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Χειροτέρεψε απρόσμενα και ανεπίτρεπτα η κατάσταση 
και η ζωή μας όχι μόνο από οικονομικής απόψεως, 
αλλά και από πλευράς περίθαλψης έγινε αφόρητη. 
Την κακή αυτή κατάσταση, δειλά και συγκαλυμμένα 
την ομολογεί και η Κυβέρνηση, η οποία με διάφορα 
τερτίπια προσπαθεί να εξωραΐσει την τραγική πραγ-
ματικότητα, παραπλανώντας μας με ψεύτικες ελπίδες, 
δημιουργώντας ψευδείς εντυπώσεις με αβάσιμα λε-
κτικά ευφυολογήματα. Μπροστά σε αυτή την ομιχλώ-
δη και δύσκολη κατάσταση επιβάλλεται Εθνική Ενό-
τητα και μαζική κινητοποίηση, χρειάζεται πανεθνική 
εξέγερση.
Είναι αδήριτη ανάγκη να υπάρξει ριζική αλλαγή νοο-
τροπίας όλων μας. Είναι άμεση η ανάγκη να τονωθεί 
το ενδιαφέρον, όσο το δυνατόν περισσοτέρων για τα 
κοινά. Είναι επιτακτική η ανάγκη να ενισχυθεί η αλ-
ληλεγγύη και το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο 
και κάτι παραπάνω για τον συνάδελφο. Είναι ανάγκη 
να αυξηθεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό η ομοψυ-
χία μας. Είναι ανάγκη ο ενθουσιασμός και η αγωνι-
στικότητα των πολλών, όλων μας αν είναι δυνατόν, 
να κορυφωθεί. Είναι αναγκαία η συμβολή όλων μας 
για τη διεκδίκηση της επιβίωσής μας. Ελπίδα επιτυχί-
ας των στόχων μας είναι η ενότητα, η συσπείρωση 
όλων. Δύναμη επιτυχίας και εξασφάλιση επιβίωσης 
είναι η αποφασιστικότητα των πολλών, η συμμετοχή 
της γιγάντιας αριθμητικής δύναμής μας, το δίκαιο του 
αγώνα μας.
Τούτη την κρίσιμη ώρα η αδιαφορία δεν συγχωρείται, 
η μοιρολατρία έστω και των ολίγων, είναι όχι μόνο 

ανασταλτικός παράγοντας, αλλά και άκρως αδικαιο-
λόγητη. Η ηττοπάθεια είναι χωρίς ίχνος δικαιολογίας. 
Ο εφησυχασμός χωρίς άλλο γίνεται τροφή της εξαθλί-
ωσης. Ένας μόνο είναι ο δρόμος, αν όχι της επιτυχί-
ας, τουλάχιστον της ελπίδας για σωτηρία, να είμαστε 
όχι μόνο ενωμένοι, αλλά και αποφασισμένοι χωρίς 
προαπαιτούμενα και ιδεολογικές αγκυλώσεις που 
βλάπτουν σοβαρά την προσπάθειά μας. Και ας πρυτα-
νεύσει επιτέλους το συμφέρον μας και η λογική.
Βρισκόμαστε σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη και ευαίσθητη 
καμπή της πορείας μας στο μέλλον και επιβάλλεται 
μια ελάχιστη εθνική συνεννόηση. Η μεγάλη και σπου-
δαία μάχη ή ο αγώνας στον οποίο έχουμε τελευταία 
αποδυθεί, θα κρίνουν ασφαλώς τη μοίρα μας στα 
επόμενα χρόνια όχι μόνο για μας αλλά και για τις οι-
κογένειές μας, τα παιδιά μας.
Η εθνική συνεννόηση γίνεται ανάγκη και καθολική 
αξίωση όλων μας. Δεν μπορεί στις κρίσιμες αυτές 
ώρες που διέρχεται η χειμαζόμενη κοινωνία μας να 
υπάρχουν κάποιοι που μιλούν άλλη γλώσσα και στή-
νουν πόλωση και διχασμό.
Το συμφέρον μας επιβάλλει ομαλότητα, ενότητα, συ-
στράτευση και ιδιαίτερα συνεννόηση περί του πρακτέ-
ου, και όλα αυτά μπορεί να θεμελιωθούν όχι αύριο 
αλλά σήμερα. Μόνο με αρραγή ενότητα, ομοψυχία, 
αλληλεγγύη, αποφασιστικότητα και αγώνα θα κατορ-
θώσουμε να μείνουμε όρθιοι και να επιβιώσουμε. 
Μόνο ενωμένοι έχουμε ελπίδα επιβίωσης στο νέο 
αυτό σύγχρονο Αρμαγεδώνα.
Ανάλγητοι και άκαμπτοι οι κυβερνώντες μας, οι οποί-

οι ερίζουν για την πρώτη θέση στον βυθιζόμενο «ΤΙ-
ΤΑΝΙΚΟ» εκτελούν χωρίς περίσκεψη, χωρίς αιδώ, τις 
εντολές των ξένων, που πρακτορεύουν τα συμφέ-
ροντα των δανειστών μας. Κανείς δεν σκέπτεται τις 
συνέπειες αυτής της ανελέητης σφαγής για τα μεσαία 
λαϊκά στρώματα, τους φτωχούς και κυρίως τους συ-
νταξιούχους, αιώνια θύματα με λεηλατημένες ήδη 
από χρόνια τις πενιχρές τους συντάξεις. Πώς θα ζή-
σουν «της γης οι κολασμένοι» τώρα; Πώς θα ζήσουμε 
εμείς οι συνταξιούχοι και οι οικογένειές μας με αυτές 
τις περικοπές συντάξεων, δώρων και επιδομάτων 
μετά τη νέα φοροκαταιγίδα και την επιδείνωση των 
συνθηκών της ζωής μας;
Επιβάλλεται να γίνει προσκλητήριο για κοινούς λαϊ-
κούς αγώνες, σε ένα αδιάσπαστο μέτωπο αντίστασης 
στην εξαθλίωση που κάθε μέρα με γεωμετρική πρό-
οδο μεγαλώνει και το εισόδημά μας συρρικνώνεται 
και εξανεμίζεται. Ειδικότερα για τους συνταξιούχους, 
με τις αυξημένες λόγω γήρατος και ασθένειας πολ-
λαπλές ανάγκες τους. Κωφεύει αναισχύντως η κυ-
βέρνηση και αγνοεί προκλητικά τις εκκλήσεις και 
παρακλήσεις και το στοιχειώδες δικαίωμά μας για 
επιβίωση.
Και δεν ακούν σκόπιμα οι κυβερνώντες τον επιθανά-
τιο ρόγχο της κοινωνίας μας. Αλλά όχι δεν θα υπο-
στούμε μοιρολατρικά την τύχη μας, θα την αντιπαλέ-
ψουμε όλοι μαζί με κάθε τρόπο και με κάθε μορφής 
αντίσταση από κάθε μετερίζι.

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ημέρες και ώρες λειτουργίας του Συλλόγου: Δευτέρα έως Πέμπτη 10.00 -14.00

Νυν υπέρ πάντων ο αγών

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Στο 20ο φύλλο της εφημερίδας μας θα βρεί-

τε εκτός από τις τρέχουσες ειδήσεις που μας 

αφορούν:

•  όλα τα newsletter που εστάλησαν με e-mail 

στους συναδέλφους που μας έχουν ενημε-

ρώσει με την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. 

Για άλλη μια φορά προτρέπουμε τους συνα-

δέλφους να μας γνωρίσουν το e-mail τους 

με μια «καλημέρα» στο e-mail του Συλλό-

γου, για την γρηγορότερη ενημέρωσή τους, 

αλλά και την μείωση των εξόδων του Συλ-

λόγου.

•  ανακοινώσεις του Συλλόγου Προσωπικού 

της Τραπέζης, της ΟΣΤΟΕ, της ΑΓΣΣΕ και 

του ΤΑΥΤΕΚΩ,

•  το βήμα των Συναδέλφων με άρθρα και 

σχόλια συναδέλφων

•  το πολιτιστικό βήμα με προτάσεις για εκδρο-

μές, πολιτιστικές εκδηλώσεις, κλπ. 

•  το ιατρικό βήμα με διάφορα θέματα, 

•  και τέλος το κοινωνικό βήμα με τα νέα μέλη 

του Συλλόγου μας, τους αποβιώσαντες συ-

ναδέλφους μας και άλλες χρήσιμες πληρο-

φορίες.

Πιστεύουμε ότι και αυτό το φύλλο της εφημε-

ρίδας μας θα σας κρατήσει καλή συντροφιά 

για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της 

Πρωτοχρονιάς.

Εμείς βάλαμε όλο μας το κέφι και το μεράκι 

που είχαμε για να σας ικανοποιήσουμε.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ  
& ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ! 

Ευχόμαστε φέτος η φλόγα της αγάπης 
να καίει για να ζεσταίνει  

και να μαλακώνει τις καρδιές όλων!
Υγεία, ευτυχία, ελπίδα και 

Καλή Χρονιά!
Ο Πρόεδρος & τα μέλη του Δ.Σ.

Ε υ τ υ χ ι σ μ Ε ν ο 
τ ο  2 0 1 5 !

 Έναρξη λειτουργίας του Πολυϊατρεί-
ου του Συλλόγου Προσωπικού στην 

Θεσσαλονίκη Σελ. 2

 Νέα συμφωνία του Συλλόγου μας 
με το Mediterraneo Hospital Σελ. 2

 Νέα Ιστοσελίδα του 
Συλλόγου Σελ. 3

 Επείγουσα ανακοίνωση 
του Συλλόγου Σελ. 3

 Εκδίκαση της αγωγής των 
μελών του ΔΣ του Συλλόγου 

κατά της Τράπεζας Σελ. 3

 Αποτελέσματα εκλογών 
ΟΣΤΟΕ Σελ. 10



2 Υγεία

ΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ  
ΜΕ ΤΟ Mediterraneo Hospital ΣΤΗΝ ΓΛΥΦΑΔΑ

Έναρξη λειτουργίας του Πολυϊατρείου του Συλλόγου 
Προσωπικού και στην Θεσσαλονίκη

Ξεκίνησε στις 3 Νοεμβρίου η λειτουργία του Πολυϊατρείου του 
Συλλόγου Προσωπικού στην Θεσσαλονίκη, στο οποίο μπο-
ρούν να εξυπηρετούνται όσοι συνάδελφοι μέλη του Συλλόγου 
μας, τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και γειτονικών πόλεων, 
έχουν κάνει την σχετική αίτηση.
Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να εξυπηρετούνται από το Πο-
λυϊατρείο της Θεσσαλονίκης, και δεν έχουν συμπληρώσει την 
σχετική αίτηση, θα πρέπει να ανατρέξουν στην ιστοσελίδα του 
Συλλόγου μας (www.ssalpha.gr), να τυπώσουν την αίτηση, και 
να την συμπληρώσουν, ή να την προμηθευτούν από το γρα-
φείο μας στη Θεσσαλονίκη.
Στη συνέχεια η αίτηση συμπληρωμένη θα πρέπει να αποστα-
λεί στα γραφεία του Συλλόγου στην Αθήνα (Ιπποκράτους 8) 
και να κατατεθεί το ποσό των 10€ στον υπ’ αριθμ. GR 74 
0140 1010 1010 02002 012444 τραπεζικό λογαριασμό 
του Συλλόγου μας, αναγράφοντας ως αιτιολογία το ονοματε-
πώνυμό του αιτούντος.

Σημειώνουμε ότι από το Πολυϊατρείο τόσο της Αθήνας όσο και 
της Θεσσαλονίκης, μπορούν να εξυπηρετούνται και τα μέλη 
της οικογένειας κάθε συνταξιούχου μέλους του Συλλόγου 
μας που αναφέρονται στο βιβλιάριο ασθενείας και βεβαίως 
αναγράφονται στην σχετική αίτηση. Στην περίπτωση αυτή θα 
πρέπει η αίτηση εγγραφής να συνοδεύεται από αντίγραφο 
της σελίδας του βιβλιαρίου ασθενείας του συνταξιούχου, στο 
οποίο αναγράφονται τα προστατευόμενα μέλη.
Επίσης μπορούν να εξυπηρετούνται συγγενείς πρώτου βαθ-
μού, δηλαδή οι σύζυγοι συνταξιούχων μελών του Συλλόγου 
μας, αφού συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, όπως αναφέ-
ρεται πιο πάνω, και σε εμφανές σημείο την συγγένεια με το 
μέλος του Συλλόγου μας, και καταθέσουν το ποσό των 10€ 
στον πιο πάνω τραπεζικό λογαριασμό του Συλλόγου.
Σε εύλογο χρονικό διάστημα οι δικαιούχοι θα λάβουν την ονο-
μαστική κάρτα του Πολυϊατρείου. 

Στην φωτογραφία διακρίνεται ο Πρόεδρος 
του Συλλόγου Προσωπικού συν. Τάσος 
Γκιάτης και η Περιφερειακή Σύμβουλος 
Βορείου Ελλάδος του Συλλόγου μας, 
συν. Λίτσα Παραπονιάρη.

Τηλ. κέντρο Πολυϊατρείου: 
210 5201800 Το μόνο που θυμάμαι!
Ώρες λειτουργίας 09.00πμ-17.00 μμ

Από τα εγκαίνια του Πολυϊατρείου 
στην Θεσσαλονίκη.

Παροχές για μέλη 
του Συλλόγου 
Συνταξιούχων 
ALPHA BANK και 

για συγγενείς πρώτου βαθμού (γονείς και παιδιά)
Το Mediterraneo είναι ένα πρότυπο διαγνωστικό, χειρουργικό 
και νοσηλευτικό κέντρο 164 κλινών. Το μοναδικό ιδιωτικό γε-
νικό Νοσοκομείο στη Νότια Αθήνα από την περιοχή του Σου-
νίου έως το Φάληρο. Σε 12.000 τμ αναπτύσσονται σύγχρονοι 
χώροι υψηλής αισθητικής, 11 νέες χειρουργικές αίθουσες, 
σύγχρονο αιμοδυναμικό εργαστήριο, η πρώτη Υβριδική Αί-
θουσα, το μοναδικό εγκατεστημένο φορητό σύστημα αξονικής 
τομογραφίας O-arm, για χρήση σε επεμβάσεις σπονδυλικής 
στήλης και εγκεφάλου, καθώς και το μοναδικό τμήμα αντιμε-
τώπισης Εγκεφαλικών Επεισοδίων στην Ελλάδα.
Το Mediterraneo Hospital προέβη σε ειδική συμφωνία με τον 
Σύλλογο Συνταξιούχων ALPHA BANK για παροχές που αφο-
ρούν τα μέλη και τους συγγενείς τους πρώτου βαθμού (γο-
νείς και παιδιά). Στόχος ήταν να προσφερθούν επιλογές από 
μία μεγάλη γκάμα ιατρικών υπηρεσιών.
Συγκεκριμένα με την επίδειξη της Οικογενειακής Κάρτας Μέ-
λους ή του Βιβλιαρίου Ασθενείας παρέχονται τα εξής:

Εξωτερικά Ιατρεία - εξωτερικοί ασθενείς
ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ – ΕΚΤΑΚΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
Δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις, επεμβατικές πράξεις και επι-
σκέψεις στους εφημερεύοντες ιατρούς (π.χ. για καρδιολογικά, 
ορθοπεδικά, παθολογικά, χειρουργικά περιστατικά, αλλά και 
για τις υπόλοιπες ειδικότητες) έκπτωση 40% έως το ποσό των 
250€ για τους κατόχους ασφαλιστικής κάλυψης μέσω AXA 
και έως 150€ για τα μέλη που δεν έχουν κάλυψη μέσω AXA.
Μετά το όριο των 250€ (για κατόχους συμβολαίου AXA) ή 
των 150€ (για τα μέλη που δεν έχουν κάλυψη ΑΧΑ) θα ισχύει 
έκπτωση 30 % στις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Διευκρίνιση: εφόσον το περιστατικό είναι και κριθεί επείγον 
από τον ιατρό των Εξωτερικών ιατρείων. 
Τονίζεται ότι στο Mediterraneo Hospital 365 ημέρες το χρόνο, 
24 ώρες το 24ωρο υπάρχει ετοιμότητα για πρωτογενή αγγει-
οπλαστική εμφράγματος (εντός 20 λεπτών) και το μόνο στην 
Αττική για ενδαρτηριακή θρομβεκτομή και θρομβόλυση σε 
εγκεφαλικά επεισόδια (εντός 120 λεπτών).

ΤΑΚΤΙΚΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
Δίδεται για τις διαγνωστικές εξετάσεις που δεν καλύπτονται 
από τον ΕΟΠΥΥ τιμή προεδρικού διατάγματος. Σε εξετάσεις 
που δεν υπάρχει τιμή στο προεδρικό διάταγμα έκπτωση 40%.

Αξίζει να αναφερθούν τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία που μπο-
ρούν οι ενδιαφερόμενοι να επισκεφθούν και που καλύπτουν 
τις παρακάτω ειδικότητες δωρεάν:
 Παθολογίας  Καρδιολογίας
 Ορθοπεδικής  Γενικής χειρουργικής
 Νεφρολογίας  Γαστρεντερολογικό

Στις επισκέψεις σε ειδικούς ιατρούς των παρακάτω 
τμημάτων θα ισχύειέκπτωση 40%:
 Ρευματολογίας  Οφθαλμολογίας
 Πλαστικής χειρουργικής  Δερματολογίας 
 ΩΡΛ  Ουρολογικό
 Πνευμονολογικό  Ενδοκρινολογίας, οφθαλ-

μολογίας, πλαστικής 
χειρουργικής και δερματο-
λογίας

 Καρδιακής ανεπάρκειας  Καρδιακών αρρυθμιών
 Νευροχειρουργικής   Σπονδυλικής στήλης
 Νόσου Parkinson  Διαταραχών μνήμης
 Κατά πλακάς σκλήρυνσης  Εγκεφαλικών επεισοδίων
     και απομυελίνωσης 
 Επιληψίας   Κεφαλαλγίας
 Ιατρείο πόνου  Μονάδαςμαστού 

(CAMBRIDGE BREAST 
CLINIC)

 Παχυσαρκίας  Αθλητικών κακώσεων
     και διαιτολογίας
 Φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης

CHECK UP
Έκπτωση 20% στα πακέτα check up που είναι αναρτημένα στο 
site του νοσοκομείου.
Επίσης, προσφέρεται το Πρόγραμμα Προληπτικής Μαστογρα-
φίας Mediterraneo – Cambridge στην προνομιακή τιμή των 
70€. Περιλαμβάνει:
 Ψηφιακή προληπτική μαστογραφία γνωματευμένη από δύο 

ειδικούς ακτινολόγους του μαστού στη Μεγάλη Βρετανία.
 Κλινική εξέταση από ειδικευμένο χειρουργό του μαστού 

από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Cambridge.
 Δημιουργία εξατομικευμένου προγράμματος προληπτικού 

ελέγχου για την κάθε γυναίκα.
 Εκπαίδευση από ειδική νοσηλεύτρια μαστού εκπαιδευμένη 

στο Cambridge σχετικά με την «επαγρύπνηση» που κάθε 
γυναίκα οφείλει να έχει για το στήθος της.

Η Κλινική Μαστού του Μediterraneo Ηοspital, η Cambridge 
Breast Clinic, δημιουργήθηκε από ομάδα ιατρών που εργάζο-
νται στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του Cambridge και βασί-

ζεται στις ίδιες κατευθυντήριες οδηγίες που χρησιμοποιούνται 
σε αυτά. Η Μονάδα αυτή, που λειτουργεί στην Αγγλία από το 
1999, κατατάσσεται, από άποψη κλινικών αποτελεσμάτων 
στην υψηλότερη κατηγορία των μονάδων μαστού σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο.
Με στόχο να προσφέρονται πανομοιότυπες υπηρεσίες και στην 
Ελλάδα, λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια υπό τη Διεύθυνση του 
Καθηγητή Gordon Wishart η πρότυπη αυτή μονάδα, όπου η 
διάγνωση και η θεραπεία παρέχεται από τους ίδιους εξειδικευ-
μένους σε παθήσεις του μαστού ιατρούς, που δραστηριοποι-
ούνται παράλληλα στη Μεγάλη Βρετανία και στο Mediterraneo 
Hospital.

Δωρεάν χρήση ασθενοφόρου εντός Αττικής σε περί-
πτωση εισαγωγής.

Νοσηλεία για μέλη του συλλόγου με ομαδικό Ασφαλι-
στήριο Συμβόλαιο της AXA Ασφαλιστικής.

Απορρόφηση συμμετοχής 20% του συμβολαίου της 
ΑΧΑ.

Για προγραμματισμένες χειρουργικές επεμβάσεις να 
προηγείται επικοινωνία με το γραφείο κινήσεως του 
Mediterraneo Hospital 3 μέρες νωρίτερα από την εισαγω-
γή του ασθενούς. 

Νοσηλεία για συγγενείς πρώτου βαθμού χωρίς κάλυψη 
ιδιωτικής ασφάλειας
 Έκπτωση 40% στο κόστος νοσηλείας και ιατρικών αμοιβών 

σε επείγοντα περιστατικά.
 Προτιμολόγηση ασθενών με γνωστή νόσο και εγγύηση κό-

στους με συνολική τιμή πακέτο για όλα τα έξοδα.
Γεώργιος Αθανασίου, Νευροχειρουργός, Επιστημονικός Διευ-
θυντής, MediterraneoHospital

Στοιχεία επικοινωνίας:
MediterraneoHospital
Ηλείας 8-12, Γλυφάδα ΤΚ: 166 75
Τηλέφωνο: 210 9117000 & 211 5009500
e-mail: info@mediterrraneohospital.gr
www.mediterraneohospital.gr
www.facebook.com/MediterraneoHospitalNews

Πρόσβαση:
To MediterraneoHospital βρίσκεται στην οδό Ηλείας 8 -12 στη 
Γλυφάδα,σε απόσταση 800 περίπου μέτρων από τον σταθμό 
του Μετρό ΕΛΛΗΝΙΚΟ.Η πρόσβαση είναι σχετικά εύκολη και 
γρήγορη καθώς εξυπηρετείται από κεντρικές αρτηρίες.

ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΑΥΤΕΚΩ - ΕΟΠΥΥ
Το ΤΑΥΤΕΚΩ εξόφλησε 7.233 εντάλματα των οφειλομένων ιατρικών δαπανών για τα 
έτη 2011 και 2012 σε ασφαλισμένουςτης Αθήνας, πιστώνοντας τους λογαριασμούς 
των συναδέλφων. 
Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις του ΕΟΠΥΥ τον μήνα Δεκέμβριο θα πιστωθούνοπωσ-

δήποτε όλεςοι οφειλές στους συναδέλφους της Περιφέρειας.
Παρακαλούμε τους συναδέλφους να ελέγξουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς τους 
και σε περίπτωση μη πληρωμής των οφειλομένων να ενημερώσουν τα γραφεία του 
Συλλόγου.
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Πραγματοποιήθηκε στις 12/11/2014 ημέρα Τετάρτη μεγα-
λειώδης ενημερωτική συγκέντρωση του Συλλόγου στο ξενο-
δοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ με την παρουσία πάρα πολλών συναδέλφων. 
Την συγκέντρωση χαιρέτησε ο Πρόεδρος της ΑΓΣΣΕ συν. 
Νικ. Μουλίνος.
Μετά τον σχετικό χαιρετισμό και την τοποθέτηση του Προέ-
δρου συν. Αγ. Βουτυρά (βλ. σε. 5) τον λόγο πήραν τα μέλη 
του Δ.Σ. και αναφέρθηκαν ως εξής:
Ο Γεν. Γραμματέας συν. Γιάννης Ιορδανίδης ενημέρωσε τους 
συναδέλφους για τις δραστηριότητες του Συλλόγου τόσο 
στο τομέα της Υγείας όσο και στις υπόλοιπες δραστηριότη-
τες όπως επικοινωνία, ενημέρωση, εκδηλώσεις, προσφορές 
προς τα μέλη, τονίζοντας ιδιαίτερα την ανάγκη για ενότητα του 
Συλλόγου την δύσκολη αυτή περίοδο που περνάμε.
Η Α΄ Αντιπρόεδρος συν. Ελένη Μωραΐτη η οποία ενημέρωσε 
τους συναδέλφους σχετικά με τις δικαστικές ενέργειες του 
Συλλόγου για την προστασία του εισοδήματός μας.
Ο Β΄ Αντιπρόεδρος συν. Βασ. Νικολάου απεύθυνε ενωτικό 
μήνυμα προς τα μέλη και τέλος ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας 
συν. Οδ. Ρομπάκης ενημέρωσε τα μέλη για τις πολιτιστικές 

δραστηριότητες του Συλλόγου, αναφερόμενος και αυτός στην 
ενότητα του Συλλόγου. 
Ακολούθησε ενημέρωση από τους προσκεκλημένους Καθη-
γητές και Νομικούς Συμβούλους του Συλλόγου, όπως ο Άγγ. 
Στεργίου, Καθηγητής Ασφαλιστικού Δικαίου στο Αριστοτέ-
λειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Στ. Βλαστός, εξειδικευ-
μένος στο Δίκαιο Σωματείων, και οι Νομικοί μας Σύμβουλοι 

Νικ. Φιλιππόπουλος, Γ. Φιλιπποπούλου και Αγγ. Καίσαρη. 
Όλοι οι Νομικοί μας τόνισαν την σπουδαιότητα της δικαστικής 
μας πορείας και έδωσαν ένα τόνο αισιοδοξίας ότι οι αγώνες 
μα στο τέλος θα δικαιωθούν.
Όλη η ενημερωτική συγκέντρωση βιντεοσκοπήθηκε, και σύ-
ντομα θα αναρτηθεί στην νέα ιστοσελίδα μας, ώστε να ενημε-
ρωθούν όσο συνάδελφοι δεν παρευρέθηκαν.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΤΟ ΤΙΤΑΝΙΑ

Η εκδίκαση της αγωγής των μελών του ΔΣ κατά της Τράπεζας που είχε προσδιο-
ρισθεί για τις 26 Νοεμβρίου 2014 ανεβλήθη λόγω αποχής των δικηγόρων. Ως 
νέα ημερομηνία ορίστηκε η 15/5/2015.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η ιστοσελίδα του Συλλόγου μας ανανεώ-
νεται και εκσυγχρονίζεται! Αναμένεται να 
αναρτηθεί στο διαδίκτυο σε αντικατάσταση 
της παλιάς ιστοσελίδας μέχρι το τέλος του 
χρόνου.
Η νέα ιστοσελίδα πέραν της πρώτης επιλο-
γής (Ιστορία του Συλλόγου, το ΔΣ του Συλ-
λόγου και το Καταστατικό) περιλαμβάνει:
Τη στήλη Νέα Ανακοινώσεις, στην οποία 
βρίσκονται οι Ανακοινώσεις τόσο του Συλ-
λόγου, όσο και όλων των άλλων φορέων 
(Συλλόγος Προσωπικού, ΟΣΤΟΕ, ΑΓΣΣΕ, 
ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΟΠΥΥ, ΟΤΟΕ), πληροφορίες για 
την Κάρτα Υγείας «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ» καθώς και 
χρήσιμα έγγραφα και αιτήσεις του Συλλόγου. 

Τη στήλη 
Μέσα επικοι-
νωνίας περι-
λαμβάνει τον 
Οδηγό Συντα-
ξιούχου, την 
εφημερίδα, τα newsletter, χρήσιμους συνδέ-
σμους και όλους τους τρόπους επικοινωνίας 
με τον Σύλλογο.
Επίσης τη στήλη Προσφορές προς τα μέλη 
μας και 
Τη στήλη Videos, ένα νέο πολύ χρήσιμο 
μέσο επικοινωνίας μέσω του οποίου θα σας 
ενημερώνουμε για τις εξελίξεις στο Σύλλογο 
κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

Παρατείνεται η προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων αγωγής κατά της Τραπέζης 
όσων συναδέλφων επιθυμούν μέχρι 19/12/2014

ΕΠΙΔΟΜΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους μας ότι κυκλοφόρησε από ομάδα 
συναδέλφων ότι προτίθενται να προβούν στην ίδρυση Πανελλαδι-
κού Σωματείου με την επωνυμία « ΕΝΩΜΕΝΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑ-
ΞΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΥΧΩΝ ALPHA BANK» και θα καταθέ-
σουν προς έγκριση το καταστατικό λειτουργίας στο ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ. 
Όπως γνωρίζετε ο Σύλλογός μας εκφράζει τη θέληση, την αγωνι-
στικότητα, την συναντίληψη και την συστράτευση σχεδόν όλων των 
συνταξιούχων του χώρου μας με μόνο γνώμονα το κοινό συμφέρον 
μας στην διεκδίκηση και κατοχύρωση των ασφαλιστικών και συντα-
ξιοδοτικών μας δικαιωμάτων που τόσο βάναυσα πλήττονται από την 
πολιτεία και αμφισβητούνται από την Τράπεζα που μας υποχρεώνει 
να προσφεύγουμε στη Δικαιοσύνη για να τηρήσει τις δεσμεύσεις της 
που απορρέουν από τη σύμβαση του 1981. 

Θέλουμε να πιστεύουμε, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ότι θα 
ενισχυθεί το δυναμολόγιο μας με την εγγραφή στο Σύλλογό μας 
ενός μεγάλου αριθμού συναδέλφων που αποχώρησαν με την πρό-
σφατη εθελουσία έξοδο από την Τράπεζα.
Ως εκ τούτου δεν κατανοούμε την σκοπιμότητα ή τα κίνητρα της 
ανωτέρω ομάδας συναδέλφων για την κίνηση τους.
Συνάδελφοι, σε μια περίοδο που δίνουμε τον μεγάλο αγώνα, τη μη-
τέρα των μαχών, κάθε διασπαστική κίνηση μας αποδυναμώνει και 
βλάπτει σοβαρά τα συμφέροντά μας. 
Χρειαζόμαστε ομοψυχία, ενότητα και συστράτευση.

    Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΑΓ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΙΩΑΝ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Πραγματοποιήθηκε στις 18/11/2014 συνάντηση του προεδρείου του 
Συλλόγου με την νέα πρόεδρο του ΕΤΑΤ κα Αφρ. Χαρίση.
Κατά την συνάντηση επικράτησε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, και τα μέλη του 
ΔΣ εξέθεσανκατ’αρχήν το θέμα της μη καταβολής του επιδόματος χρή-
σεως (ισολογισμού)από το Ταμείο. Στην συνάντηση ήταν παρούσα η Νο-
μική Σύμβουλος του Συλλόγου Γεωργία Φιλιπποπούλουη οποία εξήγησε 
τους λόγους της νομιμότητας της καταβολής του. Η νέα Πρόεδρος του 
ΕΤΑΤ δεσμεύτηκε να επαναφέρει το θέμα στο προσεχές Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Ταμείου και να το εξετάσουν σχετικά.Το ΔΣ του Συλλόγου 
είναι αισιόδοξο για την ορθή λήψη της απόφασης και επιφυλάσσεται 
για ενδεχόμενη αρνητική εξέλιξη να διεκδικήσει την νόμιμη καταστατική 
διάταξη με όλες τις δικαστικές διαδικασίες.

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2014 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συζητήθηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 6/10/2014 η αίτηση ακύρω-

σης του Συλλόγου για να κριθεί παράνομη ως αντισυνταγματική η υπ’ αριθμ. 

20203/15639/666/2008 απόφαση του υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας, προκειμένου να εφαρμόζονται οι καταστατικές διατάξεις του Τα-

μείου Αλληλοβοηθείας για αυξήσεις για το έτος 2008 συνολικά 8% αντί 5%. 

Αναμένεται η απόφαση από το ΣτΕ.

Η αίτηση ακυρώσεως του Συλλόγου μας κατά της απόφασης του υπ. Εργασίας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την οποία ορίστηκε ότι δεν τηρούνται ξεχωρι-

στοί λογαριασμοί  στο ΕΤΑΤ για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους κάθε 

πιστωτικού ιδρύματος αλλά ένας ενιαίος λογαριασμός για όλους τους συνταξι-

ούχους αναβλήθηκε στις 15/12/2014 με πρόταση της εισηγήτριας κ. Χαρίκλει-

ας Χαραλαμπίδη για τη δικάσιμο της 26/1/2015.
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ΕΝΩ ΣΤΗΝ alpHa Bank!!!

Από 1/1/2015 το επικουρικό βοήθη-

μα όσων συναδέλφων λαμβάνουν κύ-

ρια σύνταξη από το ΙΚΑ ή άλλο φορέα 

ασφάλισης, θα καταβάλλεται από το 

ΕΤΕΑ.

Αυτό σημαίνει ότι ο τρόπος ενημέ-

ρωσης των συναδέλφων αλλάζει, 

καθόσον καταργείται η αποστολή της 

μηνιαίας ανάλυσης μισθοδοσίας από 

το ΕΤΑΤ. Από τη Διοίκηση του ΕΤΕΑ 

ανακοινώνεται ότι όσοι επιθυμούν 

μπορούν να εκτυπώνουν τα ενημερωτι-

κά σημειώματα πληρωμής συντάξεων, 

μέσω της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας 

του ΕΤΕΑ (www.etea.gov.gr), όπου πα-

ρέχονται και οι σχετικές οδηγίες.

Η εκτύπωση θα είναι δυνατή αμέσως 

μετά την πληρωμή της μηνιαίας σύ-

νταξης και για το Ταμείο μας (ΤΑΠΤΠ), 

ξεκινώντας από τη σύνταξη Ιανουαρίου 

2015.

Τηλ. Κέντρο: 210 3775000, 

Φαξ: 210 3275043, 

Φιλελλήνων 13-15, 10557 Αθήνα

Σύμφωνα με Ανακοίνωση του Συλλόγου Συνταξιούχων της Τραπέ-
ζης Ελλάδος βλέπουμε πως η Διοίκηση της Τράπεζας σέβεται και 
ανταποκρίνεται στα σημεία των καιρών απέναντι στους συνταξιού-
χους του Ιδρύματος σε σχέση με άλλα Τραπεζικά Ιδρύματα.

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2014
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 19: ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ  
ΕΜΜΕΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΑΣ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Σύμφωνα με την Νο 57/4.11.14 ανακοίνωση του Συλλόγου 
Υπαλλήλων Τραπέζης Ελλάδος (ΣΥΤΕ), σε συνάντηση του Διοικητή 
της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Ι. Στουρνάρα με το πρόεδρο του ΣΥΤΕ:
«Ο κ. Διοικητής έκανε αποδεκτή πρόταση για επιμήκυνση του 
χρόνου εξόφλησης των δανείων για όλους τους δανειοδοτηθέ-
ντες συναδέλφους. Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η παράταση της 

ισχύουσας ρύθμισης μέχρι το τέλος του 2019 και επιπρόσθετα η 
μείωση του ποσοστού των δόσεων από 50% που είναι σήμερα, 
στο 30%. Δηλαδή αύξηση του ποσοστού μείωσης των δόσεων 
από 50% σε 70%. Η νέα ρύθμιση θα τεθεί σε εφαρμογή από 
1.1.2015».
Ταυτόχρονα ο πρόεδρος του ΣΥΤΕ σ. Β. Γερανιωτάκης ενημέρω-
σε το Σύλλογό μας (Πρόεδρο και Γ. Γραμματέα) για τη ρύθμιση που 
επετεύχθη για τους εν ενεργεία δανειοδοτηθέντες συναδέλφους.
Ο Σύλλογος μας επικοινώνησε άμεσα τηλεφωνικά με την Δ/ντρια 
Ανθρώπινου Δυναμικού της Τραπέζης Ελλάδος κ. Παξινού και με 
τον κ. Διοικητή και ζήτησε δέσμευση, την οποία πήρε, ότι οι ρυθμί-
σεις στο σύνολο τους καλύπτουν και τους συναδέλφους συντα-
ξιούχους!!!

Βλέπουμε πώς συμπεριφέρονται  
οι Τράπεζες στους συνταξιούχους τους!

Ανακοίνωση του Συλλόγου Συνταξιούχων Τραπέζης Ελλάδος

Αγαπητοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι,
Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας και σας 
ευχαριστώ όλους και τον καθένα ξεχωριστά για την παρουσία σας.
Στη σημερινή μας δεύτερη ενημερωτική συνάντηση μας τιμά με την παρουσία του ο κ. 
Νικ. Μουλίνος, Πρόεδρος της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλά-
δος, ο οποίος θα μας απευθύνει έναν αγωνιστικό χαιρετισμό.
Ο απερχόμενος επίτιμος Πρόεδρος της ΟΣΤΟΕ κ. Ιγνάτιος Πλιάκος, λόγω σοβαρού κω-
λύματος, έχει κληθεί ως μάρτυς στο Δικαστήριο, αδυνατεί να προσέλθει στη συγκέντρω-
σή μας και μας στέλνει τους αγωνιστικούς του χαιρετισμούς.
Παρίστανται ακόμη και μας τιμούν με την παρουσία τους ο κ. Άγγελος Στεργίου, καθη-
γητής Ασφαλιστικού Δικαίου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που έχει 
μεγάλο και ενεργό ρόλο για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας έναντι της ALPHA 
BANK.
Επίσης μας τιμά με την παρουσία του ο κ. Στέλιος Βλαστός, ειδικός δικηγόρος με μεγάλη 
εμπειρία στο Δίκαιο Σωματείων, συνδικαλιστικών και εργοδοτικών οργανώσεων. Ενι-
σχύει με τη σειρά του τη νομική μας φαρέτρα.
Παρίσταται ακόμα και μας τιμά με την παρουσία της η κ. Αγγελική Καίσαρη, εξαίρετη 
δικηγόρος, που με την πλούσια εμπειρία της και τις νομικές της γνώσεις συμβάλλει απο-
φασιστικά συμπράττουσα με τους Νομικούς μας Συμβούλους κ. Νικ. Φιλιππόπουλο και 
κ. Γεωργία Φιλιπποπούλου στην αγωγή μας εναντίον της ALPHA BANK που έχει προσ-
διορισθεί για τις 26 τρέχοντος μηνός στο Δικαστήριο.
Τέλος παρίστανται και οι Νομικοί μας Σύμβουλοι, ο κ. Νικ. Φιλιππόπουλος και η κ. Γεωρ-
γία Φιλιπποπούλου που μας τιμούν επίσης με την παρουσία τους.
Αγαπητοί Συνάδελφοι, Κυρίες και Κύριοι,
Η κρίση που πλήττει σήμερα τη χώρα μας δεν είναι μόνο οικονομική αλλά πρωτίστως και 
πολιτική. Είναι κρίση του πολιτικού συστήματος, κρίση των διαχειριστών της εξουσίας, 
κρίση εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς, αλλά η παθογένεια αυτή δεν πρέπει να μας 
κάνει να πιστέψουμε ότι είναι κρίση της Ελληνικής Κοινωνίας. Η κοινωνία μας διαθέτει 
ευτυχώς υγιείς δυνάμεις, έχει αναγεννητικές ικανότητες, δεν στιγματίζεται από την ανι-
κανότητα ή τη φαυλότητα περιστασιακών ηγεσιών.
Αρκεί να το πιστέψει, να δει τον εαυτό της με αυτοπεποίθηση και να δράσει με αποφασι-
στικότητα και αισιοδοξία. Αρκεί να πιστέψει ότι η κοινωνία ανήκει στους πολίτες της και 
διαμορφώνεται από αυτούς.
Η κοινωνία των πολιτών μπορεί να αφήσει πίσω της την καθυστέρηση και να βαδίσει τον 
δρόμο της προκοπής και της προόδου. Μόνο έτσι εγκαταλείποντας οριστικά πίσω τους 
αδρανείς και τους ιδιοτελείς η κοινωνία μπορεί να αισιοδοξεί.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
σήμερα θα σας ενημερώσουμε υπεύθυνα και ειλικρινά πάνω στα δρώμενα του χώρου μας.
Αγωνιζόμαστε για την υπεράσπιση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών μας δικαι-

ωμάτων που αμφισβητούνται τόσο απροκάλυπτα και παραβιάζονται βάναυσα από την 
Πολιτεία και όχι μόνο, αλλά και από την Τράπεζα.
Εκφράζουμε τη ζωηρή μας αντίθεση και για την απαράδεκτη συμπεριφορά της ALPHA 
BANK που επιχειρεί μέσω του ΕΤΑΤ να απαλλαγεί από την υποχρέωσή της να καλύπτει 
τη διαφορά όπως προέβλεπε η Σύμβαση του 1981, την οποία θεωρούμε ισχυρή, έγκυ-
ρη και νόμιμη.
Πράγματι αγαπητοί Συνάδελφοι το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό αλλά και το καυτό 
πρόβλημα της Υγείας, που έχει υποβαθμιστεί, είναι κυρίαρχα θέματα που επικρατούν 
στον χώρο μας.
Οφείλω να σας διαβεβαιώσω ότι επαγρυπνούμε και αντιδρούμε κάτω από τις υποδεί-
ξεις και οδηγίες του έμπειρου νομικού μας επιτελείου. Προβαίνουμε στις αναγκαίες και 
απαραίτητες κινήσεις, ενέργειες και πρωτοβουλίες σε αγαστή συνεργασία με τις υπερ-
κείμενες συνδικαλιστικές ομοσπονδίες ΟΣΤΟΕ και ΟΤΟΕ, καθώς και με την ΑΓΣΣΕ και 
όχι μόνον, αλλά και με τους άλλους αντίστοιχους Συλλόγους Συνταξιούχων, όπως της 
Γενικής, Αμέρικαν Εξπρές, Ιονικής και Εμπορικής, που έχουν έναν και μόνο σκοπό, την 
εκμηδένιση των δυσμενών συνεπειών στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς.
Έχουμε αρχίσει έναν μαραθώνιο δικαστικών αγώνων, προσφυγών και παρεμβάσεων 
στα αρμόδια δικαστήρια για τη δικαίωσή μας.
Πιστεύουμε ότι το δίκαιο είναι με το μέρος μας, αλλά η δικαίωσή μας θα είναι χρονοβόρα 
και κοστοβόρα, για αυτό τονίζουμε και για μια ακόμα φορά ότι απαιτείται από όλους μας 
επιμονή και υπομονή, σύνεση και υπευθυνότητα, συνοχή και ομοψυχία, συστράτευση 
και συνταντίληψη και οπωσδήποτε εμπιστοσύνη στο Δ.Σ. του Συλλόγου.
Παρά τις αρνητικές συγκυρίες που όπως σήμερα έχουν διαμορφωθεί και τις αντίξοες 
συνθήκες που επικρατούν να είστε βέβαιοι ότι δεν θα παραιτηθούμε προσπαθειών και 
κόπων με το οποιοδήποτε κόστος.
Δεν παραιτούμεθα από τις διεκδικήσεις μας, δηλώνουμε δε σοβαρά και υπεύθυνα ότι 
δεν θα απεμπολήσουμε δικαιώματά μας που απορρέουν από την ισχυρά από νομικής 
πλευράς έγκυρη Σύμβαση του 1981.
Μέχρις εδώ δεν έχω άλλο να προσθέσω και δεν πρέπει να σας κουράσω, επειδή θα 
πάρουν το λόγο και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., για να έχετε σφαιρικά μια καλύτερη ανα-
λυτική ενημέρωση, που με την προσπάθειά τους συμβάλλουν δυνατά και εκείνοι, έτσι 
ώστε να έχουμε όσο μπορούμε στα πλαίσια του εφικτού καλά αποτελέσματα και τους 
ευχαριστώ δημόσια για τη δημιουργική συνεργασία τους.
Καλή συνέχεια μέσα στα πλαίσια της δεοντολογίας και της ευπρέπειας, όπως ταιριάζει 
άλλωστε στο ήθος και τον πολιτισμό μας.
Σας ευχαριστώ για τη μεγάλη και ηχηρή παρουσία σας όπως και για την προσοχή σας 
να με ακούσετε.
Κλείνοντας σας παρακαλώ επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι να έχουμε: 

ΕΝΟΤΗΤΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ – ΕΝΟΤΗΤΑ! 

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΗΝ  
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ 12/11/2014

ΝΕΟ ΧΤΥΠΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΤΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ – ΕΠΑΥΣΑΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 

1.10.2014 ΤΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΡΙΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ
Με την από 14 Οκτωβρίου 2014 επιστολή της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού προς τους Συλλόγους Συνταξιούχων ΙΟΝΙΚΗΣ-ΠΙΣΤΕΩΣ-ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, 
παύει να ισχύει για τους συνταξιούχους της Τράπεζας η χορήγηση δανείων τρι-
ών συντάξεων με προνομιακούς όρους και οι συνταξιούχοι πλέον θα αντιμετω-
πίζονται σαν απλοί πελάτες καταναλωτικών δανείων με τα υφιστάμενα υψηλά 
επιτόκια.

Και εμείς που νομίζαμε ότι κάτι είχαμε προσφέρει στα τρα-
πεζικά ιδρύματα με 30 και 40 χρόνια αδιάκοπης εργασίας...
Κρίμα, τέτοια συμπεριφορά δεν την αξίζαμε!

Σύγχρονη τραπεζική αντίληψη



5Ειδήσεις

Κερδισμένοι όσοι έχουν θεμελιώσει είτε θεμελιώνουν δι-
καίωμα συνταξιοδότησης έως το τέλος του χρόνου
Χαμηλότερες συντάξεις θα καταβάλλουν τα ασφαλιστικά 
ταμεία στους συνταξιοδοτούμενους από την 1/1/2015 σε 
σχέση με ό,τι θα έπαιρναν αν έβγαιναν στη σύνταξη έως 
τις 31/12/2014 ή είχαν έως τότε θεμελιώσει τις προϋ-
ποθέσεις εξόδου από την εργασία. Κατά συνέπεια, γλιτώ-
νουν εκείνοι που είτε έχουν θεμελιώσει είτε θεμελιώνουν 
δικαίωμα συνταξιοδότησης έως το τέλος του χρόνου, αφού 
δεν προβλέπεται καμία αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού 
του ποσού που θα τους καταβάλλεται. Οι αλλαγές από την 
1/1/2015 θα αφορούν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία και δεν 
έχουν σχέση με τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αλλά με 
την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων που 
καθιερώνει ο Ν. 3863/10, ο γνωστός και ως νόμος Λο-
βέρδου - Κουτρουμάνη. Είναι το σχέδιο για τη βασική σύ-
νταξη, η οποία σύμφωνα με τον Ν. 3863/10 εισάγεται στο 
Ασφαλιστικό για όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν 
από το 2015 και μετά και οδηγεί σε μειώσεις που κυμαί-
νονται μεταξύ 7% και 25% ανάλογα με τις αποδοχές των 
εργαζομένων και τις εισφορές στα Ταμεία τους. Τις μεγαλύ-
τερες μειώσεις, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, θα υπο-
στούν οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, μικρότερες (15%-20%) 
θα είναι για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ, του Δημοσίου, 
των ΔΕΚΟ και των τραπεζών που αποχωρούν με 35 χρόνια 
ασφάλισης.
ΠΟΛΛΟΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ: Η νέα ρύθμιση για τον τρόπο υπο-
λογισμού των συντάξεων από το νέο έτος έχει προκαλέσει 
κύμα συνταξιοδοτήσεων.
Πιο συγκεκριμένα, από το 2015 και ύστερα η σύνταξη θα 
υπολογίζεται ως εξής:
Για το τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης 
μετά το 2011 οι συνταξιούχοι θα εισπράττουν αναλογικό 
ποσό που θα διαμορφώνεται μεταξύ του 0,8% και 1,5%.
Η βασική σύνταξη, που θα ονομαστεί εθνική σύνταξη, θα 
φτάνει τα 360 ευρώ, και σε αυτά θα προστεθεί το υπόλοιπο 
ποσό ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης του δικαιούχου και τις 
εισφορές που έχει καταβάλει -η λεγόμενη αναλογική σύντα-
ξη. Μετά το 2015 θα ισχύσει μια μεταβατική περίοδος που 
θα αφορά όσους συνταξιοδοτηθούν μετά το εν λόγω έτος.

Πιο αναλυτικά όσοι θεμελιώνουν δικαίωμα μετά την 1η Ια-
νουαρίου 2015 θα δουν το τελικό ποσό της σύνταξης να 
αποτελείται από δύο τμήματα:
Το πρώτο τμήμα θα αφορά τον χρόνο που έχει διανυθεί μέ-
χρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 και προσδιορίζεται με τον 
παλιό τρόπο υπολογισμού.
Το δεύτερο θα αφορά τον χρόνο που έχει διανύσει ο ασφα-
λισμένος από την 1η Ιανουαρίου 2011 και μετά και μέχρι 
την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ. Ο υπολογισμός αυτού του τμήματος γί-
νεται πολλαπλασιάζοντας τις συντάξιμες αποδοχές με τους 
παρακάτω συντελεστές αναπλήρωσης: Συντάξιμος χρόνος 
μέχρι 15 έτη με ποσοστό αναπλήρωσης 0,80% για κάθε 
έτος.
 Από 15 έτη και 1 ημέρα έως 18 έτη με ποσοστό ανα-

πλήρωσης 0,86% για κάθε έτος
�Από 18 έτη και 1 ημέρα έως 21 έτη με ποσοστό ανα-

πλήρωσης 0,92% για κάθε έτος
�Από 21 έτη και 1 ημέρα έως 24 έτη με ποσοστό ανα-

πλήρωσης 0,99% για κάθε έτος
�Από24 έτη και 1 ημέρα έως 27 έτη με ποσοστό αναπλή-

ρωσης 1,06% για κάθε έτος
�Από 27 έτη και 1 ημέρα έως 30 έτη με ποσοστό ανα-

πλήρωσης 1,14% για κάθε έτος
�Από 30 έτη και 1 ημέρα έως 33 έτη με ποσοστό ανα-

πλήρωσης 1,22% για κάθε έτος
�Από 33 έτη και 1 ημέρα έως 36 έτη με ποσοστό ανα-

πλήρωσης 1,31% για κάθε έτος
�Από 36 έτη και 1 ημέρα έως 39 έτη με ποσοστό ανα-

πλήρωσης 1,40% για κάθε έτος
�Πάνω από 39 έτη με ποσοστό αναπλήρωσης 1,50% για 

κάθε έτος.
Ο συντελεστής αναπλήρωσης για τα συντάξιμα έτη που 
θα διανυθούν από την1η Ιανουαρίου 2011 και μετά είναι 
αυτός που αντιστοιχεί στο τελευταίο πλήρες έτος του συ-
νολικού συντάξιμου χρόνου. Στο ποσό αυτό θα προστεθεί 
και το τμήμα της βασικής σύνταξης που έχει οριστεί στα 
360 ευρώ.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Στο ΙΚΑ για ασφαλισμένο με μισθό 
1.500 ευρώ η σύνταξη 15ετίας το 2014 από τα 

534,62 ευρώ πέφτει το 2016 στα 453,77, το 2020 
στα 401,07, το 2022 στα 364 και το 2026 (συμπλή-
ρωση 15ετίας με το νέο σύστημα) στα 334,28 ευρώ. 
Μικρότερες είναι οι απώλειες για όσους συνταξιοδοτού-
νται με 40 έτη ασφάλισης καθώς το 2014 η σύνταξη 
που αναλογεί είναι 1.260,18 ευρώ, για όποιον βγει στη 
σύνταξη το 2016 θα είναι 1.220, το 2020 στα 1.190, 
το 2022 στα 1.170 και το 2026 στα 1.165 ευρώ.
Στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει 
συσταθεί επιτροπή υπό την προεδρεία του γενικού γραμ-
ματέα Παναγιώτη Κοκκόρη προκειμένου να επιτευχθεί η 
έγκαιρη και χωρίς προβλήματα εφαρμογή του νόμου. Τα 
προβλήματα είναι πολλά, καθώς πρόκειται για έναν νόμο 
που αλλάζει το ασφαλιστικό τοπίο της χώρας και καθι-
ερώνει την καταβολή αναλογικής σύνταξης παράλληλα 
με τη βασική.
ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΙΑ: Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργα-
σίας διαβεβαιώνει ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή στα 
όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.
Για το 2015 σχεδιάζονται οι παρακάτω αλλαγές στο 
Ασφαλιστικό:
Αύξηση του ορίου χορήγησης της κατώτατης σύνταξης 
από τη 15ετία (4.500 ημέρες ασφάλισης) που ισχύει 
σήμερα στην 20ετία (6.000 ημέρες ασφάλισης).
Κατάργηση ή περιορισμός των πάσης φύσεως μπόνους 
που χορηγούνται στην κατώτατη σύνταξη και τα οποία 
προκαλούν έως και 30% αύξηση στις τελικές αποδοχές 
που λαμβάνει ο συνταξιούχος.
Λειτουργική ενοποίηση των Ταμείων. Το ΙΚΑ θα περι-
λαμβάνει όλους τους μισθωτούς ιδιωτικού και δημόσιου 
τομέα, ο ΟΑΕΕ όλους τους αυτοαπασχολούμενους και 
ελεύθερους επαγγελματίες και ο ΟΓΑ τους αγρότες.
Αλλαγές από το νέο έτος
Το σχέδιο για τη βασική σύνταξη η οποία σύμφωνα με τον 
Νόμο 3863/10 εισάγεται στο Ασφαλιστικό για όσους 
πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν από το 2015 και μετά 
και οδηγεί σε μειώσεις που κυμαίνονται μεταξύ 7% και 
25%, ανάλογα με τις αποδοχές των εργαζομένων και τις 
εισφορές που έχουν πληρώσει στα Ταμεία του.

Ηλίας Γεωργάκης | www.tanea.gr

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΠΟΙΟΙ ΓΛΙΤΩΝΟΥΝ ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Συνάδελφοι,
Κρίνουμε σκόπιμο να σας ενημερώσουμε για 
την εξέλιξη του ζητήματος του διορισμού Προ-
έδρου στο ΕΤΑΤ. Προς το παρόν παραθέτουμε 
ορισμένα σημαντικά στοιχεία από την συνε-
δρίαση (Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2014) της Επι-
τροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων, Τραπεζών, 
Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και Φορέων 
Κοινωνικής Ασφάλισης, συνεδρίαση στο τέ-
λος της οποίας έγινε δεκτή η εισήγηση του κ. 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας, για διορισμό της κυρίας Αφρο-
δίτης Χαρίση στην θέση της Προέδρου του Ενι-
αίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων 
(Ε.Τ.Α.Τ.).
Στη συνεδρίαση παρέστησαν η προτεινόμενη 
για την θέση του Προέδρου του ΕΤΑΤ κ. Χα-
ρίση καθώς και ο Υφυπουργός Εργασίας κ. Ι. 
Πλακιωτάκης. Πολύ σύντομα και σε επόμενη 
ανάρτησή μας θα μπορέσετε να παρακολουθή-
σετε ολόκληρη την συνεδρίαση από το κανάλι 
της Βουλής.
Σύμφωνα λοιπόν με έγκυρη ενημέρωση που 
είχαμε η κ. Χαρίση διαβεβαίωσε τα μέλη της 
Επιτροπής ότι:
Σε σχέση με την βιωσιμότητα του ΕΤΑΤ, προς 
το παρόν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και 
ότι θα προσπαθήσει να διασφαλιστούν οι πό-
ροι για να είναι βιώσιμο το Ταμείο για πολύ 
μεγάλο μελλοντικό χρονικό διάστημα.
Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός του Ε.Τ.Α.Τ. 
από το Υπουργείο Εργασίας, για το έτος 2014, 
έχει διαμορφωθεί ως εξής:

  Έσοδα 186.388.591 ευρώ.

   Προϋπολογισμένα έξοδα 97.653.750 
ευρώ.

  Προϋπολογισμένο πλεόνασμα 88.734.841 
ευρώ.

  Οι εισφορές των τραπεζών μέσα σε αυτό 
το έτος ήταν 132.385.624 ευρώ.

  Τα διαθέσιμα του Ταμείου τον Αύγουστο 
του 2014, ήταν 280.034.556 ευρώ.

ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΑΜΕΙΩΝ

Σε ερώτηση μελών της επιτροπής για το εάν το 
Ταμείο έχει ακίνητη περιουσία την οποία μπο-
ρεί να εκμεταλλευτεί η απάντηση ήταν ότι όταν 
εντάχτηκαν τα επιμέρους ταμεία στο ΕΤΑΤ, με-
ταφέρθηκαν οι ασφαλισμένοι συνταξιούχοι και 
όχι οι περιουσίες των αντιστοίχων ταμείων.

Για τις ΠΡΟΩΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Σε ό,τι αφορά τις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις 
(2006-2011) η κ. Χαρίση ανέφερε ότι:
Το ΕΤΑΤ έχει διαβιβάσει τα στοιχεία των συ-
νταξιοδοτήσεων αυτών τον Ιούλιο του 2014 
στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Οικονο-
μικών (τα στοιχεία που αφορούν κυρίως τον 
αριθμό των συνταξιοδοτηθέντων και την αντί-
στοιχη οικονομική επιβάρυνση) και πλέον η 
υπόθεση βρίσκεται σε άλλα χέρια.
Σε ότι αφορά την πρόσφατη εθελούσια έξοδο 
της ALPHA BANK, η κ. Χαρίση είπε ότι ο Πρό-
εδρος και το Δ.Σ. του ΕΤΑΤ θα πρέπει να κινη-
θούν άμεσα ώστε να εφαρμοστεί η κείμενη νο-
μοθεσία που βρίσκεται μέσα στο νόμο ίδρυσης 
του ΕΤΑΤ, το ν.3371/2005 αφού ζητήσουν τα 
στοιχεία και τα προωθήσουν στις αντίστοιχες 

υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και του 
Υπουργείου Οικονομικών, έτσι ώστε να υπο-
λογιστεί το κόστος.

Κώδικας Κοινωνικής Ασφάλισης

Τέλος αξίζει να σημειώσουμε ότι στην παρέμ-
βασή του ο κ. Ι. Πλακιωτάκης (Υφυπουργός 
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι-
ας) ανέφερε ότι στα πλαίσια της ασφαλιστικής 
μεταρρύθμισης, ήδη το Υπουργείο Εργασίας 
προχωρεί στην κωδικοποίηση της νομοθεσί-
ας επιλεγμένων φορέων κοινωνικής ασφά-
λισης, ένα έργο το οποίο υλοποιείται από την 
ΗΔΙΚΑ και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης, από τα κονδύλια 
του ΕΣΠΑ. Το έργο αυτό κινείται προς την κα-
τεύθυνση της κωδικοποίησης της δημιουργίας 
ενός απλού κώδικα κοινωνικής ασφάλισης και 
θα είναι έτοιμο περίπου σε 11 μήνες.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Τέλος θετική ψήφο στην προτεινόμενη έδω-
σαν 11 βουλευτές (Μεϊμαράκης, Τραγάκης, 
Καλατζής, Μαρκογιαννάκης, Καραγκούνης, 
Τσουμάνης, Μπούρας, Πατριανάκου, Δριβελέ-
γκας, Κακλαμάνης, Τσούκαλης), 7 Βουλευτές 
διατύπωσαν αρνητική γνώμη (Βαλαβάνη, Δρα-
γασάκης, Λαφαζάνης, Χαλβατζής, Παραστατί-
δης, Παναγιώταρος) ενώ 1 Βουλευτής ψήφισε 
λευκό (Κόλλια) και έτσι έγινε δεκτή η εισή-
γηση του κ. Υπουργού, για διορισμό στη θέση 
της Προέδρου του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλι-
σης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.), της κυρίας 
Αφροδίτης Χαρίση.

H Κα. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΧΑΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΤΑΤ
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Στο taXis από 1/11/2014 τα τέλη κυκλοφορίας Ι.Χ. - Τι θα πληρώσετε για το 2015

 Έφτασε η ώρα και του... χαρατσιού για τα αυτοκίνητα καθώς στο 
Taxis αναμένεται να αναρτηθούν το προσεχές Σάββατο 1η Νοεμ-
βρίου τα τέλη κυκλοφορίας του 2015 από τα οποία η κυβέρνηση 
προσδοκά έσοδα ύψους 1 δισ. ευρώ περίπου.
Όπως και τα προηγούμενα δύο έτη οι φορολογούμενοι θα μπο-
ρούν να εισέρχονται στην υπηρεσία Εκτύπωσης Τελών Κυκλο-
φορίας Αυτοκινήτων του Τaxis, θα συμπληρώνουν τον ΑΦΜ και 
τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος και αφού θα αποκτούν 
πρόσβαση στα στοιχεία του οχήματός τους θα εκτυπώνουν την 

ταυτότητα οφειλής με την οποία θα εξοφλούν το φόρο σε τράπε-
ζες και ΕΛΤΑ.
Η προθεσμία καταβολής των τελών κυκλοφορίας εκπνέει, όπως 
κάθε έτος, στα τέλη Δεκεμβρίου 2014. Το ύψος των τελών δια-
μορφώνεται ως εξής:
Οχήματα με ταξινόμηση έως 31/10/2010
• Για 51 μέχρι 300 κ.εκ. θα πληρώσουν 22 ευρώ.
•  Για 301 μέχρι 785 κ.εκ. θα πληρώσουν 55 ευρώ.
•  Για 786 μέχρι 1.071 κ.εκ. θα πληρώσουν 120 ευρώ.
•  Για 1.072 μέχρι 1.357 κ.εκ. θα πληρώσουν 135 ευρώ.
•  Για 1.358 μέχρι 1.548 κ.εκ. θα πληρώσουν 240 ευρώ.
•  Για 1.549 μέχρι 1.738 κ.εκ. θα πληρώσουν 265 ευρώ.
•  Για 1.739 μέχρι 1.928 κ.εκ. θα πληρώσουν 300 ευρώ.
•  Για 1.929 μέχρι 2.357 κ.εκ. θα πληρώσουν 660 ευρώ.
•  Για 2.358 μέχρι 3.000 κ.εκ. θα πληρώσουν 880 ευρώ.
•  Για 3.001 μέχρι 4.000 κ.εκ. θα πληρώσουν 1.100 ευρώ.
•  Για 4.001 και άνω κ.εκ. θα πληρώσουν 1.320 ευρώ.
Οχήματα με ταξινόμηση από 1/11/2010
•  Από 0 – 100 (γρ./χλμ.) το κόστος είναι 0 ευρώ.
•  Από 101 – 120 (γρ./χλμ.) το κόστος είναι 0,90 ευρώ.

•  Από 121 – 140 (γρ./χλμ.) το κόστος είναι 1,10 ευρώ.
•  Από 141 – 160 (γρ./χλμ.) το κόστος είναι 1,70 ευρώ.
•  Από 161 – 180 (γρ./χλμ.) το κόστος είναι 2,25 ευρώ.
•  Από 181 – 200 (γρ./χλμ.) το κόστος είναι 2,55 ευρώ.
•  Από 201 – 250 (γρ./χλμ.) το κόστος είναι 2,80 ευρώ.
•  Άνω των 251 (γρ./χλμ.) το κόστος είναι 3,40 ευρώ.

www.imerisia.gr

Προς τους κ. Υπουργούς Οικονομικών & Ερ-
γασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 
Θέμα: «Σχετικά με την ανακοπή των επικου-
ρικών συντάξεων»
Σήμερα στην εκπομπή Πρωινό ΑΝΤ1, ο ερ-
γατολόγος – οικονομολόγος κ. Ρωμανιάς, 
κατέθεσε μια πληροφορία του, ότι έχει ανα-
κοπεί η έκδοση των επικουρικών συντάξεων 
από το Ε.Τ.Ε.Α. (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής 
Ασφάλισης), με αιτιολογικό την ύπαρξη ελ-
λείμματος της τάξης των 150 εκ. €. Παράλ-
ληλα, ανέφερε ότι αν εκδοθούν οι επικουρι-
κές συντάξεις ως το Δεκέμβρη το έλλειμμα 
του Ε.Τ.Ε.Α θα ανέλθει στα 370 εκ. €. 
Επειδή, με βάση το άρθρο 21 του Συντάγμα-

τος §3 το Κράτος οφείλει να μεριμνά για την 
υγεία των πολιτών και να παίρνει ειδικά μέ-
τρα για την προστασία της νεότητας, του γή-
ρατος, της αναπηρίας και για την περίθαλψη 
των απόρων 
Επειδή, η ανεργία και η φτώχεια στην ελληνι-
κή κοινωνία αυξάνονται με γεωμετρική πρό-
οδο και η κυβέρνησή σας λαμβάνει συνέχεια 
μέτρα για την διόγκωσή τους 
Επειδή οι Έλληνες πολίτες και ειδικά οι χαμη-
λοσυνταξιούχοι και οι ανάπηροι έχουν υπο-
στεί τεράστιες μειώσεις στο εισόδημά τους, 
θέτοντας ακόμα και την ίδια τους τη ζωή σε 
κίνδυνο,
Ερωτάσθε:

1. Έχει ανακοπεί η έκδοση των επικουρι-
κών συντάξεων; Ποιο το συνολικό όφελος 
για το Κράτος, από τη μη έκδοση για των επι-
κουρικών συντάξεων; 
2. Ποιο το έλλειμμα του Ε.Τ.Ε.Α; Πώς σχε-
διάζετε να το καλύψετε; Προτίθεστε να προ-
χωρήσετε σε μείωση ή σε κατάργηση των 
επικουρικών συντάξεων; Από πού προήλθε 
το έλλειμμα του Ε.Τ.Ε.Α; Να κατατεθούν τα 
σχετικά αποδεικτικά έγγραφα. 
3. Πόσοι είναι οι συνταξιούχοι, που λαμβά-
νουν επικουρικές συντάξεις αυτή τη στιγμή; 
Να κατατεθούν τα σχετικά αποδεικτικά έγ-
γραφα. 
4. Αναλογίστε πως θα επιβιώσουν οι συ-

νταξιούχοι; Πώς θα μπορούν να καλύπτουν 
όχι μόνο τις ανάγκες τους αλλά και τις παρά-
λογες φορολογικές σας υποχρεώσεις. 
5. Ποιες οι συνέπειες στα οικονομικά των 
ασφαλιστικών ταμείων από την ενδεχόμενη 
διακοπή χορήγησης των επικουρικών συντά-
ξεων; 
6. Μπορείτε να προβλέψετε τις συνέπειες 
στην ελληνική κοινωνία και οικονομία, μια 
ενδεχόμενη μείωση ή κατάργηση των επι-
κουρικών συντάξεων; 

Ο ερωτών βουλευτής
Βασίλειος Καπερνάρος – Ανεξάρτητος 

Βουλευτής Β’ Αθηνών

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ Α.Κ.Ε. ΒΟΥΛΕΥΤΗ   ΑΘΗΝΑ 31/10/2014

Αρ. Πρωτ. 6012
ΘΕΜΑ: Σχετικά με την ανακοπή των επι-
κουρικών συντάξεων από το Ενιαίο Ταμείο 
Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ)
ΣΧΕΤ: Η με αρ. πρωτ. 4212/468/3-11-
2014 ΕΡΩΤΗΣΗ/ΑΚΕ
Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού, που κα-
τατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Β. Η. 
Καπερνάρο, σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με το Ενιαίο Ταμείο Επικουρι-
κής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), δεν έχει ανακοπεί ο 
ρυθμός έκδοσης επικουρικών συντάξεων. Οι 
εκδοθείσες από το ΕΤΕΑ συντάξεις το έτος 
2014 είναι σχεδόν υπερδιπλάσιες και θα ξε-
περάσουν τις 65.000 έναντι των 35.000 το 
έτος 2013.
2. Η οικονομική κατάσταση του ΕΤΕΑ επα-
νεξετάζεται σε τριμηνιαία βάση, σύμφωνα με 
το ν. 4052/2012.
Συγκεκριμένα, στη διάταξη της περίπτωσης 
3Γ της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του 
ν.4254/2014 (Α’ 89) ορίζεται ρητά ότι το 
ποσό της καταβαλλόμενης από το Ενιαίο Τα-
μείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) σύντα-
ξης διαμορφώνεται από 1.7.2014 σύμφωνα 
με το συντελεστή βιωσιμότητας που προβλέ-
πεται από τις διατάξεις της περίπτωσης δ’ της 
παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4052/2012 
(Α’ 41), με στόχο τη βραχυπρόθεσμη οικο-
νομική ισορροπία του Ταμείου και τη διασφά-
λιση της απρόσκοπτης συνέχισης καταβολής 
των συντάξεων.
Βάσει των προαναφερόμενων διατάξεων του 
ν. 4254/2014 και του ν. 4052/2012, ο 

συντελεστής βιωσιμότητας θα πρέπει να ανα-
προσαρμόζει σε ετήσια βάση –αρχής γενομέ-
νης από 1.7.2014– τις νέες και τις ήδη κατα-
βαλλόμενες συντάξεις του ΕΤΕΑ, μέσω ενός 
μηχανισμού μειωμένης τιμαριθμικής αναπρο-
σαρμογής, ανάλογα με τις καταβαλλόμενες 
εισφορές, με σκοπό την αποφυγή δημιουρ-
γίας ελλειμμάτων στο Ταμείο, αποκλείοντας 
κάθε μεταφορά πόρων από τον Κρατικό Προ-
ϋπολογισμό. Ο συντελεστής βιωσιμότητας 
επανεξετάζεται κατά τη διάρκεια του έτους 
σε τριμηνιαία βάση και αν απαιτούνται περισ-
σότερες προσαρμογές, λαμβάνονται κατά τη 
διάρκεια του τρέχοντος έτους.
Οι τεχνικές παράμετροι για την αναπροσαρμο-
γή των συντάξεων που χορηγεί το ΕΤΕΑ κα-
θορίζονται από την παρ. 7 της απόφασης του 
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Πρόνοιας οικ. 9837/98/30.7.2012 
(ΦΕΚ Β’ 2276).
Για την ως άνω αναπροσαρμογή των συντά-
ξεων δεν απαιτείται σε πρώτη εφαρμογή έκ-
δοση Υπουργικής Απόφασης, αλλά απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΕΑ.
Εάν και μετά την εφαρμογή του συντελεστή 
βιωσιμότητας, ο οποίος επανεξετάζεται σε 
τριμηνιαία βάση, προκύψει οποιοδήποτε 
έλλειμμα, τότε, σύμφωνα με τη ρητή δια-
τύπωση της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 
4052/2012, «... με απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ύστε-
ρα από τεκμηριωμένη πρόταση της Εθνικής 
Αναλογιστικής Αρχής, το ποσό της σύνταξης 
θα αναπροσαρμόζεται πριν από την 1η Ιανου-

άριου κάθε έτους, με την προϋπόθεση της μη 
ύπαρξης ελλείμματος σε αυτό και το επόμενο 
έτος, αποκλείοντας κάθε μεταφορά πόρων 
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό».
Στο πλαίσιο αυτό, με την υπ’ αριθμ. 
327/74/18.6.2014 απόφαση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου του ΕΤΕΑ, η οποία έχει 
αναρτηθεί στη «Διαύγεια» με ΑΔΑ: 6Ν2ΨΟ-
ΡΕΩ-6ΩΗ, αποφασίστηκε μείωση των κα-
ταβαλλόμενων συντάξεων κατά 5,2% από 
1.7.2014 (προ φόρων και μετά την εφαρμο-
γή των μειώσεων των νόμων 4024/2011, 
4051/2012 και 4093/2013), κατ’ εφαρ-
μογή του συντελεστή βιωσιμότητας του άρ-
θρου 42 παρ. 1 περ. δ’ του ν. 4052/2012.
Επισημαίνεται ότι η μακρόχρονη βιωσιμότητα 
του ΕΤΕΑ, στο οποίο έχει ενταχθεί η πλειο-
νότητα των φορέων επικουρικής ασφάλισης 
μισθωτών, αλλά και των λοιπών φορέων 
επικουρικής ασφάλισης αρμοδιότητας του 
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Πρόνοιας, διασφαλίζεται με το νέο οι-
κονομικό σύστημα λειτουργίας τους –διανε-
μητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών 
νοητής κεφαλαιοποίησης– και τον νέο τρόπο 
υπολογισμού της καταβαλλόμενης σύνταξης, 
που θα ισχύει αναλογικά από 1.1.2015 για 
τους μέχρι 31.12.2013 ασφαλισμένους 
και πλήρως για τους από 1.1.2014 και μετά 
ασφαλισμένους, μέσα από αυστηρή διασύν-
δεση εισφορών – παροχών.
3. 0 αριθμός των συνταξιούχων που λαμ-
βάνουν επικουρική σύνταξη από το ΕΤΕΑ 
ανέρχεται σήμερα σε 1.075.000, με μηνι-

αίο κόστος που κυμαίνεται αναλόγως των 
αναδρομικών ποσών σύνταξης από 230 - 
250.000.000,00€
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ΕΤΕΑ, 
στο πλαίσιο του Μηχανισμού Στήριξης της 
Ευρωζώνης και του ΔΝΤ, το Ταμείο παρουσι-
άζει, έως και το Σεπτέμβριο 2014, έλλειμμα 
ύψους 480.000.000,00 ευρώ.
Το έλλειμμά του οφείλεται στην αύξηση της 
ροής της απονομής αναδρομικών παροχών. 
Η χρήση του 2014 είναι η πρώτη πλήρους 
λειτουργίας του ΕΤΕΑ και λαμβάνοντας υπό-
ψη ότι οι τελευταίοι Φορείς εντάχθηκαν σε 
αυτό την 1/3/2013, προκλήθηκε σώρευση 
υποχρεώσεων από τα έτη 2009-2013. Σύμ-
φωνα με τα στοιχεία το ύψος των αναδρομι-
κών παροχών αγγίζει τα 292.000.000,00 
ευρώ για τους πρώτους εννέα μήνες του 
2014.
Ως εκ τούτου το πραγματικό έλλειμμα του 
ΕΤΕΑ είναι ύψους 188.000.000,00 € και 
αναμένεται να καλυφθεί από τα ταμειακά του 
διαθέσιμα και χρεόγραφα που το Ταμείο δια-
θέτει.
Με βάση το ανωτέρω πλαίσιο, το Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας μελετά όλα τα αναγκαία μέτρα και θα 
προβεί σε όλες τις ενδεδειγμένες ενέργειες 
για τη διασφάλιση των παροχών του ΕΤΕΑ.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Ι. ΒΡΟΥΤΣΗΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ  ΑΘΗΝΑ 2/12/2014
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ΤΑΜΕΙΑ: ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΙΚΑ
Το σχέδιο για την ενοποίηση των ταμείων και πώς 
οδηγεί σε «οριζόντιο» καθορισμό των συντάξε-
ων. Επικουρικά και εφάπαξ στο πρώτο κύμα ενο-
ποίησης. Τι θα γίνει με τα ταμεία κύριας ασφάλι-
σης ελεύθερων επαγγελματιών. Σε «υπερταμείο» 
μετατρέπεται το ΙΚΑ.

Bασικό όχημα για την οριστική αναμόρφωση του 
ασφαλιστικού συστήματος της χώρας χαρακτη-
ρίζει ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης 
το σχέδιο ενοποιήσεων που προωθεί έως το τέ-
λος του χρόνου, και το οποίο έχει ήδη αποστα-
λεί στους δανειστές, μαζί με όλες τις υπόλοιπες 
υποχρεώσεις της χώρας, εν όψει της τελευταίας 
αξιολόγησης από την τρόικα.
Βάσει του σχεδιασμού, το ΙΚΑ αναμένεται να απο-
τελέσει τον κεντρικό πυλώνα του νέου ασφαλι-
στικού, καθώς εντάσσονται σε αυτό όλα τα επι-
κουρικά και τα ταμεία εφάπαξ. Σε πρώτη φάση, θα 
μείνουν εκτός τα ταμεία κύριας ασφάλισης των 
αυτοαπασχολουμένων, δικηγόρων, γιατρών και 
μηχανικών, ο πολύπαθος ΟΑΕΕ, το ταμείο των 
δημοσιογράφων, ο ΟΓΑ και το ΝΑΤ. Στο ταμείο 
των ναυτικών, θα ενταχθούν επίσης τα δύο ταμεία 
πρόνοιας.
Αναλυτικά, σύμφωνα με το σχέδιο που αποκά-
λυψε ο υπουργός Εργασίας, σε συνέντευξή του 
στην Καθημερινή, θα υπάρξει διοικητική ενσω-
μάτωση στο ΙΚΑ του ταμείου επικουρικής ασφά-
λισης ΕΤΕΑ και των ταμείων παροχών πρόνοιας 
και εφάπαξ. Θα ενσωματωθούν στο ΙΚΑ δηλαδή 
το ΕΤΕΑ, το Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλή-
λων (ΤΠΔΥ), το Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα 
(ΤΑΠΙΤ) καθώς και το Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλή-
λων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλει-
ας (ΤΑΥΤΕΚΩ).
Στην πράξη, στο ΙΚΑ θα ενταχθούν όλα τα επικου-
ρικά, αφού στο ΕΤΕΑ μέχρι τον Ιούλιο του 2015 
είτε θα έχουν ενταχθεί όλα τα επικουρικά των 
αυτοαπασχολουμένων, των ελεύθερων επαγγελ-
ματιών, των δικηγόρων, των μηχανικών και μερί-
δας δημοσιογράφων, είτε θα έχουν μετατραπεί σε 
Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου και θα λει-

τουργούν ως ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. 
Έως το τέλος του 2014, την ίδια πορεία (εντός 
ΕΤΕΑ ή αυτόνομη λειτουργία ως επαγγελματικά) 
θα έχουν και τα επικουρικά των σωμάτων ασφα-
λείας και των στρατιωτικών.
Η ένταξη όλων των επικουρικών στο ΕΤΕΑ και 
του ΕΤΕΑ στο ΙΚΑ φωτογραφίζει άλλωστε και το 
επόμενο βήμα των ενοποιήσεων, που δεν περιέ-
γραψε ο υπουργός Εργασίας και οδηγεί όλα τα τα-
μεία σε ένα, όπως έχει αποκαλύψει το Euro2day.
gr.
Αναλυτικά, έως τον Ιούλιο του 2015, στο ΕΤΕΑ 
θα έχουν ενταχθεί τα επικουρικά ταμεία όλων των 
κλάδων, ειδικοτήτων και εργασιακών σχέσεων 
(ελεύθεροι επαγγελματίες, μισθωτοί, δημόσιοι 
υπάλληλοι κ.λπ.). Το ΕΤΕΑ θα ενταχθεί στο ΙΚΑ. 
Αυτονόητα, θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς 
ότι μετά τον Ιούλιο του 2015 καιτα αντίστοιχα τα-
μεία κύριας ασφάλισης των συγκεκριμένων κλά-
δων θα ενταχθούν στο ΙΚΑ.
Αυτό αναφέρει μάλιστα και το έγγραφο που σύμ-
φωνα με την Αυγή της Κυριακής έχει αποσταλεί 
από το υπουργείο Εργασίας στην τρόικα. Αν και 
διαψεύσθηκε από τον κ. Βρούτση, στο δημοσί-

ευμα αναφέρεται ότι «από την 1.7.2015 όλα τα 
εναπομείναντα ταμεία (κύρια και επικουρικά) θα 
ενσωματωθούν σε ΙΚΑ και ΕΤΕΑ (σ.σ.: που θα 
συγχωνευθεί με το ΙΚΑ) υπό τον όρο ότι δεν θα 
έχουν μετατραπεί σε ΝΠΙΔ μέχρι τις 30.6.2015». 
Παράλληλα, επισημαίνεται ότι «η συμπερίληψη 
των προαναφερθέντων ταμείων (ΕΤΑΑ, ΟΑΕΕ 
και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) θα οδηγήσει στην κατάργηση της 
οικονομικής αυτονομίας των ξεχωριστών λογα-
ριασμών για εισφορές και παροχές των ταμείων 
αυτών».
Εφόσον ισχύσει κάτι τέτοιο, και ενώ αρχικά τα τα-
μεία που θα ενταχθούν στο ΙΚΑ θα διατηρήσουν 
την οικονομική τους αυτοτέλεια, στο εσωτερικό 
τους θα υπάρξει ενιαιοποίηση όρων και προϋπο-
θέσεων συνταξιοδότησης. Ανοίγει έτσι ο δρόμος 
για ενιαιοποίηση εισφορών και παροχών, που θα 
έχει ως αποτέλεσμα την άμεση μείωσητων κύρι-
ων συντάξεων για μεγάλες κατηγορίες συνταξι-
ούχων και ασφαλισμένων, όπως για παράδειγμα 
για τους συνταξιούχους του πρώην ΤΕΒΕ. Βάσει 
του σχεδιασμού, στο ΝΑΤ θα ενταχθούν τα δύο 
ταμεία πρόνοιας των κατώτερων πληρωμάτων 
και των αξιωματικών, ενώ αυτόνομος θα παρα-
μείνει ο ΟΓΑ.
Παράλληλα, ο υπουργός Εργασίας προωθεί, σε-
οριζόντιο επίπεδο, ενοποιήσεις όλων των κομβι-
κών διαχειριστικών λειτουργιών, σε ενιαίες και 
ισχυρές διοικητικές οντότητες. Για παράδειγμα, θα 
δημιουργηθεί ένας ενιαίος μηχανισμός είσπραξης 
εισφορών για όλα τα ταμεία –συνδεόμενος μετά 
το 2017 και με τη φορολογική διοίκηση– καθώς 
και ένα Ενιαίο Κέντρο Απονομής Συντάξεων. 
Ακόμη, θα υποστηριχθούν η διαλειτουργικότητα 
και η λειτουργική ενιαιοποίηση των πληροφορι-
κών συστημάτων για τον υπολογισμό και την απο-
νομή των παροχών, ενώ ενιαίος θα είναι και ο 
μηχανισμός ελέγχου της εισφοροδιαφυγής μέσω 
της διεύρυνσης του ελεγκτικού αντικειμένου της 
Ειδικής Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ) 
του ΙΚΑ.

www.euro2day.gr

ΟΙ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ
Τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας προβλέπει τη μείω-
ση κατά 50% των προστίμων που επιβάλλονται σε συντα-
ξιούχους οι οποίοι συνεχίζουν -μυστικά- τον εργασιακό 
τους βίο ως μισθωτοί ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Η 
απόφαση αυτή θα έχει και αναδρομική ισχύ, καθώς αφορά 
και πολίτες οι οποίοι εντοπίστηκαν μέσω διασταυρώσεων 
να εργάζονται τα τελευταία χρόνια, παρά το γεγονός ότι 
λαμβάνουν σύνταξη.
Με σχεδόν όλα τα μέλη της οικογένειας να είναι άνεργα 
και τη σύνταξη του παππού ή της γιαγιάς να αποτελεί τη 
μοναδική πηγή εισοδήματος, αρκετοί συνταξιούχοι βγή-
καν εκ νέου στην αναζήτηση εργασίας και όσοι κατάφεραν 
να βρουν δουλειά, το κράτησαν κρυφό για να καρπωθούν 
το μέγιστο δυνατό οικονομικό όφελος. 
«Η παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισμό εις 
βάρος του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να του 
παρακρατηθεί, συμφώνως με το παρόν άρθρο, κατά το 
χρονικό διάστημα της εργασίας του ή κατά το διάστημα της 
αυτοαπασχόλησης, που επιβαρύνεται με ετήσιο επιτόκιο 
4,56%. Ο δε φορέας δικαιούται να συμψηφίζει το ποσό 
με μελλοντικές συντάξεις και μέχρι του ύψους του ενός 
τετάρτου της σύνταξης. Για δηλώσεις που η υποχρέωση 
υποβολής τους ανάγεται μέχρι τη δημοσίευση του παρό-
ντος, ο προβλεπόμενος καταλογισμός του προηγούμενου 
εδαφίου μειώνεται κατά 50%» επισημαίνεται μεταξύ άλ-
λων στην τροπολογία.
Οικονομικοί αναλυτές υπογραμμίζουν πως αυτή η αλλαγή 

εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια εκλογίκευσης των 
ποινών που επιβάλλει το Δημόσιο σε μια προσπάθεια να 
μπει φρένο στις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Εδώ και αρκετό 
καιρό το ΥΠΟΙΚ βάδιζε στη λογική των τσουχτερών προ-
στίμων ως μέσου περιορισμού της παραβατικότητας των 
φορολογουμένων, αδιαφορώντας σε μεγάλο βαθμό για 
τις υφιστάμενες συνθήκες στην πραγματική οικονομία. 
Την ίδια στιγμή και ο εργοδότης ήταν ευνοημένος από αυ-
τήν την κατάσταση, καθώς δεν χρειαζόταν να καταβάλλει 
εισφορές στα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ είχε τη δυνατότητα 
να χρησιμοποιεί και την προσφορά «μαύρης» εργασίας 
ως διαπραγματευτικό χαρτί για έναν μειωμένο μισθό ή για 
ελαστικό ωράριο.

Τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία
Μειώνονται κατά 50% τα πρόστιμα για συνταξιούχους 
που δουλεύουν χωρίς να το έχουν δηλώσει στο Ταμείο 
τους.
Όπως επισημαίνεται σε δημοσίευμα στην εφημερίδα «Τα 
Νέα», σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όσοι συ-
νταξιούχοι λόγω γήρατος ΙΚΑ ή άλλων Ταμείων έπιαναν 
δουλειά, έβλεπαν τόσο την επικουρική όσο και την κύρια 
σύνταξή τους να διακόπτεται μέχρι τη συμπλήρωση του 
55ου έτους της ηλικίας τους. Μετά το συγκεκριμένο ηλι-
κιακό όριο, στον τραπεζικό τους λογαριασμό έμπαινε το 
ποσό της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή κύριων 
συντάξεων που αντιστοιχεί σε 30 ημερομίσθια ανειδίκευ-

του εργάτη (έως 991,20 ευρώ) και το υπερβάλλον ποσό 
μειωμένο κατά 70%. Την ίδια στιγμή, η επικουρική σύ-
νταξη δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν για τον προσδιορισμό του 
ποσού και καταβάλλεται χωρίς περικοπή, ενώ το όριο των 
30 ημερομισθίων προσαυξάνεται κατά 6 ημερομίσθια για 
κάθε ανήλικο παιδί ή παιδί που σπουδάζει σε ανώτερη ή 
ανώτατη σχολή και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους 
της ηλικίας, καθώς και για κάθε παιδί το οποίο είναι ανίκα-
νο για κάθε βιοποριστική εργασία.
Οι συνταξιούχοι που επιστρέφουν στον εργασιακό βίο 
ως ελεύθεροι επαγγελματίες, μετά τη συμπλήρωση του 
55ου έτους ηλικίας, λαμβάνουν το ποσό της μηνιαίας 
ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή κύριων συντάξεων που 
αντιστοιχεί σε 60 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη (έως 
1.982,40 ευρώ προσαυξανόμενα αντίστοιχα για κάθε 
ανήλικο παιδί), ενώ το υπερβάλλον ποσό περικόπτεται. 
Πέραν της περικοπής της σύνταξης, οι συνταξιούχοι είναι 
υποχρεωμένοι να καταβάλλουν τις προβλεπόμενες εισφο-
ρές προσαυξημένες κατά 50%.

Μάριος Βελέντζας | www.zougla. gr



8 Το βήμα των συναδέλφων

ΑΝΕΚΔΟΤΑΑπορίες
Σ’ ένα μπαρ μπαίνει μια κυρία ολόγυμνη. 
Κάθεται σ’ ένα σκαμπό και παραγγέλνει ένα 
ουίσκι.
Ο μπάρμαν της το σερβίρει, αλλά δεν μπο-
ρεί να ξεκολλήσει καθόλου τα μάτια του από 
πάνω της.
-  Τι με κοιτάζεις έτσι ρε φίλε; Δεν έχεις ξα-

ναδεί γυμνή γυναίκα;
-  Εγώ γυμνή γυναίκα έχω δει… της απαντά 

ο μπάρμαν. Απλά απορώ από πού θα βγά-
λεις τα λεφτά για να με πληρώσεις!

Μας το έστειλε ο συν. Νίκος Σταθόπουλος

Το αεροπλάνο μόλις αφίχθη από την Κρή-
τη και οι αστυνομικοί κάνουν έρευνα στις 
αποσκευές των επιβατών και σωματική. Σε 
έναν βρίσκουν ένα ξύλινο κουτάκι και τον 
ρωτάνε τι είναι αυτό;
-  Ένα κομπιουτεράκι.
-  Άνοιξε το!
Ο Κρητικός το ανοίγει και ήταν ένα μαχαίρι.
-  Τι κομπιούτερ μου λες; Αυτό είναι μαχαίρι.
-  Εμείς στην Κρήτη μ’ αυτά λύνουμε τους 

λογαριασμούς μας.

Μας το έστειλε ο συν. Θόδωρος Τρίγκας

ΒΡΕΣ ΧΡΟΝΟ
Βρες χρόνο για δουλειά αυτό είναι το τίμη-
μα της επιτυχίας.
Βρες χρόνο για σκέψη αυτή είναι η πηγή 
της δύναμης.
Βρες χρόνο για παιχνίδι 
αυτό είναι το μυστικό της αιώνιας νιότης.
Βρες χρόνο για διάβασμα αυτό είναι το 
θεμέλιο της γνώσης.
Βρες χρόνο να είσαι φιλικός αυτό είναι ο 
δρόμος προς την ευτυχία.
Βρες χρόνο για όνειρα 
αυτά θα τραβήξουν τ’ όχημα σου ως τ’ 
αστερια.

Βρες χρόνο ν’ αγαπάς και ν’ αγαπιέσαι αυτό 
είναι το προνόμιο των Θεών.
Βρες χρόνο να κοιτάς ολόγυρά σου είναι 
πολύ σύντομη η μέρα 
για να’ σαι εγωιστής.
Βρες χρόνο να γελάς 
αυτό είναι η μουσική της ψυχής.
Βρες χρόνο να είσαι παιδί 
για να νιώθεις αυθεντικά ανθρώπινος.
Μας το έστειλε η συν.
Έφη Ματθιοπούλου

  -  Ρε Μήτσο φωνάζει η γυναίκα σου 

όταν κάνει σεξ;

-  Ανφωνάζει λέει; 

Από το καφενείο την ακούω!

- Μπαμπά στο σχολείο με 

φωνάζουν μαφιόζο.

- Καλά θα περάσω να το 

τακτοποιήσω

- Α ωραία, κοίτα να φανεί 

σαν ατύχημα!

(Μας τα έστειλε ο συν. 

Νίκος Μακροκάνης)

ΑΡΧΑΙΟΣ ΚΙΝΕΖΙΚΟΣ 
ΘΡΥΛΟΣ

Κάποτε ένας κινέζος μαθητής ρώτησε τον δάσκαλό του: 
«Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στον Παράδεισο και στην 
Κόλαση;»
Ο δάσκαλος του απάντησε: «Πολύ μικρή, ωστόσο έχει μεγά-
λες συνέπειες. Έλα θα σου δείξω την Κόλαση»...
Μπήκαν σε ένα δωμάτιο, όπου μια ομάδα ανθρώπων καθό-
ταν γύρω από μια τεράστια χύτρα γεμάτη ρύζι. Όλοι όμως 
έμοιαζαν απελπιστικά πεινασμένοι.
Ο καθένας είχε από ένα παράξενο κουτάλι που το κρατούσε 
από την άκρη με προσοχή κι έφτανε ως τη χύτρα. Κάθε κου-
τάλι, όμως, είχε τόσο μακρύ χερούλι που δεν μπορούσαν να 
το φέρουν στο στόμα τους. Η πείνα και η ταλαιπωρία ήταν 
φοβερή.
«Έλα» είπε μετά ο δάσκαλος. «Τώρα θα σε πάω στον Παρά-
δεισο».
Μπήκαν σε ένα άλλο δωμάτιο, πανομοιότυπο με το πρώτο, 
υπήρχε η ίδια χύτρα ρυζιού, οι ίδιοι άνθρωποι και τα ίδια πε-
ρίεργα κουτάλια. Εκεί όμως όλοι έμοιαζαν πραγματικά ευ-
τυχισμένοι.
«Δεν καταλαβαίνω» είπε ο μαθητής. «Γιατί εδώ είναι όλοι 
ευτυχισμένοι, ενώ στο άλλο δωμάτιο είναι τόσο δυστυχισμέ-
νοι, τη στιγμή που όλα είναι ίδια και πανομοιότυπα;»
Ο δάσκαλος χαμογέλασε και απάντησε: «Εδώ ταΐζουν ο ένας 
τον άλλον...»

ΕΜΠΟΛΑ

Ένα δίχρονο αγόρι στη Σιέρα Λεόνε, ο Εμίλ προσπάθησε να 
κόψει ένα φρούτο και ξαφνικά μια νυχτερίδα που τρέφεται 
με φρούτα τον δάγκωσε. Την επόμενη ο μικρός νόσησε με 
πολύ υψηλό πυρετό, αιματώσεις και τελικά πέθανε. Σύντο-
μα τον ακολούθησε η μητέρα του, ο πατέρας του, η γιαγιά 
του και άλλοι. Κατόπιν αυτού διαπιστώθηκε ότι επανήλθε η 
ασθένεια του Έμπολα.
Αυτή η ασθένεια που προκαλεί πολλούς θανάτους, τώρα 
γύρω στους 5.000, είχε εμφανισθεί στο Ζαΐρ γύρω στο 
1954 κοντά στον ποταμό Έμπολα και από εκεί πήρε το όνο-
μά της η νόσος.
Για να κολλήσει κανείς θα πρέπει να καταπιεί ή να τον πο-
τίσουν με υγρά του αρρώστου (σάλιο, ούρα, κόπρανα κλπ), 
αλλά αφού εκδηλωθεί η νόσος, όχι στη διάρκεια της εκκό-
λαψης (και με το σεξ).
Τα συμπτώματα παρουσιάζουν πονοκέφαλο, υψηλό πυρετό, 
κοκκίνισμα των ματιών λόγω εσωτερική αιμορραγίας, πονό-
λαιμο, λόξυγκας, ρίγη κ.ά., όπως αίμα στα κόπρανα και θλά-
ση των αγγείων. 
Εικάζεται ότι ο λοιμός που κτύπησε την αρχαία Αθήνα τον 
καιρό του Περικλή, και γι’ αυτό οι Αθηναίοι έχασαν τον Πε-
λοποννησιακό Πόλεμο με τους Σπαρτιάτες αφού αποδεκα-
τίστηκαν περίπου οι μισοί κάτοικοι, οφειλόταν σε αυτή την 
ασθένεια.
Τότε έλεγαν ότι το μικρόβιο ξεκίνησε από την Αιθιοπία, πήγε 
στην Αίγυπτο μετά στη Λιβύη και τελικά στην Αθήνα.
Τα συμπτώματα από ό,τι μας είπαν οι πρόγονοί μας ήταν πα-
ρόμοια με του Έμπολα, ο λοιμός σταμάτησε πάλι μόνος του 
χωρίς θεραπευτικά μέσα.
Η ασθένεια παραδόξως ξεθύμανε ας ευχόμαστε να συμβεί 
το ίδιο σήμερα.

(Μας τα έστειλε ο συν. Απόστολος Νικολάου)

ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑΙΑ

ΧΙΟΥΜΟΡ
Πάει ο Γιώργος στη μητέρα του και της λέει: 
- Μητέρα έχω να σου ανακοινώσω κάτι...
- Τι Γιώργο παιδί μου;
- Παντρεύομαι τον Ιούλιο!
- Ωραία γιε μου...
-  Εσύ παλικάρι μου είσαι ο κουμπάρος; (λέει 

στον φίλο του).
-  Όχι! Εγώ είμαι ο Ιούλιος...!!!

Μετά την ερωτική πράξη, ο σύζυγος ρωτάει την 
γυναίκα του:
- Σ’ άρεσε αγάπη μου; Κι εκείνη:
- Σαν ταινία του Αγγελόπουλου ήταν.
Δηλαδή ξαναρωτά εκείνος:
-  Εννοείς ότι είχε μεγάλη διάρκεια και πάω για 

χρυσό φοίνικα;
- Όχι, εννοώ ότι δεν κατάλαβα τίποτα.

Πηγαίνει ένας τσιγκούνης μέχρι εκεί που δεν 
πάει, σε μία εφημερίδα να βάλει αγγελτήριο για 
την κηδεία της γυναίκας του:
– Ένα ευρώ κοστίζει η λέξη, του λέει ο 
υπάλληλος.
–  Πόσο; Ένα ευρώ η λέξη; Είναι πολύ ακριβά! 

Τέλος πάντων, γράψε: «Μαρίκα πέθανε».
–  Δεν γίνεται, λέει ο υπάλληλος. Πρέπει το 

κείμενο να είναι τουλάχιστον 5 λέξεις.
–  Καλά, του λέει ο τσιγκούνης, Τότε γράψε: 

«Μαρίκα πέθανε, πωλείται Fiat Punto»!

Ο μπαμπάς στονΤοτό:
–  Τοτέ σήμερα σου έφερε ο πελαργός ένα 

καινούργιο αδελφάκι…
–  Καλά ρε μπαμπά έξω κυκλοφορούν ένα 

σωρό γυναικάρες, εσύ τον πελαργό βρήκες;

Η χειραψία στα χρόνια του Έμπολα.

Τα κοινωνικά:
- Τζάμπα στεναχωριέσαι.
- Γιατί εσύ πληρώνεσαι;
Το χασμουρητό είναι ο τρόπος του οργανισμού 
να σου πει: «Έχεις 15% μπαταρία».
Η άλλη στο supermarket βάζει το χαρτί υγείας 
σε ξεχωριστή σακούλα από τα φαγώσιμα. 
Λες και σε λίγες ώρες δεν θα συναντηθούν.
Του φαγητού:
Θ’ ανοίξω μεξικανικό εστιατόριο στην Κρήτη. 
Λέω να το πω”Tsiputanas”
Ο σουβλατζής της γειτονιάς με έχει μάθει τόσο 
καλά που παραγγέλνω με αναπάντητη!!!
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Πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία και με συμμε-
τοχή πολλών συναδέλφων η εκδρομή του Συλλόγου σε 
Καστοριά – Φλώρινα – Πρέσπες στις 12/12/2014

Εκδρομή Συλλόγου

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 15 Ιανουαρίου:

 στα γραφεία του Συλλόγου μας (τηλ. 210 3604327)

& στον σ/φο Αντ. Οικονομόπουλο (τηλ. 210 6724321, κιν. 6944251595)

ΑΝΑΧ.: 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
• ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: 125€

• ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ (ΜΠΟΥΦΕ)

3ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΟΔΙΚΩΣ

Παραδοσιακό ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Κορυσχάδες - Μεγάλο & Μικρό Χωριό 

Μονή Προυσού

Θέατρο
Πιο δημοφιλείς παραστάσεις
Ο ΠΟΥΠΟΥΛΕΝιΟΣ
Κοινωνικό του Μάρτιν Μακ Ντόνα, Διάρκεια: 125’
Σκηνοθ.-μετάφρ.: Κ. Μαρκουλάκης
Ερμηνεύουν: Κ. Μαρκουλάκης, Ν. Κουρής, Οδ. Παπασπηλιόπουλος, 
Γ. Πυρπασόπουλος.
Σκην.-κοστ.: Αθ. Σμαραγδή, Φ. Φωτιάδης. Μουσ.: Μ. Μάτσας. 
Φωτ.: Αλ. Γιάνναρος.
Σε ένα άγνωστο αυταρχικό καθεστώς ένας συγγραφέας ανακρίνεται από δύο 
αστυνομικούς, διότι στις ιστορίες του περιγράφει πραγματικές δολοφονίες.

ΔΕ ΘΑ ΜΕ ΤΡΕΛΑΝΕιΣ ΕΣΥ ΕΜΕΝΑ
των Παναγιώτη Καποδίστρια, Αργύρη Γιαμάλογλου, Διάρκεια: 115’ Κωμωδία
Σκηνοθ.: Β. Θωμόπουλος
Ερμηνεύουν: Σπ. Πούλης, Σπ. Σπαντίδας, Π. Πλάκα, Κ. Αποστολάκης. 
Σκην.: Ντ. Πετράτος. Κοστ.: Αλ. Κατσαΐτη.
Τρεις γυναίκες από διαφορετικές χώρες βασανίζουν ερωτικά έναν ορκισμένο 
εργένη, που μπλέκει χωρίς να το καταλάβει.

Ο ΣωΣιΑΣ
Του Φίοντορ Ντοστογιέφσκι, Διάρκεια: 90’
Σκηνοθ.: Έφη Μπίρμπα
Ερμηνεύουν: Άρης Σερβετάλης, Δρ. Σκώτης, Γ. Συμεωνίδης.
Η παράσταση επικεντρώνεται σε κάποια επεισόδια της ζωής του ήρωα, ο οποίος 
προσπαθεί να υπάρξει εντός του πλαισίου της κοινωνικά αποδεκτής φυσιολογι-
κότητας, αλλά καταλήγει στην απομόνωση και στον παραγκωνισμό.

ΕΝΑΣ ΗΡωΑΣ ΜΕ ΠΑΝΤΟΦΛΕΣ
Κωμωδίατων Αλέκου Σακελλάριου, Χρήστου Γιαννακόπουλου
Διάρκεια: 105‘
Σκηνοθ.: Γ. Μπέζος
Ερμηνεύουν: Γ. Μπέζος, Δ. Λαμπρόγιαννη, Τ. Γιαννόπουλος, 
Κ. Φλωκατούλας, Δ. Κανέλλος. Σκην.-κοστ.: Γ. Πάτσας.
Η κουτοπονηριά και η ισοπέδωση των ηθικών αξιών με σκοπό το κέρδος, σε 
ένα διαχρονικό έργο, που γράφτηκε στον Εμφύλιο κι έγινε γνωστό από την 
κινηματογραφική εκδοχή του 1958.

ΑΝΤΡΕΣ ΕΤΟιΜΟι ΓιΑ ΟΛΑ
Κωμωδία των Στέφεν Σινκλέρ, Άντονι Μακ Κάρτεν, Διάρκεια: 120‘
Σκηνοθ.: Θ. Παπαθανασίου, Μ. Ρέππας
Ερμηνεύουν: Κ. Κόκλας, Θ. Ευθυμιάδης, Κ. Ευριπιώτης, Γ. Τσιμιτσέλης, 
Μ. Ιωάννου, Ευαγγ. Μουμούρη. Σκην.: Μ. Τσαγκάρη. Κοστ.: Έβ. Σιούπη.
Τόσο έτοιμοι και απελπισμένοι που τα βγάζουν όλα στη φόρα, ακολουθώντας 
το παράδειγμα των άνεργων ηρώων της ταινίας «Full Monty».

Βιβλία - Νέες εκδόσεις

ΚΟΚΚΙΝΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
Διαβάστε το νέο βιβλίο του Κώστα Κόκκινου για τη διαχείριση των «Μη Εξυπηρετού-

μενων Στεγαστικών Δάνειων».

Αν μέχρι τώρα δήλωνες απλώς αδυναμία εξυπηρέτησης του στεγαστικού σου δανεί-

ου, ήρθε η ώρα να αναλάβεις πρωτοβουλίες και να διαπραγματευτείς με την τράπεζα 

σου ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ. Φτιάξε μονός σου πρόταση για «Ρύθμιση – Αναδιάρ-

θρωση» του στεγαστικού σου δανείου στα μέτρα σου. Πρακτικά Παραδείγματα

Επισκεφτείτε: www.costaskokkinos.com

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε να 

πριμοδοτήσει μόνο τα μέλη του με 10 ευρώ για 

ετήσιες εκδηλώσεις, όπως το κόψιμο της 

Πρωτοχρονιάτικης Πίτας. Επιπλέον, η πίτα και το 

συμβολικό γούρι θα είναι προσφορά του Συλλόγου.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Προκαταβολή: € 55
1η μηνιαία δόση: € 3 5
2η μηνιαία δόση: € 35
Σύνολο € 125

ΠΑΤΡΟΣ ¨ΟΡΦΑΝΗ¨
της σ/φου Άννας Τσαλουκίδου
Τους δράκους στη ζωή της, δεν τους έκανε ποτέ ζάφτι, 

γιατί κάθε φορά που την επισκέπτονταν απρόσκλητοι, 

ερχόντουσαν τα πάνω κάτω με ξέφρενους ρυθμούς...

Ο χρόνος, λοιπόν, θα έδειχνε, αν θα μπορούσε να κάνει 

τους δράκους της ζωής της ζάφτι.
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Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου συνεδρίασε σήμερα με αποκλειστικό θέμα την 
ανασύνθεση του Προεδρείου και την κάλυψη των θέσεων που προέκυψαν μετά την συ-
νταξιοδότηση μελών του Δ.Σ..
Η νέα σύνθεση του Διοικητικού μας Συμβουλίου έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ
ΜΕΛΗ: ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΕΛΩΝΗΣ, 
ΝΑΝΣΥ ΔΑΒΑΛΟΥ, ΤΑΣΟΣ ΝΑΤΣΙΚΑΣ, 
ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΜΩΛΟΥ, 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ, 
ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΑΠΠΑΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ: 
ΒΑΪΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΣ. ΓΚΙΑΤΗΣ  ΠΑΝ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Προς: Δ/Σ του ΕΟΠΥΥ
Γραφείο Προέδρου 
Θέμα: Πληρωμή σε συνταξιούχους δαπα-
νών από κατεστραμμένα δικαιολογητικά.
ΓΕΝΙΚΑ
•  Όπως είναι ήδη γνωστόν στη Διοίκηση του 

ΕΟΠΥΥ εκκρεμεί (επί διετία) η εκκαθάριση 
και εξόφληση δαπανών ιατροφαρμακευτι-
κής περίθαλψης σε ασφαλισμένους των 
Τραπεζών (Alpha, Πειραιώς, κ.λπ.) από 
παραστατικά που κατεστράφησαν κατά την 
πυρκαγιά της 12ης Δεκεμβρίου 2012.

•  Σε πρώτη φάση, για την αποζημίωση των συνταξιούχων, ίσχυσε η συμφωνία μεταξύ 
του τότε αναπληρωτή Διευθυντή του Ταμείου κ. Δημητρίου Μαρτίνη και των ελεγκτρι-
ών του εποπτεύοντος στο Ταμείο Υπουργείου, κ.κ. Αμπατζόγλου και Κωνσταντάρα.

•  Η συμφωνία προέβλεπε, σύμφωνα με το υπ΄αριθμ. 555/14.5.2014 έγγραφο του 
Τομέα ότι η πληρωμή των καμένων παραστατικών θα γίνει με βάση τις καταστάσεις 
(σεντόνια) που έστειλαν κατά τόπους οι εκπρόσωποι του Τομέα.

•  Σημειώνεται, ότι οι καταστάσεις αυτές, σύμφωνα πάντα με το ως άνω έγγραφο του 
Τομέα καταχωρήθηκαν ηλεκτρονικά στο σύστημα και η εκτύπωσή τους παραδόθηκε 
στο Τμήμα Παροχών του Τομέα και στις ελέγκτριες του Υπουργείου.

•  Από τον σχετικό έλεγχο όμως προέκυψαν διπλοεγγραφές στις εν λόγω καταστάσεις 
(ελάχιστες σε σχέση με τον συνολικό όγκο) και όχι μεμονωμένων παραστατικών.

•  Κατόπιν αυτού και ύστερα από πρόταση των ελεγκτριών διεκόπη η ολοκλήρωση του 
σχετικού ελέγχου και με βάση σχετική απόφαση του κ. Υπουργού Εργασίας (Α.Π. Γ/
Φ21230/30662/5793/7.11.2013) αποφασίστηκε η πληρωμή να γίνει με «προ-
σκόμιση αντιγράφων επικυρωμένων από τον εκδότη τους». 

ΠΡΟΚΥΨΑΝ ΘΕΜΑ
•  Τελικά όμως διαπιστώθηκε, στην πράξη ότι η απόφαση του κ. Υπουργού Εργασίας είχε 

και έχει, κατά την εφαρμογή της, ανυπέρβλητες τεχνικές δυσκολίες λόγω αδυναμίας 
(τεχνικά) να προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά σε αντίγραφα. 

•  Κατόπιν αυτού, το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα αφού κανείς μέχρι σήμερα δεν 
αναλαμβάνει πρωτοβουλία επίλυσης του θέματος, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα 
σημαντικός αριθμός συνταξιούχων να μην είναι σε θέση να αποζημιωθεί όπως έχει 
δικαίωμα.

ΕΙΣΗΓΗΣΗ- ΠΡΟΤΑΣΗ
Έχοντας υπόψη, ότι:
•  η αποπληρωμή εκκρεμεί για περισσότερο από δύο χρόνια και υπάρχει κίνδυνος παρα-

γραφής εάν συνεχιστεί επί μακρόν η σημερινή κατάσταση.
•  ο Τομέας, έχει την δυνατότητα εντοπισμού και αφαίρεσης διπλοεγγραφών και διασφα-

λίζει την αποφυγή διπλής πληρωμής. (Στα κατά τόπους καταστήματα των Τραπεζών 
υπάρχουν αντίγραφα των σχετικών καταστάσεων (σεντόνια) για αντιπαραβολή με τα 
στοιχεία του Τομέα.)

•  το θέμα αφορά και τον ΕΟΠΥΥ ως καθολικό διάδοχο και
•  η μη αποπληρωμή δημιουργεί «κοινωνικό θέμα» με ό,τι αυτό συνεπάγεται γενικά και 

ειδικά
Εισηγούμαστε:
Την τροποποίηση της ως άνω απόφασης του κ. Υπουργού και την έκδοση νέας σύμφω-
να με την οποία η αποπληρωμή να πραγματοποιηθεί με βάση τις υφιστάμενες καταστά-
σεις (σεντόνια).   Νικ. Κ. Μουλίνος
    Πρόεδρος ΑΓΣΣΕ, Μέλος Δ/Σ ΕΟΠΥΥ

Εισηγητικό Σημείωμα του προέδρου  
της ΑΓΓΣΕ κ. Νικ. Μουλίνου

ΤΑΥΤΕΚΩ Στοιχεία & ωράριο τομέα - 
τμήματα υπηρεσιών ελεγκτές ιατροί

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΜΕΑ ΧΑΡ. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 6 – 8 – 10, 106 79 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 210 3605861, FAX: 210 3605545
ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.taapt.gr, e-mail: info@taapt.gr
Α.Φ.Μ.: 9981191503, ΔΟΥ: ΙΑ΄ ΑΘΗΝΩΝ
ΩΡΑΡΙΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΜΕΑ
ΔΕΥΤΕΡΑ –ΠΕΜΠΤΗ 0 7:30 – 15:00, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00 – 14:00
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΜΕΑ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΜΕΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΦΑΚΑΚΗΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΕΥΘ. ΤΟΜΕΑ: ΜΙΧΑΗΛ ΣΚΩΤΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΜΕΑ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ - ΕΛΕΓΚΤΗΣ: ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΣΟΥΡΠΗΣ
Ειδικότητα: Ορθοπεδικός | Ωράριο: Κάθε ημέρα 08:00 – 12:00
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: ΚΟΜΝΗΝΩΝ 26, 546 21 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΗΛ.: 2310 244825 & 2310 244835, FAX: 2310 281443
ΤΜΗΜΑΤΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΜΕΑ
•  ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ: 210 3606283, 210 3623275,
   Email: taapt.ag@tayteko.gr
•  ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ: 210 3606240 
•  ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ: 210 3605946 
•  ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ: 210 3605567,
  Email: parattikhs@taapt.gr 
•  ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 210 3605547, 
  Email: info@taapt.gr 
•  ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 210 3605861 
•  ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ  210 3606240 
& ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ:
•  ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ  210 3606240 
– ΙΒΑΝ -ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ:
•  ΤΜΗΜΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ  210 3605946
   ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ (ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟ ΕΟΠΥΥ):

Το νέο προεδρείο του Συλλόγου Προσωπικού 
alpHa Bank 05/11/2014

Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επέκτασης των ιατρείων στα γραφεία μας
Τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες επέκτασης των ιατρείων στα γραφεία 
μας (Ιπποκράτους 23). Δύο νέα ιατρεία λειτουργούν από σήμερα με στόχο την πιο αποτελεσματική 
εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας.

Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο ΟΣΤΟΕ
Πραγματοποιήθηκε στις 11-12/11/2014 στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ η ετήσια Εκλογοαπολογιστική Συ-
νέλευση της Ομοσπονδίας μας χωρίς την παρουσία των εκπροσώπων της ΕΤΕ οι οποίοι αρνήθηκαν να 
τακτοποιήσουν τις οικονομικές τους διαφορές και αποχώρησαν από την Ομοσπονδία.
Σύμφωνα με δήλωση του ΔΣ της ΕΤΕ αναμένεται η πραγματοποίηση Γενικής Συνέλευσης στις 2 Δεκεμ-
βρίου η οποία θα αποφασίσει για τα μελλούμενα.
Βάσει των αποτελεσμάτων εκλέγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΤΟΕ από τον Σύλλογό μας οι 
συν. Αγαμ. Βουτυράς (πρώτος σε σταυρούς) και η Ντίνα Αναργύρου, στην Εξελεγκτική Επιτροπή της 
ΟΣΤΟΕ ο συν. Βασ. Νικολάου και στην Διοίκηση της ΑΓΣΣΕ οι συν. Αγαμ. Βουτυράς, Ντίνα Αναργύρου 
και Γιάννης Ιορδανίδης.
Στις 28/11/2014 μετά από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος Συμβούλου συναδέλφου κ. Αγαμέ-
μνονα Βουτυρά, συνεδρίασαν οι εκλεγμένοι Σύμβουλοι και συγκροτήθηκαν σε Σώμα ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ-ΠΟΥΛΙΑ ΕΛΕΝΗ (ΕΛΛΑΔΟΣ)
Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ (ALPHA)
Β΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ)

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ)
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ)
ΤΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ (ALPHA)
ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ)
& ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΜΕΛΟΣ ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΑΓΡΟΤΙΚΗ)
ΜΕΛΟΣ ΓΟΖΑΔΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΕΛΛΑΔΟΣ)
ΜΕΛΟΣ ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ)
ΜΕΛΟΣ ΧΑΣΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ)
ΜΕΛΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΕΜΠΟΡΙΚΗ)
ΜΕΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ (ΑΤΤΙΚΗΣ)
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. εύχεται ολόψυχα σε όλους τους συναδέλφους 
Συνταξιούχους και στις οικογένειές τους 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΑ & ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ!!!

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΣΤΟΕ
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Εγκεφαλικό: 5 συμπτώματα που 
πρέπει ΟΛΟΙ να γνωρίζουμε

Δέκα χρόνια «νεότεροι» σωματικά και νοητικά είναι 
οι ιδιοκτήτες σκύλων, σύμφωνα με νέα μελέτη από το 
Πανεπιστήμιο Σεντ Αντριους. Όπως είδαν οι σκωτσέζοι 
επιστήμονες, η συντροφιά ενός τετράποδου βελτιώνει 
τη φυσική κατάσταση του ιδιοκτήτη κάνοντάς τον πα-
ράλληλα να συμπεριφέρεται αλλά και να φαίνεται νε-
ότερος.
Βάσει των ευρημάτων της μελέτης μάλιστα, η απόστα-
ση που διανύει ο ιδιοκτήτης κατά τη διάρκεια της βόλ-
τας του σκύλου του, δεν επηρεάζει την θετική επίδραση 
του ζώου στην υγεία του.
«Ένας ιδιοκτήτης σκύλου – ιδιαίτερα αν είναι μεγαλύτε-
ρης ηλικίας – μπορούμε να πούμε ότι έχει φυσική κατά-
σταση αντίστοιχη με εκείνη ενός ατόμου νεότερου κατά 
περίπου μια δεκαετία» εξηγεί ο δρ Ζικιάνγκ Φενγκ, ο 
οποίος συμμετείχε στη μελέτη. «Μπορεί η παρουσία 
του ζώου να μην προσθέτει 10 χρόνια επιπλέον ζωής, 
είναι όμως πολύ ευεργετική και σχετίζεται με το να ση-
κώνεται από τον καναπέ του, να περπατάει και να κινεί-
ται περισσότερο» προσθέτει ο ειδικός.
Καλύτερος φίλος στη ζωή
Στο πλαίσιο της μελέτης τους οι ερευνητές εξέτασαν 
τις περιπτώσεις 547 ηλικιωμένων ατόμων με μέσο 
όρο ηλικίας τα 79 έτη. Συγκεκριμένα τους ζήτησαν να 
φορέσουν ένα επιταχυνσιόμετρο για ένα διάστημα επτά 
ημερών, προκειμένου να καταγράψουν τις κινήσεις 
τους. Περίπου 50 από τους εθελοντές ήταν ιδιοκτήτες 
σκύλων.
Όπως αναφέρουν οι ειδικοί με δημοσίευσή τους στο 
επιστημονικό έντυπο «Preventive Medicine», από τη 
μελέτη τους φάνηκε ότι «ένας σκύλος παρακινεί την 
σωματική άσκηση του ιδιοκτήτη του, και στην περίπτω-
ση των ηλικιωμένων κάτι τέτοιο οδηγεί στην υπερπή-
δηση οποιονδήποτε εμποδίων – π.χ. έλλειψη κοινωνι-
κών επαφών, καιρός, προσωπική ασφάλεια – ως προς 
την κίνησή τους».

«Τα αποτελέσματά μας έδειξαν ότι η ιδιοκτησία ενός 
σκύλου σχετίζεται με αυξημένα επίπεδα σωματικής 
άσκησης σε άτομα άνω των 65 ετών. Κατά μέσο όρο, 
οι ηλικιωμένοι ιδιοκτήτες σκύλων ήταν κατά 12% πιο 
δραστήριοι από τους συνομηλίκους τους που δεν είχαν 
σκύλο» υπογραμμίζουν οι ερευνητές.
«Γαβ» σε σωματική και νοητική υγεία
Η σωματική άσκηση σε μεγαλύτερες ηλικίες, ως γνω-
στόν, προστατεύει από παθήσεις που σχετίζονται με τη 
φθορά των μυών και των οστών, ενώ παράλληλα το-
νώνει τις νοητικές λειτουργίες.
Σύμφωνα με τους ερευνητές, πέρα από τη σωματική 
υγεία ένα σκυλάκι τονώνει και τη νοητική υγεία, αλλά 
και τη διάθεση του ιδιοκτήτη του. «Κατά μέσο όρο, οι 
ιδιοκτήτες σκύλων εμφανίζουν χαμηλότερα επίπεδα 
κατάθλιψης» αναφέρει ο δρ Φενγκ. «Το δέσιμο που 
αναπτύσσεται ανάμεσα στο ζώο και τον άνθρωπο φαί-
νεται ότι προσφέρει πολλά οφέλη στην υγεία».
Ο ίδιος υποστηρίζει, ότι η δημιουργία ειδικών συνεδρι-
ών με την παρουσία ενός σκύλου θα μπορούσε να βο-
ηθήσει ηλικιωμένα άτομα να βιώσουν τα οφέλη αυτά, 
χωρίς την ευθύνη της ιδιοκτησίας ενός ζώου.  
    Πηγή: tovima.gr

Το εγκεφαλικό επεισόδιο προκαλείται από τη μη κανονι-
κή ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο εξαιτίας κάποιου 
θρόμβου ή κλειστής αρτηρίας.
Ο πιο σημαντικός παράγοντας στην αντιμετώπιση ενός 
εγκεφαλικού επεισοδίου είναι ο χρόνος. Όσο πιο έγκαιρα 
διαπιστώσετε τα συμπτώματα ενός εγκεφαλικού επεισο-
δίου και όσο πιο γρήγορα λάβετε την κατάλληλη ιατρική 
περίθαλψη, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να επι-
βιώσετε, να μην έχετε μόνιμη βλάβη μετά το επεισόδιο ή 
τουλάχιστον οι επιπτώσεις να είναι πολύ μικρές.
Οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν ότι ένα εγκεφαλικό 
επεισόδιο συνοδεύεται με μούδιασμα στην μία πλευρά του 
προσώπου. Αυτό, όμως, δεν είναι το μοναδικό σύμπτωμα.
Δείτε 5 ακόμα συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου που 
μπορεί να σημάνουν τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου.
Δυσκολία στην όραση ή θολή όραση
Το εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να προκαλέσει διπλή 
όραση (διπλωπία), θολή όραση ή απώλεια της όρασης 
στο ένα μάτι. Σε έρευνα που έγινε στη Μ. Βρετανία, μόλις 
το 44% των ερωτηθέντων γνώριζε ότι το πρόβλημα στην 
όραση μπορεί να είναι σύμπτωμα εγκεφαλικού επεισοδίου.
Δυσκολία στην ομιλία ή/και σύγχυση
Το εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να επηρεάσει την ικανό-
τητα να εκφραστείτε ή να επικοινωνήσετε αυτό που θέλε-
τε με λέξεις. Ένα απλό τεστ είναι να επαναλάβετε κάποια 
γνωστή φράση, όπως κάποια παροιμία. Εάν μπερδεύετε 
τις λέξεις, χρησιμοποιείτε λάθος λέξεις ή δεν μπορείτε να 
μιλήσετε καθόλου, υπάρχει μια πιθανότητα της τάξης του 
72% να έχετε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.
Αδυναμία στο χέρι ή/και το πόδι
Όταν σας συμβαίνει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, είναι συ-
χνό φαινόμενο για το ένα χέρι ή το πόδι (ή και τα δύο) 
να είναι ξαφνικά αδύναμα, μουδιασμένα, ή να παραλύουν. 
Συχνά το προσβεβλημένο άκρο βρίσκεται στην απέναντι 
πλευρά από όπου συνέβη το εγκεφαλικό επεισόδιο στον 
εγκέφαλο. Προεκτείνετε τα δύο σας χέρια για 10 δευτε-

ρόλεπτα. Εάν το ένα σας χέρι παρασύρεται προς τα κάτω, 
που σημαίνει αδυναμία των μυών, αυτό είναι ένα σημάδι 
εγκεφαλικού επεισοδίου.
Ζαλάδα ή απώλεια ισορροπίας
Εάν αισθανθείτε ξαφνική ζαλάδα, ναυτία ή δυσκολία στο 
περπάτημα, τότε είναι πιθανό να έχετε ένα εγκεφαλικό 
επεισόδιο. Πολλοί άνθρωποι συγχέουν τα συμπτώματα 
του εγκεφαλικού επεισοδίου με άλλες παθήσεις, όπως η 
βαριά ίσωση.
Πόνος στο σώμα και πονοκέφαλος
Ο πόνος δεν είναι ένα τυπικό σύμπτωμα του εγκεφαλικού 
επεισοδίου. Αλλά αν έχετε ξαφνικό πόνο στο ένα χέρι, το 
ένα πόδι ή/και την μία πλευρά του προσώπου ή του στή-
θους σας, τότε μπορεί να σας συμβαίνει κάποιο εγκεφαλι-
κό επεισόδιο. Έρευνα στην Μ. Βρετανία έδειξε ότι το 62% 
των γυναικών που παθαίνουν εγκεφαλικό, εκδηλώνουν 
συμπτώματα που δεν εκδηλώνονται τυπικά σε άντρες. 
Επίσης, ο ξαφνικός και πολύ οξύς πονοκέφαλος (σαν να 
μην έχετε ξανανιώσει έτσι ποτέ στο παρελθόν) μπορεί να 
είναι επίσης σύμπτωμα εγκεφαλικού επεισοδίου. Και σε 
αυτή την περίπτωση, έρευνες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες 
είναι πιο πιθανό να εκδηλώσουν οξύ πονοκέφαλο κατά τη 
διάρκεια ενός εγκεφαλικού σε σύγκριση με τους άντρες.

Πηγή: http://www.onmed.gr

4 τροφές - εχθροί της 
μακροζωίας

Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη οδηγία που μπορούμε να σας δώσουμε 
για να φτάσετε τα 100, υπάρχουν όμως τροφές που χρειάζεται να αποφεύ-
γετε για να μεγιστοποιήσετε τις πιθανότητες μακροζωίας.
Το μυστικό για να τα… εκατοστήσει κάποιος δυστυχώς δεν έχει ανακαλυ-
φθεί ακόμη, η υγιεινή διατροφή, όμως, μπορεί να παίξει ρόλο στο να σβή-
σει κάποιος μια τούρτα γεμάτη κεριά. Αυτό σημαίνει ότι εκτός από υγιεινές 
επιλογές φρούτων, λαχανικών και προσοχή στην πρόσληψη λιπαρών και 
επεξεργασμένων τροφών, χρειάζεται να αποφύγουμε και κάποιες τροφές, 
οι οποίες σύμφωνα με το health.com μειώνουν τις πιθανότητες να δούμε 
όλα μας τα μαλλιά κάτασπρα και να ζήσουμε εγγόνια και δισέγγονα.
Οι τροφές αυτές επηρεάζουν τα άκρα των χρωμοσωμάτων που ονομάζο-
νται τελομερή και τα οποία παρέχουν προστασία στο DNA από βλάβες. Για 
να κατανοήσετε καλύτερα τη χρησιμότητά τους, σκεφτείτε τα σαν τις πλα-
στικές άκρες που έχουμε στα κορδόνια και τα κρατούν σφιχτά, προστατεύο-
ντάς τα να μην ανοίξουν και χαλάσουν.
Τα τελομερή μικραίνουν με το πέρασμα του χρόνου σύμφωνα με το τμήμα 
Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου της Γιούτα και όσο περισσότερο μι-
κραίνουν, μπορεί να προκαλέσουν δυσλειτουργία και φθορά των κυττάρων, 
ενώ συνδέονται και με εμφάνιση καρκίνου και καρδιαγγειακών παθήσεων.
Για να προστατέψουμε, λοιπόν τα πολύτιμα για την υγεία μας τελομερή, 
χρειάζεται να προσέξουμε τις διατροφικές μας επιλογές. Και μέσα σε αυτές, 
τα παρακάτω πρέπει να αποφεύγονται.

Αναψυκτικά: η ζάχαρη είναι «κακά νέα» για τα τελομερή
Μελέτη που έγινε σε περισσότερα από 5 χιλιάδες άτομα και δημοσιεύτηκε 
στο American Journal of Public Health έδειξε ότι η καθημερινή κατανάλω-
ση αναψυκτικών συνδέεται με 4,6 χρόνια γήρανσης και δεν απέχει πολύ 
από τη γήρανση που προκαλεί το κάπνισμα. Όσο λιγότερη ήταν η καθη-
μερινή κατανάλωση αναψυκτικών βέβαια, τόσο μικρότερη ήταν η φθορά, 
αλλά και πάλι η γήρανση του οργανισμού επιταχύνεται. Παρ’ όλο που οι 
ερευνητές δεν βρήκαν διασύνδεση ανάμεσα στα τελομερή και τα αναψυκτι-
κά διαίτης χωρίς ζάχαρη, υπάρχει πιθανότητα κι αυτά να μην είναι καλύτερα 
από τα αντίστοιχά τους με ζάχαρη. Ο λόγος είναι ότι σύμφωνα με έρευ-
νες, τα αναψυκτικά αυτά σε καθημερινή κατανάλωση συνδέονται με 67% 
μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη τύπου 2. Συν του ότι οι τεχνητές 
γλυκαντικές ουσίες αυξάνουν τη λιγούρα για γλυκό.

Επεξεργασμένο κρέας: νόστιμο, αλλά επικίνδυνο
Άλλος ένας εχθρός των τελομερών είναι και το επεξεργασμένο κρέας, 
όπως τα λουκάνικα, τα ζαμπόν, τα πεπερόνι και όλα αυτά τα νόστιμα, αλλά 
επικίνδυνα, λιπαρά κρέατα. Μελέτη του 2008 που πραγματοποιήθηκε σε 
840 άτομα και δημοσιεύτηκε στο American Journal of Clinical Nutrition 
έδειξε ότι όσοι κατανάλωναν μία ή περισσότερες μερίδες επεξεργασμένου 
κρέατος κάθε εβδομάδα, παρουσίαζαν μικρότερα τελομερή από αυτούς που 
το απέφευγαν.

Κόκκινο κρέας: εκτός από την καρδιά, επηρεάζει και τα τελομερή
Η αυξημένη κατανάλωση κόκκινου κρέατος, όπως μπριζόλες, μπιφτέκια 
κ.ο.κ. συνδέεται εδώ και χρόνια με εμφάνιση καρδιακών παθήσεων και 
καρκίνου κι όσο κι αν τα επιθυμούμε στο τραπέζι μας, οι επιπτώσεις τους 
μάλλον συνδέονται με την επίδραση που έχουν στα τελομερή. Στο πλαίσιο 
μελέτης για το Journal Clinical Nutrition, οι ερευνητές τάιζαν ποντίκια με 
μοσχάρι ή κοτόπουλο για 4 εβδομάδες και παρατήρησαν ότι αυτά που τρέ-
φονταν με το κόκκινο κρέας παρουσίαζαν μειωμένα τελομερή στα κύτταρα 
του εντέρου. Παρόμοια είναι τα ευρήματα και στην περίπτωση του άσπρου 
κρέατος, αν και όσον αφορά το κόκκινο οι επιδράσεις ήταν μεγαλύτερες. 
Υπάρχουν, όμως, και καλά νέα: Όταν στη διατροφή μας υπάρχει αρκετό 
ανθεκτικό άμυλο (υγιεινός υδατάνθρακας που βοηθάει στην καύση του λί-
πους και βρίσκεται σε μπανάνες, φακές, βρώμη, άσπρα φασόλια, καστανό 
ρύζι κ.λπ.), οι επιπτώσεις του κόκκινου κρέατος μειώνονται.

Αλκοόλ: το «ακόμη ένα ποτηράκι» πειράζει
Όπως και με το κόκκινο κρέας, το αλκοόλ δεν έχει και την καλύτερη φήμη, 
αφού συνδέεται με χρόνιες παθήσεις. Συγκεκριμένα, μελέτη που παρουσι-
άστηκε το 2010 στο American Association for Cancer Research Annual 
Meeting έδειξε ότι το αλκοόλ μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία σμίκρυν-
σης των τελομερών κι αυτό φάνηκε μετά από μελέτη του DNA σε άτομα 
που έκαναν υπερκατανάλωση αλκοόλ. Όσοι έπιναν 4 ή παραπάνω ποτά 
την ημέρα είχαν κατά πολύ μικρότερα τελομερή σε σχέση με αυτούς που 
έκαναν μέτρια κατανάλωση. Για την ακρίβεια, ήταν σχεδόν τα μισά, γι’ αυτό 
θα ήταν μια καλή ιδέα να ελέγχετε περισσότερο τις ποσότητες αλκοόλ που 
καταναλώνετε, προκειμένου να σώσετε τα… τελομερή και την υγεία σας.
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ΕΠΙμΕΛΕΙα ΕΚΔΟΣΗΣ: 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΡΣΑ

Kοινωνικό βήμα

Νέα μέλη του Συλλόγου μας

1. ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΠΕΡΤΣΜΕΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
3.  ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Σύλλογος σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
καταθέτει χρηματικό ποσό σε διάφορα ιδρύματα στη μνήμη κάθε συναδέλφου.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ
Σε συνεργασία με την ασφαλιστική 
σύμβουλο Μαρία Σιδέρη παρέχουμε 

σε όλα τα μέλη του Συλλόγου 
και τις οικογένειές τους μεγάλη 

έκπτωση στα ασφάλιστρα του αυ-
τοκινήτου σας. Επίσης σας δίνουμε 

έκπτωση 5% αν ασφαλίσετε και 
δεύτερο αυτοκίνητο και επιπλέον 
5% αν ασφαλίσετε την κατοικία 

σας. Οι παραπάνω εκπτώσεις 
λειτουργούν αθροιστικά. Για περισ-
σότερες πληροφορίες μπορείτε να 
απευθύνεστε στη συν/φο Μαρία 
Σιδέρη στα τηλ. 2109858050, 

κιν. 6972992882,  
φαξ 210 9858055 και  

email: mary.m.sideri@gmail.com.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΥΓΑΝ

1. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 8.8.2014
2. ΚΟΥΡΕΜΕΝΤΖΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.10.2014
3. ΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 9.10.2014
4. ΚΟΥΡΑΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 9.10.2014
5. ΛΑΦΑΖΑΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 10.10.2014
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gerakas@travelplan.gr • ΓΛΥΦΑΔΑ: Α. Μεταξά 33 & Ζησιμοπούλου, Τηλ.: 210 3333370, Email: glyfada@travelplan.gr • ΑΛΙΜΟΣ: Εμπορική στοά Carrefour, Tηλ.: 210 9835145 Email: alimos@travelplan.
gr • ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ: Παν. Τσαλδάρη 95 & Θεμιστοκλέους, Tηλ. 210 3333500, Email: peristeri@travelplan.gr • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Μητροπόλεως 29, Τηλ.: 2310 241660, Email: salonica@travelplan.gr, Εμπορική 
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Απαγορεύεται η καθ’ οποιονδήποτε τρόπο αναπαραγωγή κειμένων και φωτογραφιών της παρούσας διαφημιστικής καταχώρησης.

ΤΑΞΙΔΕΨΤΕ απολαμβάνοντας ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ με έως 12 άτοκες δόσεις

Αναχωρήσεις & από Θεσσαλονίκη. Ισχύει διαφορετικός τιμοκατάλογος & διαφορετική αεροπορική εταιρεία. Oι τιμές είναι κατ' άτομο σε δίκλινο δωμάτιο, περιλαμβάνουν αερ. εισιτήρια, διαμονή 
και μεταφορές. Δεν περιλαμβάνουν φόρους αεροδρομίων & επίναυλο καυσίμων. Οι τιμές για την Ελλάδα είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο, με διατροφή όπως αναφέρεται στο κάθε ξενοδοχείο.

Εορταστικές προσφορές στην Ευρώπη & στην Ελλάδα!

Καρπενήσι, Hotel Spa Montana 5* 
3-6/1, πακέτο 3 διαν/σεων: από 183€ 

με ημιδιατροφή

Αναχωρήσεις & από Θεσσαλονίκη. Ισχύει διαφορετικός τιμοκατάλογος & διαφορετική αεροπορική εταιρεία. Oι τιμές είναι κατ' άτομο σε δίκλινο δωμάτιο, περιλαμβάνουν αερ. εισιτήρια, διαμονή 

Πήλιο, Portaria Hotel & Spa 4* 
3-6/1, πακέτο 3 διαν/σεων: από 162€ 

με ημιδιατροφή

Καλάβρυτα, Helmos Kalavryta 4* 
3-6/1, πακέτο 3 διαν/σεων: από 135€ 

με πρωινό

Εορταστικές προσφορές στην Ευρώπη & στην Ελλάδα!Εορταστικές προσφορές στην Ευρώπη & στην Ελλάδα!Εορταστικές προσφορές στην Ευρώπη & στην Ελλάδα!Εορταστικές προσφορές στην Ευρώπη & στην Ελλάδα!

ΠΑΡΙΣΙ - ΒΕΡΣΑΛΛΙΕΣ - DISNEYLAND 5ημ. 
από 585€ αναχ. 2, 3/1 σε ξεν. 3*, 4*, 

πλήρες πρόγραμμα

DISNEYLAND RESORT PARIS 4ημ. 
από 645€  αναχ. 03/01 στο ξεν. Chey-

enne ή Sequoia μέσα στο πάρκο

ΒΙΕΝΝΗ 4ημ. από 395€  
αναχ. 3/1, σε ξεν. 4*, 5*,  με ξενάγηση 

πόλης, Σέμπρουν - Γκρατς

ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΠΑΡΑΔΟΥΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ 5ημ. 
από 520€ αναχ. 2/1, σε ξεν. 4*, 5* με πρωινό 

ή ημιδιατροφή πλήρες πρόγραμμα

ΠΡΑΓΑ - KAΡΛΟΒΙ ΒΑΡΙ 4ημ. 
από 435€ αναχ. 3/1, σε ξεν. 4*, 5* 

πλήρες πρόγραμμα

ΡΩΜΗ 4ημ. 
από 485€ αναχ. 3/1 σε ξεν. 4* 

και δύο ξεναγήσεις

Εορταστικές προσφορές στην Ευρώπη & στην Ελλάδα!Εορταστικές προσφορές στην Ευρώπη & στην Ελλάδα!
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ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ & ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΡΑΒΙΩΤΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ
•«Αθήνα μου… Χρόνια Πολλά!», Κυριακή 18 Ιανουαρίου, ώρα 20:00
Πρωτοχρονιάτικη Συναυλία της 25μελούς Χορωδίας & Μαντολινάτας 
Λυρικών Καλλιτεχνών με τραγούδια αφιερωμένα στην Αθήνα και 
επτανησιακές & αθηναϊκές καντάδες.
Σολίστ ο διεθνούς φήμης τενόρος Ζάχος Τερζάκης, φιλική συμμετοχή 
η μέτζο σοπράνο Αμαλία Τάτση
Φιλολογικός Σύλλογος ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, Πλατεία Αγίου Γεωργίου, 
Καρύτση 8
• «Η Αποκριά της Παλιάς Αθήνας», Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, ώρα 20:00
Οι αδερφοί Καραβιώτη σας προσκαλούν να σιγοτραγουδήσετε μαζί τις 
αγαπημένες αποκριάτικες μελωδίες της παλιάς Αθήνας.
Συμμετέχουν: Γρηγόρης Βλαχούλης (πιάνο – ακορντεόν), Γιώργος 
Γουμενάκης (μαντολίνο), Σταύρος Παργινός (μαντολίνο), Γαβριήλ 
Αντωνέλος (βαρύτονος), Τάκης Καριώτης (μπάσος)
Φιλολογικός Σύλλογος ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, Πλατεία Αγίου Γεωργίου 
Καρύτση 8
•«Έρωτας & Γυναίκα», Κυριακή 8 Μαρτίου, ώρα 20:00
Οι αδερφοί Καραβιώτη σας προσκαλούν σε ένα μουσικό ταξίδι με τα 

ωραιότερα ερωτικά τραγούδια και τις αγαπημένες μελωδίες του 
Νίκου Ιγνατιάδη, που θα αποδώσει ο ίδιος ο συνθέτης στο πιάνο.

Συμμετέχουν: Αμαλία Τάτση (τραγούδι), Γρηγόρης Βλαχούλης 
(πιάνο – ακορντεόν), Φοίβος Μπόζας (σαξόφωνο)
Φιλολογικός Σύλλογος ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, 
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8

Πώληση στην είσοδο 15€ - Προπώληση 12€ - 
Διακεκριμένη θέση 20€
Ειδικές τιμές για γκρουπ άνω των 45 ατόμων 10€ στον εξώστη
Προπώληση:
Ταμείο: Πανεπιστημίου 39 (Στοά Πεσματζόγλου)
On line: www.ticketservices.gr
Τηλεφωνικά: 210 7234567
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: «Μελωδίες & Ηχοχρώματα», Ασκληπιού 39, 
10680 Αθήνα
Πληροφορίες: 2109915175, Καθημερινές 9:00-14:00 & 
17:00-19.30


