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ΥΣΤΑΤΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΕΦ’ ΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ (ΕΟΒ) ΠΟΥ
ΧΟΡΗΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΜ ΤΟ 2016
Αγαπητές Συναδέλφισσες,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Είναι γνωστό ότι οι προσπάθειες για την
υφαρπαγή των αποθεματικών του ΕΛΕΜ από
τις τελευταίες Κυβερνήσεις, δεν απέδωσαν χάρις τις ενέργειες και τις αντιδράσεις όλων μας.
Έτσι κάποιοι σκέφτηκαν να πάρουν μέρος αυτών των χρημάτων φορολογώντας τα ποσά που

δικαιώθηκαν κάποιοι, από αυτά τα αποθεματικά.
Με «λανθασμένες» γνωματεύσεις που υπέβαλλαν στην ΑΑΔΕ, πήραν και τις ανάλογες απαντήσεις με αποτέλεσμα να «δηλώσουν» στον κωδικό 301 την προκαταβολή έναντι δικαιούμενης
εφάπαξ παροχής, που χορήγησε ο ΕΛΕΜ.
Μέχρι και σήμερα, γίνονται προσπάθειες για
συνάντηση με το Διοικητή της ΑΑΔΕ, για την

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ορθή φορολογική αντιμετώπιση του θέματος,
αλλά η συνάντηση αυτή, συνεχώς αναβάλλεται.
Έτσι βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση, να σας
ενημερώσουμε για τις κινήσεις που πρέπει να
κάνετε όσοι αποφασίσετε να διεκδικήσετε το δίκιο σας, στα Φορολογικά Δικαστήρια.
Αναλυτικές πληροφορίες στο site του
Συλλόγου (syntaxiouxosatebank).

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας
σας εύχεται

Καλό Καλοκαίρι!
Τα γραφεία του Συλλόγου
θα παραμείνουν κλειστά από
Δευτέρα 31 Ιουλίου
έως Παρασκευή 18 Αυγούστου

Τ

ην Παρασκευή 12 Μαΐου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Ετήσια ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ του Συλλόγου μας, που συμμετείχαν
πάνω από 200 μέλη.
Πριν την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ., το
σώμα ΟΜΟΦΩΝΑ ενέκρινε πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου για ενοποίηση των
Συλλόγων Συνταξιούχων, ένα θέμα που μας
απασχολεί χρόνια. Θεωρούμε ότι πλέον, αυτό
το πρόβλημα πήρε το δρόμο της επίλυσής του.
Στη Συνέλευση πήραν το λόγο πολλά μέλη,
τα οποία μετέφεραν τους προβληματισμούς
τους σε θέματα που μας απασχολούν έντονα
όπως:
• Το πρόβλημα της φορολόγησης του Έκτακτου Οικονομικού Βοηθήματος από τον ΕΛΕΜ.
• Τα 165 άτομα που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη και δεν έχουν ακόμη πληρωθεί από τη
Δ.Ε. του ΕΛΕΜ

• Η καθυστέρηση της καταβολής του ΕΟΒ
στους δικαιούχους της α’ διανομής.
• Οι δικαιούχοι παλαιών συναδέλφων που
δεν έχουν περιληφθεί σε καμία διανομή.
Η Γενική Συνέλευση, ενέκρινε:
▶ ΟΜΟΦΩΝΑ τον Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό 2016
▶ ΟΜΟΦΩΝΑ τον Προϋπολογισμό 2017
και
▶ ΟΜΟΦΩΝΑ την Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής.
Στο τέλος, εγκρίθηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η πρόταση του Δ.Σ. για ΨΗΦΙΣΜΑ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ προς τη Κυβέρνηση και τα κόμματα
της Βουλής, για την μείωση των κύριων, επικουρικών συντάξεων καθώς και άλλων θεμάτων που απασχολούν τους συνταξιούχους.
Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που
μας τίμησαν με την παρουσίαση τους.
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Για να αναπολούν... οι παλιοί...!!!
Το εκπληκτικής ομορφιάς
νεοκλασικό κτίριο της
Πανεπιστημίου,
«Αρχοντικό Σερπιέρη»

Καλοκαιρινές Αναμνήσεις από
την Περαχώρα Λουτρακίου και τις
παιδικές κατασκηνώσεις!

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΑΙ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΜ
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Εδώ και μήνες ο Σύλλογος, σε
συνεργασία με τον Πανελλήνιο
Σύλλογο, τον ΣΕΤΑΠ και τη Δ.Ε.
του ΕΛΕΜ προσπαθεί με επιχειρήματα να αλλάξει τη θέση του
Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με τον τρόπο φορολόγησης
της προκαταβολής έναντι εφάπαξ
Ο Συνταξιούχος ΑΤΕ
Δίμηνη έκδοση ιδιοκτησίας
του Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ
Γραφεία: Αμερικής 6, 6ος όροφος
Τηλ.: 210-3637726, 210-3623583
FAX: 210-3602101
Τιμή φύλλου: 0,1
Το e-mail του Συλλόγου μας είναι:
silsinate@hotmail.com
Εκδότης-Διευθυντής
Δημήτριος Μαράντος
Αίαντος 19Β, Κηφισιά, Τ.Κ. 145 64
Δημιουργικό / Εκτύπωση:
www.alkodi.gr
Αριστοτέλους 91, Πλ. Βικτωρίας
Τηλ.: 211-0121994

βοηθήματος που δόθηκε από τον
ΕΛΕΜ, το 2016 σε α’ φάση και το
2017 στη συνέχεια.
Δυστυχώς, μέχρι αυτή τη στιγμή
δεν έχει σταθεί δυνατό να διορθωθεί η κατάσταση. Ευθύνες γι’ αυτό
μπορούν να αναζητηθούν και ήδη
έχει σταλεί στο Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ
και τη Δ.Ε. του ΕΛΕΜ η επιστολή
που θα βρείτε στη σελίδα 1 της
εφημερίδας αλλά αυτή τη στιγμή
πρέπει να κινηθούμε σύμφωνα με
τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί.
Αρχικά από κοινού με τον άλλο
Σύλλογο, υποβάλλαμε ένα τεκμηριωμένο Υπόμνημα στο Διοικητή
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κ. Πιτσιλή, και έχουμε
ζητήσει συνάντηση, η οποία προγραμματίζεται για την επόμενη
βδομάδα. Το κείμενο μπορείτε να
το αναζητήσετε στο site του Συλλόγου.
Έτσι:
▶ Αρχικά η δήλωση θα κατα-

τεθεί ως έχει, ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ.
▶ Στη συνέχεια όποιος επιθυμεί μπορεί να καταθέσει εντός
30 ημερών από την ημερομηνία
εκκαθάρισης της δήλωσης ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ (το
κείμενο θα το βρείτε στο site του
Συλλόγου) στην αρμόδια φορολογική αρχή και αυτή στη συνέχεια
θα εξετασθεί από την Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
• Το χρονικό διάστημα από 1 έως
31 Αυγούστους δεν προσμετράται
στον υπολογισμό.
• Η άσκηση της ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ
ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ είναι απαραίτητη
προϋπόθεση για όποιον επιθυμεί
την προσφύγει στη Διοικητική Δικαιοσύνη.
• Δεν απαιτείται δικηγόρος για τη
διαδικασία αυτή.
• Δεν απαιτείται παράβολο.
Ο υπόχρεος, ταυτόχρονα με την
υποβολή της ενδικοφανούς προσφυγής, συνυποβάλλει στην αρ-

μόδια φορολογική αρχή και ηλεκτρονικό φάκελο (σε οπτικό δίσκο
- CD ή USB κλπ.), στον οποίο περιλαμβάνονται σε μαγνητική μορφή
και σε οποιαδήποτε αναγνώσιμη
μορφή αρχείου: α) η υποβληθείσα ενδικοφανής προσφυγή, β) η
αίτηση αναστολής σε περίπτωση
αυτοτελούς υποβολής (Υποβάλλεται όταν επιθυμούμε αναστολή της καταβολής του 50% της
αμφισβητούμενης οφειλής) γ) τα
έγγραφα και δικαιολογητικά που
επικαλείται, συνοδευόμενα από
υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8
ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται το ακριβές του περιεχομένου
των στοιχείων του ηλεκτρονικού
φακέλου.
Απαραίτητα είναι επίσης:
• ο υπολογισμός από τον λογιστή του φόρου, με τα ποσό που
εισπράξατε αν αυτό είχε μπει στο
κωδικό του εφ’ άπαξ.
• Η συνεννόηση με λογιστή για
τις κινήσεις σας.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕ
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Η φετινή Γενική μας Συνέλευση
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ Δ.Σ. ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ 2016
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΕΛΕΜ
Το Φεβρουάριο του 2014 το Ειρηνοδικείο Αθηνών εξέδωσε τη 248/2014 απόφαση που αφορούσε στη συνεκδίκαση των αγωγών του ΤΥΠΑΤΕ για
να μπει σε καθεστώς Εκκαθάρισης και των αγωγών
των Συλλόγων Συνταξιούχων για ορισμό προσωρινής Διοίκησης στο ΤΥΠΑΤΕ και προσωρινής Δ.Σ.
στον ΕΛΕΜ. Η απόφαση όρισε ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ την τότε υπάρχουσα.
Κατά αυτής της απόφασης ασκήσαμε έφεση που
τελικά απορρίφθηκε.
Στη συνέχεια, στις 17.4.2014 ρευστοποιήθηκαν 5
εκατ. Ευρώ που ανήκαν στην περιουσία του ΕΛΕΜ
και πληρώθηκε το προσωπικό, χωρίς να απολυθεί.
Για το συμβάν αυτό, καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά.
Μετά από σειρά εξωδίκων, πρόσθετων παρεμβάσεων, ασφαλιστικών μέτρων, συναντήσεων, διενέξεων, συζητήσεων και με δεδομένο ότι τα δικαστήρια δεν είχαν καταλήξει πουθενά, το ΤΥΠΑΤΕ
προχωρούσε σε Γενικές Συνελεύσεις και έπαιρνε
αποφάσεις, ο κίνδυνος να χαθούν τα χρήματα ήταν
ορατός συμφωνήσαμε σε κάποιες λύσεις, που δεν
μας ικανοποιούσαν πλήρως, ούτε κάλυπταν όλους
τους συναδέλφους, αλλά άνοιγαν κάποιο δρόμο
και δικαίωναν αρκετούς συναδέλφους.
Έτσι, έγινε τροποποίηση του Κανονισμού του
ΕΛΕΜ, για να μπορεί να δίνει εφ’ απαξ βοηθήματα.
Η Γ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ, 2/4/2016 πήρε απόφαση να
δοθεί εφ απαξ Βοήθημα σε όλους τους δικαιούχους.
Δικαιούχοι θεωρήθηκαν όσοι εμφανίστηκαν με
ποσό στην Αναλογιστική Μελέτη της PRUDENTIAL,
με συνέπεια να εξαιρεθούν όσοι αποχώρησαν από
την Τράπεζας πριν το 2002.
Οι θέσεις των Συλλόγων για τον τρόπο διανομής των αποθεματικών είναι συγκεκριμένες και
λαμβάνουν υπόψη τους όλους τους παραμέτρους,
σύμφωνα με τον Κανονισμό του ΕΛΕΜ, αλλά δεν
έγιναν αποδεκτές.
Μετά από πολλές προσπάθειες (ασφαλιστικά μέτρα - αγωγές) και διαπραγματεύσεις έγινε νέα Γενική Συνέλευση του ΤΥΠΑΤΕ και στις 9.7.2016 πήρε
απόφαση να δοθούν τα ποσά των 800, 1200 και
1600 Ευρώ, ανάλογα με το έτος συνταξιοδότησης,
στους ιδίω δικαίω παλαιότερους, συνταξιούχους,
δηλ. εξοδούχους πριν το 2002.
Αρχικά εξαιρέθηκαν όλοι οι κληρονόμοι. Στη συνέχεια αποφασίστηκε να δικαιωθούν οι κληρονόμοι
της α’ διανομής.
Τα θέματα που μας απασχολούν ακόμα είναι:
▶ Η αντιμετώπιση των συναδέλφων που είχαν
καταθέσει αγωγή κατά του ΕΛΕΜ και τους ζητείτε
παραίτηση και από το δικαίωμα, κάτι που δεν ζητήθηκε από τους συναδέλφους της α’ διανομής.
▶ Η μελλοντικές διανομές και ο τρόπος που αυτές
θα γίνουν.
▶ Η καταβολή Έκτακτου Βοηθήματος και στους
κληρονόμους της β’ διανομής.
▶ Ο τρόπος φορολόγησης του Βοηθήματος.
Επίσης, μετά από πολλές πιέσεις, καταφέραμε να
αποζημιωθούν οι συνάδελφοι, για τα ιατροφαρμακευτικά έξοδα που έκαναν για το χρονικό διάστημα
που το ΤΥΠΑΤΕ, είχε κάνει στάση πληρωμών και
μέχρι την ένταξή μας στον ΕΟΠΥΥ. Αυτή η διαδικασία, έχει τραβήξει σε μάκρος, για προφανείς λόγους, αλλά βρίσκεται στο τέλος της.

ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Ο Σύλλογος, κατανοώντας, τους παράλογους καιρούς που ζούμε, και τις μύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά, προχώρησε σε δεύτερη,
νέα μείωση της εισφοράς υπέρ Συλλόγου από 4,5
σε 4 και τώρα 3,5 τοις χιλίοις.
Αυτό ήταν ένα σημαντικό κόστος για το Σύλλογο που όμως κατέβαλλε μεγάλες προσπάθειες και
όχι μόνο δεν μείωσε τις παροχές προς τα μέλη του,
αλλά λόγω των καταστάσεων έχει αρχίσει ποικίλους και μακροχρόνιους δικαστικούς αγώνες αλλά
και παρουσιάζει ακόμα πιο πλούσιο πολιτιστικό
πρόγραμμα.
Σημαντική είναι η ανακαίνιση του εντευκτηρίου
του Συλλόγου μας, που η αίθουσά του, φιλοξενεί
λέσχη ανάγνωσης, κινηματογραφικές βραδιές, διαλέξεις και άλλα. Καθημερινά θα σας περιμένει με
φρέσκο καφέ.
Για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις θα σας ενημερώσει εκτενώς η κα Βαίτση.

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
Μετά την ένταξή μας στον ΕΟΠΥΥ, έγιναν πολλές
προσπάθειες για να βρεθούν προγράμματα ιατροφαρμακευτικής κάλυψης που να μπορούν να εξυπηρετούν τους συναδέλφους, σε όλη την Ελλάδα.
Δυστυχώς, κάτι που να εξυπηρετεί και την Επαρχία
δεν βρέθηκε. Στην Αθήνα έγινε συνεργασία με τον
ΚΑΣΥΑΤΕ και επειδή και πάλι δεν εξυπηρετούσε
όλα τα μέλη μας, έγινε έρευνα συνεργασίας με τα
ταμεία των Τραπεζών Εθνικής και Ελλάδος, χωρίς
μέχρι σήμερα σημαντικά αποτελέσματα. Μια άλλη
επιλογή, την οποία είμαστε σε θέση να σας γνωστοποιήσουμε σήμερα είναι το Πολυιατρεία της Alpha
Bank, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Επίσης, ξεκίνησαν Πολυιατρεία στην Πάτρα σε
δοκιμαστική περίοδο, σε συνεργασία με την Εθνική.
Χθες, είχαμε συνάντηση με τον Δ/ντή Προσωπικού
της Πειραιώς κ. Τσουκάτο, με σκοπό να διερευνηθεί η
δυνατότητα ένταξης των συνταξιούχων στο ασφαλιστήριο πρόγραμμα που έχει η Τράπεζα Πειραιώς για
τους υπαλλήλους τους, με ιδιωτικό κόστος βέβαια.
Επίσης, ζητήσαμε προνομιακά επιτόκια σε νέα δάνεια, καθώς και μεγαλύτερα επιτόκια καταθέσεων
για συνταξιούχους μας.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2016
Υλοποιήθηκε η απόφαση και τα 35.101,89 χιλ.
Ευρώ που παρουσιάζονταν στον ισολογισμό ως
αναμενόμενα έσοδα από τόκους, μεταφέρθηκαν
στο κεφάλαιο.

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Είναι γνωστή σε όλους μας και κυρίως στους παλαιότερους ότι το ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο που είχαμε με την ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ,
σε περίπτωση θανάτου και μόνο, σταμάτησε και δό-

θηκε ένα ποσό στους εναπομείναντες δικαιούχους,
προκειμένου να μην έχουν περαιτέρω απώλειες,
αφού κρίθηκε ασύμφορο για αυτούς.
Η υπόθεση κατέληξε στα δικαστήρια, και όπως
ειπώθηκε και στην περσινή Γενική Συνέλευση, γινόταν προσπάθεια για εξωδικαστικό συμβιβασμό,
ο οποίος και φαίνεται να βρίσκεται στο τέλος του.
Με δεδομένο, ότι οποιαδήποτε εξωδικαστική
λύση είναι προτιμότερη από τους μακροχρόνιους
δικαστικούς αγώνες που έχουν κόστος και απρόβλεπτες αποφάσεις δικαστηρίων και με το σκεπτικό
ότι είναι καλύτερο να κλείσει και η οικονομική αυτή
εκκρεμότητα, παρά να σέρνεται χρονικά (έχουμε
ήδη 15 χρόνια που παλεύουμε) βρισκόμαστε στην
ευχάριστη θέση, να μπορούμε να σας ενημερώσουμε πως αυτή η υπόθεση θα κλείσει μετά από πολλές
προσπάθειες, αφού δώσουμε το ποσό των 100.000
χιλ. Ευρώ και ούτε ένα Ευρώ παραπάνω.
Θα ακουστούν, ίσως απόψεις που χαϊδεύουν αυτιά και ακούγονται ελκυστικές, όμως η πραγματικότητα είναι πως πρακτικά ήταν ανέφικτες και νομικά
και ουσιαστικά με αποτέλεσμα τα δικαστήρια να
εκκρεμούν με απρόβλεπτες συνέπειες.
Η εξωδικαστική λύση, σε αυτό το θέμα ήταν μέσα
στους πρώτους στόχους, αυτής της Διοίκησης και
είμαστε περήφανοι που την πετύχαμε, δεδομένου
ότι ήταν και ένα θέμα που αφορούσε παλαιότερες
διοικήσεις.

PSI
Τον Ιανουάριο του 2010 με απόφαση Δ.Σ. ο Σύλλογος, αγόρασε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου
με επιτόκιο 5% για 5 χρόνια, αξίας 500.000 χιλ.
Ευρώ, που ήταν το 50% του αποθεματικού του
Συλλόγου.
Τότε, αυτή θεωρήθηκε μια κίνηση προς το συμφέρον των μελών και του Συλλόγου, και φυσικά μια
σίγουρη επένδυση.
Οι μετέπειτα τραγικές εξελίξεις, για η χώρα μας,
οδήγησε στο PSI με συνέπεια ο Σύλλογος να απολέσει αποθεματικά ύψους 250.000 ευρώ, περίπου.
Παρόλο, που κάθε δικαστική διεκδίκηση, κυρίως
για νομικά πρόσωπα δεν είχε μέχρι σήμερα αποτέλεσμα ούτε θα έχει στο μέλλον, το Δ.Σ. πήρε απόφαση την τελευταία στιγμή να κινηθεί δικαστικά.
Αυτό, δεν έγινε νωρίτερα, γιατί το συμβούλιο είχε
κρίνει πως θα ήταν άσκοπο έξοδο για το Σύλλογο.
Περιμέναμε να δούμε τις εξελίξεις οι οποίες δεν
άφηναν κανένα περιθώριο επιτυχής έκβασης, αλλά
τελικά 2 μέρες πριν λήψη η προθεσμία, αποφασίστηκε να κάνουμε την αγωγή, προκειμένου να μην
βρεθεί, ούτε ένας συνάδελφος που να πει ότι δεν
κάναμε ότι ήταν δυνατόν για τη διασφάλιση των
αποθεματικών του Συλλόγου.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Ο Σύλλογος προσβάλλει κάθε νόμο που μειώνει τις
συντάξεις. Η προσφυγή μας για τον τελευταίο νόμο
4387/2016, το λεγόμενο νόμο «Κατρούγκαλου» θα
συζητηθεί στο ΣτΕ το φθινόπωρο, μετά από αναβολή.
Η εφαρμογή του ίδιου νόμου στην Επικουρική
Σύνταξη δεν επέφερε περαιτέρω μειώσεις στις Επικουρίσεις μας. Εμείς, τον έχουμε προσβάλλει, και
αναμένουμε την ημερομηνία συζήτησης, και έχουμε καταθέσει αγωγή για την σωστή εφαρμογή
της εισφοράς αλληλεγγύης του νόμου 3986
στην επικουρική μας σύνταξη.
συνέχεια στη σελίδα 4
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Έχουμε ζητήσει με εξώδικα από το ΙΚΑ και το
ΕΤΕΑ να εφαρμόσει στις αποφάσεις του ΣτΕ και
να καταργήσει τις μειώσεις από το 2012 και μετά
και συνεχίζουμε με ομαδικές αγωγές (έχουν ήδη
κατατεθεί 13 ομαδικές, των 49 ατόμων κάθε μία)
έτσι ώστε ο καθένας να έχει απόφαση στο όνομά
του, με ακριβές ποσό που του οφείλει ο Ασφαλιστικό Φορέας, με πολύ χαμηλό κόστος, ελπίζοντας σε
αλλαγή των συνθηκών στο μέλλον.

ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΣΗΣ
Ο Σύλλογος, από την πρώτη στιγμή, κατέθεσε
προσφυγή στο ΣτΕ, καθώς και στο Διοικητικό Πρωτοδικείο για ακύρωση της απόφασης του ΕΤΕΑ που
διακόπτει την καταβολή της Επικουρικής Σύνταξης,
όταν συμπληρωθεί ο χρόνος που είναι κάποιος
ασφαλισμένος στον ΕΛΕΜ, εφαρμόζοντας και ερμηνεύοντας εσφαλμένα συγκεκριμένο άρθρο του
Καταστατικού. Αμέσως, κατέθεσε και ασφαλιστικά
μέτρα που απορρίφτηκαν με την αιτιολογία πως
δεν συντρέχει λόγος, αφού ο δικαιούχος, εξακολουθεί να παίρνει τη μεγαλύτερη κύρια σύνταξη.
Μετά από πολλές αναβολές, συζητήθηκε στο ΣτΕ
στις 13.2.2017 και αναμένουμε την απόφαση. Επίσης, για το ίδιο θέμα, συζητήθηκε στο Δ. ΠρωτοδιΚουρεμάδα Ελισάβετ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Άργους 123, Ακ. Πλάτωνος, Αθήνα
ΤΗΛ: 698 7428 873
ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΤΕ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΙΝΟΣ

Οδοντίατρος
Κορίνθου 200 & Κολοκοτρώνη, Πάτρα
Τηλ.: 6980 650 640
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ε. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ
Ειδ. Αλλεργιολόγος παίδων –
ενηλίκων – Στρατιωτικός Ιατρός
Αναπλ. Διευθυντής Αλλεργιολογικού
Τμήματος
Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
Φαιδριάδων 11, Κυψέλη, 11364
Τηλ.: 210-8652992, Κιν.: 6974068066

Θεόδωρος Θεοφίλου

Ουρολόγος – Ανδρολόγος
Πλατεία Κυψέλης 15, Οδός Κασταλίας
Τηλ.: 2121043297, Κινητό: 6978359511
e-mail: theofilou@yahoo.gr

Ρερρές Κυριάκος

Οδοντίατρος – Προσθετολόγος
Master Προσθετικής – Εμφυτεύματος
Πανεπιστημίου Λονδίνου
Ιατρείο: Χαριτωνίδου 33 – Νέο Ψυχικό
Τηλ. 210 6774 868, Κιν. 697 3731 527

ΔΕΒΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Χειρούργος οδοντίατρος
Ειδικός εμφυτευματολόγος , Ειδικευθής στο
New York University ΗΠΑ
Αγίας Σοφίας 30, κέντρο Θεσσαλονίκης
Τηλ. 2310 257577, Κιν. 6932 245555
www.oralimplants.gr
Χαμηλές τιμές σε όλους τους
ασφαλισμένους και στις οικογένειες
τους, πρώην ΤΥΠΑΤΕ

κείο, το Σεπτέμβριο, η πιλοτική αγωγή και αναμένουμε την απόφαση.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΥ
ΧΡΟΝΟΥ ΤΑ ΕΤΗ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΕ η Τρά-

πεζα για Κύρια και Επικουρική Σύνταξη, μέχρι την
ηλικία του 65ου έτους, κάθε συνταξιούχου, σύμφωνα με τον Οργανισμό της Τράπεζας. Θα γίνει
αυτή η προσπάθεια, αν και δεν υπάρχουν αρκετές
ελπίδες εξ αιτίας νομικών ερμηνειών, προκειμένου
σε εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, να μην
έχουμε πρόβλημα με τα χρόνια υπηρεσίας.

ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΕΟΠΥΥ
Ο αγώνας μας, για την εισφορά υπέρ Υγείας, είναι
σε πολλά μέτωπα.
α) ζητάμε την μείωση της εισφοράς από 6% σε
4% στην καθαρή Επικουρική σύνταξη.
β) ζητάμε την κράτηση 4% υπέρ ΕΟΠΥΥ στην
καθαρή σύνταξη από την ημερομηνία της ένταξης
1.6.2013 εως την ημέρα που αυτό άρχισε να εφαρμόζεται τον Ιούλιο του 2016.
γ) Με υπομνήματα και παρέμβαση του ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, ζητάμε την σωστή απόδοση των
αναδρομικών της κράτησης στην κύρια σύνταξη.

Dr. Δημήτριος Ν. Τουρλάκης
MD, Msc, PhD
Μαιευτήρας - Χειρουργός Γυναικολόγος
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών
Master στη γυναικεία αναπαραγωγή
Ειδικός στη λαπαροσκόπηση και
υστεροσκόπηση
Ζησιμοπούλου 3, 166 74 Γλυφάδα
Τηλ.: 210 8985340, Κινητό: 6980 717 602
dtourlakis@gmail.com - dtourlakis.gr
Κοντοές Νικόλαος
Οδοντίατρος
Αγίου Κωνσταντίνου 70, Ηλιούπολη
(Μετρό - στάση Αγ. Δημητρίου)
Τηλ.: 210-9700780,
Κιν.: 6944 625 199
Χαμηλές τιμές σε όλους τους
ασφαλισμένους και στις οικογένειες
του πρώην ΤΥΠΑΤΕ
Τσίγκος Εμμανουήλ
Γενικός χειρουργός - Εξειδικευθείς
στην Ογκολογική Χειρουργική
Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 82
Αθήνα – 11528, Τηλ.: 2130067602

Ευαγγελία Ευστρατίου

Αρχιτέκτων ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ
Ανακαινίσεις
Αρχιτεκτονικές εφαρμογές,
Αρχιτεκτονικές μελέτες και
οικοδομικές άδειες.
Ατρειδών 7, Χαριλάου
Θεσσαλονίκη
Τηλ. 6945 945863, 2311 210872
Dr ΡΑΜΜΟΣ Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΟΣ
Αγ. Αλεξάνδρου 35, 17561, Παλαιό
Φάληρο
Τηλ. 210 9818685 - Κιν. 693 2213644
Δέχεται καθημερινά με ραντεβού
Ειδικές τιμές σε Συνταξιούχους
Αγροτικής

ΕΦ’ ΑΠΑΞ
Πολύ καλή έκβαση είχε η περίπτωση των 200 και
πλέον μελών μας, εξοδούχων πριν το Φεβρουάριο
του 2004, που μέσω του Συλλόγου κατέθεσαν εκ
νέου αγωγή για την καταβολή ολόκληρου του ποσού του Εφ’ άπαξ μετά την απόφαση του ΣτΕ για
την αντισυνταγματικότητα του πλαφόν στο εφάπαξ.
Το δικαστήριο τους επιδίκασε και τόκους.

ΝΕΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
28.7.2012
Αρκετά είναι τα προβλήματα που έχουν οι νέοι συνάδελφοί μας τόσο με τον Εκκαθαριστή όσο και με
την συνταξιοδότησή τους.
Ο Σύλλογος, έχει κάνει γραπτές παρεμβάσεις
αλλά και παραστάσεις τόσο για το υπόλοιπο της
δικαιούμενης αποζημίωσης όσο και με το πρόβλημα που έχουν 65 περίπου συνάδελφοι, που αποχώρησαν από την Τράπεζα Πειραιώς και στη συνέχεια προχώρησαν σε αυτασφάλιση, στηριζόμενοι
σε Ειδικό Νόμο, προκειμένου μετά να βγουν στη
σύνταξη. ‘Όταν έφθασε εκείνη η ώρα, παρόλο που
υπάρχει γνωμοδότηση του Ν.Σ. του Κράτους, που
τους δικαιώνει, στελέχη του ΕΦΚΑ, σήμερα, δεν
εφαρμόζουν το νόμο.

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Ειδικευθείς εις Α΄ Χειρουργική Κλινική
ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»
Τηλ.: 210-9656291 – 6972728331
ikaraiskos@gmx.com
www.ikaraiskos.gr & Yiannis Karaiskos

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. ΠΑΤΡΙΝΟΣ
ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

Κολοκοτρώνη 14, 2ος Όροφος, Πάτρα
(Ρήγα Φεραίου & Κολοκοτρώνη)
Τηλ.: 2610 009757, Κιν.: 6986 169721

Στέφανος Λέων. Βαούτης

Κλινικός Υπνοθεραπευτής CCHT
Διακοπή Καπνίσματος με
Υπνοθεραπεία
Δημητρακοπούλου 12, Καλλιθέα
Τηλ. – Φαξ: 210-9567413
Κιν. 6942033399, 6980802051
stefanos@vaoutis.gr
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
«Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ»
Ι.Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
Αθήνα – Σόλωνος 129
Τηλ.: 210-3843043, 210-3301380
info@ypapanti.com
Ειδικά τμήματα γλαυκώματος, ωχράς
κηλίδας, στραβισμού, εγχειρήσεων,
καταρράκτη κ.λπ.

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ Α. ΜΑΡΙΟΣ
ΓΑΣΤΡΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ –
ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ
Γαστροσκοπήσεις – Κολονοσκοπήσεις
– Ορθοσκοπήσεις
Αστυπάλαιας 4, Ντεπώ, Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2314 008988
Κιν. 6995 037270
email: margav900@yahoo.com
◆ Δέχεται κατόπιν ραντεβού
◆ Γίνονται επισκέψεις κατ’ οίκων
◆ Ειδικές τιμές για συνταξιούχους ΑΤΕ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ
Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπευτής
Δέχεται κατόπιν ραντεβού
Κηφισίας 69, 115 23 Αθήνα
Τηλ/Fax: 210 69 16 677
Κιν. 6974 58 51 58
email: imavromihalis@yahoo.gr

Λάμπρος Ιωσήφ

Καθηγητής Μαθηματικών
Παραδίδονται ιδιαίτερα μαθηματικά
σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου από
πτυχιούχο Master στα Μαθηματικά.
Με προνομιακές τιμές.
210 – 7523158
email: lambros.iossif@gmail.com

Δημήτριος Τσιούλος

Ιατρός Παθολόγος
Δ. Βερνάρδου 26, Βριλήσσια 15235
Τηλ. 210 6848551, Κιν. 693 6531100
Ειδικές τιμές στους συνταξιούχους ΑΤΕ
Βλαχόπουλος Φ. Δημήτριος
Πνευμονολόγος - Φυματιολόγος Md, MSc
Λοιμώξεις αναπνευστικού, βρογχικό
άσθμα, διάμεσες πνευμονοπάθειες,
μελέτη διαταραχών ύπνου, διακοπή
καπνίσματος, βρογχοσκοπικός έλεγχος
Ιατρείο 1: Κων/νου Καραμανλή 193,
Θεσ/νικη, Τηλ.: 2314 035107
Ιατρείο 2: Λέκκα 23-25, Κιλκίς,
Τηλ.: 2341 102898, Κιν.: 6937 123067
Κατ’ οίκον επισκέψεις

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕ
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Σας γνωρίζουμε ότι το πολιτιστικό τμήμα του
Συλλόγου μας, συνέχισε με επιτυχία την πολιτιστική του δράση, όπως:
▶ Τη διοργάνωση μουσικής βραδιάς τη
13/7/2016 για να ευχηθούμε σε όλους καλό
καλοκαίρι, πηγαίνοντας κόντρα στη λιτότητα
και στην οικονομική δυσπραγία που απασχολεί
όλους μας.
▶ Συνεχίσαμε τη Λέσχη Ανάγνωσης και για το
έτος 2017.
▶ Οργανώσαμε τη λειτουργία τμήματος διδασκαλίας Αγγλικών με τίτλο «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ
ΑΓΓΛΙΚΑ». Το τμήμα λειτουργεί στο Σύλλογο
Συνταξιούχων Τραπέζης Ελλάδος και η διδασκαλία είναι εθελοντική προσφορά.
▶ Συμμετέχουμε σε χορευτικό τμήμα LATIN
– ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΟΡΟΙ, στο Σύλλογο Συνταξιούχων Τραπέζης Ελλάδος και η διδασκαλία είναι
επίσης εθελοντική προσφορά.
▶ Συνεχίζουμε την κινηματογραφική λέσχη
στα γραφεία του Συλλόγου μας.
▶ Οργανώσαμε διάλεξη για τη φιλοσοφία
του ΔΙΚΑΙΟΥ με βάση τον Αριστοτέλη, στην
οποία μίλησε η συνάδελφος Έφη Χατζηνάσιου. Και είχε μεγάλη επιτυχία! Η συνάδελφος
ήταν περιεκτική, κατανοητή και κατατοπιστική.
Η διάλεξη έγινε με αφορμή το επετειακό έτος
2016 για τον Αριστοτέλη από την UNESCO.
▶ Επιστρεφθήκαμε το Ίδρυμα ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ.
▶ Επισκεφθήκαμε το Μουσείο Σύγχρονης Τέ-

Προτάσεις για
καλοκαιρινές διακοπές
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Εν’ όψει του καλοκαιριού, σας γνωρίζουμε ότι
αναζητήσαμε οικονομικούς τρόπους σε εξαιρετικά καταλύματα, για να διευκολύνουμε όσο
γίνεται τις καλοκαιρινές σας διακοπές.
Ένα απ’ τα ωραιότερα νησιά του κόσμου, η
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ, όπως κρίθηκε σε πρόσφατη έρευνα και η πανέμορφη ΚΡΗΤΗ, σας προσκαλούν
να απολαύσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές.
Οι προσφορές είναι αρκετά ενδιαφέρουσες.
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
«ΒΙΛΑ ΙΡΙΔΑ» (Ψαρή Φοράδα Ηρακλείου)
▶ Για όλους τους καλοκαιρινούς μήνες οι 3
διανυκτερεύσεις σε τρίκλινο ΜΟΝΟ 110€
▶ Για όλους τους καλοκαιρινούς μήνες οι 4
διανυκτερεύσεις σε τρίκλινο ΜΟΝΟ 150€
Πληροφορίες: κ. Γιανναδάκη Γεώργιο,
τηλ. 2810/221962 και 6944750298
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΣΤΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
«ΠΑΝΣΙΟΝ ΜΑΚΗΣ» (παραλία Καμάρι)
▶ Μάιο – Ιούνιο έως 20/7/2017, δίκλινο χωρίς πρωινό ΜΟΝΟ 20€
▶ Από 21/7/2017 έως τέλος Αυγούστου, δίκλινο χωρίς πρωινό ΜΟΝΟ 30€
▶ Σεπτέμβριο, δίκλινο χωρίς πρωινό ΜΟΝΟ 20€
Πληροφορίες: κα Ξαγοράρη Μαρία ή κο
Ξαγοράρη Μάκη τηλ. 22860/31490

χνης στο ανακαινισμένο Μέγαρο στο ΦΙΞ.
▶ Διοργανώσαμε BAZAAR στα γραφεία του
Συλλόγου μας και οι συνάδελφοι είχαν την
ευκαιρία να αναδείξουν τις καλλιτεχνικές τους
δεξιότητες και να προβάλουν τα έργα τους και
τα προϊόντα τους.
▶ Προμηθευτήκαμε εισιτήρια σε χαμηλή τιμή
για το ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ.
▶ Επισκεφθήκαμε το Μουσείο Ακρόπολης για
την έκθεση του ΜΑΝΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΔΩΔΩΝΗΣ.
▶ Επισκεφθήκαμε το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο και θαυμάσαμε την έκθεση με
τους θησαυρούς του ΕΡΜΙΤΑΖ με τίτλο «ΕΡΜΙΤΑΖ ΠΥΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ».
▶ Είχαμε συνάντηση με τη συγγραφέα ΜΑΡΩ
ΔΟΥΚΑ στα γραφεία του Συλλόγου μας, στα
πλαίσια της Λέσχης Ανάγνωσης για τα σαράντα χρόνια διαδρομής.
▶ Κόψαμε την πίτα του Συλλόγου μας στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ, ανταλλάξαμε ευχές για το
νέο έτος και ενημερώσαμε τα μέλη μας για τα
τρέχοντα θέματα.
▶ Οργανώσαμε περιφερειακές συγκεντρώσεις για ενημέρωση των μελών μας στην περιφέρεια.
▶ Επισκεφθήκαμε το Μουσείο ΜΠΕΝΑΚΗ και
ξεναγηθήκαμε στην έκθεση του Γιάννη Τσαρούχη.
▶ Ξεναγηθήκαμε στην έκθεση «ΟΔΥΣΣΕΙΕΣ»
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.
▶ Οργανώσαμε με τη Λέσχη Ανάγνωσης συ-

νάντηση στα γραφεία του Συλλόγου μας, με
την συγγραφέα Διδάκτωρ Πανεπιστημίου κα
Σμαρούλα Παντελή και αναλύσαμε θέματα
από το βιβλίο της, με τίτλο «ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΧΕΣΗ
ΜΑΓΙΚΗ».
▶ Επισκεφθήκαμε τον ΒΟΤΑΝΙΚΟ ΚΗΠΟ Ιουλίας και Αλεξάνδρου Διομήδους και ξεναγηθήκαμε από βιολόγο.
▶ Συμμετέχουμε στα προγράμματα εκδρομών του Οργανισμού GOLDEN AGE 50 PLUS
και συγκεκριμένα ΜΑΔΡΙΤΗ – ΒΑΣΚΟΥΣ την
23/5/2017.
▶ Οργανώσαμε Κινηματογραφική Λέσχη στα
γραφεία του Συλλόγου μας και προβάλαμε την
ταινία «ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ» που είναι
βραβευμένη με 16 βραβεία. Στη συγκεκριμένη
προβολή παραβρέθηκαν και οι εκλεγμένοι περιφερειακοί μας σύμβουλοι που ήρθαν για το
Γενικό Συμβούλιο.
▶ Αναζήτηση οικονομικών καταλυμάτων,
προκειμένου τα μέλη μας να απολαύσουν τις
καλοκαιρινές τους διακοπές.
Παρακαλούμε τους εκπροσώπους μας στις
άλλες πόλεις της Ελλάδας, εάν έχουν προτάσεις για πολιτιστικά θέματα να τις θέσουν
υπόψη του Δ.Σ. και να φροντίσουμε να ικανοποιήσουμε τις επιθυμίες των μελών μας.
Ευχαριστούμε θερμά!

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΟΥ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
 Σας γνωρίζουμε ότι στο εντευκτήριο του
Συλλόγου μας διατίθεται ΣΚΑΚΙ & ΤΑΒΛΙ
για όσους Συναδέλφους ενδιαφέρονται να
περάσουν ευχάριστα την ώρα τους.
 Η Πολιτιστική δράση του Συλλόγου μας
για τα μαθήματα των Αγγλικών και του χορού (latin, ελληνικοί), προσφορά του Συλλόγου Συν/χων Τραπέζης Ελλάδος, θα συνεχίσουν και από το Φθινόπωρο για το επόμενο
εξάμηνο. Παρακαλώ δηλώστε συμμετοχή στη
γραμματεία του Συλλόγου.
 Συνεχίζεται η λειτουργία του τμήματος
της ΛΕΣΧΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
΄Οσοι ενδιαφέρονται να επικοινωνήσουν με
τη γραμματεία του Συλλόγου να δηλώσουν
συμμετοχή.
ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Ο Σύλλογός μας συνεχίζει τη συνεργασία του με το έπιτυχημένο Πρόγραμμα
Εκδρομών GOLDEN AGE 50 + με προορισμό τη ΓΗ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ 25/10/2017
Το πρόγραμμα είναι 5 ημερών και περιλαμβάνει:
(Τελ Αβίβ, Βηθλεέμ(προαιρετική), Ιερουσαλήμ(προαιρετική), Γαλλιλαία(προαιρετική),
Κανά (προαιρετική), Νεκρά Θάλασσα, Κάστρο Μασάντα (προαιρετική) Ιεριχώ (προ-

αιρετκή).
Κόστος : 590 Ευρώ το άτομο σε δίκλινο
Κόστος προαιρετικών εκδρομών: 120
Ευρώ
(προαγορά προαιρετικών εκδρομών
από την Αθήνα 100 Ευρώ
Στην τιμή περιλαμβάνονται:
- Αεροπορικά εισιτήρια
- Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων
- 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο στη Βηθλεέμ ή Ιερουσαλήμ
- Πρωινό και δείπνο καθημερινά στο ξενοδοχείο
- 2 εκδρομές-ξεναγήσεις(ΤΕΛ ΑΒΙΒ, ΓΙΑΦΑ)
- Αρχηγός συνοδός
- Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης & Φ.Π.Α
**** Το διαβατήριο πρέπει να έχει τουλάχιστον 6 μήνες ισχύ
**** Με τη δήλωση συμμετοχής απαιτείται προκαταβολή 200 Ευρώ
Παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να
επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του
Συλλόγου στα τηλέφωνα 210/3623583
210/3637726.
Υπεύθυνη κα Στούμπη Μαίρη.
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ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΕΤΕΑΕΠ
Το ΣτΕ, με την υπ’ αιρθ. 721/2017 Απόφασή
του, έκρινε ότι η απόφαση του Δ.Σ. του ΕΤΕΑ,
που είχαμε ζητήσει να ακυρωθεί, δεν έχει το
χαρακτήρα κανονιστικής απόφασης, δηλ απόφασης με την οποία θεσπίζονται κανόνες δικαίου καθολικής ισχύος, αλλά αφορά πράξη
με την οποία ερμηνεύονται κάποια άρθρα του
Κανονισμού του ΕΛΕΜ.
Και καταλήγει πως αρμόδιο να κρίνει την
υπόθεση αυτή είναι το Διοικητικό Πρωτοδικείο
Αθηνών, στο οποίο κρίνει σκόπιμο να υποβληθεί αίτηση προτίμησης, για την επίσπευση της
εκδίκασης.
Είναι λυπηρό να έχουμε μια τέτοια εξέλιξη
που παρατείνει την αυθαιρεσία του ΕΤΕΑΕΠ
να διακόπτει παράνομα κάθε μήνα την Επικούρηση και άλλων Συναδέλφων μας.
Ο Σύλλογός μας έχει ήδη προνοήσει και έχει
προσφύγει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθήνας, για την ίδια υπόθεση, η οποία, συζητήθηκε
στις 20.9.2016. και εκδόθηκε η 8086/2017
απόφαση.
Δυστυχώς, η έκβαση της υπόθεσης και εκεί,
δεν ήταν ευνοϊκή. Το δικαστήριο απέρριψε
την προσφυγή με το δικαιολογητικό ότι στις
Πράξεις Απονομής Επικούρησης του ΕΛΕΜ,
αναγράφεται ημερομηνία λήξης και αυτές οι
πράξεις δεν ανακλήθηκαν ούτε ακυρώθηκαν
με δικαστική απόφαση. Συνεπώς, η διακοπή
της Επικουρικής Σύνταξης είναι συνέπεια του
κειμένου της Πράξης Απονομής Επικούρησης.
Αναμένουμε τη συζήτηση της αγωγής στο

Διοικητικό Πρωτοδικείο που δεν έχει προσδιορισθεί και θα συνεχίσουμε τη δικαστική ανατροπή της κατάστασης αυτής με άλλο δικαιολογητικό αυτό της εξάλειψης της ημερομηνίας
λήξης από τις Πράξεις Απονομής, γι αυτό και
καλούμε όλους τους νέους συναδέλφους που
λαμβάνουν τώρα την Επικουρική του Σύνταξη,
να προσβάλλουν την Πράξη Απονομής Επικούρησης, να έρχονται σε επικοινωνία με το Σύλλογο και να προσβάλλουν την Πράξη εντός
των προθεσμιών.

ΝΕΑ ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣτΕ
ΤΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ
(ν. 4387/2016)
Η εξ αναβολής συζήτηση της προσφυγής που
έχει ασκήσει και ο Σύλλογός μας κατά του νόμου Κατρούγκαλου αναβλήθηκε και πάλι από
το ΣτΕ, για το Φθινόπωρο του 2017, επειδή
το Υπουργείο Εργασίας, καθυστερεί, σκόπιμα
βεβαίως, να παράσχει στο ΣτΕ τα στοιχεία που
έχουν ζητηθεί, με στόχο την καθυστέρηση στην
έκδοση άλλης μιας Απόφασης ΚΟΛΑΦΟ κατά
των Κυβερνητικών επιλογών.
Επειδή, όμως, διατάξεις του νόμου αυτού
ΑΝΑΤΡΕΠΟΝΤΑΙ από διατάξεις του νόμου
4472/2017, που ψηφίστηκε πρόσφατα, από
την Κυβερνητική πλειοψηφία, η ανεπιθύμητη
αυτή αναβολή μας παρέχει τον αναγκαίο χρόνο, για να επεξεργασθούμε και να υποβάλλουμε Πρόσθετους Λόγους Ακυρότητας.
Ο Σύλλογος, εξαντλεί όλα τα ένδικα μέσα,
για όλες τις υποθέσεις που καταστρατηγούν τα
κεκτημένα μας (μειώσεις νόμων, εισφορά ΕΟΠΥΥ, ΕΑΣ, κλπ).

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4051/2012 και
4093/2012
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ
1. Πράξη* Απονομής Κύριας Σύνταξης ή
Απόφαση Δ/ντή ΙΚΑ.
2. Πράξη* Απονομής Επικούρισης.
* Όποιος δεν τις έχει, να τις ζητήσει απευθείας, με αίτησή του από το ΙΚΑ και το ΕΤΕΑ
αντίστοιχα.
3. Ενημερωτικό σημείωμα Κύριας Σύνταξης
Ιανουαρίου 2015 και Απριλίου 2016, Ενημερωτικό σημείωμα Επικούρισης Απριλίου
2016.
* Αν υπάρχουν μεταβολές λόγω συμπλήρωσης των ορίων ηλικίας (55 και 60 ετών)
ή αλλαγή στα οικογενειακά επιδόματα είναι
απαραίτητα τα σημειώματα πριν και μετά τη
μεταβολή.
4. Αντίγραφο κατάθεσης 20 ευρώ στο λογαριασμό του Συλλόγου στην Τράπεζα Πειραιώς
με αριθμό :
6017 040056 248
5. Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο
της υπογραφής, από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα
ή δημόσια αρχή (όχι από τράπεζα).

6. Ιδιωτικό Συμφωνητικό εις τριπλούν με
πρωτότυπες υπογραφές.
7. Φωτοτυπία ταυτότητας (2 όψεων).
• Το ιδιωτικό συμφωνητικό και η εξουσιοδότηση βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου syntaxiouxosatebank (τελευταία ενημέρωση - Δεκέμβριος 2015).
• Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα αποστέλλονται στα γραφεία του Συλλόγου.
• Υπενθυμίζουμε, για μια ακόμα φορά, ότι οι
Συνάδελφοι που δεν θα προσφύγουν κατά
των αντισυνταγματικών μειώσεων, σύμφωνα
με απόψεις νομικών, δεν θα δικαιωθούν των
αναδρομικών. Αγωγές που θα ασκηθούν μετά
τα τέλη του 2017 χάνουν, λόγω παραγραφής, τις διεκδικήσεις του έτους 2012. Συνεπώς, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να στείλουν
τα απαιτούμενα στοιχεία το αργότερο μέχρι
31/10/17.
*Υπενθύμιση : Να κρατάτε όλα τα ενημερωτικά σημειώματα κύριας και επικουρικής
σύνταξης από τον Απρίλιο του 2016 και μετά
για επόμενη αγωγή, εφόσον το θέμα δεν αντιμετωπισθεί από το Κράτος.

ΓΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΜΕ
ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ
[Εξοφλημένη Ολοσχερώς
Μέχρι 28.2.2014]

Συνάδελφοι,
Στην ιστοσελίδα του Συλλόγου έχει αναρτηθεί υπόδειγμα ΕΝΣΤΑΣΗΣ, κατά της Πράξης του
ΕΦΚΑ, με την οποία μειώνεται η σύνταξή σας, κατά
το πρόσθετο 10% του Ν. 4336/2015.
Εάν επιθυμείτε να αντιδράσετε στην πρόσθετη
αυτή μείωση, πρέπει να «κατεβάσετε» το υπόδειγμα, να συμπληρώσετε την Ένσταση, προσαρμοσμένη στα ατομικά σας στοιχεία, και να την υποβάλετε
στον ΕΦΚΑ, Τοπικό Υποκατάστημα Εντασσομένων
Ταμείων και Κλάδων, ΤΣΠ-ΑΤΕ, οδός Δραγατσανίου, αριθ. 8, Αθήνα 105 59, κρατώντας αντίγραφο,
με τον αριθμό πρωτοκόλλου παραλαβής της Ένστασής σας αυτής.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Ένσταση πρέπει να έχει υποβληθεί
ΕΝΤΟΣ τριμήνου από την ημερομηνία της προσβαλλόμενης Πράξης.
Λόγω του επείγοντος του θέματος, παρακαλούμε
να ενημερώσετε όσους συναδέλφους της κατηγορίας αυτής γνωρίζετε.
Για τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις, παρακαλούμε,
επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Συλλόγου, στα
τηλέφωνα 2103637726 και 2103623583.

ΚΑΛΕΣΜΑ

Προς τους
νεουνταξιοδοτούμενους
Συναδέλφους
Απευθυνόμαστε στους ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ,
οι οποίοι έλαβαν την Πράξη Απονομής Επικούρησής τους από το ΕΤΕΑΕΠ, κατά το τελευταίο δίμηνο ή θα την λάβουν στο μέλλον
και τους καλούμε να επικοινωνήσουν άμεσα με τη
Γραμματεία του Συλλόγου, ώστε να τους δοθούν
αναλυτικές οδηγίες, για να υποβάλουν ΕΝΣΤΑΣΗ
κατά της Πράξης αυτής και ειδικότερα σ’ ότι αφορά στο φερόμενο ως «χρόνο λήξης» της καταβολής της Επικούρησής τους.
Προκειμένου δε να μπορέσει ο Σύλλογος να
υπερασπιστεί με αυξημένη αποτελεσματικότητα, το δικαίωμα των Συνταξιούχων στη λήψη
της προβλεπόμενης Επικούρησής τους, για όσο
χρόνο τους χορηγείται η Κύρια Σύνταξη, κατ’
άρθρο 17 του Κανονισμού του ΕΛΕΜ, κρίνεται
αναγκαίο να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι
άμεσα στο Σύλλογο τα ακόλουθα στοιχεία, σε
απλά αντίγραφα:
• Μισθοδοσία του τελευταίου μήνα πριν από τη
συνταξιοδότησή τους από την Τράπεζα, τα επιμέρους στοιχεία της οποίας λήφθηκαν υπόψη,
για τον υπολογισμό της Κύριας και Επικουρικής
τους Σύνταξης.
• Πράξεις Απονομής Κύριας και Επικουρικής
Σύνταξης.
• Ενημερωτικά Σημειώματα Κύριας και Επικουρικής Σύνταξης ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ απ’ τον επανυπολογισμό τους, εφόσον υπάρχουν.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
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διαφορα θεματα
Τι ισχύει για τις 120 δόσεις σε ΙΚΑ, Δημόσιο και λοιπές
υπηρεσίες και τι ισχύει για κατασχεμένους λογαριασμούς;

Κ

ούρεμα προσαυξήσεων και προστίμων από
20% έως 80% προβλέπει το νέο σχέδιο για
τη... ρύθμιση οφειλών -από 3.000 έως 20.000
ευρώ- ελεύθερων επαγγελματιών και φυσικών προσώπων προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία,
που επεξεργάζεται το υπουργείο Οικονομικών κι Εργασίας
Η ρύθμιση θα προβλέπει 12 έως 120 δόσεις κι αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή το καλοκαίρι...Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ειδήσεις», τα κριτήρια που που
θα καθορίζουν το ύψος των δόσεων και το ποσοστό
κουρέματος των προσαυξήσεων θα είναι τα εξής:
- Το ύψος της οφειλής
- Η οικονομική δυνατότητα του οφειλέτη βάσει της
επαγγελματικής του δραστηριότητας
- Η περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη
- Η ανάπτυξη της εταιρείας του τα τελευταία 3 χρόνια
- Ο κύκλος εργασιών ή το κεφάλαιο και η αναλογία
μόχλευσης
Ο οφειλέτης θα έχει τη δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης του χρέους του, ή εξόφλησης σε 12 έως 120
δόσεις. Στις 12 δόσεις η διαγραφή των προσαυξήσεων θα ανέρχεται στο 80% ενώ στις 120 στο 20%.
Επίσης, σημειώνεται ότι με την ένταξη στη ρύθμιση
ο οφειλέτης θα μπορεί να λάβει ασφαλιστική ενημερότητα, ενώ θα αναστέλλεται και η λήψη αναγκαστι-

κών μέτρων, καθώς και η συνέχιση της διαδικασίας
αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτήσεων, κινητών κι
ακινήτων εναντίον του. Επιπλέον, θα αναστέλλεται
κάθε ποινική δίωξη σε βάρος του αλλά και θα αναβάλλεται η εκτέλεση οποιασδήποτε ποινής που του
έχει επιβληθεί για τις συγκεκριμένες οφειλές.
Στη ρύθμιση πέραν επιχειρηματιών θα μπορούν να
ενταχθούν δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, γιατροί, αρχιτέκτονες, μηχανικοί, λογιστές, δημοσιογράφοι και
καλλιτέχνες.
Οι όροι για μερική άρση των κατασχέσεων από την
εφορία
Σε μερική άρση της κατάσχεσης λογαριασμών μέχρι
και 70% του ποσού για ληξιπρόθεσμες οφειλές υπό
προϋποθέσεις μπορούν να προχωρήσουν οι φορολογούμενοι με αίτημά τους στην εφορία.
Η κατασχεθείσα απαίτηση να είναι σημαντικό για τη
διαβίωση του υπόχρεου μέσο (π.χ. ενοίκιο) εφόσον
πρόκειται για φυσικό πρόσωπο μη επιτηδευματία ή
για τις λοιπές περιπτώσεις (φυσικό πρόσωπο επιτηδευματία, νομικό πρόσωπο ή οντότητα), να προκύπτει
από επίσημα στοιχεία-έγγραφα ότι ο περιορισμός
κατάσχεσης αφορά την καταβολή μισθοδοσίας σε
υπαλλήλους επιχείρησης, την καταβολή φορολογικών υποχρεώσεων ή άλλων υποχρεώσεων που κρίνονται αναγκαίες για τη βιωσιμότητα και τη συνέχιση
λειτουργίας αυτής.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Σ

τα πλαίσια των ενεργειών του Δ.Σ. του
Συλλόγου μας για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων που μας δημιούργησε η
διάλυση του ΤΥΠΑΤΕ ο Σύλλογός μας:
• Βρίσκεται σε συνεργασία με τα Ταμεία
Υγείας Εθνικής και Ελλάδος και ερευνά τις
δυνατότητες για την κάλυψη των μελών του
Συλλόγου από τις Υπηρεσίες του σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
• Βρίσκεται σε επικοινωνία για συνεργασία
με το νοσοκομείο «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» και
συνεργάζεται με τα Πολυιατρεία της Alpha
Bank.
• Βρίσκεται σε επικοινωνία με μεγάλα Διαγνωστικά Κέντρα της Περιφέρειας, τα αποτελέσματα της οποίας, θα σας ανακοινώσουμε στο επόμενο φύλλο της Εφημερίδας
μας.
• Η συνεργασία με τα Πολυϊατρεία του
Συλλόγου Προσωπικού της APLHA BANK,
γίνεται με ετήσια συνδρομή είκοσι (20)
Ευρώ (από 1 Ιουλίου 2017) και έκδοση
κάρτας που θα καλύπτει κάθε μέλος, καθώς
και τα προστατευόμενα εφ’ όσον υπάρχουν.
• Τα Πολυϊατρεία βρίσκονται στην
Αθήνα – Σταδίου & Σανταρόζα και Βενιζέλου 24, στη Θεσσαλονίκη.
• Ωράριο εργασίας : 9:00 – 17:00.
• Επικοινωνία – ραντεβού
2105201800.
Είναι άξιο αναφοράς ότι τα Πολυϊατρεία
της ALPHA BANK έχουν εξασφαλίσει συνεργασία:
• Με ένα ευρύ δίκτυο διαγνωστικών κέ-

ντρων με τρόπο που εξυπηρετεί τα μέλη
ανάλογα με τον τόπο κατοικίας τους και με
μείωση της συμμετοχής του ΕΟΠΥΥ, από
15% στα 5-10%.
• Με πλήθος ιδιωτικών κλινικών με συμπίεση του κόστους νοσηλείας, βάσει συμφωνίας.
• Με κλινικές Δημοσίων Νοσοκομείων για
την άμεση εισαγωγή και νοσηλεία με κόστη
ΕΟΠΥΥ.
• Με ευρύ δίκτυο ιατρών όλων των ειδικοτήτων.
Ειδικότερα στα Πολυϊατρεία Αθηνών
προσφέρονται οι ακόλουθες υπηρεσίες:
• Εξετάσεις ιατρών όλων των ειδικοτήτων
με κόστος 5-10 Ευρώ.
• Καρδιολογικoύ Ιατρείου με πλήρη εξοπλισμό (καρδιογράφο – υπέρηχο).
• Οφθαλμολογικού Ιατρείου με πλήρη εξοπλισμό.
• Πνευμονολογικού Ιατρείου (εξέταση –
σπειρομέτρηση).
• Παθολόγου, ουρολόγου, χειρούργου, ενδοκρινολόγου κλπ.
• Οδοντιατρείων με τιμές ΕΟΠΥΥ.
• Αιματολογικές εξετάσεις (βιοχημικό εργαστήριο με παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ και συμμετοχή μόνο 5%).
• Εντός του μηνός Ιουνίου θα λειτουργήσουν στο Πολυϊατρείο, Οδοντιατρικά ιατρεία, καθώς και φαρμακείο.
Πληροφορίες – εγγραφές στα γραφεία του Συλλόγου μας 210363726,
2103623583.

Ο αιτών θα πρέπει να προσκομίσει σε διάστημα 15
ημερών αποδεικτικά έγγραφα ότι το ανωτέρω ποσό
διατίθεται για τον σκοπό αυτό.
Δεν εκκρεμεί εντολή ελέγχου οποιασδήποτε φορολογίας για τον οφειλέτη.
Με βάση τα παραπάνω, σύμφωνα με το Έθνος, το
ποσοστό αποδέσμευσης ορίζεται:
Έως 50% της κατασχεθείσας απαίτησης επί των
ευρισκόμενων και μη αποδοθέντων χρημάτων, με
εξαίρεση τις οφειλές ΦΠΑ που αποδεδειγμένα έχουν
εισπραχθεί και δεν έχουν αποδοθεί, καθώς και παρακρατούμενου ΦΜΥ, για τις οποίες ισχύει ποσοστό
έως 30%.
Έως 70% επί των μελλοντικών απαιτήσεων, με την
προϋπόθεση να καλύπτονται τουλάχιστον τρεις δόσεις της ρύθμισης, εφόσον οι εναπομείναντες δόσεις
έως και 12 ή 5 δόσεις σε περίπτωση που οι εναπομένουσες δόσεις είναι περισσότερες. Σε αντίθετη περίπτωση και εφόσον το ανωτέρω ποσοστό δεν επαρκεί
για την κάλυψη των ως άνω δόσεων, το ποσοστό
αποδέσμευσης αναπροσαρμόζεται ανάλογα.

Εκείνοι που φεύγουν…

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟ ΠΕΠΕΛΑΣΗ
Οι Συνάδελφοι συνταξιούχοι
της π. ΑΤΕ στην Κρήτη, συμμετέχουν στο βαρύ πένθος της
οικογένεας ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ ΠΕΠΕΛΑΣΗ, ο οποίος κηδεύεται
σήμερα στην Αθήνα.
Η π. ΑΤΕ για αρκετά χρόνια
είχε την τύχη να διοικείται από
τον αείμνηστο Α. Πεπελάση,
ως Υποδιοικητή και Διοικητή
Αυτής.
Η προσφορά του στο Ίδρυμα, στην πρόοδο της γεωργίας, στην οικονομική ανάπτυξη
της αγροτικής και γενικά της
ελληνικής οικονομίας, υπήρξε
καθοριστική, ώστε η ανάμνηση
όσων τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του, θα μείνει
ανεξίτηλη.
Και τούτο γιατί η εν γένι συμπεριφορά του, κατά τις τότε
επισκέψεις του στα διάφορα
καταστήματα της π. ΑΤΕ, σ’
ολόκληρη την Κρήτη, είτε προς
το προσωπικό, είτε προς τους
πελάτες, διέπονταν από υποδειγματική ευγένεια.
Ποτέ δεν υποσχέθηκε κάτι, αν
δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Ο τρόπος συμπεριφοράς
του προς τους υπαλλήλους και
τους πελάτες, ευγενέστατος, με

σεβασμό, μα προ πάντων με γέλιο που κέρδιζε τον συνομιλητή
του.
Η επίλυση των διαφόρων
προβλημάτων των αγροτών και
των υπαλλήλων, άμεσα και πάντα προς όφελος των άλλων.
Εκείνο που παραμένει χαραγμένο σε όλους ανεξαιρέτως,
στους αγρότες, στους υπαλλήλους, στους καταθέτες, στους
πελάτες της π. ΑΤΕ και γενικά
σε όλους του συναλλασσόμενους, ήταν ότι πάντα, κατά την
αποχώρησή του από το Κατάστημα, είχε κάτι το θετικό να
πει, να εκφράσει εγκάρδια ένα
θερμό ευχαριστώ και πάνω απ’
όλα να ζητήσει συγνώμη, αν,
όπως χαρακτηριστικά έλεγε «εν
τη ρύμη του λόγου, στεναχώρησα άθελά μου κάποιον».
Πως λοιπόν να ξεχαστεί
ο π. Διοικητής της π. ΑΤΕ
ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ
ΠΕΠΕΛΑΣΗΣ!!!!!
Η ΚΡΗΤΗ ΣΕ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ
Παράρτημα συνταξιούχων
π. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ο περιφερειακός εκπρόσωπος Κρήτης Χρήστος
Λουγιάκης
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ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕ

Από τη δράση του συλλόγου μας
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ και ΤΟΥΣ
ΝΕΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
Πιστοί στις αποφάσεις που πήρε η Γενική
Συνέλευση για ενοποίηση των Συλλόγων Συνταξιούχων και έχοντας ωριμάσει οι συνθήκες για να μπορεί αυτή, να πραγματοποιηθεί,
στο τελευταίο συμβούλιο το Δ.Σ. αποφάσισε
και όρισε Επιτροπή για την υλοποίηση όσων
απαιτούνται για την ένωση των Συλλόγων.
Τα μέλη που αποτελούν την Επιτροπή είναι οι κ.κ. Μαράντος Δημήτριος, Λεβέντης
Νίκος, Ιωνά Αναστασία, Ανδρεαδάκης Δημήτριος και Παρίσσης Πέτρος.
Από τον Πανελλήνιο Σύλλογο ορίστηκαν
οι κ.κ. Παπαϊωάννου Αλέκος και Παναγιωτόπουλος Γιώργος.

Τ

Η ενοποίηση θα βοηθήσει στην καλύτερη
επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν
τον κλάδο.
Επίσης, αποφασίστηκε και ορίστηκε Επιτροπή αποτελούμενη από τον Γεν. Γραμματέα κ. Μαλαμή και την Έφορο Δημοσίων
Σχέσεων κ. Βαίτση, για να προσεγγίσουν
τους νέους συναδέλφους, να αξιολογήσουν
τα νέα προβλήματα που προκύπτουν συνέχεια και να δώσουν μαζί τους τις καλύτερες
δυνατές λύσεις.
Η ένταξη νέων ανθρώπων, στο δυναμικό
του Συλλόγου, είναι κύριο μέλημα και υποχρέωσή μας.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΑΝΑΞΙΟΠΑΘΟΥΝΤΩΝ
Στα τελευταία χρόνια της κρίσης, ο Σύλλογος, συνεπής
στις αρχές του, έχει ανοίξει ένα λογαριασμό στην Τράπεζα
Πειραιώς (6017 04 0056-256) για την ενίσχυση αναξιοπαθούντων συναδέλφων μας και σας είχε καλέσει όλους
να γίνετε αρωγοί σ’ αυτή την προσπάθεια.
Το Δ.Σ. κάθε χρόνο ενισχύει αυτό το λογαριασμό με το
ποσό των 3.000 ευρώ.
Δεν έχει υπάρξει όμως, αντίστοιχη ανταπόκριση από τα
μέλη μας.
Πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι αν ο λογαριασμός δεν
ενισχυθεί οικονομικά με τις καταθέσεις όλων μας, δεν θα
είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε στα αιτήματα συναδέλφων που δυσκολεύονται σήμερα και αύριο, μπορεί κάποιος από εμάς να είναι στη θέση τους.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Ανάλυση - σοκ για την οικονομία: Πότε θα επιστρέψει
η Ελλάδα στα προ κρίσης επίπεδα

ην ανάγκη μετάβασης σε ένα πιο βιώσιμο υπόδειγμα οικονομικής ανάπτυξης που θα στηρίζεται στην εξωστρέφεια και στις επενδύσεις, μετά την σημαντική
προσαρμογή των τελευταίων ετών, επισημαίνει ο επικεφαλής του τμήματος ανάλυσης
της Eurobank, Δρ. Πλάτων Μονοκρούσος.
Παράλληλα, ο οικονομολόγος της Eurobank
αναφέρει ότι η ελληνική οικονομία θα πρέπει να
αναπτύσσεται με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης
του 3,3% για να επιστρέψει το πραγματικό ΑΕΠ
στα προ κρίσης επίπεδα, δηλαδή του 2007, σε 10
χρόνια από σήμερα. Αν ωστόσο η οικονομία πετύχει πιο «λογικούς» ρυθμούς, όπως για παράδειγμα
2% ετησίως, θα χρειαστούν 15 χρόνια για να επιστρέψουμε στα προ κρίσης επίπεδα, ενώ με ανάπτυξη 1,5% η… μεγάλη επιστροφή τοποθετείται σε
20 χρόνια από σήμερα.
Τις συγκεκριμένες προβλέψεις παρουσίασε ο Δρ.
Μονοκρούσος στο πλαίσιο της διοργάνωσης Go
In Crete. Όπως προκύπτει από τη μελέτη, με τίτλο
«Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα», για να επιτευχθεί η πολυπόθητη βιώσιμη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας απαιτείται σημαντική ενίσχυση
του εξαγωγικού της προσανατολισμού μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και πολιτικών που θα
στοχεύουν στην τόνωση της παραγωγικότητας και
της εξωστρέφειας.
Ακολουθούν οι κύριες επισημάνσεις της μελέτης:
• H σωρευτική πτώση του ΑΕΠ της Ελλάδας
την περίοδο 2007-2015 ανέρχεται σε 26,4%. Το
2016 η ελληνική οικονομία παρέμεινε στάσιμη
καταγράφοντας ετήσιο πραγματικό ρυθμό μεταβολής του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος 0,0%,

ενώ για το τρέχον έτος αναμένεται επιστροφή σε
θετικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, παρά
το αρνητικό αποτέλεσμα του 1ου τριμήνου
• Η πρωτόγνωρη ύφεση που βίωσε η Ελλάδα τα
προηγούμενα έτη δύναται να χαρακτηριστεί και ως
μια περίοδος σημαντικής, και σε σημαντικό βαθμό
αναπόφευκτης, προσαρμογής, με την εξάλειψη
των μεγάλων μακροοικονομικών ανισορροπιών
του παρελθόντος να θέτει τις βάσεις για την μετάβαση σε ένα πιο βιώσιμο υπόδειγμα οικονομικής
ανάπτυξης που θα στηρίζεται στην εξωστρέφεια
και στις επενδύσεις
• Ωστόσο, μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο έχει επιτευχθεί μόνον μερικώς. Το μερίδιο των εξαγωγών ως
ποσοστό του ΑΕΠ ενισχύθηκε από 19,0% το 2009
στο 30,2% το 2016. Πάρα ταύτα εξακολουθεί να
παραμένει αρκετά χαμηλότερο σε σχέση με το
αντίστοιχο μέγεθος στην Ευρώζωνη (45,7%). Επιπρόσθετα, ο λόγος των επενδύσεων παγίων ως
προς το ΑΕΠ συρρικνώθηκε από 26,0% το 2007
στο 11,4% το 2016 (Ευρωζώνη 20,1%). Η αύξηση
του ρυθμού των επενδύσεων - αναγκαία συνθήκη
για την είσοδο της χώρας σε ένα μονοπάτι ανάκαμψης - έχει ως βασική προϋπόθεση την εισροή
κεφαλαίων από την αλλοδαπή, υπό τη μορφή άμεσων ξένων επενδύσεων, αλλά και την ενίσχυση
της εγχώριας αποταμίευσης.
• Δεδομένων των υφιστάμενων περιορισμών της
παρούσας οικονομικής συγκυρίας (π.χ. ανεπαρκής
εγχώρια αποταμίευση), η βιώσιμη ανάκαμψη της
ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί να στηριχθεί
αποκλειστικά στην εγχώρια ζήτηση. Αντιθέτως,
απαιτείται σημαντική ενίσχυση του εξαγωγικού
της προσανατολισμού μέσω διαθρωτικών μεταρ-

ρυθμίσεων και πολιτικών που θα στοχεύουν στην
τόνωση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας
Μεταρρυθμίσεις και θεσμικό περιβάλλον: Αλληλεπιδράσεις με την ανταγωνιστικότητα & την εξαγωγική επίδοση της ελληνικής οικονομίας
Παρά τη σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε όρους σχετικού μισθολογικού κόστους
κατά τα έτη της κρίσης, οι ελληνικές εξαγωγές
εξακολουθούν να παρουσιάζουν υστέρηση σε
σύγκριση με τους κύριους εμπορικούς εταίρους,
εξέλιξη που, μεταξύ άλλων, μπορεί να αποδοθεί
σε περιορισμούς του υφιστάμενου κανονιστικού
πλαισίου και συνεχιζόμενες αδυναμίες του ευρύτερου θεσμικού περιβάλλοντος
Εξαγωγικός τομέας: Διαχρονικές τάσεις, δομικά
χαρακτηριστικά, ευκαιρίες & προκλήσεις
• Η Ελλάδα παραμένει διαχρονικά μια μικρή,
«κλειστή» οικονομία με στάσιμο μερίδιο αγοράς
στο παγκόσμιο εμπόριο. Ο τουρισμός και η ναυτιλία αποτελούν τους κυρίαρχους εξαγωγικούς
κλάδους
• Όσον αφορά τις εξαγωγές του μεταποιητικού
κλάδου, αυτές γενικά χαρακτηρίζονται από χαμηλό τεχνολογικό περιεχόμενο και χαμηλό βαθμό διαφοροποίησης, γεγονός που συνεπάγεται χαμηλή
προστιθέμενη αξία. Ταυτόχρονα, η συμμετοχή της
Ελλάδας στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας είναι περιορισμένη
• Μεταξύ των θετικών τάσεων των τελευταίων
ετών πρέπει να επισημανθεί η βελτίωση της διαφοροποίησης των ελληνικών εξαγωγών ως προς
το γεωγραφικό τους προσανατολισμό και ως προς
τη σύνθεσή τους.

Οι εκδόσεις ΚΟΥΚΙΔΑ παρουσιάζουν το νέο βιβλίο
του Κώστα Λάμπου, συναδέλφου μας στην ΑΤΕ,

«Η Γέννηση και ο θάνατος της ατομικής ιδιοκτησίας».

