
Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 
ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

ΔΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ - ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ - ΧΡΟΝΟΣ 18ος
ΣΣΙΛΤΕ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 38, Τ.Κ.106 79 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.210 3615765, 210 3640541 - FAX 210 3614287 - www.syntaxilte.gr

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΦΥΛΛΟΥ

91

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

201932
75

Συνάδελφοι, ο Σύλλογός μας μετά την κα-
λοκαιρινή περίοδο με την πολιτική αλλαγή, 
τις αποφάσεις του ΣτΕ και του Αρείου Πάγου, 
τις εξελίξεις στις Τράπεζες και στα κόκκινα 
δάνεια, τις επερχόμενες αλλαγές στο ασφα-
λιστικό και στο φορολογικό σύστημα, σας 
ενημερώνει υπεύθυνα και αναλυτικά για όλα 
τα ζητήματα που αφορούν τους συνταξιού-
χους μας.

Στις σελίδες 3η, 4η 5η και 6η της παρούσας 
εφημερίδας μας, περιγράφονται  τα δεδομέ-
να, οι εξελίξεις, οι προοπτικές και οι διεκδι-
κήσεις του Συλλόγου μας, της Ομοσπονδίας 
και της Συνομοσπονδίας των Συνταξιούχων 
και των υπολοίπων θεσμοθετημένων συνδι-
καλιστικών ενώσεων.

Πιο συγκεκριμένα αναλύονται τα σχε-
τικά με την Κύρια Σύνταξη (Αλλαγές στο 
ν.4387/2016-Νόμος Κατρούγκαλου, Επι-
στροφή Αναδρομικών Κύριας Σύνταξης και 
Δώρων, Ομαδικές Αγωγές Δικαιούμενα 
ποσά 1.300 συνταξιούχων ΙΛΤΕ, καταβο-
λή 13ης Σύνταξης, 4.608 ευρώ το ανώτατο 
πλαφόν στις Συντάξεις, Συντάξεις Χηρείας, 

Έκδοση Ενημερωτικών Σημειωμάτων Συ-
ντάξεων). Επικουρική Σύνταξη ( Ένταξη της 
Επικουρικής μας Σύνταξης στο ΕΤΕΑΕΠ, 
Αναίρεση ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ για τα Αναδρομικά μας 
στον Άρειο Πάγο). Εφάπαξ. Φορολογικές 
Εξαγγελίες για Μισθωτούς και Συνταξιού-
χους από 01/01/2020. Κατάργηση της Ειδι-
κής Εισφοράς Αλληλεγγύης. Νέο Φορολο-
γικό και Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο. Φορολο-
γικές μας Υποχρεώσεις Επόμενων Μηνών. 
Ακατάσχετο Λογαριασμού Σύνταξης. Μειώ-
σεις Σύνταξης Εργαζόμενων Συνταξιούχων. 
«Κόκκινα Δάνεια»-Ρυθμίσεις. Επιβράβευση 
Συνεπών Δανειοληπτών. Ψηφιοποίηση Τρα-
πεζών, Εθελουσίες Αποχωρήσεις, Τιτλοποιή-
σεις. Ομαδικά Ασφαλιστήρια ΑΧΑ. Συνεργασία 
με Πολυϊατρείο Συλλόγου Alpha Bank. Για-
τρός Συλλόγου. Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασθενείας. 
Παροχές Συλλόγου στα τέκνα συναδέλφων.

Για κάθε διευκρίνιση, σε κάθε ζήτημα προ-
στασίας και προαγωγής των οικονομικών, 
ασφαλιστικών συμφερόντων των συνταξιού-
χων και θεμάτων υγείας, επικοινωνήστε μαζί 
μας. (σελ. 3, 4, 5, 6).

Για τις Συλλογικές Συμβά-
σεις, τις εργασιακές σχέσεις, 
για την επιστροφή των
παράνομων περικοπών 
(2012-2018) των συνταξι-
ούχων και την αναβάθμιση 
των Δημοσίων Υπηρεσιών 
Υγείας.

Σελ. 8

Στις 12 Νοεμβρίου 2019 το 
Απολογιστικό Συνέδριο της ΟΣΤΟΕ

Επιτυχημένη η εκδρομή του Συλλόγου μας 
στο Ναύπλιο το Σάββατο 28/9/2019

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ - ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ - ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

Επισκόπηση όλων 
των θεμάτων των συνταξιούχων μας

Απεργίες ΓΣΕΕ-ΕΚΑ-ΑΔΕΔΥ-
ΟΤΟΕ-ΑΓΣΣΕ-ΟΣΤΟΕ 

(24/09/19 & 02/10/19)

Οι διεκδικήσεις 

της ΑΓΣΣΕ 

για τους 

συνταξιούχους μας

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ – Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

Υπόμνημα της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων Τραπεζικών στο 
νέο Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης για την ένταξή μας 
στο Κρατικό Επικουρικό ΕΤΕΑΕΠ.

Με πλήρη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η εκ-
δρομή του Συλλόγου μας στο Ναύπλιο με 105 

συμμετέχοντες και την παρουσία των συνα-
δέλφων συνταξιούχων από το Άργος και το 
Ναύπλιο.

«Κάλλιον του 
θεραπεύειν 

το προλαμβάνειν» Σελ. 7 
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ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πανεπιστημίου 38, Αθήνα, ΤΚ 10679
Τηλ. 2103615765, Fax 2103614287
Ιστοσελίδα: www.syntaxilte.gr, 
Email: info@syntaxilte.gr

FACEBOOK: ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΟΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
*ΓΙΑΤΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΛΤΕ
Πανεπιστημίου 44, 5ος όροφος Αθήνα
Τηλ. 2106844662, ΚΙΝ. 6932246006.

*ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε.
Μιχαλακοπούλου 48, Αθήνα, ΤΚ 11528
Τμήμα Ομαδικών Αποζημιώσεων
Τηλ. 2107268706, Fax 2107268865

*ΤΑΠΙΛΤ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ΚΛΑΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ)
Δραγατσανίου 8 (Πλ. Κλαυθμώνος), 
Αθήνα ΤΚ 10559
Τηλ. 2103302109, Fax 2103302151

*ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ –ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
Ευπόλιδος 8 (2ος όροφ.),  Αθήνα, ΤΚ 10551
Τηλ. 2103240791, Fax 2103248004

*ΕΦΚΑ-ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ)
Χαρ. Τρικούπη 6-8-10, Αθήνα, ΤΚ 10679
Τηλ. Γραμματεία 2103605547, Τηλ. Παροχές 
2103641619, Fax  2103605545

* ΕΤΑΕΠ-ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΠΑΞ)
Ακαδημίας 58 κ Ιπποκράτους , Αθήνα, ΤΚ 10682

Τηλ. 2103676945, 2103676944
Ιστοσελίδα: www.taapt.gr

*ALPHA BANK (ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)
Σταδίου 40, Αθήνα, TK 10252
Τηλ. 2103260000, Fax 2103265438
Ιστοσελίδα: www.alpha.gr

*O.Σ.T.O.E.-ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ 
ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
Πανεπιστημίου 34 (2ος όροφ.) Αθήνα, ΤΚ 10679
Τηλ. 2103617880, Fax 2103617882
Ιστοσελίδα: www.ostoe.gr, 
Email: ostoe@otenet.gr

*ΑΝΩΤΑΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.)
Βούλγαρη 1, Αθήνα, ΤΚ 10437
Τηλ. 2105244908, Fax 2105263391
Ιστοσελίδα: www.agsse.gr, 
Email: agsse2006@gmail.com

* Ο.Τ.Ο.Ε. – ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛ-
ΛΗΛΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Βησσαρίωνος 9, Αθήνα, ΤΚ 10672
Τηλ. 2103388270, Fax 2103640429
Ιστοσελίδα: www.otoe.gr, Email: otoe@otoe.gr

*ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ALPHA BANK
Σταδίου & Σανταρόζα 1, Αθήνα, 
Τ.Κ. 10564
Τηλ. 2105201800 εσώτ. 1
Τσιμισκή 85, Θεσ/νίκη, Τ.Κ. 546 21
Τηλ. 2105201800 εσώτ. 2

«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-ΓΚΛΑΒΟ-
ΠΟΥΛΟΥ, ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΔΕΛΗ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ, ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ, 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΦΗΣ.

 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ/ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Alkodi Group, www.alkodi.gr  

e-mail:print@alkodi.gr 
Τηλ.: 2110121994

  Απεβίωσε  στις 18 Αυγούστου 2019 στην Πάτρα, η συνάδελφος συνταξιούχος 
Παπαχρήστου - Γασπαρινάτου Iωάννα ετών 68.
  Απεβίωσε στις 26/8/2019 στις Σέρρες σε ηλικία 74 ετών ο συνάδελφος 
συνταξιούχος Αγγελίδης Χρήστος.
  Απεβίωσε στην Θεσσαλονίκη σε ηλικία 94 ετών, ο συνάδελφος συνταξιούχος 
Αδαμαμάς Κωνσταντίνος.
  Απεβίωσε στην Αθήνα σε ηλικία 89 ετών, ο συνάδελφος συνταξιούχος 
Καρανάσος Δημήτριος.
  Απεβίωσε σε ηλικία 72 ετών στην Πάτρα ο συνάδελφος συνταξιούχος 
Ζαφειρίου Αθανάσιος. 
  Απεβίωσε στις 3/10/2019 στην Αθήνα σε ηλικία 75 ετών, ο συνάδελφος 
συνταξιούχος Αντώνης Λάβδας.
  Απεβίωσε την Τετάρτη 4 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα ο πρώην Γενικός 
Διευθυντής της Ιονικής Τράπεζας Δημήτριος Φραγγέτης.

Το Δ.Σ.του Συλλόγου μας εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους τους. 

ΙΟΝΙΚΑ ΠΕΝΘΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΝΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΧΗΡΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ

Σε 57.522 ανέρχεται ο συνολικός αριθμός των 
συντάξεων χηρείας για τις οποίες ο ΕΦΚΑ πίστω-
σε στις 27/9/2019  αυξημένες νέες συντάξεις χη-
ρείας (από 50% σε 70%) που αναλογούν σύμφωνα 
με τον νόμο 4611/2019, ο οποίος ψηφίστηκε τον 
περασμένο Μάιο. Αυτός ο νόμος δημοσιεύθηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 17 Μαΐου 
2019 και οι ρυθμίσεις που αφορούν τις αυξήσεις 

των συντάξεων χηρείας είχαν άμεση εφαρμογή
Ολοκληρώθηκε έτσι η οριστική επίλυση του ζητήματος της έκδοσης και αναπροσαρ-

μογής των νέων συντάξεων χηρείας που εκκρεμούσαν από τις 16/5/2016 και μετά, 
καθώς και ο επανυπολογισμός των αυξήσεων που δικαιούνται οι δικαιούχοι, ώστε η 
σύνταξή τους να υπολογιστεί επί του 70% της σύνταξης του θανόντος και όχι επί του 
50%.

Σημειώνεται ότι στις 30 Οκτωβρίου 2019 θα καταβληθούν στους δικαιούχους 
και αναδρομικά πέντε μηνών (η διαφορά του ποσοστού της σύνταξης από 50% 
σε 70%, από Ιούνιο μέχρι και Οκτώβριο 2019). Χρήσιμα Τηλέφωνα και Διευθύνσεις για τους 

Συνταξιούχους της Ιονικής Λαϊκής Τράπεζας

Κατάθεση στεφάνου στο χώρο του 
Πολυτεχνείου από τον ΣΥΛΛΟΓΟ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΛΑΪΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ το 1984.
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ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟ ν. 4387/2016 
(ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ)

 Νέος ασφαλιστικός Νόμος θα κατατεθεί στη Βου-
λή το αμέσως επόμενο διάστημα και βαρόμετρο για 
τις αλλαγές που θα προκύψουν στον Νόμο Κατρού-
γκαλου, όσον αφορά την ανταποδοτικότητα των συ-

ντάξεων, θα αποτελέσει η απόφαση του ΣτΕ που εκδόθηκε στις 4-10-2019. 
Από κυβερνητικής πλευράς λέγεται ότι για την ανταποδοτικότητα των συ-
ντάξεων σχεδιάζεται η καθιέρωση νέων, βελτιωμένων συντελεστών ανα-
πλήρωσης και ιδιαίτερα για όσους έχουν περισσότερα χρόνια ασφάλισης, 
ιδιαίτερα δε για τους έχοντες άνω των 30 ετών ασφάλιση, οι οποίοι θα παίρ-
νουν μεγαλύτερη ανταποδοτική σύνταξη.

Υπενθυμίζεται ότι για τους περισσότερους από τους 3.000 συνταξιού-
χους της Ιονικής η νέα σύνταξη μετά τον επανυπολογισμό έχει θετικό 
πρόσημο (αρνητική προσωπική διαφορά), καθ΄ όσον στο παρελθόν εί-
χαμε αυξημένες κρατήσεις στο ΤΑΠΙΛΤ σε σχέση με άλλους κλάδους 
συντάξεων ασφαλισμένων και προβλέπεται αύξηση της σύνταξης των 
ωφελουμένων συναδέλφων. 

Σημειώνεται ότι την 1-1-2020 πρέπει να μας καταβληθεί η δεύτερη δόση 
(1/5 και ισόποσα εντός 5 ετών, από 01-01-2019 έως και 01-01-2023) της 
προσαύξησης του ποσού της σύνταξης σε εκατοντάδες συνταξιούχους της 
Ιονικής που είχαν θετική διαφορά (το καταβαλλόμενο ποσό ήταν μικρότερο 
αυτού που προέκυψε από τον επανυπολογισμό του ν.4387/2016).  

Επισκόπηση όλων των θεμάτων 
των συνταξιούχων μας

ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣÜ
Ψηφίστηκε στις 14/5/2019 στη Βουλή και καταβλήθηκε μετά από μία 

εβδομάδα σε 2.523.038 ωφελούμενους συνταξιούχους η «λεγόμενη 13η 
Σύνταξη».

Οι συνταξιούχοι με κύρια σύνταξη έως 500 ευρώ έλαβαν το 100% δηλαδή 
μία πλήρη σύνταξη. Οι συνταξιούχοι με κύρια σύνταξη από 501 ευρώ και 
πάνω έλαβαν από 30% έως  και 70% της σύνταξής τους.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του νέου Υπουργού Οικονομικών στις 30/8/2019 
και του Πρωθυπουργού στην Δ.Ε.Θ στις 7/9/2019 «διατηρείται και θα κα-
ταβληθεί τον Δεκέμβριο του 2020 (μετά από 15 μήνες) το ποσό που δό-
θηκε στους συνταξιούχους τον Μάιο του 2019 το οποίο ισοδυναμούσε για 
την πλειοψηφία των ασφαλισμένων με το 1/3 της 13ης σύνταξης. Όμως 
κυριολεκτικά ολοκληρωμένη 13η σύνταξη επί του παρόντος δεν υπάρχει 
η δυνατότητα να χορηγηθεί».

Στις 4.608 ευρώ τον μήνα θεσπίστηκε το ανώτα-
το μηνιαίο πλαφόν κάθε κύριας σύνταξης ή αθροί-
σματος κύριων συντάξεων, γήρατος, αναπηρίας και 
θανάτου που θα χορηγεί ο ΕΦΚΑ, έπειτα από κοινή 
τροπολογία που κατέθεσαν στη Βουλή οι συναρμό-
διοι υπουργοί. Αν οι συντάξεις που έχουν ήδη απο-
νεμηθεί ή επανυπολογισθεί είναι υψηλότερες των 

4.608 ευρώ, τότε οι συντάξεις αυτές προσαρμόζονται στο νέο όριο.   

Πιστώνονται τα αναδρομικά και οι αυξήσεις των συντάξεων χηρεί-
ας. Σύμφωνα με τον Νόμο 4611/2019 ο οποίος ψηφίστηκε στις 17 Μαΐου 
2019 καταργήθηκαν τα όρια ηλικίας και αυξήθηκαν σε 70% από 50% οι 
νέες συντάξεις χηρείας που εκκρεμούσαν από τις 16/5/2016. Σε εφαρμογή 
των παραπάνω πιστώνονται με τις συντάξεις, Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2019 
αυξημένες οι νέες συντάξεις χηρείας στους δικαιούχους και καταβάλλονται 
αναδρομικά 4 μηνών.

Με πρωτοβουλία του Προεδρείου του Συλλόγου μας πραγματοποιήθη-
κε συνάντηση συνεργασίας με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα της 
Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος για το ζήτημα 
της διαφορετικής καταβολής συντάξεων χηρείας στις Τράπεζες (60% οι πα-
λαιοί δικαιοδόχοι και 70% οι νέοι).

Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας απέναντι στην ΑΓΣΣΕ η οποία στην πρό-
σφατη συνάντησή της με την Διοίκηση του ΕΦΚΑ, έθεσε το θέμα του επανα-
καθορισμού όλων των συντάξεων χηρείας (παλαιών και νέων) στο 70%.

Ο ΣΣΙΛΤΕ έθεσε το ζήτημα και στην Ομοσπονδία Συνταξιούχων Τραπεζι-
κών Ελλάδας – ΟΣΤΟΕ, καθόσον δεν αφορά μόνο τις 200 και πλέον συντά-
ξεις χηρείας της Ιονικής αλλά χιλιάδες στα Τραπεζικά Ταμεία.

ΕΚΔΟΘΗΚΕ Η ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Σ.τ.Ε. 
ΓΙΑ ΤΟ ν.4387/2016 (ν. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ) 

Εκδόθηκε την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019 μετά από 32 μήνες από την 
εκδίκασή της, η περίληψη της απόφασης του Σ.τ.Ε. σχετικά με την αντισυ-
νταγματικότητα του ν.4387/2016. Η απόφαση αφορά 2.750.000 συνταξιού-
χους και τα πέντε (5) βασικά σημεία που κρίθηκαν μεταξύ άλλων αντισυ-
νταγματικά αναφέρονται στα εξής:
1.Εισφορές επαγγελματιών. 2.Εισφορές αυτοαπασχολούμενων. 3.Υπολογι-
σμός Επικουρικών. 4.Οι περικοπές συντάξεων άνω των 1.300 ευρώ. 5.Πα-
ράνομο το ποσοστό αναπλήρωσης.

Τα ανωτέρω δεν έχουν αναδρομική ισχύ και από την επομένη της δη-
μοσίευσης της απόφασης (5/10/2019) «μπαίνει κόφτης» στην διεκδίκηση 
των αναδρομικών με νέες αγωγές. Οι παλιές αγωγές είναι εντός δικαστικών 
διεκδικήσεων για ορισμένες περιπτώσεις αναδρομικών.

Ο εργατολόγος συνεργάτης του Συλλόγου μας Δημήτρης Μπούρλος, υπο-
στηρίζει ότι οι διεκδικήσεις παραμένουν «ζωντανές» από τον Ιούνιο του 
2015 μέχρι και τις 31/12/2018 αφού στην πράξη οι επανυπολογισμένες 
συντάξεις έκαναν την εμφάνισή τους στο σύστημα την 1/1/2019. Στο αμέ-
σως επόμενο διάστημα αναμένεται η αναλυτική δημοσίευση ολόκληρης της 
απόφασης του Σ.τ.Ε. προκειμένου να εξαχθούν τα οριστικά συμπεράσματα.

Μετά την παραπάνω απόφαση του Σ.τ.Ε. η Κυβέρνηση υποχρεούται 
εντός εξαμήνου να ψηφίσει νέο Ασφαλιστικό Νόμο για να καλυφθεί το 
κενό. Ο νέος νόμος θα πρέπει να είναι σύμφωνος και με τις αποφάσεις 
του Σ.τ.Ε.

Διαβιβάστηκαν στο Σύλλογό μας από το συνεργαζό-
μενο Δικηγορικό Γραφείο Δ. Μπούρλου οι 1.300 αγω-
γές διεκδίκησης των αναδρομικών κύριας σύνταξης 
λόγω μνημονιακών νόμων και κατάργησης των δώ-
ρων για το χρονικό διάστημα από 01-01-2013 έως και 
την 31-12-2018. Αντίγραφα των αγωγών θα αποστα-
λούν και στους 1.300 ενάγοντες συναδέλφους.

Οι αγωγές κατατέθηκαν ομαδικά στο Διοικητικό 
Πρωτοδικείο ανά 50 αιτήσεις και αναμένεται πλέον ο 
καθορισμός της δικασίμου. 

Μετά την από 4-10-2019 έκδοση της απόφασης του 
ΣτΕ για τον ν. 4387/16 αναμένεται και νέα απόφαση 
για τα αναδρομικά των συνταξιούχων.

Τα δικαιούμενα ποσά σύμφωνα με τις αγωγές ανέρ-
χονται σε ορισμένες περιπτώσεις έως και 45.000 € 
ενώ το συνολικό διεκδικούμενο ποσό με την άσκηση 
των 1.300 αγωγών ανέρχεται σε 13.500.000 €. Ακο-
λουθούν στον παρακάτω πίνακα τα δικαιούμενα ποσά 
και τα ποσοστά των δικαιούχων από τους 1.300 που τα διεκδικούν.

Όσοι συνάδελφοι δεν συμμετείχαν μέχρι τώρα στην άσκηση ομαδικών αγωγών 
μπορούν να υποβάλλουν κατ’ εξαίρεση τα σχετικά δικαιολογητικά μέσω του Συλ-
λόγου μας (τηλ. 2103615765) το αργότερο μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2019.

ΚΑΤΑΒΟΛΗ 13ΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

4.608 ΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΛΑΦΟΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΣΣΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ ΤΩΝ 1.300 ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ 
ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ. ΜΠΟΥΡΛΟΥ

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟ (€)
1,20% 30.000 - 45.000
1,56% 25.000 - 30.000
9,17% 20.000 - 25.000
9,48% 15.000 - 20.000

28,24% 10.000 - 15.000
24,18% 5.000 - 10.000
26,17% έως 5.000

ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΩΡΩΝ 1.300 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ



Σελίδα 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019Ο ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν την 2α Οκτωβρίου στην 
ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr «Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες για συνταξιουχους», «Εκτύπωση μηνιαίου 
ενημερωτικού σημειώματος» μετά από εννέα (9) μήνες 
καθυστέρηση, τα ενημερωτικά σημειώματα με βάση τα 
οποία πληροφορήθηκαν επιτέλους οι 1.770.000 συ-
νταξιούχοι την ανάλυση του ποσού της μικτής μηνιαίας 
σύνταξής τους, όπως αυτή προκύπτει από τον επανυπο-

λογισμό του ν.4387/2016 (Νόμος Κατρούγκαλου) που εφαρμόστηκε από την 
1-1-2019. Σημειώνεται βέβαια ότι για 222.983 συντάξεις (μεταξύ αυτών 
και δεκάδες συντάξεις συναδέλφων της Ιονικής) δεν έχει ολοκληρωθεί 
ακόμα ο επανυπολογισμός και δεν θα μπορέσουν να ενημερωθούν για τα 
νέα εκκαθαριστικά τους (θα εκδοθούν το επόμενο 3μηνο). 

Για το σχετικό ζήτημα της έκδοσης του μηνιαίου ενημερωτικού σημειώ-
ματος συντάξεων, ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής ήταν ο μόνος που είχε 
προσφύγει στον Συνήγορο του Πολίτη με την Αρ. Πρ. 6676/6-3-2019 σχετι-
κή επιστολή του και μετά τις ενέργειες του Συνηγόρου του Πολίτη ο ΕΦΚΑ 
ζήτησε συγγνώμη από τους ασφαλισμένους. 

Η Ομοσπονδία των Συνταξι-
ούχων Τραπεζικών – ΟΣΤΟΕ, ο 
Σύλλογός μας και οι άλλοι Σύλ-
λογοι Μέλη του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, 
ενημέρωσαν με υπόμνημα από 
τις 18.09.2019 το νέο Υφυπουρ-
γό αρμόδιο για θέματα Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και αναμένουμε 
την πρώτη συνάντηση μαζί του 
για το ζήτημα της ένταξης της 
Επικουρικής μας Σύνταξης στο 
ΕΤΕΑΕΠ. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ έχουν συσσωρευθεί και εντατικοποι-
ούνται οι προσπάθειες για την καθυστερημένη έκδοση των αποφάσεων συ-
ντάξεως 470.000 νέων συνταξιούχων (Κύρια Σύνταξη, Επικουρική ΕΤΕΑΕΠ, 
Εφάπαξ).

Στον χώρο των Τραπεζών το πρόβλημα αντικειμενικά θα ενταθεί μετά την 
πρόσφατη εθελούσια αποχώρηση από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.

Σχετικά με την σταδιακή κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης που εξαγ-
γέλθηκε από το 2020 μέχρι το 2023 επισημαίνεται ότι: Η ειδική εισφορά αλ-
ληλεγγύης υπολογίζεται με κλίμακα συντελεστών από 2,2% έως και 10%, 
συγκεκριμένα παραδείγματα:
• 0% για τα πρώτα 12.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος
• 2,2% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 20.000   
   ευρώ, 
• 5% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 20.001 ως 30.000 ευρώ, 
• 6,5% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 30.001 ως 40.000 ευρώ, 
• 7,5% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 40.001 ως και 65.000 ευρώ, 

ΜΕΙΩΣΗ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ: Ο Υπουργός Οικονομικών δήλωσε ότι «δεν 
υπάρχει στον σχεδιασμό της κυβέρνησης η μείωση του αφορολόγητου» που 
θα επέφερε πολύ μεγαλύτερη πληρωμή φόρου εισοδήματος από τους συ-
νταξιούχους και όχι μόνο.  

ΜΕΙΩΣΗ ΕΝΦΙΑ: Θετική ασφαλώς ήταν η μείωση από εφέτος (για τις φο-
ρολογικές μας υποχρεώσεις του 2018) κατά 22% για την πλειοψηφία των 
συνταξιούχων του απαράδεκτου μνημονιακού φόρου ΕΝΦΙΑ. Δεν δόθηκε 
όμως καμία υπόσχεση από τους αρμόδιους Υπουργούς, ούτε από το  Πρω-
θυπουργό στην Δ.Ε.Θ. για νέα μείωση τα επόμενα χρόνια.

 
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ 

ΑΠΟ 1/1/2020 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ 
ΣΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ 

ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ 

Ο Σύλλογός μας ενημερώθηκε από την αρμόδια υπηρεσία 
του ΕΤΕΑΕΠ, ότι συνεχίζεται κανονικά χωρίς καθυστερήσεις 
η καταβολή τους Εφ’ Άπαξ για τους νέους συνταξιούχους της 
πρώην Ιονικής. Η διαδικασία της επεξεργασίας και καταβο-
λής δεν υπερβαίνει πλέον τους δύο (2) μήνες από την αίτηση 
και την απόφαση συνταξιοδότησης.

Του Λογιστή του Συλλόγου Συνταξιούχων Ιονικής, Γιώργου Νινιού

ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ 
ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΠΟ 1/1/2020

Η μείωση του πρώ-
του συντελεστή της 
φορολογικής κλίμα-
κας από 22% σε 9% 
για το τμήμα του εισο-
δήματος έως 10.000 
ευρώ σε συνδυασμό 
με τη διατήρηση του 
αφορολόγητου ορίου 
στα σημερινά επίπεδα 
των 8.636 ευρώ δίνει 
φορολογικές ανάσες 
σε μισθωτούς, συντα-
ξιούχους που φθά-
νουν: 

- έως 177 ευρώ τον χρόνο για όσους δηλώνουν εισοδήματα πάνω από 
8.636 και μέχρι 20.000 ευρώ και χωρίς παιδιά. Για όσους έχουν ένα παιδί, 
το ετήσιο όφελος φθάνει τα 217 ευρώ ενώ για τους μισθωτούς με τρία παι-
διά, η μείωση φόρου φθάνει τα 340 ευρώ. 
- από 177 έως 277 ευρώ για τους μισθωτούς και συνταξιούχους χωρίς 
παιδιά και με ετήσια εισοδήματα πάνω από 20.000 και έως 30.000 ευρώ. 
Για όσους έχουν ένα παιδί θα δουν τον φόρο εισοδήματος να μειώνεται έως 
και τα 317 ευρώ, ενώ για τους φορολογούμενους με δύο παιδιά, η μείωση 
φόρου φθάνει τα 440 ευρώ τον χρόνο.
- από 277 έως 477 ευρώ θα είναι ο φόρος που θα γλιτώσουν όσοι δηλώ-
νουν εισοδήματα πάνω από 30.000 ευρώ και έως 50.000 ευρώ. Όσοι έχουν 
ένα παιδί, το φορολογικό όφελος φθάνει τα 517 ευρώ, ενώ οι μισθωτοί με 
δύο παιδιά θα κερδίσουν φόρο έως 640 ευρώ.

Εκφωνήθηκε στις 20/9/2019, πινάκιο 22, Πολιτικό Τμήμα του Αρείου Πά-
γου, η αναίρεση του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ κατά των αποφάσεων του Πρωτοδικείου και 
Εφετείου που είχαν επιδικάσει υπέρ των 4.500 συνταξιούχων του Επικουρι-
κού Ταμείου αναδρομικά από το 2015 έως το 2018.

Οι δικηγόροι του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ζήτησαν και έλαβαν αναβολή για τις 2/10/2020 
με το αιτιολογικό ότι ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank άσκησε δεύτερη 
αυτοτελή αναίρεση και πρέπει να συνεκδικαστούν.

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας ευχαριστεί όλα τα μέλη του, 
που παρέστησαν και έκαναν παρέμβαση στην έδρα για την διεκδίκηση των 
αναδρομικών.

Συνάδελφοι, παρά την αναβολή ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ 
θα συνεχίσει και θα πετύχει μαζί με την ΟΣΤΟΕ και τους άλλους Συλλό-
γους Συνταξιούχων μελών ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ την καταβολή των αναδρομικών 
στους 4.500 συνταξιούχους μας.

ΕΚΔΟΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΕΦΚΑ 
ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ - ΕΝΤΑΞΗ 
ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ  ΣΤΟ ΕΤΕΑΕΠ

ΑΝΑΜΟΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ 470.000 ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΦΑΠΑΞ: ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ 
ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΑΣ

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΟΥΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ 
ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΝΑΒΛΗΘΗΚΕ Η ΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ ΕΝΩΠΙΟΝ 
ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΜΑΣ

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Ü

Από το 2015 μέχρι σήμερα 4.500 συνταξιούχοι συνάδελφοι ασφαλισμένοι 
στο ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, λαμβάνουν 47,5 ευρώ σύνταξη το μήνα, την μικρότερη επι-
κουρική σύνταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις 
υποχρεώσεις τους και το επίπεδο διαβίωσής τους. Εν τω μεταξύ μετά από 
τρία (3) και πλέον χρόνια αγώνων και οκτώ (8) συναντήσεων με τον απελ-
θόντα Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν υπήρξε η πολιτική βούληση 
ένταξής μας στο κρατικό ΕΤΕΑΕΠ για χορήγηση επικουρικής σύνταξής μας 
στα επίπεδα των 200 περίπου ευρώ. Αντίθετα με την κατευθυνόμενη ζη-
μιογόνα επένδυση στην Α.Μ.Κ. της Attica Bank, απωλέσθησαν 55,5 εκτμρ. 
ευρώ από τα αποθεματικά του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, δικές μας εισφορές. 

Το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ σήμερα έχει 9.700 ασφαλισμένους τραπεζικούς (3.323 ερ-
γαζόμενους και 6.377 συνταξιούχους) ενώ τα εναπομείναντα αποθεματικά 
του ανέρχονται περίπου στα 180 εκτμρ. ευρώ (από τα 500 εκτμρ. ευρώ που 
είχε προ οκταετίας) 

ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ
Σχετικά με τις παραπάνω εξαγγελίες στην Δ.Ε.Θ. που αφορούν τους συντα-

ξιούχους, η συνδικαλιστική εκπροσώπηση των απόμαχων της δουλειάς ζητά 
σημαντικά μεγαλύτερη μείωση φόρου εισοδήματος, άμεση κατάργηση της ει-

σφοράς αλληλεγγύης και όχι το 2023, άμεση μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 50% (όσο 
υπερβαίνουμε σαν χώρα το μέσο επίπεδο των άλλων Ευρωπαϊκών Κρατών) και 
καταβολή θεσμοθετημένης πλήρους 13ης σύνταξης από 1/1/2020 και όχι τμήμα 

(1/3 της σύνταξης) το Δεκέμβριο του 2020.
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΣΙΛΤΕ
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ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

Επειδή οι φορολογικές, τραπεζικές και άλλες υποχρεώσεις των συνταξιούχων είναι 
δυσβάστακτες (φόρος εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ, διακανονισμός οφειλών στο Δημόσιο-εφο-
ρία, δόσεις τραπεζικών δανείων κ.λπ.), με παράλληλη απάνθρωπη μείωση των συντά-
ξεών μας (κύρια σύνταξη μείωση έως 43%, επικουρική σύνταξη μείωση έως 93%!), η 
πλειοψηφία των συναδέλφων αδυνατεί πλέον να αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της. Οι 
συνάδελφοι μπορούν να δηλώνουν ακατάσχετο (έως 1.250 €) τον λογαριασμό που πι-
στώνεται η σύνταξη για να προστατεύσουν το όποιο εισόδημα τους απομένει. Η δήλωση 

ακατάσχετου ενός και μοναδικού τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο πιστώνεται η σύνταξή μας πρέπει 
να γίνει: α) προς την Φορολογική Διοίκηση (για οφειλές προς το Δημόσιο) και β) προς την Τράπεζα 
στην οποία τηρείται ο Λογαριασμός (για οφειλές προς τρίτους-τραπεζικά δάνεια).

Α) Για την δήλωση του ακατάσχετου στο taxisnet για οφειλές προς το Δημόσιο, μπορείτε να απευ-
θυνθείτε στον Λογιστή σας. Όμως μπορείτε και μόνοι σας να το δηλώσετε μπαίνοντας στο www.gsis.gr, 
κατόπιν πάμε εκεί που γράφει ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΙΤΕΣ. 

Β) Για την δήλωση του ακατάσχετου προς τρίτους (Τράπεζες-δάνεια κ.λπ.), παίρνουμε μια ΥΠΕΥΘΥ-
ΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν. 1599/1986), συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας και στο κάτω μέρος δηλώνουμε 
υπεύθυνα ότι: «τον λογαριασμό Νο………………. ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ από τρίτους και ότι είναι ο μοναδικός 
λογαριασμός σ΄ όλο το τραπεζικό σύστημα».

Την υπεύθυνη δήλωση την προσκομίζουμε στο τμήμα καταθέσεων, στο τραπεζικό κατάστημα στο 
οποίο τηρείται ο λογαριασμός της σύνταξής μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην δηλώνετε ακατάσχετο Κοινό Λογαριασμό στον οποίο τα άλλα πρόσωπα που συμμε-
τέχουν οφείλουν χρέη σε Δημόσιο και Τράπεζες.

Μειώσεις έως 60% σε όσους συνταξιούχους 
εργάζονται! 

Με εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ την 
19/09/2017, δίνει διευκρινίσεις για την «Εφαρμο-
γή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 
περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος.» 
Οι δύο βασικές κατηγορίες συνταξιούχων που 
εμπίπτουν στο νέο καθεστώς και θα υποστούν 
μείωση της τάξης του 60%, είναι όσοι καταστούν 
συνταξιούχοι από τις 13/5/2016 και μετά, ανεξάρ-
τητα από την ημερομηνία ανάληψης της εργασίας 
ή δραστηριότητάς τους, αλλά και όσοι είχαν συ-
νταξιοδοτηθεί πριν την έναρξη του νόμου Κατρού-
γκαλου (πριν τις 13/5/2016) αλλά ανέλαβαν εργα-
σία ή δραστηριότητα από τις 13/5/2016 και μετά. 
Όπως διευκρινίζει η διοίκηση του ΕΦΚΑ, στο νέο 
καθεστώς εμπίπτουν μόνο συνταξιούχοι γήρατος, 
ενώ εξαιρούνται συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας 
και λόγω θανάτου (συντάξεις χηρείας) Η μείωση 
της σύνταξης κατά 60% προβλέπεται και για τους 
εργαζόμενους συνταξιούχους των φορέων, ταμεί-
ων κλάδων ή λογαριασμών που εντάχθηκαν στον 
ΕΦΚΑ (όπως το ΤΑΠΙΛΤ).

Οι επί δεκαετία μνημονιακές μειώσεις της κύριας 
σύνταξης, η συρρίκνωση της επικουρικής σύνταξης, η 
υπερφορολόγηση, οι οικογενειακές και άλλες υποχρε-
ώσεις, είχαν σαν αποτέλεσμα την αδυναμία πληρωμής 
των δανειακών οφειλών των συνταξιούχων, μισθωτών 
και επαγγελματιών. Τα «κόκκινα» δάνεια ανέρχονται 
πλέον άνω του 40% (78 δις ευρώ).

Ο Νόμος Κατσέλη, ο οποίος προστάτευε τουλάχιστον 
την πρώτη κατοικία σε ακραίες περιπτώσεις φτώχειας δανειοληπτών καταρ-
γήθηκε, ενώ ο νέος νόμος διευθέτησης οφειλών (ν.4605/2019) εκτείνεται 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους.

Κατόπιν τούτων οι πλειστηριασμοί και διαταγές πληρωμής θα εντατικοποι-
ηθούν. Οι Τράπεζες θα τιτλοποιήσουν/πωλήσουν άμεσα «κόκκινα» δάνεια 
30 δις ευρώ σε ξένα «οχήματα» ειδικού σκοπού. Ήδη βέβαια έχουν πωληθεί 
από τις 4 συστημικές Τράπεζες σε ξένα διαχειριστικά funds πολλά δις ευρώ 
«κόκκινων» δανείων έναντι 7% ή 8% ή 12%!

Ήδη οι Τράπεζες η μία μετά τη άλλη καλούν τους δανειολήπτες με «κόκ-
κινα» δάνεια, να σπεύσουν να λάβουν την προστασία της πρώτης κατοικίας 
τους και την ευνοϊκή ρύθμιση του δανείου τους με «κούρεμα» και κρατική 
επιδότησητης μηνιαίας δόσης, που προσφέρει ο νόμος 4605/2019.

Ο μηχανισμός των ρυθμίσεων Εθνικής και Πειραιώς είναι ίδιος. Με βασικά 
κριτήρια την τρέχουσα αγοραία αξία του δανείου και τα εισοδήματα του 
δανειολήπτη, η αρχική οφειλή «σπάει» σε δύο σκέλη. Σ΄ αυτό που μπορεί να 
εξυπηρετηθεί τα επόμενα χρόνια, ενώ το υπόλοιπο «παγώνει», άτοκα, όσο 
το πρώτο σκέλος εξυπηρετείται (split and freeze). Το σκέλος της οφειλής, 
που «παγώνει», διαγράφεται εν μέρει (Εθνική) ή στο σύνολό του (Πειραι-
ώς), σταδιακά για κάθε χρόνο εξυπηρέτησης του πληρωτέου μέρους της 
αρχικής οφειλής.

Η ανταπόκριση των δανειοληπτών για τη ρύθμιση μέχρι τώρα είναι μεγά-
λη, αλλά το ερώτημα είναι πόσοι θα καταφέρουν να την τηρήσουν.

Η ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ –ΟΣΤΟΕ με έγγραφη 
αναφορά της προς την Ελληνική Ένωση Τραπεζών ζητά για την ρύθμιση 
των δανείων των Συνταξιούχων Τραπεζικών:   
-Κούρεμα των στεγαστικών δανείων κατά 40% και των καρτών των κατανα-

λωτικών δανείων κατά 50%.
-Τη μείωση των δόσεων κατά 60%.
-Τη μείωση των επιτοκίων και την επιμήκυνση των δανείων.

Σε κάθε περίπτωση αιτήματος διευθετήσεων των δανείων, οι συνάδελφοι 
συνταξιούχοι πρέπει να απευθύνονται στα αρμόδια καταστήματα της Alpha 
Bank και των όποιων άλλων Τραπεζών και στα ειδικά κατά τόπους κέντρα 
ρυθμίσεων.

Την επιβράβευση των δανειοληπτών που πα-
ρέμειναν συνεπείς την τελευταία 5ετία ανακοί-
νωσαν και εφαρμόζουν ήδη οι τέσσερεις (4) 
συστημικές Τράπεζες. Στα προγράμματα που 
ανακοινώθηκαν από τα συστημικά πιστωτι-
κά ιδρύματα περιλαμβάνονται πρωτοβουλίες 

όπως: επιστροφή χρηματικού ποσού, παράλειψη δόσης Δεκεμβρίου, μικρή 
μείωση επιτοκίου, προσφορά προνομιακών επισκευαστικών δανείων, πό-
ντους για αγορές από super market και άλλες επιχειρήσεις κ.λπ. Οι παρακάτω 
αναφερόμενοι τρόποι επιβράβευσης αποτελούν σε πρώτη φάση δειλά βήματα, 
τα οποία ευελπιστούμε να βελτιωθούν ριζικά και να αποτελέσουν πραγματική 
ελάφρυνση για τους συνεπείς δανειολήπτες.
Αναλυτικά τα προγράμματα από τις Τράπεζες:
ALPHA BANK: Η επιβράβευση που προσφέρει η Τράπεζα στις Μικρές Επιχει-
ρήσεις από το 2018 επεκτείνεται πλέον και στους Ιδιώτες Πελάτες με στεγα-
στικό δάνειο που έχουν συμπληρώσει τρία έτη συνεπούς αποπληρωμής των 
δανείων τους. 
Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Επιβράβευσης της Αlpha Βank προσφέρει:
• μείωση 10% στα ασφάλιστρα της ενυπόθηκης κατοικίας μέσω της ΑΧΑ 

Ασφαλιστικής.
• δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη για την αποπληρωμή μηνιαίας δόσης δανείου 

έως 6 μήνες σε περίπτωση πρόσκαιρης/ ολικής ανικανότητας από ατύχημα
• 10.000 Bonus πόντους ετησίως, μέσω του Μεγαλύτερου Προγράμματος Επι-

βράβευσης Bonus.
• μειωμένο επιτόκιο κατά 0,5% σε νέα στεγαστικά δάνεια.
• επιδότηση με 10% των νέων προγραμμάτων Ασφάλισης Αυτοκινήτου της 

ΑΧΑ Ασφαλιστικής.
• επιπλέον 0,10% στα επιτόκια προθεσμιακών καταθέσεων.
Εθνική: Από τις αρχές Σεπτεμβρίου η Εθνική Τράπεζα υλοποιεί ένα πρόγραμ-
μα ανταμοιβής της συνέπειας των πελατών της με τους παρακάτω τρόπους: 
• Επιστροφή 5% επί του συνόλου των τόκων, που πληρώνουν σε ετήσια βάση. 

Η επιστροφή αυτή αποδίδεται απολογιστικά τον Ιανουάριο κάθε έτους για το 
έτος που πέρασε.

• Επιβράβευση 2% επιπλέον όφελος στις καθημερινές συναλλαγές τους μέσω 
του προγράμματος go4more σε επιλεγμένες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις 
στους κλάδους super market και πρατήρια καυσίμων. 

Πειραιώς: Εφαρμόζει ένα σύγχρονο πρόγραμμα επιβράβευσης των ενήμερων 
πελατών στεγαστικών δανείων και περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
• Επιστροφή χρηματικού ποσού που ισοδυναμεί με μείωση επιτοκίου του στε-

γαστικού τους δανείου κατά 0,10%. Το ποσό αυτό θα αποδίδεται στον κατα-
θετικό λογαριασμό των δικαιούχων απολογιστικά τον Ιανουάριο κάθε έτους. 

• Επιβράβευση με 1 yellow για κάθε ευρώ της μηνιαίας δόσης, το οποίο θα 
αποδίδεται σε μηνιαία βάση. 

• Επιβράβευση, μετά από κλήρωση, κάθε μέρα ενός τυχερού δανειολήπτη που 
κερδίζει το ποσό της δόσης του σε yellows. 

Eurobank: Οι ενήμεροι δανειολήπτες στεγαστικών δανείων θα μπορούν να 
επωφεληθούν:
• Λαμβάνοντας νέο στεγαστικό δάνειο με έκπτωση στο επιτόκιο κατά -0,50% 

(50 μονάδες βάσης).
• Παραλείποντας τη δόση Δεκεμβρίου του στεγαστικού τους δανείου, εφόσον 

είναι ενήμεροι τους πρώτους 11 μήνες κάθε έτους, μεταθέτοντας τη συγκε-
κριμένη πληρωμή στην εναπομένουσα διάρκεια του δανείου.

• Λαμβάνοντας έκπτωση έως 50% στο επιτόκιο αγορών της πιστωτικής τους 
κάρτας Eurobank. 

Οι απόλυτα ενήμεροι πελάτες θα έχουν κι ένα πρόσθετο δώρο: 2 εισιτήρια μετ’ 
επιστροφής της AEGEAN και της Olympic Air ανά κύριο δανειζόμενο.
Δικαιούχοι για το πρόγραμμα επιβράβευσης είναι ενήμεροι, συνεπείς δανειο-
λήπτες που έχουν στεγαστικό δάνειο για τουλάχιστον 5 έτη.

ΔΗΛΩΣΤΕ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΠΟΥ ΠΙΣΤΩΝΕΤΑΙ Η ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΣΑΣ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΤΑΙ ΕΩΣ 1.250 €

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

«ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ» - ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΠΕΙΣ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ 
ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Ü Ü

Ü Ü

ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ

31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019    ΚΑΤΑΒΟΛΗ Β΄ΔΟΣΗΣ ΕΝΦΙΑ

29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019    ΚΑΤΑΒΟΛΗ Γ΄ΔΟΣΗΣ ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ Γ΄ΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019  ΚΑΤΑΒΟΛΗ Δ΄ΔΟΣΗΣ ΕΝΦΙΑ- ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ       

31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020    ΚΑΤΑΒΟΛΗ Ε΄ΔΟΣΗΣ ΕΝΦΙΑ
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Οι Ελληνικές Τράπεζες από την δεκαετή οικονομι-
κή κρίση, τα μνημόνια, την έλλειψη ρευστότητας, τα 
κόκκινα δάνεια άνω του 40%, τα capital controls, τις 
αλλαγές Δ.Σ. Τραπεζών και μετοχικής σύνθεσης, τις 
συνεχείς ανακεφαλαιοποιήσεις και την ασφυκτική 
εποπτεία Θεσμών και Δανειστών, άρχισαν προσφάτως 
νέα πρωτόγνωρα προγράμματα ανασύνταξης, εξορθο-
λογισμού και μείωσης λειτουργικού κόστους, με ό,τι 

αυτό συνεπάγεται για εργαζόμενους και πελάτες.
Πιο συγκεκριμένα οι τέσσερις (4) Ελληνικές συστημικές Τράπεζες, Εθνι-

κή - Πειραιώς – Eurobank - Alpha Bank, ανακοίνωσαν και ήδη άρχισαν να 
εφαρμόζουν μεταξύ άλλων:
•  Ψηφιοποίηση Καταστημάτων Τραπεζών. Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών e-banking, αντικαθιστά με γρήγορους ρυθμούς το προσωπικό 
των Τραπεζών με μηχανήματα Αυτόματων Συναλλαγών.

•  Μείωση Καταστημάτων και Προσωπικού Τραπεζών. Υπάρχει πρόβλεψη 
να μειωθούν τα υποκαταστήματα στα 250 ανά Τράπεζα με την αντίστοιχη 
απομάκρυνση προσωπικού, δηλαδή σε ολόκληρη τη χώρα να λειτουργούν 
περί τα 1.100 καταστήματα. Στόχος είναι να έχουν περιοριστεί τα καταστή-
ματα 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 κατα-
στήματα με 35.000 εργαζόμενους!

•  Με τα προγράμματα της Εθελουσίας αποχώρησης μέσα στο 2018 «έφυγαν» 
6.000 υπάλληλοι ενώ και το 2019 συνεχίζονται ανάλογα προγράμματα από 
την Εθνική (800 άτομα) Alpha Bank (300 άτομα) Πειραιώς και Eurobank.

•  Μεταφορά διαχείρισης κόκκινων δανείων σε άλλες εταιρείες με μεταφορά 
προσωπικού των Τραπεζών. Το 2019 η Τράπεζα Πειραιώς μετέφερε αρ-
κετά δις κόκκινων δανείων σε νεοδημιουργηθείσα ξεχωριστή εταιρεία και 
μετέφερε 1.200 υπαλλήλους σε αυτή, συναντώντας τη σθεναρή απεργιακή 
αντίδραση εργαζόμενων και ΟΤΟΕ. Το ίδιο μοντέλο υιοθετήθηκε και από τη 
Eurobank «τιτλοποίηση/πώληση δανείων για εξυγίανση του Ισολογισμού 
της», με άδηλο το μέλλον για τα εργασιακά δικαιώματα των Τραπεζικών 
υπαλλήλων.

Η ιατρός στεγάζεται στο ιδιόκτητο διαμέρισμα του ΣΣΙΛΤΕ, επί της οδού Πα-
νεπιστημίου 44, στον 4° όροφο. Η γιατρός Ναταλία Πριαχίνα δέχεται τους 
συνταξιούχους συναδέλφους της Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας:
- Δευτέρα και Τετάρτη από τις 10:30 π. μ. έως τις 4 το απόγευμα 
- Τρίτη και Πέμπτη από τις 10:30 π. μ. έως τις 12:30 το μεσημέρι.
Τηλέφωνα ιατρείου 210 6844662, κιν. 6932 246006.
Τιμολόγιο για τις υπηρεσίες του ιατρείου του Συλλόγου Συνταξιούχων της 
Ιονικής
Παθολογική εξέταση: 20€, Συνταγογραφήσεις: Συνταγογράφηση μηνός 
για 3 φάρμακα (μία συνταγή) 5€, έως 6 φάρμακα (δύο συνταγές) 10€, έως 9 
φάρμακα (τρεις συνταγές) 15€, δίμηνη έως 3 φάρμακα 10€, έως 6 φάρμακα 
15€, τρίμηνη έως 3 φάρμακα 15€, έως 6 φάρμακα (δύο τρίμηνες) 20€, έως 
9 φάρμακα (τρείς τρίμηνες) 25€. Παραπεμπτικά των εξετάσεων: Γενικός 
έλεγχος 5€, Αιματολογικές 5€, Βιοχημικός έλεγχος 5€, Γενική ούρων 5€, 
Απεικονιστικές εξετάσεις υπερηχογραφήσεις 5€, Triplex αγγείων ή καρδιάς 
ή τεστ κοπώσεως 5€, Οστική πυκνότητα 5€, Μαστογραφία ψηφιακή 5€, Αξο-
νική τομογραφία 5€, Μαγνητική Τομογραφία 5€.

Από 1-6-2004 θεσπίστηκε για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενιαία κάρτα, 
η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Ε.Κ.Α.Α.), την οποία μπο-
ρούν να χρησιμοποιούν όλοι οι ασφαλισμένοι των ασφαλιστικών Ταμείων 
της Ελλάδος, οι οποίοι πρόκειται να ταξιδέψουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, είτε για τουρισμό είτε για σπουδές είτε για οποιοδήποτε άλλο λόγο. 
Την Ε.Κ.Α.Α. εφοδιάζονται οι ασφαλισμένοι που διαμένουν στην Αττική 
από το Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω-Χαριλάου Τρικούπη 6-8-10 (τμήμα Γραμματείας), και 
αυτοί που διαμένουν στην υπόλοιπη Ελλάδα, μέσω των εκπροσώπων που 
υπάρχουν στα περιφερειακά Καταστήματα των Τραπεζών, αφού συμπληρώ-
σουν και αποστείλουν την ειδική αίτηση. Η ισχύς της Ε.Κ.Α.Α. για μεν τους 
εν ενεργεία υπαλλήλους έχει ορισθεί για έξι (6) μήνες, για δε τους συνταξι-
ούχους για ένα (1) έτος. Φυσικά με τη λήξη της ισχύος της κάρτας μπορούν 
να ζητήσουν την εκ νέου έκδοσή της.

Απευθύνεστε στο Σύλλογο μας για την άμεση έκδοση της ευρωπαϊκής 
κάρτας ασφάλισης ασθενείας.

Από τον πρώην Τομέα ΤΑΥΤΕΚΩ 
Χαριλάου Τρικούπη 6-8-10,ΤΚ 10679 
Αθήνα, τηλέφωνο 2103605946, χορη-
γείται εφ’ άπαξ βοήθημα το οποίο κα-
θορίζεται 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 επιμε-
λήθηκε και πλήρωσε τα έξοδα κηδείας. 
Το βοήθημα που χορηγείται δεν μπορεί 
να υπερβαίνει τα καταβληθέντα πραγ-
ματικά έξοδα.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέ-
πει να προσκομισθούν είναι:
• Αίτηση του δικαιούχου.
• Το βιβλιάριο ασθενείας και το συντα-

γολόγιο του αποβιώσαντος.
• Ληξιαρχική πράξη θανάτου (εις δι-

πλούν).
• Τιμολόγιο για την δαπάνη, από το γρα-

φείο τελετών.
• Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 που 

δηλώνει ο δικαιούχος του βοηθήμα-
τος, ότι δεν πήρε αλλά και ούτε θα πά-
ρει 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 συγγε-

νών 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 συγ-
γενών (πλην του δικαιούχου των εξό-
δων ), και δηλώνουν ότι : «δεν έχουν 
οιαδήποτε αξίωση επί των εξόδων κη-
δείας, τα οποία δικαιούται να εισπράξει 
ο.........................., και είναι θεωρημέ-
νες από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή 
για το γνήσιο της υπογραφής.

• Απόφαση του Δ.Σ.

Α) Ομαδικό Ασφαλιστήριο της ΑΧΑ, δωρεάν ασφαλι-
στικής κάλυψης υγείας των συνταξιούχων Ιονικής που 
απεχώρησαν έως 31/12/2013.
Ισχύει η Εγκύκλιος Αρ. 8/10.1.2018 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝ-
ΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ με θέμα: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙ-

ΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ-ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ. Αναλυτικά 
ολόκληρη η Εγκύκλιος στην Ιστοσελίδα του Συλλόγου μας www.syntaxilte.
gr και στα γραφεία του Συλλόγου μας.
Οι παροχές της ασφαλιστικής κάλυψης περιλαμβάνουν:
1. Έξοδα νοσηλείας σε ιδιωτικό νοσοκομείο ή κλινική, το 80% των εξόδων 

μέχρι του ποσού των ευρώ 17.000 ανά έτος.
2. Νοσοκομειακό, χειρουργικό επίδομα σε δημόσιο νοσοκομείο ή κλινική. 

Το νοσοκομειακό επίδομα αφορά  ημερήσια αποζημίωση ευρώ 25 για κάθε 
ημέρα παραμονής, ενώ το χειρουργικό επίδομα καταβάλλεται ανάλογα με 
τη σοβαρότητα της επέμβασης από 150 ευρώ για την μικρή, έως 1.030 
ευρώ για την πολύ μεγάλη επέμβαση.

Β) Ομαδικό Ασφαλιστήριο της ΑΧΑ για όσους συναδέλφους μας αποχώρη-
σαν από την Τράπεζα μετά το 2014, με σημερινό κόστος συμμετοχής 43 ευρώ 
το μήνα για τον κυρίως ασφαλισμένο και 32 ευρώ για εξαρτώμενο μέλος.
Οι παροχές της ασφαλιστικής κάλυψης είναι ακριβώς ίδιες με το προηγούμε-
νο Ομαδικό Ασφαλιστήριο που παραπάνω αναφέραμε. 

Ο Σύλλογός μας εδώ και τρία χρόνια συνεργάζεται με το Πολυιατρείο του 
Συλλόγου ALPHA BANK σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για ολοκληρωμένη πα-
ροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης και νοσοκομειακής κάλυψης με χαμηλό κό-
στος, πέραν της κάλυψης του ΕΟΠΥΥ. 
Περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες ιατρών για επισκέψεις κατόπιν ραντεβού, 
συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσοκομεία και συνεργαζόμενα ιδιωτικά κέντρα για 
εξετάσεις (τηλ. Πολυϊατρείου 210 52 01800).
Η ετήσια κάρτα μέλους του Πολυιατρείου κοστίζει 20 ευρώ και αποκτάται 
με αίτηση προς τον Σύλλογο Συνταξιούχων Ιονικής-Πανεπιστημίου 38, ΤΚ 
106 79 Τηλ. 210 3615765. Ήδη 800 μέλη μας κάνουν χρήση των υπηρεσιών 
του Πολυιατρείου το οποίο σημειωτέον ΑΠΟΡΡΟΦΑ το 20% της διαφοράς 
του Ομαδικού Συμβολαίου της ΑΧΑ (που καλύπτει το 80% του κόστους) για 
νοσοκομειακή περίθαλψη στα συνεργαζόμενα ιδιωτικά νοσοκομεία. 
Στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας του Συλλόγου μας θα υπάρξει αναλυτικό 
αφιέρωμα για όλες τις διαδικασίες και τα δεδομένα των παροχών του Πολυι-
ατρείου (εξετάσεις με κόστος από 5 ευρώ, συνταγογράφηση ΕΟΠΥΥ, επανε-
ξέταση, RV μέσα σε 48 ώρες, μειωμένη συμμετοχή σε όλα τα συνεργαζόμενα 
με το Πολυιατρείο Κέντρα, 5% αντί 15% του ΕΟΠΥΥ, νοσηλεία επείγουσα 
και προγραμματισμένη, κλείσιμο ραντεβού στο Call Center του Πολυιατρείου 
κ.λπ). 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΛΤΕ παρέχει στα μέλη του:
α) Δώρο 75 ευρώ για τα παιδιά τους που απέκτησαν πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ.
β) Δώρο 75 ευρώ για τα παιδιά τους που τέλεσαν γάμο.
Για την καταβολή των παραπάνω ποσών τα μέλη μας θα πρέπει να στέλνουν 
στο ΣΣΙΛΤΕ απλά αντίγραφα πτυχίων ή ληξιαρχικής πράξης γάμου τέκνων 
και τον λογαριασμό του γονέα-μέλους προκειμένου να γίνει η πίστωση.

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΛΤΕ 
ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ
ΟΜΑΔΙΚΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΑΧΑ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΑΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ALPHA BANK

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΠΤΥΧΙΟ ΚΑΙ ΓΑΜΟ ΤΕΚΝΩΝ

Ü
Ü

Ü

ÜÜ

Ü
Ü

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ
Για κάθε διευκρίνιση, πληροφόρηση, διευκόλυνση για οποιοδήποτε θέμα από τα προ-

αναφερόμενα, άμεση διαβίβαση εγγράφων σε ΕΦΚΑ, ΤΑΥΤΈΚΩ, ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, Πολυια-
τρείο κλπ επικοινωνήστε με τον Σύλλογό μας με τους παρακάτω τρόπους: 

Α) Ταχυδρομικά  στην Διεύθυνση, ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ- ΛΑΪΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Πανεπιστημίου 38 – Τ.Κ. 106 79 ΑΘΗΝΑ
Β) Τηλεφωνικά στο 210 3615765 Γ) Με Fax Νο 210 3614287 και

Δ) Με e mail στο info@syntaxilte.gr

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ – Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ-ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ-ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
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ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Η διαδρομή της ζωής ενός ζευγαριού Συναδέλφων μας 
μέχρι σήμερα

«Κάλλιον του θεραπεύειν το προ-
λαµβάνειν», υποστήριζε ο Ιπποκρά-
της, αναδεικνύοντας τη σημασία της 
Πρόληψης για την υγεία, αλλά και τη 

μακροζωία. Υπάρχει όμως πρόληψη στην Τρίτη ηλικία; Η απάντηση είναι πως οφεί-
λουμε να ασκούμε Προληπτική Ιατρική στην Τρίτη ηλικία δεδομένης της αύξησης του 
προσδόκιμου επιβίωσης του σύγχρονου ανθρώπου, προκειμένου να εξασφαλίσουμε 
μια υγιή γήρανση ελαχιστοποιώντας τις επιβλαβείς επιδράσεις του φθοροποιού χρό-
νου και του περιβάλλοντος και διατηρώντας την λειτουργικότητα του ατόμου.

Για να μπορεί όμως ένας άνθρωπος να είναι και να παραμένει σωματικά και ψυχικά 
υγιής, θα πρέπει να υιοθετήσει ως τρόπο ζωής του την έννοια της πρόληψης. Ο ρόλος 
της Προληπτικής Ιατρικής, αποδεικνύεται καθοριστικός και σωτήριος σε όλες τις πε-
ριπτώσεις ασθενειών που απειλούν την υγεία και τη ζωή ενός ατόμου.

Παράγοντες που εμπλέκονται στην προληπτική φροντίδα
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που εμπλέκονται στον προσδιορισμό του είδους 

της προληπτικής φροντίδας που χρειάζεται ένα άτομο όπως η λειτουργική του κα-
τάσταση (η ικανότητα ενός ατόμου να εκτελεί καθημερινές συνήθεις δραστηριότητες 
που απαιτούνται για την κάλυψη των βασικών αναγκών, να εκπληρώνει τους συνή-
θεις ρόλους και να διατηρεί την υγεία και την ευημερία του), ο αριθμός και η σοβα-
ρότητα των ιατρικών καταστάσεων ή το προσδόκιμο επιβίωσης. Ανεξάρτητα από την 
ηλικία, τα πιο σημαντικά πράγματα που μπορεί να κάνει το άτομο προκειμένου να 
αποφύγει ή να επιβραδύνει την ασθένεια και να είναι υγιής είναι η άσκηση, η υγιεινή 
διατροφή, η διακοπή του καπνίσματος, η απώλεια βάρους, ο περιορισμός της κατα-
νάλωσης αλκοόλ και η διατήρηση ενεργού ρόλου στην οικογένεια και την κοινωνία.

Συνιστώμενη προληπτική φροντίδα για ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω
Εμβολιασμοί
• Σε ηλικιωμένα άτομα, οι λοιμώξεις είναι πιο σοβαρές, καθώς υπάρχει τουλάχιστον 

3 φορές μεγαλύτερος κίνδυνος ανάπτυξης επιπλοκών με υψηλή νοσηρότητα αλλά 
και θνητότητα. Συνιστώνται:

•  Εμβόλιο γρίπης (Eτησίως σε άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω ιδιαίτερα σε άτομα με 
επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια προβλήματα όπως καρδιαγγειακά νοσήματα, 
πνευμονοπάθειες, σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα κ.α.)

• Εμβόλιο έναντι του πνευμονιόκοκκου (εφάπαξ σε όλα τα άτομα >65 ετών. Επανεμ-
βολιασμός συνιστάται σε άτομα άνω των 65 ετών, εάν είχαν εμβολιασθεί τουλάχι-
στον 5 χρόνια πριν και τότε ήταν <65 ετών).

• Εμβόλιο έναντι τετάνου (επαναληπτικό κάθε 10 χρόνια).
• Εμβόλιο έναντι έρπη ζωστήρα (εφάπαξ σε όλους τους ενήλικες >60 ετών, ανεξαρ-

τήτως ιστορικού προηγούμενου επεισοδίου έρπητα ζωστήρα).

Έλεγχος 
• Έλεγχος γυναικολογικού καρκίνου (μαστογραφία και test pap κάθε χρόνο έως την 

ηλικία των 70 -75 ετών σύμφωνα πάντα με την εκτίμηση του θεράποντα ιατρού 
βάσει ατομικού ιστορικού, αποτελεσμάτων προηγούμενων ελέγχων και του προσ-
δόκιμου ηλικίας).

• Έλεγχος πεπτικού καρκίνου. Δεδομένου ότι ο καρκίνος του παχέος εντέρου απο-
τελεί την 2η σε συχνότητα αιτία θανάτου από καρκίνο σε άνδρες και γυναίκες συνι-
στάται η διενέργεια ενδοσκοπικού ελέγχου σε άτομα ηλικίας έως 75 -80 ετων, με 
ένδειξη βεβαίως 1ου ελέγχου σε ασυμπτωματικά άτομα την ηλικία >50 (ή έλεγχο 
κοπράνων για παρουσία αιμοσφαιρίνης με 3 δείγματα, ετησίως). Σε ό,τι αφορά τον 
έλεγχο του στομάχου, δεδομένης της χαμηλής επίπτωσης του καρκίνου του στομά-
χου στη χώρα μας ο ενδοσκοπικός έλεγχος συνιστάται επί ενδείξεων. 

• Σε καπνιστές διενέργεια ελέγχου με ακτινογραφία θώρακος - αξονική τομογραφία 
και σπειρομέτρηση.

• Έλεγχος της οστεοπόρωσης. Μετρήσεις οστικής πυκνότητας μπορούν να γίνονται 
ανά διετία και πλέον στις εξής ομάδες: • Έναρξη θεραπείας που επηρεάζει την 
οστική πυκνότητα, π.χ. γλυκοκορτικοειδή, ορμονοθεραπεία για καρκίνο προστάτη 
• Παρακολούθηση ανταπόκρισης στην αγωγή με αντιοστεοπορωτικά φάρμακα • 
Γυναίκες άνω των 65 ετών και άνδρες άνω των 75 ετών. Άτομα άνω των 65 χωρίς 
παράγοντες κινδύνου και με φυσιολογική οστική πυκνότητα: επανεξέταση ανά πε-
νταετία. 

• PSA με δακτυλική εξέταση. Δικαιολογείται εξέταση σε: • Άνδρες άνω των 65 ετών, 
με ένδειξη βεβαίως 1ου ελέγχου σε ασυμπτωματικά άτομα την ηλικία >50 • Αν οι 
τιμές είναι φυσιολογικές, η εξέταση γίνεται • κάθε χρόνο, εφόσον η προηγηθείσα 
PSA έχει τιμές > 2 ng/mL. • ανά διετία για τιμές < 2 ng/mL. Επί διαπιστωθείσας 
αύξησης της τιμής της PSA, δικαιολογείται επανάληψη όσο συχνά απαιτείται, ζη-
τούμενη μόνο από ειδικό ουρολόγο.

• Ετήσιος καρδιολογικός έλεγχος και παρακολούθηση σύμφωνα με την εκτίμηση του 
θεράποντα ιατρού.

• Νευρολογική εξέταση και έλεγχος γνωστικών λειτουργιών. 
• Έλεγχος με γενική αίματος, μεταβολικών δεικτών και λιπιδίων, νεφρικής λειτουρ-

γίας. Έλεγχος θυρεοειδικής λειτουργίας σε ομάδες ενηλίκων με υψηλό κίνδυνο για 
θυρεοειδοπάθεια: • Ατομικό ή ισχυρό οικογενειακό ιστορικό θυρεοειδοπάθειας. 

•  Γυναίκες >50 ετών και άνδρες >70 ετών.
• Υπερηχογράφημα άνω κάτω κοιλίας ετησίως και βάσει προηγούμενων ευρημάτων.

Μεγαλώνουμε. Είτε το δεχόμαστε είτε όχι, συμβαίνει. Στο χέρι μας είναι όμως 
να μεγαλώσουμε όμορφα. Και αυτό μπορεί να συμβεί φροντίζοντας με αγάπη τον 
εαυτό μας, Σώμα - Ψυχή - Νου, αλλά και φροντίζοντας αυτούς που κάποτε μας 
φρόντισαν. Υγιαίνετε λοιπόν και, ει δυνατόν αγαλλιάσθε.

Ο Θανάσης Ταρασουλέας και η Αφρο-
δίτη Σγουρού γνωρίστηκαν στο Κεντρικό 
Κατάστημα της Ιονικής Τράπεζας (Πεσμα-
ζόγλου, Αθήνα) και σήμερα Alpha Bank. 
Ήταν πάντα αγαπημένοι με όλους τους 
συναδέλφους που συνεργάστηκαν.

Απέκτησαν δύο παιδιά, τον Κώστα που παντρεύτηκε την Στέλλα Κούγια συνάδελφο της 
H.S.B.C. και την Δήμητρα που παντρεύτηκε τον Χρήστο Μπαλακέρα Ηλεκτρολόγο Μηχανικό 
του Πολυτεχνείου. Από την Δήμητρα απέκτησαν μία εγγονή την Αθανασία, δραστήρια φοιτήτρια 
της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Είναι επίσης εκλεγμένη 
ταμίας του Συλλόγου Νέων Εξωχωρίου Δυτικής Μάνης. Ο Κώστας τελείωσε λογιστικά στην 
Σχολή ΑΚΤΟ και μιλάει Γερμανικά και Αγγλικά. Η Δήμητρα τελείωσε λογιστικά στην Σχολή 
Saint George Κηφισιάς και μιλάει Αγγλικά.

Η συνάδελφος Αφροδίτη εργάστηκε στο Τμήμα Συναλλάγματος και στην Γραμματεία Σχέσε-
ων Εξωτερικού με διευθυντές τον κ. Δρούγκερ και μετά τον κ. Μαντικόπουλο.

Όταν συνταξιοδοτήθηκε βοήθησε τα παιδιά τους στο άνοιγμα της επιχείρησής τους Συλλε-
κτικών Ειδών «Κ. ΤΑΡΑΣΟΥΛΕΑΣ και ΣΙΑ» γραμματόσημα, χαρτονομίσματα, Ολυμπιακά αντι-
κείμενα κ.α.), με την επίβλεψη του πατέρα τους Θανάση, εξειδικευμένου γνώστη των αντι-
κειμένων. Η Αφροδίτη για κάποιο χρονικό διάστημα εργάστηκε ως εθελόντρια υπεύθυνη του 
«Αντικαρκινικού Εράνου» και αργότερα διετέλεσε επίσης για κάποιο διάστημα εθελόντρια Δι-
ευθύντρια του Ιδρύματος «Παιδικών Χωριών SOS» στην Αθήνα, στο οποίο είναι μέλος μέχρι 
και σήμερα.

Ο Θανάσης Ταρασουλέας σπούδασε Οικονομικά και Πολιτικές Επιστήμες στην Πάντειο Σχο-
λή. Είχε εργαστεί στο Λογιστήριο της Τραπέζης, στην Υπηρεσία Γραμματίων, μετά προϊστάμε-
νος του Τμήματος Κλειδαρίθμων και τέλος έγινε προϊστάμενος της Επιμελητείας απ’ όπου και 
συνταξιοδοτήθηκε. Είναι ο οργανωτής του Πρώτου και μοναδικού Μουσείου Χαρτονομισμάτων 
της Ελλάδας στην Κέρκυρα, ιδιοκτησία Ιονικής Τράπεζας σήμερα Alpha Bank.

Η οργάνωση του Μουσείου του ανετέθη λόγω των ιστορικών και συλλεκτικών γνώσεών του 
από τους Γενικούς Διευθυντές της Τραπέζης κ.κ. Βρανόπουλο, Νικολετόπουλο και από τον 
Πρόεδρο κ. Κορλύρα, παρέμεινε υπεύθυνος για πολλά χρόνια.

Ο Θανάσης Ταρασουλεας έχει διακριθεί σαν συγγραφέας Ιστορικών, Πολιτιστικών και Ολυ-
μπιακών βιβλίων, έχει γράψει δέκα βιβλία και έχει δημοσιεύσει πολλά σχετικά άρθρα σε εφη-
μερίδες και περιοδικά.

Η Ακαδημία Αθηνών το 1982 τον τίμησε με βραβείο για το μοναδικό βιβλίο του «ΧΑΡΤΟΝΟ-
ΜΙΣΜΑΤΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΥΠΡΟΥ».

Αξιομνημόνευτο είναι ότι η INTERNATIONAL BANK NOTE SOCIETY JOYRNAL της Νέας 
Υόρκης, που κάθε χρόνο βράβευε ένα βιβλίο παγκοσμίως για την μοναδικότητά του, βράβευσε 
το παραπάνω βιβλίο ως το καλλίτερο στο είδος του για το 1982.

Συγκινητική στιγμή για τον Θανάση Ταρασουλέα ήταν όταν για την έκδοση του ανωτέρω 
βιβλίου τον κάλεσε να τον συγχαρεί ο Ξενοφών Ζολώτας Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 

λέγοντάς του «Μπράβο ρε Ταρασουλέα γιατί είσαι τραπεζικός και δεν εξεδόθη αυτό το βιβλίο 
από κάποιον συλλέκτη άσχετο επαγγελματικά, ενώ έπρεπε να είναι έργο της Τράπεζας της 
Ελλάδος».

Ο Θανάσης Ταρασουλέας διετέλεσε Γενικός Γραμματέας Αθλητικού Σωματείου Α’ Κατηγορί-
ας Νέων Βύρωνα και Ιδρυτικό μέλος της Ελληνικής Φιλάθλου Ομοσπονδίας Επιτραπέζιας Αντι-
σφαιρίσεως (Ε.Φ.Ο.ΕΠ.Α.). Υπήρξε αθλητής Βόλεϊ, Μπάσκετ και Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης. 

Για τα βιβλία του και τη συμβολή του στον Αθλητισμό και στην ιδέα του Ολυμπιακού ιδε-
ώδους, τιμήθηκε με βραβεία από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου (Π.Σ.Α.Τ.), με 
Χρυσή πλακέτα από τον ΣΕΓΑΣ, με ειδική Τιμητική Διάκριση από την Παγκόσμια Ολυμπιακή 
Φιλοτελική Ομοσπονδία και από πολλά άλλα Αθλητικά Σωματεία του εσωτερικού και του εξω-
τερικού.

Θεωρείται μεγάλος ο τίτλος μέλους της Διεθνούς Εταιρείας Ολυμπιακών Ιστορικών, 
International Society Olympic HISTORIANS (I.S.O.H.). Η πρώτη βράβευση που έκανε η I.S.O.H. 
από τα μέλη της ήταν το 2007, στη Σύρο στον Θανάση Ταρασουλέα για την γενική συμβολή του 
στους Σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες με τα βιβλία του.
Μερικά από τα βιβλία του είναι:
- Αναδρομές Αθήνα Ολυμπιακοί Αγώνες 1906
- Ολυμπιάδες στην Αθήνα 1896 * 1906
- Ελληνική Συμμετοχή στις Σύγχρονες Ολυμπιάδες
- Ολυμπιακά Δρώμενα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV
- Μνήμες στην Αθήνα 1896 (Ξενοδοχείο Μ. Βρετάνια) 

Όλα τα βιβλία είναι μεταφρασμένα στα Αγγλικά και μερικά στα Γαλλικά και Γερμανικά.
Όταν ήταν Γραμματέας του Αθλητικού Σωματείου Νέων Βύρωνα, συνέπεσε το 1948 να είναι 

Πρόεδρος του ίδιου Σωματείου ο γιατρός Γρηγόρης Λαμπράκης.
Επειδή ήταν δύσκολη εποχή για τους αθλητές μετά τους πολέμους, ο Πρόεδρος και Ειρη-

νιστής Λαμπράκης έδινε συχνά δικά του χρήματα στον Γραμματέα τότε Ταρασουλέα με την 
εντολή να εξασφαλίζει τουλάχιστον το γάλα των αθλητών.

Άλλη μια κίνηση του Προέδρου ήταν να ζητά από τους συναδέλφους του Ακτινολόγους να 
εξετάζουν δωρεάν τους αθλητές για έλεγχο της υγείας τους. Ο Θανάσης Ταρασουλέας εκλεγό-
ταν για 18 χρόνια Πρόεδρος του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Εξωχωρίου «Η ΑΝΔΡΟΥΒΙ-
ΣΤΑ», Μεσσηνιακής Μάνης, όπου και ο τόπος καταγωγής του.

Στα χρόνια αυτά οργάνωσε το παραπάνω Μουσείο και με τη επίβλεψή του εμπλουτίστηκε 
με πολλά αξιόλογα εκθέματα καθώς και με μια πλήρη Έκθεση του Ελληνικού Νομίσματος και 
Χαρτονομίσματος από αυθεντικά ή αντίγραφα, λόγω της σπανιότητάς τους, αντικείμενα. Αξι-
ομνημόνευτο επίσης είναι η αναπαλαίωση του παλιού Λιοτριβίου που έγινε αποτελώντας ένα 
ακόμη κόσμημα για το χωριό. Σε όλα τα παραπάνω είχε πάντα την αμέριστη βοήθεια και συ-
μπαράσταση της οικογένειάς του. Η φιλομάθεια και γλωσσομάθεια (Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλ-
λικά) βοήθησαν σε πολλές απ’ αυτές τις δραστηριότητες.

Ο Θανάσης Ταρασουλέας συνεχίζει την ενασχόλησή του μέχρι σήμερα, σαν επίτιμος Πρόε-
δρος του Μουσείου Εξωχωρίου «Η ΑΝΔΡΟΥΒΙΣΤΑ».

«Κάλλιον του θεραπεύειν το προλαμβάνειν»
Της Αικατερίνης Τάτση - Παθολόγου Πολυιατρείου Προσωπικού Alpha Bank
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                       Ιονικές αναμνήσειςΟΜΟΛΟΓΙΑ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ 3.000 ΔΡΧ. 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 1920. 
Από το αρχείο του συναδέλφου Σπύρου Διονυσάτου.

ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ
Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ-Α.Γ.Σ.Σ.Ε. 
ως μοναδική τριτοβάθμια Οργάνωση και εκπρόσωπος όλων των συνταξιούχων είναι 
υποχρεωμένη από το Καταστατικό της  να αντιστοιχίσει στις πρόσφατες προγραμμα-
τικές δηλώσεις της Κυβέρνησης τις διεκδικήσεις των συνταξιούχων, οι οποίοι απο-
τελούν μεν το 25% του πληθυσμού αλλά συντηρούν το 50% μαζί και τα άνεργα παιδιά 
τους, που τα μνημόνια τους οδήγησαν σε οικονομική και κοινωνική εξαθλίωση, ιδιαί-
τερα αυτούς που είναι μονοσυνταξιούχοι με σύζυγο νοικοκυρά (οικιακά). 

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
• Μειώσεις των κύριων συντάξεων κατά 40 - 50%, των δε επικουρικών κατά 60% 

-70% αλλά και κατά 90% έως και 100%.
• Η συμμετοχή στα συνταγογραφούμενα φάρμακα τυπικά είναι 25% ενώ στην πραγ-

ματικότητα κατά μέσο όρο είναι 55%, όπως προέκυψε  από ευρεία έρευνα της Α.Γ.
Σ.Σ.Ε. που έγινε σε 50 φαρμακεία του Λεκανοπεδίου. Πλέον δε αυτών, έχει διευ-
ρυνθεί ο πίνακας των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ) με συνέπεια 
η προβαλλόμενη  από την προηγούμενη Κυβέρνηση μείωση της ετήσιας Κρατικής 
φαρμακευτικής δαπάνης να έχει μεταφερθεί στους ώμους των συνταξιούχων.

• Οι επικρατούσες συνθήκες στις Μονάδες παροχής πρωτοβάθμιας περίθαλψης, με 
τις μεγάλες αναμονές, καθυστερήσεις  και ταλαιπωρίες παρωθούν τους συνταξιού-
χους να καταφεύγουν σε Ιδιωτικά Διαγνωστικά Κέντρα με πρόσθετες επιβαρύνσεις 
από 10-20 ευρώ για συνταγογραφήσεις και συμμετοχή 15% υπέρ ΕΟΠΥΥ στις δια-
γνωστικές εξετάσεις.

• Ανάλογη και χειρότερη είναι η κατάσταση στα Δημόσια Νοσοκομεία μολονότι από 
το 2015, με την κατάργηση του εισιτηρίου 5€ για Πρωτοβάθμια περίθαλψη, δημι-
ουργήθηκαν πρόσθετα και πολύ μεγάλα έσοδα υπέρ Υγείας από τις επιβληθείσες 
εισφορές - πρόσθετου και δυσανάλογου βάρους - υπέρ ΕΟΠΥΥ 6% στην κύρια και 
επικουρική σύνταξη, μολονότι οι συνταξιούχοι σε όλο τον εργασιακό τους βίο κατέ-
βαλαν εισφορές υπέρ Υγείας αθροιστικά από 6% έως και 12%!!! 

ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΉΣΕΙΣ 
Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε., οι Οργανώσεις μέλη της και οι Συνταξιούχοι
 ΖΗΤΑΜΕ:
• Την πλήρη εφαρμογή των αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ με τις οποίες καταρ-

γήθηκαν οι μνημονιακοί νόμοι, και την καταβολή στους συνταξιούχους των δικαι-
ουμένων αναδρομικών σε κύρια και επικουρική σύνταξη έστω εντός 5ετίας και σε 
60μηνιαίες ισόποσες δόσεις.

• Την κατάργηση της αρνητικής προσωπικής διαφοράς από τον επανυπολογισμό των 
συντάξεων  και τη διατήρηση της σημερινής σύνταξης για τους παλαιότερους των 
συνταξιούχων.

• Καμιά πλέον περικοπή στις συντάξεις αλλά σταδιακή αναπροσαρμογή τους στα προ-
γενέστερα επίπεδα ανάλογα με τους ρυθμούς οικονομικής  ανάπτυξης.

• Τη μείωση της συμμετοχής του συνταξιούχου στα συνταγογραφούμενα φάρμακα 
στο 25% και να σταματήσουν οι δόλιοι υπολογισμοί και χειρισμοί που την ανεβά-
ζουν στο 55% -60%.

• Την αναβάθμιση των  Δημόσιων Υπηρεσιών Υγείας, Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας - σύμφωνα με την πάγια θέση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. και με την πρόσφατη δήλωση 
στη Βουλή του Υφυπουργού Υγείας κ. Κοντοζαμάνη Βασίλη – που πρέπει να παρέ-
χονται δωρεάν από  Δημόσια Νοσοκομεία, μονάδες ΕΟΠΥΥ και ΠΕΔΥ. 

• Τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων με βάση τα χρόνια υπηρεσίας 
έκαστου, πραγματικά και πληρωμένα πλασματικά σε συνδυασμό με τις πραγματικές 
καταβληθείσες αθροιστικά εισφορές (εργοδότη–εργαζόμενου) που κυμάνθηκαν 
από 6% -9% -12% κατά περίπτωση. 

• Τον επανακαθορισμό στο 70% και όλων των παλαιών συντάξεων χηρείας, πέραν 
του θετικού μέτρου της αύξησης από 50% στο 70% των νέων συντάξεων χηρείας 
(από τις 16/5/2016 και εντεύθεν) που υλοποιήθηκε προσφάτως.

•	Την	ανάληψη	πρωτοβουλίας	της	Α.Γ.Σ.Σ.Ε.	σε	συνεργασία	με	την	ΟΣΤΟΕ-Ομο-
σπονδία Συνταξιούχων Τραπεζικών και τους Συλλόγους Συνταξιούχων ΑΤΕ και 
τ. Ιονικής –Λαϊκής σχετικά με τη συνολική περικοπή της επικουρικής σύνταξης 
είτε την μείωσή της κατά 90% σε ομάδες συνταξιούχων των Συλλόγων αυτών 
μελών της ΟΣΤΟΕ, αντίστοιχα.

Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. ήδη συναντήθηκε και συζήτησε τα παραπάνω θέματα με την Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. 
(Κύρια Σύνταξη) στις 9/9/2019 και με την Διοίκηση του ΕΤΕΑΕΠ (Κρατική Επικουρική Σύνταξη) στις 
3/10/2019, την οποία ενημέρωσε για το θέμα του αιτήματος της ένταξης της Επικουρικής Σύνταξης 

ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ, σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από το Σύλλογο Συνταξιούχων Ιονικής.


