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Επικουρική
Σύνταξη ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Ένταξη στο ΕΤΕΑΕΠ τώρα

Ο

ι 6.340 συνταξιούχοι του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ μετά από 3 χρόνια υπομονής και εξαθλίωσης της Επικουρικής τους Σύνταξης στα 47,5 ευρώ το μήνα, απαιτούν τώρα -και
όχι μετά τις εκλογές- ένταξη στο κρατικό επικουρικό ταμείο ΕΤΕΑΕΠ.
Ο αρμόδιος Υφυπουργός Εργασίας μετά την από 27/10/2015 υπόσχεσή του ότι
«θα δοθεί δίκαιη λύση στους συνταξιούχους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ» οφείλει επιτέλους να
κινήσει την διαδικασία που απορρέει βάσει νομικής υποχρέωσης του Κράτους, για
ένταξή μας στο ΕΤΕΑΕΠ. Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ που σύμφωνα με το ν.2084/1992 αποτελεί
φορέα υποχρεωτικής ασφάλισης, κλείνει τον κύκλο του μετά την έλλειψη νέων
μελών και πόρων.

Ο1

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤ

Ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Αν. Πετρόπουλος στις 15/12/2015 απαντώντας
εγγράφως, ενυπογράφως και αμέσως
στο από 14/12/2015 έγγραφο αίτημα
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, εξέφρασε την θετική του άποψη και συμφώνησε «ότι η
προτεινόμενη τοποθέτηση κεφαλαίων
του Ταμείου σας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΤΤΙΚΑ ΒΑΝΚ,
είναι απολύτως συμβατή με τους ασφαλιστικούς σκοπούς που επιτελείτε»!!!

Ο3
ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤ

Ο ν.3371/2005 απαγόρευσε την ασφάλιση στο εξής των νεοπροσλαμβανόμενων
στις Τράπεζες στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και με ευθύνη της Πολιτείας και του Δ.Σ. του Επικουρικού μας, μέσα σε 5 χρόνια (2010-2015) το Ταμείο απώλεσε 211 εκατ. ευρώ!
(Tο κούρεμα των ομολόγων του Δημοσίου, το γνωστό PSI οδήγησε σε απώλεια 100
εκατ. ευρώ, η κατάρρευση του Χρηματιστηρίου προκάλεσε απώλειες άνω των 50
εκατ. ευρώ στην αξία των μετοχών που κατείχε το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και τέλος η καταστροφική συμμετοχή του Ταμείου μας τον Δεκέμβριο του 2015, στην Αύξηση του
Μετοχικού Κεφαλαίου της ζημιογόνας ATTICA BANK έδωσε την χαριστική βολή με
την απώλεια των 55,5 εκατ. ευρώ!

Ο2

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤ

Την ίδια χρονική στιγμή (Δεκέμβριος 2015) που ο αρμόδιος Υφυπουργός Εργασίας, συμφωνούσε απολύτως και εγγράφως με την καταστροφική επένδυση των 55,5 εκτμ. ευρώ του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στην Α.Μ.Κ. της ΑTTICA BANK, η εν λόγω Τράπεζα σύμφωνα με τον Ισολογισμό της
παρουσίαζε ζημίες (347) εκτμ. ευρώ !!!
Το Γραφείο του Υφυπουργού Εργασίας στις
13 Οκτωβρίου 2015, με Εξαιρετικά Επείγον
έγγραφό του προς το Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ
με ΘΕΜΑ: «Διατήρηση ασφαλιστικού κεφαλαίου» το απειλούσε «ότι η τυχόν παραβίαση των ανωτέρω επισύρει αστικές και ποινικές κυρώσεις»! Δύο μήνες μετά, στις 15
Δεκεμβρίου 2015, ο Υφυπουργός Εργασίας
αναίρεσε την παραπάνω απαγόρευση και
συμφώνησε κατ΄ εξαίρεση να τοποθετηθούν
55,5 εκτμ. ευρώ στην Α.Μ.Κ. της ζημιογόνας
ATTICA BANK!!!

Ο4

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤ

Στις 22/12/2015 η Διοίκηση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ πανηγύριζε για την τοποθέτηση των εισφορών
των ασφαλισμένων ύψους 55.500.000 ευρώ στην Α.Μ.Κ. της ATTICA BANK (οι οποίες χάθηκαν εντός μηνός), γιατί οι αρμόδιοι φορείς της Πολιτείας τους υποσχέθηκαν ότι «με αυτό τον
τρόπο αποφεύγεται μια για πάντα ο κίνδυνος συγχώνευσης του Ταμείου μας στο ΕΤΕΑ»!!!

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

Σελίδα 2

Στείλτε τη συνεργασία σας για δημοσίευση στο
Πολιτιστικό Περιοδικό του Συλλόγου μας «διαδρομές»

διαδρ μές

ΣΥΛΛ ΟΓΟ Υ
ΕΚΔΟ ΣΗ ΤΟΥ
ΕΛΛΑ ΔΟΣ
ΠΟΛ ΙΤΙΣ ΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΑΪΚ ΗΣ ΤΡΑΠ ΕΖΑΣ
ΙΟΝΙ ΚΗΣ

ΣΥΝΤ ΑΞΙΟ ΥΧΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 5 -

2019 –ΣΣΙΛΤΕ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Στα πλαίσια της έκδοσης του 6ου Τεύχους του Πολιτιστικού Περιοδικού του Συλλόγου «διαδρομές», που
αγκαλιάσατε με αγάπη και μεγάλη συμμετοχή, μπορείτε να
στείλετε τις συνεργασίες σας για δημοσίευση: στο e-mail,
info@syntaxilte.gr, ταχυδρομικά: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Πανεπιστημίου
38, ΑΘΗΝΑ – ΤΚ 106 79 και αυτοπροσώπως στα γραφεία
του ΣΣΙΛΤΕ, τηλ. 210 3615765.
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Κοπή πίτας Πολιτιστικής Επιτροπής
περιοδικού «διαδρομές»
Σε γιορτινή ατμόσφαιρα την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου 2019 έκοψαν την ετήσια πρωτοχρονιάτικη πίτα στα γραφεία του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής, 30 συνάδελφοι
και συναδέλφισσες, συντελεστές της έκδοσης του επιτυχημένου πολιτιστικού περιοδικού «διαδρομές».
Οι ευχές, το κέφι, και η συναδελφική συνάντηση - εκδήλωση
άφησαν τις καλύτερες εντυπώσεις.

Οι «διαδρομές» γράφονται αποκλειστικά από τους συναδέλφους- συνταξιούχους της Ιονικής και περιλαμβάνουν
μεταξύ άλλων, λογοτεχνικά κείμενα, ποίηση, παράδοση,
λαογραφία, αρχαία Ελλάδα, ήθη και έθιμα, φωτογραφία,
ζωγραφική, μουσική, χορό, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αφιερώματα, έκδοση βιβλίων, άθληση και κάθε άλλη πολιτιστική δραστηριότητα και έκφρασή σας.
Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΣΙΛΤΕ

Η ιστοσελίδα του ΣΣΙΛΤΕ www.syntaxilte.gr
Μην ξεχνάτε να ενημερώνεστε καθημερινά από την ιστοσελίδα του Συλλόγου μας.
Αναμένουμε τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας για την άρτια, ολοκληρωμένη
και εύχρηστη λειτουργία της ιστοσελίδας μας για τα θέματα των συντάξεων, της υγείας,
των δανείων, του εφάπαξ, του πολιτισμού και άλλων θεματικών ενοτήτων. Ήδη η έγκυρη
ιστοσελίδα του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΛΤΕ «www.syntaxilte.gr» ξεπέρασε τους 200.000
μοναδικούς επισκέπτες και σας ευχαριστούμε.

Η κοπή της πίτας του
Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής στην Καβάλα
Στις 23 Ιανουαρίου
2019, με συναδελφική, Ιονική, νοσταλγική
και γιορτινή διάθεση,
οι συνάδελφοι συνταξιούχοι από την
Καβάλα, Ελευθερούπολη, Χρυσούπολη,
Δράμα και Σέρρες,
συμμετείχαν μαζικά,
στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
του Συλλόγου μας για το 2019. Οι παλιές
αναμνήσεις, οι συναδελφικές σχέσεις,
οι φιλίες, οι ευχές, το κέφι και η ενημέρωση για τα σοβαρά μας ζητήματα από
το Προεδρείο του ΣΣΙΛΤΕ κυριάρχησαν
στην εκδήλωση, στην όμορφη πόλη της
Καβάλας.

ΕΦΚΑ
ΠΡΩΗΝ ΤΟΜΕΑΣ
ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ
ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6-8-10
10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 2103605946

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ
Από τον Τομέα, χορηγείται εφ’ άπαξ βοήθημα το οποίο καθορίζεται από το Δ.Σ.,
σήμερα (πρακτ. Νο 30/3-8-2010) ανέρχεται στο ποσό των Ευρώ δύο χιλιάδων
εννιακοσίων (€ 2.900,00). Το βοήθημα καταβάλλεται στον/ην σύζυγο ή σε αυτόν
που επιμελήθηκε και πλήρωσε τα έξοδα κηδείας. Το βοήθημα που χορηγείται δεν
μπορεί να υπερβαίνει τα καταβληθέντα πραγματικά έξοδα.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομισθούν είναι:
• Αίτηση του δικαιούχου.
• Το βιβλιάριο ασθενείας και το συνταγολόγιο του αποβιώσαντος.
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου (εις διπλούν).
• Τιμολόγιο για την δαπάνη, από το γραφείο τελετών.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 που δηλώνει ο δικαιούχος του
βοηθήματος, ότι δεν πήρε αλλά και ούτε θα πάρει τα έξοδα κηδείας από
άλλο κύριο ασφαλιστικό φορέα.
• Διπλότυπο είσπραξης από Δημόσιο Ταμείο. (Το ποσό υπολογίζεται από
τον Προϊστάμενο του Τμήματος Παροχών επί του ποσού του τιμολογίου
που δεν έχει υπολογισθεί Φ.Π.Α.
• IBAN λογαριασμού του δικαιούχου
Για να εισπράξει το βοήθημα άλλο πρόσωπο πέραν του εν ζωή συζύγου
χρειάζονται επί πλέον τα παρακάτω.:
• Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών από τον Δήμο στον οποίο ήταν
εγγεγραμμένος/η ο/η αποβιώσας, το οποίο παραδίδεται κατόπιν ενόρκου
βεβαιώσεως 2 μαρτύρων.
• Υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599 που υπογράφουν όλοι όσοι
αναφέρονται στο Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών (πλην του
δικαιούχου των εξόδων ), και δηλώνουν ότι : «δεν έχουν οιαδήποτε
αξίωση επί των εξόδων κηδείας, τα οποία δικαιούται να εισπράξει
ο.............................................», και είναι θεωρημένες από οποιαδήποτε
Δημόσια Αρχή για το γνήσιο της υπογραφής.
• Απόφαση του Δ.Σ.

ΙΟΝΙΚΑ ΠΕΝΘΗ
Απεβίωσε σε ηλικία 76 ετών στην Θεσσαλονίκη στις 20 Δεκεμβρίου 2018, ο
συνάδελφος συνταξιούχος Χρήστος Αμπατζής.
Απεβίωσε σε ηλικία 76 ετών στην Αθήνα στις 20 Δεκεμβρίου 2018, ο
συνάδελφος συνταξιούχος Χρήστος Σιαχάμης.
Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών στην Αθήνα στις 29 Δεκεμβρίου 2018, ο
συνάδελφος συνταξιούχος Κάκκιας Βενετσάνος.
Απεβίωσε σε ηλικία 91 ετών στα Μέγαρα στις 12 Ιανουαρίου 2019, η
συνταξιούχος Μαρία Χατζή.
Απεβίωσε σε ηλικία 93 ετών στην Αθηνά στις 17 Ιανουαρίου 2019, η
συνάδελφος συνταξιούχος Λέκκα-Κουτσουμάδη Βαρβάρα.
Καλό παράδεισο στους αποβιώσαντες συναδέλφους, θερμά συλλυπητήρια στους
οικείους τους από το Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ.

Μην ε
ξεχνάτ

Και του χρόνου.
Για τη συνέχιση της επικοινωνίας μας, να μας
δηλώνετε κάθε αλλαγή που κάνετε σε διεύθυνση
κατοικίας και τηλεφώνων (σταθερών και κινητών).

«Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ»
ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ – ΧΡΟΝΟΣ 18ος
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38, Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3615765 FAX: 210 3614287
Email: info@syntaxilte.gr
site: www.syntaxilte.gr
facebook: «ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ»
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ - ΛΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΕΚΔΟΤΗΣ - ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΥΛΗΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΡΓΟΣ, ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΚΡΙΚΕΛΗ-ΓΚΛΑΒΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ.
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ/ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Alkodi Group, www.alkodi.gr e-mail:print@alkodi.gr
Τηλ.: 2110121994
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Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ
Συνεχίζεται μαζικά η συγκέντρωση
των δικαιολογητικών για την
δικαστική διεκδίκηση των
μειώσεων που επιβλήθηκαν με τους
Αντισυνταγματικούς Ν. 4051/2012 &
4093/2012
Συνάδελφοι,
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ σε συνεργασία
με το Δικηγορικό Γραφείο του κ. Δημήτρη Μπούρλου, ξεκίνησε τη διαδικασία
κατάθεσης ομαδικών αγωγών διεκδίκησης των μειώσεων που επιβλήθηκαν στην
κύρια σύνταξή μας δυνάμει των μνημονιακών διατάξεων των Νόμων Ν. 4051/2012
& 4093/2012 και των Δώρων Εορτών και των Επιδομάτων Αδείας. Ήδη δόθηκαν
στο Δικηγορικό Γραφείο οι πρώτες εκατοντάδες δικαιολογητικών συμμετοχής των
συναδέλφων.
Για να συμμετάσχετε στις ομαδικές αγωγές και να διεκδικήσετε τα αναδρομικά θα
πρέπει να συγκεντρώσετε τα παρακάτω αναφερόμενα απαραίτητα δικαιολογητικά
και να τα αποστείλετε άμεσα στο Σύλλογό μας. Οι ομαδικές αγωγές θα κατατεθούν
υποχρεωτικά το πρώτο εξάμηνο του 2019.
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1. Εξουσιοδότηση-Ιδιωτικό Συμφωνητικό-Εργολαβικό Δίκης (να μας αποσταλεί
εις διπλούν με γνήσιο υπογραφής και στα δύο αντίγραφα από τα ΚΕΠ).
2. Τα Στοιχεία Ενάγοντος Συμπληρωμένα.
3. Απόφαση συνταξιοδότησης κύριας σύνταξης και τυχόν τροποποιητικές (φωτοτυπία).
4. Μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων (δύο ενδεικτικά κατ’ έτος, από το
2013-2018).
5. Φωτοτυπία αίτησης μη παραγραφής Αναδρομικών που υπεβλήθη στον ΕΦΚΑ
(Δεν θα αποσταλεί το παρόν δικαιολογητικό της Αίτησης για όσους την υπέβαλαν
μέσω του ΣΣΙΛΤΕ).
6. Αποδεικτικό κατάθεσης ποσού 40€ στην ALPHA BANK με αιτιολογία «ΔΑΠΑΝΗ
ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» ΑΡ. ΛΟΓ. 101002320023190, IBAN : GR67 0140 1010 1010
0232 0023 190, (ΜΠΟΥΡΛΟΣ-ΚΟΥΤΑΒΑ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ).
Οι χήρες, καθώς και οι κληρονόμοι θα πρέπει να έχουν επιπλέον τα κάτωθι:
Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, Πιστοποιητικό Εγγυτέρων Συγγενών για να φαίνονται
όλοι οι κληρονόμοι, Δημοσιευμένη Διαθήκη (αν τυχόν υπάρχει) ειδάλλως πιστοποιητικό μη δημοσίευσης διαθήκης.
Διαδικασία αποστολής των απαραίτητων δικαιολογητικών στο Σύλλογο Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας:
- Αυτοπροσώπως στα γραφεία του Συλλόγου μας, Πανεπιστημίου 38, 5ος όροφος.
- Αποστολή των απαραίτητων ως άνω δικαιολογητικών σε κλειστό φάκελο, με συστημένη επιστολή ή κούριερ στην διεύθυνση του Συλλόγου μας:
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38, Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ
Τα σχετικά δικαιολογητικά μπορείτε να τα βρείτε και να τα εκτυπώσετε και στην
ιστοσελίδα του Συλλόγου μας www.syntaxilte.gr
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις απευθύνεστε στο τηλέφωνο
του Συλλόγου 2103615765, Γεν. Γραμματέας Συλλόγου κ. Αθηνά Καραδελή.

Τράπεζες: Κλείνουν τα μισά
καταστήματα και μειώνουν
το προσωπικό μέχρι
το 2022

Ο

ι σαρωτικές αλλαγές στις τράπεζες συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό. Πρόκειται για
ένα σχέδιο «εξορθολογισμού και μείωσης του λειτουργικού κόστους» τουλάχιστον από τις 4 συστημικές τράπεζες. Μέσα στο 2018 έκλεισαν 130 καταστήματα και
αποχώρησαν με κανονική σύνταξη ή εθελουσία συνολικά 6.000 τραπεζικοί υπάλληλοι. Υπάρχει πρόβλεψη να μειωθούν τα υποκαταστήματα στα 250 ανά τράπεζα με την
αντίστοιχη απομάκρυνση προσωπικού, δηλαδή σε ολόκληρη τη χώρα να λειτουργούν περί τα 1.000 καταστήματα. Στόχος είναι να έχουν περιοριστεί τα καταστήματα
στο μισό μέχρι τα τέλη του 2021, κάτι που σημαίνει ότι θα έχουμε 300 «λουκέτα»
κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών το 2008 λειτουργούσαν 4.130 καταστήματα τραπεζών με 66.000 εργαζόμενους, ενώ δέκα χρόνια μετά, το 2018 λειτουργούσαν 1.736 καταστήματα με 35.000 εργαζόμενους!

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Τράπεζα
		
Αριθμός εργαζομένων Αριθμός καταστημάτων
Τράπεζα Πειραιώς		
11.800
564
Εθνική Τράπεζα			
9.500
461
Alpha Bank			
8.208
457
Eurobank			
3.331
254

Σελίδα 3

ΕΤΗΣΙΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ
ΔΗΛΩΣΗ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 2018
Συνάδελφοι,
σχετικά με το προαναφερόμενο θέμα που αφορά τους συνταξιούχους του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, επισημαίνουμε τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να ταχυδρομήσουμε στο Επικουρικό Ταμείο το αργότερο μέχρι 31-3-2019.
Τα δικαιολογητικά είναι ακριβώς τα ίδια, τόσο για τους Βοηθηματούχους (συνταξιούχους ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ) όσο και για τους δικαιοδόχους της επικουρικής σύνταξης (χήρες, χήρους, τέκνα).
Απαιτούμενα δικαιολογητικά
1) Υπεύθυνη Δήλωση Βοηθηματούχου (συνταξιούχου) ή Δικαιοδόχου με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Δημόσια αρχή (συνημμένη από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ).
2) Απλό φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του Φορολογικού έτους
2017 (για τα εισοδήματα 2017).
3) Απλό φωτοαντίγραφο της φορολογικής σας δήλωσης (Ε1) του Φορολογικού
έτους 2017 (για τα εισοδήματα 2017).
ΠΡΟΣΟΧΗ
Σημείωση 1: Οι αυτοαπασχολούμενοι συνταξιούχοι που δηλώνουν στην φορολογική
τους δήλωση επιπλέον ετήσιο εισόδημα άνω των 4.680 € (π.χ. από πώληση αγροτικών
προϊόντων κλπ.), θα υποστούν διακοπή της Επικουρικής τους Σύνταξης.
Σημείωση 2: Τα τέκνα δικαιοδόχοι βοηθήματος μετά την συμπλήρωση του 18ου έτους
της ηλικίας τους θα αποστείλουν επιπλέον και Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86, ότι είναι
άγαμα και άνεργα καθώς και Βεβαίωση σπουδών ακαδημαϊκού έτους 2018-2019
(εφόσον σπουδάζουν).
Όλα τα δικαιολογητικά θα αποσταλούν μέχρι 31-3-2019 ΜΟΝΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ
στην διεύθυνση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ Ευπόλιδος 8, Τ.Κ. 10551 Αθήνα.
Υ.Γ. Αν κάποιος συνάδελφος δεν έχει παραλάβει την ΕΤΗΣΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ μπορεί να την βρει και να την εκτυπώσει (2 σελίδες) από την ιστοσελίδα
του Συλλόγου μας www.syntaxilte.gr

Αναδείχθηκε το νέο προεδρείο της ΟΤΟΕ

Το νέο Προεδρείο της ΟΤΟΕ που εκλέχτηκε, καθώς και τα μέλη της Εκτελεστικής
Γραμματείας μετά το πρόσφατο 32ο Συνέδριο του Κλάδου, έχουν ως εξής:
• Πρόεδρος: 		
Κούκος Σταύρος
• Γεν. Γραμματέας:
Μυλωνόπουλος Αχιλλέας
• Αντιπρόεδρος: 		
Σαξώνης Σωτήρης
• Αν. Γεν. Γραμματέας: Δημακάκος Φωκίων
• Ταμίας: 			
Καλλίρης Ανδρέας
• Αν. Ταμίας: 		
Σιδεράτος Γιάννης
• Μέλη: 			
Βογιατζοπούλου Βάσω, 				
				
Αδαμόπουλος Παναγιώτης, Νάκος Βάϊος, 		
				Γκιάτης Τάσος, Φίλη Ηρώ, 				
				
Δικαιοφύλαξ Κωνσταντίνος, Ντότσικας Φώτης,
				
Γοίλιας Ισίδωρος, Χαλιού Έφη.
Κλείνοντας τη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας, ο Πρόεδρος της ΟΤΟΕ
αναφέρθηκε στην κρίσιμη περίοδο που διέρχεται η οικονομία της χώρας και η ελληνική κοινωνία και επεσήμανε ότι ο κλάδος οφείλει και πρέπει να είναι πανέτοιμος να
αντιμετωπίσει τα προβλήματα που θα προκύψουν και να υπερασπιστεί τις κατακτήσεις και τα δικαιώματα των τραπεζοϋπαλλήλων. Τόνισε, ακόμα, την ανάγκη άμεσης
προετοιμασίας της ΟΤΟΕ για την διεκδίκηση της νέας Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας για το περιεχόμενο της οποίας θα συνεδριάσει η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΤΟΕ και το Γενικό Συμβούλιο αμέσως προκειμένου να πάρουν αποφάσεις.
Ενόψει των σοβαρών εξελίξεων στις τράπεζες, η ΟΤΟΕ με αφετηρία το 32ο Συνέδριό
της και μετά την εκλογή των οργάνων του κλάδου (Γενικού συμβουλίου και Εκτελεστικής Γραμματείας) και την εκλογή του νέου Προεδρείου, προετοιμάζεται σε όλα
τα επίπεδα και καλεί τους Συλλόγους – Μέλη της αλλά και τους εργαζόμενους στις
Τράπεζες να βρίσκονται σε ετοιμότητα παρέμβασης και δράσης.

Εξυπηρέτηση Ασφαλισμένων από το ΙΚΑ-ΤΑΠΙΛΤ
(Κλάδος Συντάξεων)

ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 8 (ΠΛ. ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ)-ΑΘΗΝΑ, ΤΚ 105 59 – τηλ. 210 3302109

Η εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων-ασφαλισμένων συναδέλφων στα τμήματα απονομών συντάξεων, γίνεται καθημερινά από τις ώρες 11.00 π.μ. έως και
14.00 μ.μ. εκτός Τετάρτης (ημέρα κατά την οποία δεν θα υπάρχει συναλλαγή με
τους ασφαλισμένους).

Σελίδα 4

Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

Τιμητική διάκριση από το Δ.Σ. του Συλλόγου
στον «Ευεργέτη έτους 2018» συνάδελφο
Αντώνη Κρετσόβαλη από τη Βέροια

Τ

ο Δ.Σ. του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΛΤΕ με ιδιαίτερη
χαρά στη συνεδρίασή του στις 8-1-2019, έλαβε την
απόφαση να βραβεύσει τον συνάδελφο-συνταξιούχο Ιονικής Αντώνη Κρετσόβαλη από τη Βέροια, ως «Ευεργέτη
έτους 2018».
Ο συνάδελφός μας Αντώνης Κρετσόβαλης με σημαντική
δωρεά του προς το Γηροκομείο Βέροιας, υπήρξε ο συντελεστής της εξ ολοκλήρου ανακαίνισης της γυναικείας
πτέρυγας (δεκαέξι δωμάτια με καινούργιες τηλεοράσεις
στο καθένα και δέκα μπάνια).

Στα εγκαίνια παραβρέθηκαν όλοι οι τοπικοί φορείς, ο δωρητής Αντώνης Κρετσόβαλης έκοψε την κορδέλα, το Δ.Σ.
του Γηροκομείου Βεροίας έδωσε στην γυναικεία πτέρυγα
το όνομα του δωρητή συναδέλφου και ο έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος της Βέροιας δημοσίευσε με εγκωμιαστικά άρθρα το γεγονός.
Ο συνάδελφος Κρετσόβαλης στην τελετή των εγκαινίων
τόνισε: «Η επιθυμία μου ήταν να αξιοποιήσω τις οικονομίες μου προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Κι έγινε

εντονότερη μετά την απώλεια των γονέων
μου και του μικρότερου αδελφού μου.
Έκανα απλά το καθήκον μου».

Στο κενό

η «Διακήρυξη Μίσους» της «ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ»

Μ

ε το πρόσχημα της «ενότητας του χώρου της Ιονικής», το μόρφωμα της «ΙΟΝΙΕπιμένει η «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» στην τυμβωρυχία της χωρίς αντικείμενο δίωξης
ΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» δημοσίευσε στη εφημερίδα του, κείμενο με τίτλο «ΔΙΑΚΗΡΥ- κατά του αποβιώσαντος προ 3ετίας πρώην Προέδρου του ΣΣΙΛΤΕ, Αντώνη Ντίνου,
ΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ». Σε πλήρη αντίθεση με τον τίτλο, τονίζοντας ότι «το Προεδρείο δεν έχει προχωρήσει σε ενέργειες σχετικά με το πόριτο κείμενο που ακολουθεί βρίθει ψευδών, συκοφαντιών και εκφράσεων μίσους για σμα των ορκωτών λογιστών για την διοίκηση της προηγούμενης περιόδου».
το εκλεγμένο δημοκρατικά από τους συναδέλφους Προεδρείο του Συλλόγου ΣυνταΨευδολογούν γράφοντας ότι ο Σύλλογος Συνταξιούχων «αρνείται παράνομα και
ξιούχων Ιονικής.
αντικαταστατικά την εγγραφή συνάδελφων μας στο Σύλλογο», ενώ πολύ καλά γνωΤο κείμενο υπογράφουν «δήθεν» δεκάδες συνταξιούχοι μας, εκ των οποί- ρίζουν τα μέλη του Δ.Σ. της «ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ» που μετέχουν στις συνεδριάσεις
ων αρκετοί μέχρι τώρα με επιστολές που μας έστειλαν, διαψεύδουν ότι υπέγρα- του ΣΣΙΛΤΕ, ότι την παρελθούσα 4ετία έχουν εγγραφεί 428 νέα μέλη στο Σύλλογο
ψαν ή συμφώνησαν με τα ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα και ότι επιφυ- Συνταξιούχων ΙΛΤΕ και εκκρεμούν στα δικαστήρια μόνο 2 για αντικαταστατική συλάσσονται παντός νομίμου δικαιώματός τους κατά της «ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ». μπεριφορά κατά του ΣΣΙΛΤΕ.
Η Διακήρυξη Μίσους για την δήθεν ενότητα του χώρου της Ιονικής, καταλήγει ότι
Επαναδημοσιεύουμε παρακάτω, παλαιότερο κείμενο συναδέλφου (14-10-2014)
ο λόγος που πρέπει να ενωθούν οι Σύλλογοι είναι «για να απαλλαγούμε από τη ση- που είναι ακόμα επίκαιρο, για το ανεφάρμοστο νομικά και συνδικαλιστικά επιχείρημερινή πλειοψηφία της διοίκησης του Συλλόγου Συνταξιούχων και να αποτελέσουν μα της συγχώνευσης του Συλλόγου Συνταξιούχων ΙΛΤΕ (σωματείο 2.500 ταμειακά
παρελθόν οι διοικήσεις που απαξίωσαν τον Σύλλογο και να λειτουργήσουμε σε πλαί- εντάξει μελών του ν.1264/82 από το 1965, αναγνωρισμένος από ΟΣΤΟΕ και ΑΓΣΣΕ)
σια απόλυτης διαφάνειας».
με την «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ» (σύλλογος 55 ταμειακά εντάξει μελών, Αστικού Κώδικα,
Αναφέρει αβάσιμα ότι το Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ «αμελεί το καθήκον της ενημέρωσης από το 2012, μη αναγνωρισμένος από καμία Ομοσπονδία και Συνομοσπονδία).
των συναδέλφων». Αντίθετα με αυτά τα ανάξια διάψευσης αναφερόμενα, όλοι οι
συνάδελφοι γνωρίζουν ότι ο Σύλλογός μας: Ίδρυσε με πρωτοβουλία της Γεν. Γραμματέως Αθηνάς Καραδελή και ενηΙΒΑΛΛΟΜΕΝΗ Η ΕΝΤΑΞΗ
ληση για την συγμερώνει κάθε στιγμή τους συναδέλφους ηλεκτρονικά με την
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πρώ
της
ν
χω
ιού
ταξ
συν
των
ση
αντεργατικών
πουργούς Εργασίας, το γραφείο του Πρωθυπουργού, το Εφετείο
η ενιαία και κοινή δρά
ανατροπή όλων των μνημονίων και
την
για
ων
μέν
αζο
εργ
και
ν
χω
ιού
δικαίωσε τους συνταξιούχους μας για τα αναδρομικά 3ετίας και
ση όλων των συνταξ
ΣΣΙΛΤΕ
βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο του πάγιου αιτήματος της ένταξης
νόμων, νέων και παλαιών.
ΝΟΤΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ μέλος του
της επικουρικής μας σύνταξης στο ΕΤΕΑΕΠ με αξιοπρεπείς και
δίκαιους όρους, τώρα και όχι μετά τις εκλογές.
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Στην «εντατική»

και το 2019
ο Οικογενειακός Γιατρός

Μόνο 1 στους 10 πολίτες έχουν κατορθώσει μέχρι σήμερα να
βρουν οικογενειακό γιατρό και να εγγραφούν στο νέο θεσμό,
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

Π

αρά τις προσπάθειες των ασφαλισμένων να εντοπίσουν ελεύθερο οικογενειακό
γιατρό και να εγγραφούν, οι ελλείψεις ιατρικού προσωπικού καθιστούν το εγχείρημα μάλλον ανέφικτο. Έτσι μέχρι τώρα υπάρχουν μόνο 1.150.000 εγγραφές πολιτών
σε οικογενειακό γιατρό, ενώ σχεδόν 10 εκατομμύρια πολίτες πρέπει να βρουν στον Δήμο
κατοικίας τους τον δικό τους οικογενειακό γιατρό, ώστε σιγά-σιγά να λειτουργήσει το
νέο σύστημα. Με βάση τους αρχικούς υπολογισμούς του υπουργείου Υγείας θα έπρεπε να έχουν προσληφθεί συνολικά στις Τοπικές Μονάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) 1.195 γιατροί
και έχουν προσληφθεί μόνο 500 γιατροί, αλλά και να γίνουν συμβάσεις με τουλάχιστον
2.800 ιδιώτες συμβεβλημένους οικογενειακούς γιατρούς του ΕΟΠΥΥ (Παθολόγους, Γενικούς Γιατρούς, Παιδιάτρους) και έχουν συμβληθεί μόνο 700 ιδιώτες γιατροί. Η ηγεσία
του υπουργείου Υγείας αναμένεται να ξεκινήσει νέο κύκλο επαφών με τον ιατρικό κόσμο
για να προσελκύσει περισσότερους οικογενειακούς γιατρούς, αλλά ωστόσο περισσότερα
χρήματα για τις αμοιβές, δεν αναμένεται να εξευρεθούν.
Τι είναι ο οικογενειακός ιατρός; Ο οικογενειακός ιατρός είναι μία νέα, δωρεάν λειτουργία του ΕΣΥ. Αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής του ατόμου με το Εθνικό Σύστημα
Υγείας και μεταξύ άλλων λειτουργεί ως σύμβουλος υγείας. Στο πλαίσιο αυτό, είναι υποχρεωτική η εγγραφή του πληθυσμού σε Οικογενειακό Ιατρό (Γενικό Ιατρό ή Παθολόγο,
Παιδίατρο) και πρέπει να υποβάλετε αίτηση εγγραφής σε διαθέσιμο Οικογενειακό Ιατρό
της επιλογής σας.
Η αίτηση εγγραφής μπορεί να υποβληθεί: α) Μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ή
β) Σε κάθε δημόσια δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ή γ) απ΄ ευθείας στον Οικογενειακό Ιατρό. Για την αίτησή σας ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής, ακολουθείτε τα
παρακάτω βήματα: 1. Είσοδος στο πληροφοριακό σύστημα (rdv.ehealthnet.gr), με τους
κωδικούς του taxisNET και επιβεβαίωση με τον ΑΜΚΑ. 2. Συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων σας (βάσει των στοιχείων που θα συμπληρωθούν θα γίνει η επιλογή του
Οικογενειακού Ιατρού). 3. Επιλογή Οικογενειακού Ιατρού μεταξύ των διαθεσίμων. Διαθέσιμοι θεωρούνται οι Οικογενειακοί Ιατροί, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εντός του Δήμου που έχει δηλωθεί στο βήμα 2 και οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το εκ του νόμου
ανώτατο όριο πληθυσμού ευθύνης. 4. Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης. 5. Εκτύπωση
της αίτησης. Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την παράδοση της αίτησης στον Οικογενειακό

ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ
ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ
ΔΗΜΟΣΙΟ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Ιατρό που αναγράφεται στην αίτηση, μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας και φωτοτυπία λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ, όπου θα φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας.
Για να υποβάλετε την αίτησή σας σε οποιαδήποτε δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χρειάζεται ταυτότητα και να γνωρίζετε τον ΑΜΚΑ σας.
Πρέπει να σημειωθεί ότι όσοι δεν δηλώσουν οικογενειακό γιατρό θα χάσουν την δυνατότητα προληπτικού ελέγχου.
Υπάρχει χρονική προθεσμία για την εγγραφή;
Σύμφωνα με το σχέδιο του Υπουργείου Υγείας η προθεσμία για την εγγραφή στον οικογενειακό γιατρό έληγε στις 31 Δεκεμβρίου 2018. Η ίδια ημερομηνία είχε αναφερθεί ως
εναρκτήρια για την εφαρμογή του νέου συστήματος παραπομπών από τον οικογενειακό
στον ειδικευμένο γιατρό, ωστόσο η πραγματικότητα των ελλείψεων διαθεσίμων οικογενειακών γιατρών, δεν επιτρέπει να τηρηθεί η χρονική προθεσμία. Σιωπηρά έχει δοθεί επ΄
αόριστον παράταση.
Ο οικογενειακός γιατρός αμείβεται από τον ασθενή; Όχι. Δεν υπάρχει ιδιωτική
πληρωμή. Συγκεκριμένα η αποζημίωση του ιατρού γίνεται από την Πολιτεία και με βάση
την απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, η οποία προβλέπει ότι το
ανώτατο όριο αποζημίωσης βάσης ορίζεται σε 1 ευρώ για τους οικογενειακούς γιατρούς
του ΕΟΠΥΥ ! Η μηνιαία αποζημίωση υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την αποζημίωση
βάσης με το πλήθος των εγγεγραμμένων ανά ηλικιακή ομάδα και τον συντελεστή της
αντίστοιχης ηλικιακής ομάδας. Οι οργανώσεις των ιατρών αντιδρούν στην παραπάνω
απόφαση αποζημίωσής τους.
Η Πανελλήνια Ένωση Ιατρών ΕΟΠΥΥ, καταγγέλλει την «ενορχηστρωμένη προσπάθεια της Πολιτείας για άκρως εκβιαστική και άναρχη επιστράτευση ιατρών και πολιτών για την εγγραφή τους σε αυτό το σύστημα. Το δικαίωμα πρόσβασης του πολίτη σε
υπηρεσίες υγείας είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένο και οφείλει να είναι ανταποδοτικό
με τις καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές». Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ΙΣΑ, τονίζει
ότι «το νέο σύστημα βάζει πρόσθετα εμπόδια στην πρόσβαση του ασθενή στην περίθαλψή του καταστρατηγώντας την ελεύθερη επιλογή ιατρού και αποστερώντας τον από τις
υπηρεσίες του υψηλά εξειδικευμένου ιατρικού προσωπικού της χώρας».

Νοσοκομειακό/Χειρουργικό επίδομα για νοσηλεία σε
δημόσιο νοσοκομείο
Το νοσοκομειακό/χειρουργικό επίδομα καταβάλλεται
για νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
Το νοσοκομειακό επίδομα αφορά ημερήσια αποζημίωση
Ευρώ 25 για κάθε ημέρα παραμονής σε δημόσιο νοσοκομείο ή κλινική, ενώ το χειρουργικό επίδομα καταβάλλεται
στους ασφαλισμένους που υποβλήθηκαν σε χειρουργική
επέμβαση κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους. Το ύψος
του επιδόματος είναι ανάλογο της σοβαρότητας της επεμβάσεως, όπως αυτή κατατάσσεται σε δεδομένους ασφαλιστικούς πίνακες:
Ποσά σε Ευρώ
Μικρή 150
Μεσαία 300
Μεγάλη 440
Πολύ Μεγάλη 1.030
Εγκεφαλικά /
Καρδιολογικά (σοβαρό έμφραγμα) επεισόδια

Πολλοί συνάδελφοι δεν γνωρίζουν ότι η ΑΧΑ
Ασφαλιστική μας αποζημιώνει βάση του
Ομαδικού Ασφαλιστηρίου που έχουμε και για
την νοσηλεία μας σε Δημόσιο Νοσοκομείο.
Το ομαδικό ασφαλιστήριο της ΑΧΑ καλύπτει και
το προστατευόμενο μέλος του βιβλιαρίου υγείας
- σύζυγο - όχι τέκνο.
Παραθέτουμε απόσπασμα από την εγκύκλιο αρ.
8/10-1-18 της ALPHA BANK.

735

Ακολουθώντας τις εξής επιλογές:
«Για αποζημίωση ή χρήση προγράμματος υγείας πιέστε 2»
«Για την αποζημίωσή σας πιέστε 4»
«Για την αποζημίωσή σας από το Ομαδικό Νοσοκομειακό
Πρόγραμμα Προσωπικού της Alpha Bank πιέστε 2»
Για την αποζημίωση νοσηλείας σε δημόσιο/ιδιωτικό νοσοκομείο, ο ασφαλισμένος αποστέλλει απευθείας ο ίδιος,
με συστημένη αλληλογραφία, στην ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε.
τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι:
1.Συμπληρωμένο το συνημμένο στην παρούσα Έντυπο.
2.Εισιτήριο και εξιτήριο ή αντίγραφα επικυρωμένα από το
Δημόσιο νοσοκομείο.
3.Λεπτομερή ιατρική γνωμάτευση, ιδίως εάν κατά τη διάρκεια νοσηλείας υπήρξε χειρουργική επέμβαση.
4.Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Ασθενείας, όπου φαίνονται τα στοιχεία του ασφαλισμένου και
των εξαρτωμένων μελών.
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να αποστέλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση:

Υπογραμμίζεται ότι η αποζημίωση με τη μορφή επιδόματος παρέχεται για νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο και
με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν προσκομισθεί άλλα έξοδα προς αποζημίωση που να αφορούν τη συγκεκριμένη
νοσηλεία, μέχρι του ανωτάτου ορίου των Ευρώ 17.000
ετησίως.

ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε.
Μιχαλακοπούλου 48
115 28 ΑΘΗΝΑΙ
Τμήμα Ομαδικών Αποζημιώσεων Ζωής και Υγείας

Διαδικασία – απαιτούμενα δικαιολογητικά
Για διευκρινίσεις ή πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, οι ασφαλισμένοι μπορούν να απευθύνονται στην
ειδικη τηλεφωνική γραμμή εξυπηρετήσεως της εταιρίας
ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε.

Η μη τήρηση των ως άνω διαδικασιών θα έχει ως αποτέλεσμα την επιστροφή των δικαιολογητικών στον ασφαλισμένο και τη διακοπή της διαδικασίας αποζημιώσεως.

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 210726 8000

Υπ’ όψιν κ.κ. Κ. Καζάκου / Ε. Μπρούβα

Για επιπλέον διευκρινήσεις, την πλήρη εγκύκλιο και το
έντυπο της αίτησης επικοινωνήστε με το Σύλλογο μας,
Πανεπιστημίου 38, τηλ. 2103615765.
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Διαφημίσεις επαγγελμάτων τέκνων, συναδέλφων συνταξιούχων ΙΛΤΕ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤ. ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΟΥ
ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΑΝΑΣΤ. ΒΛΑΧΟΓΕΩΡΓΟΥ
Βερανζέρου 15 & Πατησίων 14
ΤΚ 106 77 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 210 3801984 κιν. 6938 528574 & 6934 507466
e-mail: mvlachogeorgou@yahoo.gr

EPAVLIS METEORA SUITES HOTEL
ΝΙΚΟΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

(Γιος του συναδέλφου Τάκη Νικολογιάννη-από την Καλαμπάκα)

Ξενοδοχείο επιπλωμένων διαμερισμάτων
(Ειδικές τιμές για τα μέλη του Συλλόγου μας)
Οδός Πρωτομαγίας, Καλαμπάκα, Τρίκαλα
Τηλ. 2432024830 κιν. 6988804480 fax 2432024832
nspiros@otenet.gr – www.hotel-epavlis.gr
Οι σουίτες του Έπαυλις συνδυάζουν την πολυτέλεια
του ξενοδοχείου, τη ζεστασιά του ξενώνα, τη
μοναδικότητα των Μετεώρων και προσφέρουν την
απόλυτη θέα στα επιβλητικά Μετέωρα πίνοντας ένα
ποτό μπροστά στο τζάκι ατενίζοντας τα ρομαντικά
και φωτισμένα Μετέωρα!

Άντζελα Π. Νικήτα, Psych MA
Κλινικός Ψυχολόγος-Ψυχολόγος της ΥγείαςΚέρκυρα
Απόφοιτος Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών
Κάτοχος Clinical & Health Psych MA του
Eotvos Lorand University of Budapest
Μητροπολίτου Μεθοδίου 3, 2ος όροφος-Κέρκυρα
Τηλ.: 2661042725, Κιν.: 6944616712
angelanikita2@hotmail.com
www.facebook.com/corfupsychologist

ΣΤΑΥΡΟΣ - ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΤΖΑΜΤΖΗΣ
Ψυχολόγος
Απόφοιτος Α.Π.Θ.
Αντιπρόεδρος Πανελληνίου Ψυχολογικού
Συλλόγου
Αριστείδου 2, Βότση
Καλαμαριά - Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 6986 610 110
email: stavtzampsy@gmail.com
επισκέψεις και κατ’ οίκον

Η Four Elements Seeds δημιουργήθηκε από την αγάπη μας για τη φύση και το σεβασμό μας σε ένα μοναδικό,
γενναιόδωρο και ευεργετικό φυτό, την κάνναβη.
Συνεργαζόμενοι με τις πιο γνωστές τράπεζες σπόρων στον κόσμο δημιουργήσαμε μια συλλογή σπόρων
κάνναβης που θα ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό συλλέκτη. Στη Four Elements Seeds όμως δεν θα
βρείτε μόνο μια ενημερωμένη και πλούσια τράπεζα σπόρων. ‘Εχετε στην διάθεση σας και μια μεγάλη συλλογή
προϊόντων CBD (κανναβιδιόλης), κατασκευασμένα με τις υψηλότερες προδιαγραφές, απολύτως νόμιμα και
ασφαλή, καθώς και προϊόντα περιποίησης εμπλουτισμένα με έλαια κάνναβης.
Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία, την εμπειρία αλλά και την περιέργειά μας να εμπλουτίζουμε συνεχώς τις
γνώσεις μας, είμαστε πάντα έτοιμοι και πρόθυμοι να απαντήσουμε στις απορίες και τις ανάγκες σας. Είτε
λοιπόν είστε συλλέκτης σπόρων, είτε επιλέγετε CBD προϊόντα, η Four Elements Seeds δημιουργήθηκε για
όλους εσάς!
Ευτυχία Καπέτα
Ηρακλειδών 51 Θησείο
Τηλ. Επικ. +30 210-3473354 Email: info@4elementsseeds.gr www.4elementsseeds.gr
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1992: Το πρωτοποριακό Ινστιτούτο Τραπεζικών Στελεχών
της Ιονικής Εκπαιδευτικής
Από το αρχείο της συναδέλφου Γεωργίας Χαλούλου-Καραντινού, π. Προϊσταμένης ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ

Απόφοιτοι συνάδελφοι του Ινστιτούτου, μετά την τελετή απονομής της
Βεβαίωσης Σπουδών.

Σπουδαστές του Ινστιτούτου σε μια από τις δέκα (10) εκπαιδευτικές
αίθουσες.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ
Το Ινστιτούτο Τραπεζικών Στελεχών της Ιονικής Τράπεζας ιδρύθηκε το 1992 και είχε σκοπό τη δημιουργία
στελεχών υψηλής στάθμης με επιστημονική κατάρτιση
σε χρηματοπιστωτικά και οργανωτικά θέματα. Τα μαθήματα του Ινστιτούτου κάλυπταν βασικές οικονομικές
γνώσεις, χρηματοοικονοικονομικά θέματα, νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα καθώς και όλα τα πεδία που
αφορούν την οργάνωση και λειτουργία της Τράπεζας.
Με το Ινστιτούτο δινόταν η δυνατότητα στους λειτουργούς εκείνους που δεν είχαν σπουδάσει σε Ανώτατες
Οικονομικές Σχολές, να έχουν σημαντικές προοπτικές
εξέλιξης στο εργασιακό χώρο.

μία. Οι τριτοετείς υπέβαλαν διπλωματική εργασία και σε
όλους τους αποφοίτους εχορηγείτο Βεβαίωση Σπουδών.
Οι απόφοιτοι του Ινστιτούτου της Ιονικής, έπαιρναν στο
εξής επίδομα Ινστιτούτου 16%, βαθμολογική προώθηση
τριών ετών και τρία μισθολογικά κλιμάκια. Οι δε πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ που αποφοιτούσαν από το Ινστιτούτο
ελάμβαναν βαθμολογική προώθηση ενός έτους.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Τον Σεπτέμβριο κάθε χρόνου, διεξάγονταν οι Εισαγωγικές Εξετάσεις στο Ινστιτούτο Τραπεζικών Στελεχών
της Ιονικής Τράπεζας. Δικαίωμα συμμετοχής είχαν οι
υπάλληλοι που ήταν ενταγμένοι στο μόνιμο και κύριο
προσωπικό. Οι εισαγωγικές εξετάσεις περιλάμβαναν
δοκιμασία (test) γλωσσικού και αριθμητικού συλλογισμού και δοκιμασία σε μία ξένη γλώσσαν της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το πρόγραμμα σπουδών ήταν τριετές και η φοίτηση
ήταν υποχρεωτική. Στο Ινστιτούτο λειτουργούσαν δύο
τμήματα: Α) Το τμήμα Αθηνών, στο οποίο φοιτούσαν οι
εργαζόμενοι σε Διευθύνσεις και Υποκαταστήματα του
Νομού Αττικής, χωριζόταν σε δύο διδακτικά εξάμηνα
και τα μαθήματα διεξάγονταν δύο φορές την εβδομάδα.
Β) Το τμήμα Επαρχίας στο οποίο φοιτούσαν υπάλληλοι
εκτός Αττικής, ήταν ταχύρυθμο, περιλάμβανε δύο διδακτικές περιόδους διαρκείας πέντε εβδομάδων η καθε-

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Το πρόγραμμα σπουδών του Ινστιτούτου της Ιονικής
Εκπαιδευτικής καταρτιζόταν σύμφωνα με τα σύγχρονα δεδομένα στον τραπεζικό τομέα και τις οικονομικές
εξελίξεις τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Σε κάθε
εξάμηνο διδάσκονταν τέσσερα μαθήματα. Η διάρκεια
κάθε μαθήματος ήταν 42 ώρες. Στο Ινστιτούτο διδάσκονταν τόσο μαθήματα υποδομής (Οικονομία, Μαθηματικά, Λογιστική, Βασικές Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης), όσο και ειδικότερα μαθήματα σχετικά με χρηματοοικονομικά και τραπεζικά θέματα (Χρηματοοικονομική
Ανάλυση και Διοίκηση, Επενδύσεις, Διεθνής Τραπεζική, Σύγχρονα Χρηματοπιστωτικά Μέσα, Marketing και
Management). Στο 6ο εξάμηνο οι σπουδαστές έκαναν
πρακτική εξάσκηση σε κεντρικές Διευθύνσεις της Τράπεζας και θεωρητική εκπαίδευση σε όλες τις τραπεζικές
εργασίες διάρκειας 20 ωρών. Το πρόγραμμα σπουδών
του Ινστιτούτου περιλάμβανε και την εκμάθηση λογισμικών πακέτων πληροφορικής, λειτουργικά συστήματα,
λογιστικά φύλλα, επεξεργασία κειμένου και διαχείριση
βάσης δεδομένων. Όλα τα μαθήματα τα δίδασκαν Πανεπιστημιακοί Καθηγητές, καταξιωμένοι στον ακαδημαϊκό
χώρο.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Η Εκπαιδευτική Επιτροπή αποτελείτο από πέντε Πα-

Το προσωπικό της ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ το 1996: Χριστίνα Γαλιατσάτου-Γενική Διευθύντρια, Γιώργος Κολλάτος-Υποδιευθυντής,
Γεωργία Χαλούλου-Καραντινού-Προϊσταμένη, Μαρία Φουσάρα-Μπάμπου-Προϊσταμένη, Κασσάνδρα Μελισσηνού-Τσαρούχα-Προϊσταμένη, Γωγώ Ζαφειράκη-Παπαδούδη-Προϊσταμένη, Μαργαρίτα Τσιώλη,
Κατερίνα Καλαποθαράκου, Εύα Δαφνομήλη, Αμαλία Πολάκη, Μαρία
Κοντούλη, Κατερίνα Ραγκούση, Γιάννης Κωνσταντόπουλος και Μαρία
Σκυλογιάννη.

νεπιστημιακούς Καθηγητές που δίδασκαν στο Ινστιτούτο. Είχε συμβουλευτικό χαρακτήρα και ασχολείτο με
θέματα διδακτέας ύλης και εκπαιδευτικών βοηθημάτων
του Ινστιτούτου. Η Επιτροπή έκανε προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ιονικής Εκπαιδευτικής, για συνεχή βελτίωση του προγράμματος.
ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ & ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Η Ιονικής Εκπαιδευτική ήταν στελεχωμένη (το 1996)
με δεκαοκτώ εξειδικευμένα άτομα, υπαλλήλους της Ιονικής Τράπεζας και στελέχη από την αγορά. Είχε έδρα
στο επταώροφο Εκπαιδευτικό Κέντρο της Τράπεζας,
Χαριλάου Τρικούπη 15 και διέθετε άριστη υλικοτεχνική υποδομή. Λειτουργούσαν δέκα (10) εκπαιδευτικές
αίθουσες, πλήρως εξοπλισμένες, συνολικής δυναμικότητος 180 εκπαιδευομένων. Η Βιβλιοθήκη της Ιονικής
Τράπεζας λειτουργούσε στον πρώτο όροφο του Εκπαιδευτικού Κέντρου, ήταν δανειστική και διέθετε 3.000
τίτλους βιβλίων και περιοδικών, ελληνικών και ξενόγλωσσων χρηματοπιστωτικού κυρίως περιεχομένου.
Εκτός από την άρτια κτιριακή υποδομή, η Εκπαιδευτική
διέθετε και αξιόλογο υλικοτεχνικό εξοπλισμό σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και λογισμικά προγράμματα,
για την υλοποίηση των αντίστοιχων σεμιναρίων. Το μηχανογραφικό δίκτυο της Εκπαιδευτικής επικοινωνούσε
με την κεντρική μηχανογραφική βάση δεδομένων της
Τράπεζας για την άμεση πρόσβαση σχετικά με τα υπηρεσιακά και εκπαιδευτικά στοιχεία του προσωπικού.

Η ΑΓΣΣΕ σήμερα
Δυστυχώς οι συνταξιούχοι η μεγαλύτερη κοινωνική
ομάδα της χώρας αφού με τις οικογένειές τους αποτελούν το 50% του ενεργού πληθυσμού βρίσκονται υπό
διωγμό.
Οι κυβερνήσεις πέφτουνε μα οι περικοπές μένουν και
συνεχίζονται κάθε χρόνο.
Οι κρατούντες του καταχρεωμένου πολιτικού συστήματος συνεχίζουν ανερυθρίαστα στη μέχρι σήμερα
ανάλγητη, προκλητική, αχαρακτήριστη και απαράδεκτη
οικονομική πολιτική της λιτότητας βάσει των μνημονιΟ Πρόεδρος της ΑΓΣΣΕ
ακών υποχρεώσεων που έχουν υπογράψει ανίκανοι να
συνάδελφος, Γιάννης
αντιδράσουν στις επιθυμίες και διαταγές των πατρώνων
Ιορδανίδης.
τους σε βάρος των πολιτών της χώρας μας.
Η καθημερινότητα και ο προγραμματισμός όλοκληρης της οικογενειακής ζωής
μας κυριαρχείται από την αρνητική συγκυρία που αναφέρεται:
•στο τσουνάμι τόσο των περικοπών στις κύριες και επικουρικές συντάξεις μας
•στην καθιέρωση της υπερφολόγησης πχ. ΕΝΦΙΑ .κλπ.
• στην πραγματική και αντικειμενική αδυναμία να αντιμετωπίσουμε στοιχειωδώς τις δανειακές μας υποχρεώσεις προς τις Τράπεζες και τις εφορίες.
Μη σας διαφεύγει ότι η ΑΓΣΣΕ παρακολουθεί με σύνεση, συνέπεια, υπευθυνότητα
και χωρίς εντυπωσιασμούς όλες αυτές τις οδυνηρές επιπτώσεις του πρόσφατα ψηφισθέντος αντιασφαλιστικού Νόμου Κατρούγκαλου που τελικά είναι η ταφόπλακα
των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών μας δικαιωμάτων.
Ας γνωρίζουν οι κυβερνώντες ότι οι συνταξιούχοι έχουν και κρίση και μνήμη,
επομένως μην τους υποτιμούν.
Βρισκόμαστε σήμερα εδώ γιατί πιστεύουμε στις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης. Ο Νόμος Κατρούγκαλου θεωρούμε ότι είναι αντισυνταγματικός και θα πρέπει να καταργηθεί.

Το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας πρέπει να επανέλθει στα επίπεδα του 2012.
Έτσι μόνο θα δικαιωθούμε σαν συνταξιούχοι, αλλά και έτσι μόνο θα συμβάλουμε
στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας αφού η συνεχής μείωση της ζήτησης έχει συντελέσει στην δημιουργία της ανεργίας, τα κόκκινα δάνεια, τους πλειστηριασμούς
στις ανεξόφλητες πληρωμές σε Οργανισμούς και τρίτους στην μη καταβολή των
φόρων κλπ.
Η ΑΓΣΣΕ θα αγωνισθεί μέχρι να καταλάβουν οι θεσμικοί παράγοντες ότι οι συνταξιούχοι είναι μεν απόμαχοι της ενεργούς απασχόλησης αλλά όχι απόκληροι της
κοινωνίας και δεύτερης κατηγορίας πολίτες.
Οι συνταξιούχοι μπορούν με την οργανωμένη δύναμη τους να ενισχύσουν την
φωνή τους και να κατακτήσουν το ρόλο και την θέση που τους ανήκουν στην ελληνική κοινωνία.
Πρέπει το σπιράλ θανάτου στο οποίο έχουμε μπει να γίνει σπιράλ ζωής για όλους
τους Έλληνες. Μόνο έτσι θα δούμε επενδύσεις ,επιστροφή των καταθέσεων, ανάπτυξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και μείωση της ανεργίας, των κόκκινων
δανείων κ.λπ.
Επενδύσεις σε νεκροταφεία δεν κάνει κανείς, και οι Έλληνες σήμερα είναι ζωντανοί νεκροί.
Απαιτείται κατόπιν τούτου να έχουμε καθολική συστράτευση, ομοψυχία , αγωνιστική διάθεση αλληλεγγύη και ελπίδα ότι το δίκαιο είναι με το μέρος μας και θα
κερδίσουμε.
Ενιαίο φορέα συντάξεων η Πολιτεία, ΑΓΣΣΕ εμείς.
Ενιαίο φορέα Επικουρικής ασφάλισης η Πολιτεία, ΑΓΣΣΕ εμείς.
Ενιαίο φορέα Υγείας η Πολιτεία, ΑΓΣΣΕ εμείς, μόνο έτσι μπορούμε να πορευτούμε. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.
Συνάδελφοι να θυμάστε δεν θα σταματήσουν αν δεν τους σταματήσουμε και θα
τους σταματήσουμε. Μπορούμε όλοι ΜΑΖΙ.
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ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΙΑΤΟΥ 1988. Από το φωτογραφικό αρχείο του συνάδελφου Παναγιώτη
Αντωνόπουλου – Κιάτο.
ΙΟΝΙΚΗ ΣΟΦΙΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ - ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1994. Από το φωτογραφικό αρχείο του
συναδέλφου Λευτέρη Θεοδώρου.

ΙΟΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΛΤΕ 1985.
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ 1983. Συνάδελφοι σπουδαστές του Ινστιτούτου Τραπεζικών Σπουδών στο μπαλκόνι της
ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ. Από το φωτογραφικό αρχείο του συνάδελφου Παναγιώτη Αντωνόπουλου –
Κιάτο.

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1988. Από το φωτογραφικό αρχείο του
συνάδελφου Λευτέρη θεοδώρου.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 2003. Ενημερωτική συνάντηση συναδέλφων-ΣΣΙΛΤΕ.
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ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ. Αντωνόπουλος Ευάγγελος Διευθυντής, Κακέτσης Δημήτριος,
Προϊστ. Χορηγήσεων, Καραγιάννης Νικόλαος Προϊστ. Εμπορικού, Μπρούσκαρης Πανάγος Προϊστ.
Καταθέσεων, Μουστακάτος Αναστάσιος Συνάλλαγμα και Λογιστήριο, Κολτσίδας Δημήτριος Χορηγήσεις,
Μάτσας Μίνως Χορηγήσεις, Χιώτης Χρήστος Teller, Βαδαλούκα Σεβαστή Teller, Καπελές Γρηγόρης Teller,
Κανατσούλης Βασίλειος, Γερομιχάλη Κωνσταντίνα.

