκτές και θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση προσβλητικές, υβριστικές, συκοφαντικές με εμφατικά υπονοούμενα αναρτήσεις, προσωπικές
επιστολές και σχόλια που παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή άλλων μελών ή και τρίτων. Σας
υπενθυμίζουμε ότι κάθε άλλος λογαριασμός facebook σχετικός με συνταξιούχους της Alpha
Bank (Συνταξιούχοι Άλφα Τράπεζας κ.λπ.) δεν εκφράζει ούτε έχει σχέση με το συλλογικό
μας όργανο. Κάθε χρήστης και επισκέπτης της ανανεωμένης σελίδας στο facebook συμφωνεί και αποδέχεται πλήρως τους παραπάνω όρους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΡΟΜΠΑΚΗΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΪΤΗ

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2017

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΡΟΜΠΑΚΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ

ΚΥΠΡΟΣ

10ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΩΣ – ΠΛΟΙΟ

6ΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

ΤΙΡΑΝΑ – ΜΠΟΥΤΒΑ – ΚΟΤΟΡ – ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ –
ΜΟΣΤΑΡ – ΣΠΛΙΤ –ΤΡΟΓΚΙΡ - ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΤΒΙΤΣΕ
– ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΡΙΕΚΑ - ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ -ΛΙΜΝΗ
ΜΠΛΕΤ – ΤΕΡΓΕΣΤΗ – ΒΕΝΕΤΙΑ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ : 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017

«Το Διαμάντι της Μεσογείου»
ΛΑΡΝΑΚΑ - ΛΕΜΕΣΟΣ - ΟΡΟΣ ΤΡΟΟΔΟΣ - ΜΟΝΗ
ΚΥΚΚΟΥ – ΠΑΦΟΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Πρωινό & ένα γεύμα καθημερινά (εκτός πλοίου)
σε 4κλινες καμπίνες στο πλοίο από ΒΕΝΕΤΙΑ – ΠΑΤΡΑ

ΜΟΝΑΔΙΚΗ
€265
ΠΡΟΣΦΟΡΑ
+€100
Πρωινό και ένα δείπνο καθημερινά σε πλούσιους
μπουφέδες. Φόροι Αεροδρομίου €150

• ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
σε (4) μηνιαίες δόσεις ΜΟΝΟ με πιστωτική κάρτα

• ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Σε (4) μηνιαίες δόσεις ΜΟΝΟ με πιστωτική κάρτα

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ :
TIMH ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ:

€ 565
+€ 150

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ:
ΤΙΜΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ:

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
στα γραφεία του Συλλόγου μας στους συναδέλφους, κ. Β. Νικολάου ή κ. Αντ. Οικονομόπουλο.

τηλ. 210-3604327, κιν. 6944251595

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ALPHA BANK
IΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8,
10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 2103604327,
2103606071-72
FAX. 2103606347
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