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Μ

ε ιδιαίτερη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε στις 4 Ιουλίου η έκτακτη γενική
συνέλευση του Σ.Ε.Π.Α..
Μια συνέλευση προβληµατισµού και γόνιµου διαλόγου, χωρίς προσωπικές αντιπαραθέσεις και στείρες οµιλίες που συχνά
πυκνά εµφανίζονται στις συνελεύσεις µας.
Θέµατα ουσίας για το επαγγελµατικό µας
µέλλον απασχόλησαν τη γενική συνέλευση,
θέµατα που έπρεπε χρόνια πριν να µας
είχαν προβληµατίσει και να είχαµε δώσει τις
καλύτερες για µας λύσεις. Ας είναι όµως
έστω και τώρα µπορούµε και πρέπει να
προχωρήσουµε ενωµένοι στην υλοποίηση
αυτών των αποφάσεων για το ΚΑΛΟ
ΟΛΩΝ ΜΑΣ.

ηγούµενη γενική συνέλευση και σήµερα να
µας απασχολεί η υλοποίηση και η πρακτική
εφαρµογή της και κυρίως πως θα γίνει η εκπαίδευση όλων µας στα δεδοµένα της νέας
εποχή που έρχεται, πως θα δηµιουργήσουµε ένα µικρό τελωνείο στο γραφείο του
κάθε εκτελωνιστή.
Σήµερα στις δύσκολες οικονοµικές συνθήκες που ζούµε και εργαζόµαστε, πρέπει να
εκµεταλλευτούµε κάθε νέα προοπτική που
ανοίγεται για το επάγγελµά µας και να ετοιµαστούµε όσο το δυνατό γρηγορότερα για
να παρέχουµε υπηρεσίες σύγχρονες και κυρίως πιο ανταγωνιστικές, από όλους αυτούς που ρίχνουν κλεφτές µατιές στο
επάγγελµα µας ( COURIER , ∆ΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ …).

Η απόφαση για την µελέτη της ηλεκτρονικής κατάθεσης, πληρωµής και ελέγχου όλων
των παραστατικών µε την ταυτόχρονη ηλεκτρονική πληρωµή των ταµείων µας έπρεπε
να είχε παρθεί τουλάχιστον από την προ-

Α

πό το ∆.Σ. του Σ.Ε.Π.Α. εκδόθηκε
η ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά µε την ακριβή και πιστή τήρηση
των διατάξεων του Ν. 718/77 και η
οποία έχει ως ακολούθως:
Αγαπητέ/ή Συνάδελφε/σα,
Σας γνωρίζουµε ότι, η µείωση των
εκτελωνιστικών εργασιών και τα σοβαρά προβλήµατα που έχουν προκύψει
στον Κλάδο, ανάγκασαν το ∆.Σ. του
Σ.Ε.Π.Α. να ζητήσει µε τον πλέον έντονο
τρόπο - και από όλους τους εµπλεκόµενους στη διαδικασία τελωνισµού των εµπορευµάτων - την ακριβή και πιστή

Είναι βέβαιο, ότι το κράτος κάποια στιγµή
και πάντως µέσα στο 2012 θα προχωρήσει
στην υλοποίηση και εφαρµογή ρυθµίσεων,

τήρηση των διατάξεων του Ν. 718/77.
Ειδικότερα, οι εν ενεργεία συνάδελφοι Εκτελωνιστές καλούνται να αποφεύγουν,
στην
άσκηση
του
επαγγέλµατός τους, την συνεργασία µε
µη νοµιµοποιούµενα πρόσωπα (π.χ. µε
συνταξιούχους Εκτελωνιστές και άτοµα
που δεν έχουν πτυχίο Εκτελωνιστή) και
να εφαρµόζουν πιστά την υφιστάµενη
νοµοθεσία, προς αποφυγή σοβαρών
προβληµάτων, τα οποία ενδεχοµένως
θα αντιµετωπίσουν στην αντίθετη περίπτωση (όπως παραπο
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Αδιέξοδο
Άγγελοι και φιλόσοφοι
οι ευσεβείς οι πόθοι
γίνονται όλοι σοφιστές
και τρέχουνε για αρπαχτές.
Παράνοµοι οι νόµοι µας
παρατηµένοι µόνοι µας.
Σε τούτες δω τις εποχές,
που δεν υπάρχουνε ευχές
για ελπίδες και επιστροφές.
Οι άγγελοι χάσαν τα φτερά
και µας δουλεύουν φανερά,
δολόπλοκα και πονηρά.
Της φυλακής µας η διέξοδος
έγινε αδιέξοδος.
Το σύστηµα µας έκλεισε,
τα δόντια του µας έδειξε.
Τέρµα η ελευθερία µας,
πετάξαν την πορεία µας,
σκοτώσαν τ’ όνειρά µας.



Προδοσία
Τη χώρα του πολιτισµού,
τούτη τη χώρα πολεµάνε
τη γη της ελιάς και του περιστεριού,
τη µάνα του ξεσηκωµού.
Και ούτε όπλα, ούτε απειλές
σε τούτα τα αγιασµένα χώµατα,
από το αίµα των αδικοχαµένων.
Βουβός ο πόνος, κλειστά τα στόµατα,
η ψυχή µας σύρεται αλυσοδεµένη,
παγιδευµένη στην πίκρα και στα δάκρυα.
Το οικονοµικό αδιέξοδο µεθοδεύεται,
η αξιοπρέπειά µας ασυλλόγιστα ξοδεύεται,
η ελευθερία του τόπου µας κηδεύεται.
Αικατερίνη Αλυσανδράτου
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Κύριοι συνάδελφοι,
µε γνώµονα την αδιάκοπη προσπάθειά µας
για παροχή υπηρεσιών προς τους ασφαλισµένους του Ταµείου µας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Τ.Α.Π.Ε.Π.Α. έκανε δεκτή την
πρόταση του υπεύθυνου της Κοινωνικής
Υπηρεσίας µας, Ψυχολόγου - Κοινωνικού Λειτουργού κ. Πασχάλη Καπουσούζη, για οργάνωση, οµάδων ευαισθητοποίησης ενδυνάµωσης, για τους άµεσα και έµµεσα
ασφαλισµένους του Ταµείου µας.
Στις πέντε συναντήσεις που θα πραγµατοποιηθούν, θα συζητηθούν θέµατα που αφορούν στο ρόλο της οικογένειας στην
ψυχοσεξουαλική ανάπτυξη του ατόµου.
Κάθε συνάντηση θα έχει χωριστή θεµατική
οργάνωση και θα χωρίζεται σε δύο µέρη, στη
θεωρητική προσέγγιση του κάθε θέµατος και
σε διαλογική συζήτηση που θα ακολουθεί.
Οι θεµατικές ενότητες που θα καλυφθούν
είναι οι εξής:
1η. Τετάρτη 2-11-2011. Η συνάντηση του
ζεύγους και το τραύµα της γέννησης.
Οµιλητής: κ. Καπουσούζης Πασχάλης.
2η. Τετάρτη 09-11-2011. Ο δεσµός µητέρας
βρέφους και ο ρόλος της µητρικής λειτουργίας. Οµιλητές: κ. Καπουσούζης Πασχάλης
και κυρία Τερζίογλου Έλενα.
3η. Τετάρτη 16-11-2011. Ο ρόλος του πατέρα. Οµιλητής: κ. Καπουσούζης Πασχάλης.
4η. Τετάρτη 23-11-2011. Η συνάντηση του
παιδιού µε το γονεϊκό ζεύγος. Οµιλητής: Ο
κ. Καπουσούζης Πασχάλης.
5η. Τετάρτη 30-11-2011. ∆ιαστροφές. Οµιλητής: κ. Καπουσούζης Πασχάλης.
Οι συναντήσεις θα πραγµατοποιηθούν στο
κτίριο του Τ.Α.Π.Ε.Π.Α., Καραϊσκου 82, στον
Πειραιά (5ος όροφος) και θα είναι δίωρης

κω

Π

ρόσφατα, η Πανελλήνια
Οµοσπονδία Εθελοντών Αιµοδοτών (ΠΟΣΕΑ)
διοργάνωσε την 9η Λαµπαδηδροµία Συλλόγων Εθελοντών
Αιµοδοτών.
Ο Σύλλογος
Εκτελωνιστών Πειραιώς Αθηνών, όντας µέλος της
Οµοσπονδίας από το 2009,
συµµετείχε και φέτος, υπό
την αιγίδα του ∆ήµου Πειραιά.
Με αφετηρία τα Σέρβια
της Κοζάνης η φλόγα έφτασε
στον Πειραιά την Παρασκευή
30 Σεπτεµβρίου.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Προς τον Πρόεδρο Συλλόγου Εκτελωνιστών Πειραιώς
- Αθηνών κύριο Ανδρέα Βροντάκη
Αγαπητέ φίλε Πρόεδρε,
Θέλω να σας συγχαρώ για την συµµετοχή του Συλλόγου µας στην 9η Πανελλήνια Λαµπαδηδροµία Εθελοντών Αιµοδοτών που διοργανώθηκε στην πόλη του
Πειραιά από την Πανελλήνια Οµοσπονδία Συλλόγων
Εθελοντών Αιµοδοτών, τον ιστορικό Σύλλογο των Εκτελωνιστών και µε την συµπαράσταση του ∆ήµου Πειραιώς.
Αισθάνοµαι πολύ ευχαριστηµένος διότι σαν εκτελωνιστής και ως Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου δόθηκε η ευκαιρία να προσφέρω σ’ αυτή την
προσπάθεια.
Θέλω να ευχαριστήσω για την επιστολή που µου στείλατε και να συγχαρώ την Γενική Γραµµατέα του συλλόγου κυρία Σοφία Φράγκου η οποία ήταν ο
πρωτεργάτης, ο διοργανωτής και ο εκτελεστής αυτής
της µεγάλης προσπάθειας.
Επίσης, θέλω να σας προτείνω ο ιστορικός Σύλλογος
των Εκτελωνιστών να αναλαµβάνει τέτοιου είδους
πρωτοβουλίες ώστε να δίδεται η ευκαιρία σε όλους
τους συναδέλφους, τόσο στους εν ενεργεία όσο και
στους εν αποστρατεία να συµµετέχουν σ’ αυτού του
είδους τις εκδηλώσεις.
Εύχοµαι κάθε επιτυχία στις προσπάθειές σας για το
καλό του κλάδου.
Με φιλικούς χαιρετισµούς
Παναγιώτης Στ. Κουβάτσος

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΜΕΝΩΝ ΜΥΕΛΟΥ
ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
Κύριε Πρόεδρε,
Με ιδιαίτερη χαρά πήρα την πρόσκλησή σας για τη
συµµετοχή µου στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται
από την ΠΟΣΕΑ και το Σύλλογό σας στις 30 Σεπτεµβρίου 2011 στον Πειραιά. ∆υστυχώς, λόγοι υγείας δεν
µου επιτρέπουν να βρίσκοµαι κοντά σας.
Η εξασφάλιση αυτάρκειας της χώρας µας σε αίµα και
παράγωγα, η αύξηση των Εθελοντών ∆οτών Μυελού
των Οστών και των µονάδων Οµφάλιου Αίµατος (βλαστοκυττάρων) στις ∆ηµόσιες Τράπεζες αποτελούν διαχρονική αναγκαιότητα αφού κάθε χρόνο καταγράφεται
σηµαντική αύξηση των απαιτήσεων.
Οι στόχοι αυτοί όπως κι εσείς επισηµαίνετε θα επιτευχθούν µε ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας µας και πρέπει να αποτελούν συνεχή
προσπάθεια όλων µας.
Ο Σ.Ε.Π.Α. που τα µέλη του µε την επαγγελµατική κατάρτηση και υπευθυνότητά τους συµβάλουν για εκατό
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