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Έχουμε ως χώρα μια ιστορική ευκαιρία να γυρίσουμε 
σελίδα. Η κοινωνία δείχνει απίστευτη ωριμότητα και 
υπευθυνότητα παρά τις δοκιμασίες που έχει περά-
σει. Μεταρρυθμίσεις που συζητούνται επί δεκαετίες 
γίνονται πράξη και βάζουν τάξη στη σπατάλη και στην 
κακοδιαχείριση του Δημοσίου.
Η χώρα έχει γίνει με τρόπο επικίνδυνο και βίαιο σα-
φώς πιο ανταγωνιστική. Ξένα επενδυτικά κεφάλαια 
ενδιαφέρονται πάλι για την Ελλάδα όλο και περισ-
σότερο. Μεγάλες δυνάμεις όπως η Κίνα, θέλουν να 
επενδύσουν σε υποδομές και άλλα μεγάλα έργα.
Θα πρέπει λοιπόν να μη χάσουμε αυτή την ευκαιρία 
να πάμε τη χώρα μπροστά. Αρκεί να μη μας απο-
γοητεύσουν και πάλι οι κρατούντες. Οφείλουν με 
σοβαρότητα και με υπευθυνότητα να αρπάξουν την 
ευκαιρία και να δείξουν στον Ελληνικό Λαό ότι θα 
κυβερνήσουν διαφορετικά από ό,τι οι προκάτοχοί 
τους ή και οι ίδιοι στο παρελθόν. Οφείλουν να απο-

δείξουν έμπρακτα ότι έχουν απογαλακτιστεί από τις 
πρακτικές των ρουσφετιών και των κομματικών επι-
λογών. Ασφαλώς θα δυσαρεστήσουν αυλικούς και 
οπαδούς… θα κερδίσουν όμως στήριξη όλων εκεί-
νων που ρωτούν επιμόνως: «Μα μπορούν να μας 
σώσουν αυτοί που μας έφεραν ως εδώ;». Ενεργού-
ντες έτσι οι κρατούντες θα αποκαταστήσουν τη χαμέ-
νη τιμή του πολιτικού συστήματος. Αρκεί να έχουν το 
θάρρος να το τολμήσουν.
Δεν έχουμε την πολυτέλεια να ανεχθούμε μια ακόμα 
κυβέρνηση με λίγους εργατικούς και αποδοτικούς 
και πολλούς μέτριους ή ανίκανους παλαιού τύπου 
πολιτικούς.
Οι κρατούντες των δύο κομμάτων πρέπει να απο-
φασίσουν σοβαρά ποιος είναι ο καλύτερος και ικα-
νότερος υποψήφιος για κάθε καίρια θέση. Αυτά που 
πρέπει να γίνουν στο άμεσο μέλλον για να υπάρξει 
ανάπτυξη και να μην εκτεθεί η χώρα πάλι διεθνώς, 

απαιτούν σοβαρούς, υπεύθυνους, αποφασισμένους 
και έμπειρους ανθρώπους που θα «σπάσουν αβγά». 
Ας μην παρασυρόμαστε από την ευφορία που προ-
καλούν η περισσή θριαμβολογία για εξασφάλιση του 
πρωτογενούς πλεονάσματος παρά τα ελλείματα και 
η εύθραυστη πολιτική σταθερότητα.
Αν δεν πάνε σπίτια τους εκείνοι που δεν κάνουν 
τίποτα και δεν πιστεύουν σε αλλαγές και μεταρ-
ρυθμίσεις, ο κίνδυνος να πάνε σπίτια τους όλοι οι 
κυβερνώντες σήμερα είναι μεγάλος και θα έχει ανυ-
πολόγιστο κόστος για τη χώρα μας.

(Άρθρο του Προέδρου)

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

ΑΓΕΩΜΕΤΡΗΤΟΣ ΜΗΔΕΙΣ ΕΙΣΙΤΩ*

* Αφορά την επιγραφή που κάλυπτε την πύλη της Σχολής 
του Πλάτωνα. Σημαίνει να μην μπει κανένας που δε γνωρί-
ζει γεωμετρία. Μεταφορικά να μην μπει κανένας άσχετος.

TA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
Μεγάλη η συμμετοχή των Συναδέλφων στις εκλογές (Το νέο ΔΣ)  Σελ. 5

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟ 
ΠΡΩΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ έκρινε το 
Δ’ Τμήμα του Αρείου Πάγου 
Σελ. 6

ΠΑΓΙΔΕΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΔΗΛΩΣΗ – Δεκάδες αλλαγές 
από φέτος αυξάνουν το φόρο 
για όλους Σελ. 8

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK
Το Πολυϊατρείο του Συλλόγου Προσωπικού  
Alpha Bank   Σελ. 10

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ με το Νοσοκομείο 
Ερρίκος Ντυνάν  Σελ. 2

Να ‘μαστε πάλι κοντά σας, μετά τις γιορτές του Πάσχα και την ολοκλήρωση 
των αποτελεσμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των τακτικών και ανα-
πληρωματικών μελών των Οργάνων Διοίκησης, Περιφέρειας, Ελέγχου και 
Εκπροσώπησης του Συλλόγου, καθώς και των Περιφερειακών Διευθυντών, 
των Επιτροπών και των Εκπροσώπων των Νομών.

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΚΛΕΓΕΝΤΑ ΜΕΛΗ 

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ! 
Στο 16 φύλλο της εφημερίδας μας θα βρείτε εκτός από τις τρέχουσες ειδή-
σεις που μας αφορούν:

• Ένθετο με όλα τα newsletter που εστάλησαν με e-mail στους συναδέλ-
φους που μας έχουν ενημερώσει με την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. 
Περιμένουμε τα e-mail σας έτσι ώστε η ενημέρωση όλων να είναι γρή-
γορη, τακτική και σύγχρονη.

• Τον ισολογισμό της χρονιάς που πέρασε.
• Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών έτους 2014.
• Ανακοινώσεις του Συλλόγου Προσωπικού της ALPHA BANK, του ΕΟ-

ΠΥΥ, της ΑΓΣΣΕ και του ΤΑΥΤΕΚΩ. Ειδικότερα στις σελ. 10 και 11 θα 
βρείτε οδηγίες του ΤΑΥΤΕΚΩ - Τομέας Υγείας σχετικά με την ασφάλι-
ση της συζύγου. Στη σελ. 12 θα βρείτε πίνακα με τις Περιφερειακές 
Διευθύνσεις (ΠΕ.ΔΙ.) Αττικής και των Δήμων αρμοδιότητάς τους, τις 
ΠΕ.ΔΙ. του ΕΟΠΥΥ πανελλαδικά και τον επιμερισμό τους σε Υγειονο-
μικές Επιτροπές.

• Το βήμα των συναδέλφων με άρθρα και σχόλια.
• Το πολιτιστικό βήμα με προτάσεις για εκδρομές.
• Το ιατρικό και νομικό βήμα με διάφορα θέματα.
• Τέλος το κοινωνικό βήμα με τα νέα μέλη του Συλλόγου μας, τους απο-

βιώσαντες συναδέλφους μας και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. 
Πιστεύουμε ότι και αυτό το φύλλο της εφημερίδας μας θα σας κρατήσει καλή 
συντροφιά. Εμείς βάλαμε όλο το κέφι και μεράκι που είχαμε για να σας ικανο-
ποιήσουμε.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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2 Υγεία

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ 
ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
«ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ»

Ολοκληρώθηκε ένας χρόνος λειτουργίας της 
Κάρτας Υγείας «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ» με την οποία 
συνεργάζονται τόσο ο Σύλλογός μας όσο και 
ο Σύλλογος Συνταξιούχων της Εμπορικής Τρά-
πεζας. Ο Σύλλογός μας προχώρησε σε ανανέ-
ωση της συνεργασίας του με την εταιρεία ELG 
Life, μέσω της οποίας όσοι συνάδελφοι έχουν 
υπογράψει τη σχετική αίτηση, έχουν προμη-
θευτεί την ονομαστική Κάρτας Υγείας «ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΑΣ» και απολαμβάνουν τα προνόμια και 
τις παροχές της.
Σημειώνουμε ότι η κάρτα υγείας «ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΑΣ» δεν ανανεώνεται κάθε χρόνο, γιατί δεν 
έχει ημερομηνία λήξης. Αυτό που ανανεώ-
νεται κάθε χρόνο σύμφωνα με την υποβλη-
θείσα αίτηση και την έκδοση της κάρτας είναι 
η συνδρομή της ετήσια ή μηνιαία (€ 50 ή € 
62 και € 78 ή € 90, προκειμένου για ετή-
σια ατομική ή οικογενειακή χωρίς ή με οδο-
ντιατρική κάλυψη και € 4,17 ή € 5,17 και 
€ 6,50 ή € 7,50, προκειμένου για μηνιαία 
ατομική ή οικογενειακή χωρίς ή με οδοντια-
τρική κάλυψη).
Σε προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας 
(Νο 14), σας στείλαμε τον Κανονισμό Λει-
τουργίας της κάρτας και ελπίζουμε να μην 
αντιμετωπίσουμε τα τεχνικά προβλήματα ως 
προς την είσπραξη της εισφοράς της κάρτας 
(ετήσιας ή μηνιαίας), που αντιμετωπίσαμε πέρ-
σι λόγω καθυστερημένης ανταπόκρισης της 
Τράπεζας. Υπενθυμίζουμε ότι μέσω της τηλε-
φωνικής γραμμής 801 11 222 77 οι κάτοχοι 
της κάρτας μπορούν να κλείνουν ραντεβού με 
όλους τους συνεργαζόμενους γιατρούς και 
μέσω της ιστοσελίδας μας www.ssalpha.gr 
μπορούν να πληροφορούνται τις νέες συνερ-
γασίες Νοσοκομείων και Κλινικών με την κάρ-
τα «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ», όπως και τις επεξηγήσεις 
των διαφόρων δωρεάν check-up των Κλινι-
κών του προγράμματος.

Οι κάτοχοι της κάρτας υγείας «ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΑΣ» μπορούν να επισκέπτονται για ηλε-
κτρονική συνταγογράφηση φαρμάκων και 
ιατρικών εξετάσεων με 5 ευρώ κατόπιν 
ραντεβού, το Πολυιατρείο του Συνεταιρι-
σμού της Εμπορικής Τράπεζας, στην οδό Γ’ 
Σεπτεμβρίου 8, 8ος όροφος, σύμφωνα με 
το πρόγραμμα που σας παραθέτουμε πα-
ραπλεύρως. Επίσης στο Πολυιατρείο αυτό 
γίνονται μικροβιολογικές εξετάσεις αίμα-
τος εντελώς δωρεάν για τους κατόχους 
της κάρτας.

ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΑΡΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 
ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ 

ΥΓΕΙΑΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Παθολόγος 09:00 - 11:00
Καρδιολόγος 10:00 - 11:30 10:00 - 11:30 10:00 - 11:30 10:00 - 11:30
Ορθοπεδικός 10:00 - 13:00
Ουρολόγος 12:00 - 14:00
Γαστρεντερολόγος 11:30 - 13:30 12:00 - 14:00
Χειρουργός 13:00 - 15:00 13:00 - 15:00 13:00 - 15:00 13:00 - 15:00

Μικροβιολόγος
Κατόπιν 
Ραντεβού

09:30 - 11:30
09:30 - 10:30
Κατόπιν 
Ραντεβού

09:30 - 11:30
Κατόπιν  
Ραντεβού

Γυναικολόγος

10:00 - 12:00
Κατόπιν 
Ραντεβού
Σκουφά 79

Τηλ. Πολυιατρείου: 210-5239746, 210-5239747, 210-5236839

ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

Μεγάλη συμφωνία επετεύχθη μεταξύ του Συλ-
λόγου μας και του Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυ-
νάν. Το Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν ανήκει 
εξ’ ολοκλήρου στο Κοινωφελές Ίδρυμα Ερρί-
κος Ντυνάν Ν.Π.Ι.Δ., το οποίο ιδρύθηκε από 
τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Το Νοσοκο-
μείο είναι ένα σύγχρονο Ίδρυμα, που προ-
σφέρει σημαντικότατο κοινωνικό έργο στους 
τομείς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμι-
ας περίθαλψης. 
Τα τμήματα που περιλαμβάνει είναι τα εξής:
• Χειρουργικό Τμήμα
• Καρδιοχειρουργικό Τμήμα 
• Θωρακοχειρουργικό Τμήμα 
• Αναισθησιολογικό Τμήμα
• Αγγειοχειρουργικό Τμήμα
• Ορθοπεδικό Τμήμα
• Νευροχειρουργικό Τμήμα
• ΩΡΛ Τμήμα
• Οφθαλμολογικό Τμήμα
• Γναθοχειρουργικό Τμήμα

• Γυναικολογικό Τμήμα
• Ουρολογικό Τμήμα
• Τμήμα Πλαστικής χειρουργικής
Το Νοσοκομείο αφού ξεπέρασε τα διάφορα προ-
βλήματα που αντιμετώπιζε ξεκίνησε με την πρώ-
τη συμφωνία με Συλλόγους από τον Σύλλογό 
μας . Συγκεκριμένα συμφωνήθηκε κατ’ αρχήν 
η δυνατότητα συνταγογράφησης φαρμάκων και 
εξετάσεων με 5 ευρώ.
Οι Συνάδελφοι μπορούν να επικοινωνούν με 
το τηλεφωνικό Κέντρο του Νοσοκομείου 210-
6972000 και να συνδεθούν με το αντίστοιχο 
τμήμα που τους ενδιαφέρει για ραντεβού. Κατά 
την προσέλευσή τους στα εξωτερικά ιατρεία οι 
Συνάδελφοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους εκτός 
από το βιβλιάριο Υγείας και την Οικογενειακή 
Κάρτα Μέλους του Συλλόγου.
Η συνεργασία προβλέπει ακόμη και την απορ-
ρόφηση του 20%, δηλ. της διαφοράς που προ-
κύπτει από το Νοσοκομειακό Συμβόλαιο με την 
ΑΧΑ Ασφαλιστική.
Για την εξυπηρέτηση των μελών μας θα ισχύ-
ει το ωράριο του Νοσοκομείου.

ΙΑΤΡΕΙΑ:
 •  Προβλέπεται επιβάρυνση 5 ευρώ για συντα-

γογράφηση φαρμάκων.
 •  Επισκέψεις στα Τακτικά Ιατρεία (κατόπιν ρα-

ντεβού) με χρέωση 20 ευρώ (Ο ιατρός μπο-
ρεί να γράψει διαγνωστικές εξετάσεις στον 
ΕΟΠΥΥ αν κριθεί απαραίτητο).

 •  Κόστος επίσκεψης σε διευθυντή 50 ευρώ.
 •  Επισκέψεις στα Επείγοντα Περιστατικά δω-

ρεάν (24 ετησίως ανά άτομο).
 •  Για τρεις μήνες μετά το πέρας της νοσηλεί-

ας 2 δωρεάν επισκέψεις μετεγχειρητικής 

παρακολούθησης από τον θεράποντα ιατρό.
 •  ΦΕΚ (Κρατικό τιμοκατάλογο) στην εκτέλεση 

Μαγνητικής Τομογραφίας, Αξονικής Τομο-
γραφίας και Triplex (σε περίπτωση μη συ-
νταγογραφημένου παραπεμπτικού).

 •  Για τις υπόλοιπες εξετάσεις προτείνεται 
ΦΕΚ+35% (σε περίπτωση μη συνταγογρα-
φημένου παραπεμπτικού).

 •  Έκπτωση 15% στις Ιατρικές Πράξεις (εξαι-
ρούνται φάρμακα και υγειονομικό υλικό.)

 •  Ειδικές τιμές σε οδοντιατρικές πράξεις.
 •  Check up σε προνομιακές τιμές.

ΝΟΣΗΛΕΙΑ:
 •  Θα πραγματοποιείται σε θέση ανώτερη αυ-

τής που καλύπτει ο κύριος ασφαλιστικός 
φορέας και θα γίνεται έκπτωση 20% στο 
ποσό που θα καταβάλλει ο ασθενής (εξαι-
ρούνται φάρμακα, υλικά προνομιακά πακέτα 
νοσηλείας).

 •  Προβλέπεται ακόμη και η απορρόφηση του 
20%, δηλ. της διαφοράς που προκύπτει από 
το Νοσοκομειακό Συμβόλαιο με την ΑΧΑ 
Ασφαλιστική.

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ:
 •  Σε περίπτωση Εξωτερικού Ασθενούς το κό-

στος είναι 50 ευρώ (περιοχή Αθηνών και 
Προαστίων).

 •  Σε ενδεχόμενη νοσηλεία το ασθενοφόρο 
παρέχεται δωρεάν (περιοχή Αθηνών και 
Προαστίων).

ΠΡΟΣβΑΣΗ:
Με το μετρό (Μπλε Γραμμή) στη στάση Πα-
νόρμου ή Κατεχάκη και με το λεωφορείο 
(Α5) στη στάση Ντυνάν.

ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ»

ΔΙΑΓΝΩΣΗ-Β
Αγίου Ανδρέα 104, Πάτρα, 
2610 220623
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
 

Με Ταμείο Τρέχουσα συμμετοχή μείον 50% έκπτωση
Χωρίς ταμείο Τιμές Δημοσίους μείον 10% έκπτωση ή 20% 
έκπτωση στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηρά-
κλειο Κρήτης, Λάρισα, βόλος
Ο  Όμιλος ΔΙΑΓΝΩΣΗ προσφέρει σε όλα τα 
μέλη της κάρτας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ το πρόγραμμα 
«ΔΩΡΟ ΥΓΕΙΑΣ» το οποίο δίνει σημαντικές 
παροχές πρωτοβάθμιας φροντίδας  και συ-

μπληρωματικές καλύψεις που αναφέρονται στην συνέχεια:
1. Απεριόριστες επισκέψεις σε Παθολόγο, Καρδιολόγο, ΩΡΛ, 
Οφθαλμίατρο με 20€/επίσκεψη
2. Διαγνωστικές εξετάσεις χωρίς παραπεμπτικό σε Τιμές Δη-
μοσίου. Ειδικές τιμές 10€ ανά ακτινογραφία, 25€ κλασσική 
μαστογραφία

3. 35% έκπτωση στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο σε όσες εξετά-
σεις δεν υπάρχουν Τιμές Δημοσίου
4. Αιμοληψία στο σπίτι με 10€ (εντός νομού Αττικής)
5. Ψηφιακή Μαστογραφία, Αξονική (ψηφιακή) κολονοσκόπη-
ση, αξονική στεφανιογραφία, πανοραμική ακτινογραφία στομα-
τικής κοιλότητας, test pap με 35% έκπτωση
Check up μόνο με 9€ Περιλαμβάνει: Γενική Αίματος, Σάκχαρο, 
Γενική Ούρων, Χοληστερόλη, HDL, LDL
Μπορείτε να εξυπηρετηθείτε στα καταστήματα της ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
Α.Ε. από τις07:00 - 21:00 τις εργάσιμες μέρες και το Σάββατο 
07:00 - 14.00. 

ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ
Ιουστινιανού 20-30, Θεσσαλονίκη, 2310 267021
ΓΙΑΤΡΟΙ
Απεριόριστες  επισκέψεις  στα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής 
μόνο με 15€ στις παρακάτω ειδικότητες: Παθολόγος, Διαβη-
τολόγος, Καρδιολόγος, Ουρολόγος, Ορθοπεδικός, Οφθαλμία-
τρος, Χειρουργός, Πλαστικός Χειρουργός, Παιδοχειρουργός, 
Νεφρολόγος, Αγγειοχειρουργός, Γυναικολόγος

Φυσικοθεραπείες: 1η συνεδρία ΔΩΡΕΑΝ οι επόμενες 15€/συ-
νεδρία Περιλαμβάνουν: διαθερμία, υπέρηχο, ηλεκτροθεραπεία, 
κινησιοθεραπεία, χειρομάλαξη)
1 ΔΩΡΕΑΝ check up το χρόνο για κάθε μέλος της οικογένειάς 
σας!!!!!! Περιλαμβάνει: Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, ΗΚΓ
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
• Με Ταμείο  τρέχουσα συμμετοχή
• Χωρίς Ταμείο Τιμές Δημοσίου
• Μαστογραφία 20€
• Test Pap 25€ + 15€ επίσκεψη στον γυναικολόγο
• Triplex καρδιάς 70€ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Με ταμείο τρέχουσα συμμετοχή & ΔΩΡΕΑΝ αναβάθμιση θέσης 
δωματίου 
Χωρίς ταμείο ο ασθενής πληρώνει ΚΕΝ, σε 2κλινο ή τρίκλινο 
δωμάτιο
Για επεμβάσεις αισθητικής ισχύει ότι παραπάνω
Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο για εισαγωγή (εντός των 
ορίων του Δήμου Θεσσαλονίκης)
Κατ οίκον νοσηλεία: 20% έκπτωση στον ιδιωτικό τιμοκα-
τάλογο.
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Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 11/3/2014, η Ετήσια Εκλο-
γοαπολογιστική Συνέλευση του Συλλόγου μας στο Ξενο-
δοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ παρουσία πλήθους συναδέλφων.
Πρόεδρος της Γενικής Συνελεύσεως εκλέχθηκε ο Α’ Αντι-
πρόεδρος του Συλλόγου συν. Γιάννης Ιορδανίδης και μέλη 
του Προεδρείου οι συν. Κατερίνα Σπανομάρκου και Κώ-
στας Χαλβατζίδης.
Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης έγινε η εκλογή 
της Εφορευτικής Επιτροπής, η οποία ανέλαβε τη διαδικα-
σία για τις αρχαιρεσίες του έτους 2014. Εξελέγησαν οι 
συν. Γεώργιος Δικαίος, Οδυσσέας Σκούντζος, και Θεόδω-
ρος Νικολάκης. Αναπληρωματικό μέλος εξελέγη ο συν. 
Αζαρίας Ιακωβίδης.
Ως ημερομηνία της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας ορίστηκε 

η Τετάρτη 2 Απριλίου 2014 και ως τόπος ψηφοφορίας τα 
Γραφεία του Συλλόγου μας.
Στην Συνέλευση που διεξήχθη σε πολιτισμένο επίπεδο 
και συναινετικό κλίμα έγινε ο Διοικητικός και Οικονομικός 
Απολογισμός της απερχόμενης Διοίκησης του Συλλόγου, 
διαβάστηκε η Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και ψη-
φίσθηκαν η έγκριση του Απολογισμού του έτους 2013, 
ο προγραμματισμός του έτους 2014 και η απαλλαγή του 
Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για το έτος 2013.
 
Το λόγο έλαβαν εκτός από τον Πρόεδρο του Συλλόγου 
Αγαμέμνονα βουτυρά, η Γραμματέας του Συλλόγου Ντί-
να Αναργύρου που έκανε τον διοικητικό απολογισμό του 
Συλλόγου, ο β’ Αντιπρόεδρος του Συλλόγου βασίλης Νι-

κολάου που έκανε του οικονομικό απολογισμό του Συλλό-
γου, η Περιφερειακή Σύμβουλος βορείου Ελλάδος Λίτσα 
Παραπονιάρη και οι συν. Θεόδωρος Νικολάκης, Φώτης 
Μητρόπουλος, Αλέξανδρος Πουλαρίκας, Ελένη Μωραΐτη, 

Οδυσσέας Ρομπάκης και 
Γιώργος Φάκωνας.

ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ      Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ   Ο ΤΑΜΙΑΣ    Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ 
ΑΓ. βΟΥΤΥΡΑΣ     ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ   ΑΝΤ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ  KΩΝ. ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΣ 

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 
Κυρίες και Κύριοι,
Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε 
πολύ με τη σημερινή παρουσία σας τιμάτε 
τη γενική εκλογοαπολογιστική μας συνέ-
λευση και θα προχωρήσουμε αμέσως στη 
διαδικασία της εκλογής του Πρόεδρου της 
Γενικής Συνέλευσης, αφού προηγουμένως 
σας αναγνώσω σημείωμα του Πρόεδρου της 
ΟΣΤΟΕ κ. Ιγνατίου Πλιάκου με αγωνιστικούς 
χαιρετισμούς και ευχές για μια επιτυχή και με 
θετικά αποτελέσματα Γενική Συνέλευση. Η 
μη συμμετοχή του οφείλεται στην προγραμ-
ματισμένη περιοδεία στην Περιφέρεια για 
ενημέρωση των συνταξιούχων της ΟΣΤΟΕ 
όσον αφορά τις εξελίξεις στα δρώμενα του 
χώρου μας.
Θα είναι μεγάλη χαρά μας και τιμή να πα-
ραστεί ο Πρόεδρος της Ανωτάτης Γενικής 
Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος κ. 

Νικ. Μουλίνος με την παράκληση να απευ-
θύνει σε όλους μας έναν αγωνιστικό χαι-
ρετισμό και όχι μόνον αλλά αυτήν τη στιγμή 
βρίσκεται στον 7ο όροφο του ίδιου ξενοδο-
χείου στη Γενική Συνέλευση του ΗΣΑΠ. Μό-
λις τελειώσει από αυτήν την υποχρέωση θα 
σπεύσει κοντά μας.
Εμείς τώρα θα προχωρήσουμε στη διαδικα-
σία ξεκινώντας από την επιλογή του Πρό-
εδρου της Γενικής Συνέλευσης μας, αλλά 
πρωτίστως θα παρακαλέσω να τηρήσουμε 
ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Περιφερει-
ακού μας Συμβούλου Νοτίου Ελλάδος, Σπύ-
ρου βλαχάκη.
Μετά την τήρηση ενός λεπτού σιγής επανερ-
χόμαστε στην εκλογή του Πρόεδρου της Γενι-
κής Συνέλευσης.
Ερωτώ εάν υπάρχουν υποψηφιότητες για 
τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης: εάν 
δεν υπάρχουν προτείνω ως Πρόεδρο τον Α΄ 

Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. συνάδελφο κ. Γιάννη 
Ιορδανίδη και προτείνω επίσης να πλαισιω-
θεί από την κ. Κατερίνα Σπανομάρκου και τον 
κ. Κώστα Χαλβατζίδη. Αγαπητοί μου συνά-
δελφοι θα ήθελα με λίγα λόγια να σας ενημε-
ρώσω για τους βασικούς άξονες – στόχους 
με την έναρξη της θητείας του απερχόμενου 
Δ.Σ. και τις δραστηριότητές του.
Με βάση τις εκτιμήσεις του Δ. Συμβουλίου 
αλλά και έχοντας συνεκτιμήσει ταυτόχρονα 
τις γενικότερα λογικές επιθυμίες σας που 
αφορούν την επίλυση θεμάτων του χώρου 
μας και ιεραρχώντας αυτές, φρονώ ότι κα-
λώς δώσαμε άμεση προτεραιότητα στην έκ-
δοση της Εφημερίδας μας, που έχει μεγάλη 
απήχηση στους συναδέλφους μας εξαιτίας 
της πλούσιας ύλης που επιμελείται η Συντα-
κτική Επιτροπή και της απονέμω τα εύσημα 
δημόσια για την προσπάθεια που καταβάλλει 
για την υπεύθυνη ενημέρωση των συναδέλ-

φων μας.
Ακολουθεί η έκδοση της κάρτας υγείας 
«ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ» που έχει σκοπό την παροχή 
ιατρικών φροντίδων με ένα χαμηλό ετήσιο 
κόστος και η παροχή αυτή όλο και βελτιώνε-
ται εξαιτίας της έλλειψης παροχών ιατρικού 
ενδιαφέροντος εκ μέρους του καταχρεωμέ-
νου ΕΟΠΥΥ.
Στις άμεσες και σοβαρές προτεραιότητές μας 
ήταν και η επίλυση του προβλήματος των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών από διετίας αφού 
είχε ενταχθεί από 12/11/12 το ΤΑΥΤΕ-
ΚΩ στον ΕΟΠΥΥ. Έχει εξασκηθεί με όποιο 
μέσο, προφορικά και γραπτά, μεγάλη πίεση 
σε συνδυασμό και με τις υπερκείμενες συν-
δικαλιστικές οργανώσεις ΑΓΣΣΕ, ΟΣΤΟΕ και 
ΟΤΟΕ. Ελπίζω και έχω μια συγκρατημένη 
αισιοδοξία ότι σύντομα θα έχουμε θετικές 
εξελίξεις στον τομέα της εξοφλήσεως των 
καθυστερημένων οφειλών.  Συνέχεια σελ. 4

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 11/3/2014

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
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Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας εκδηλώσεις 

για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας των Συναδέλφων.

ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ

Κοπή πίτας των Συναδέλφων στη Ρόδο Κοπή πίτας των Συναδέλφων στον Βόλο

Πραγματοποιήθηκε στις 
19/3/14 η συγκέντρωση της 
ΟΣΤΟΕ στη Σίνα 16. Το λόγο 
απηύθυνε ο Α’ Αντιπρόεδρος της 
ΟΣΤΟΕ συν. Εμμ. βογιατζάκης, 
ακολούθησε πορεία στο υπουρ-
γείο Εργασίας όπου κατατέθηκε 
ψήφισμα στον υπουργό.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΣΤΟΕ ΣΤΗΝ ΣΙΝΑ

Στιγμιότυπο από την πορεία 
προς το Υπουργείο

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Στιγμιότυπο από την ενημερωτική συγκέντρωση του Συλλόγου στην Θεσσαλονίκη

Συνέχεια από σελ. 3
Οι συνάδελφοι υποδέχτηκαν αυτές τις πρω-
τοβουλίες μας με πολύ κολακευτικά σχόλια, 
αυτό άλλωστε αποδεικνύουν οι ευχαριστήρι-
ες επιστολές και τα συγχαρητήριά τους μέσω 
τηλεφώνου.
Και έρχομαι τώρα να θίξω το κυρίαρχο πρό-
βλημα που δημιουργήθηκε μετά την καταγ-
γελία της Συμβάσεως του 1981 εκ μέρους 
της Τράπεζας, που για μας παραμένει εισέτι 
ισχυρή και για αυτό παλεύουμε με ό,τι νομικό 
μέσο έχουμε στη διάθεση μας, να μη θίγουν 
από αυτήν την καταχρηστική ενέργεια της 
Τράπεζας τα ασφαλιστικά & συνταξιοδοτικά 
μας δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμ-
βαση του 1981. Έχουμε ενισχύσει τη νομική 
μας φαρέτρα με τη σύμπραξη εγνωσμένου 
κύρους εργατολόγων νομικών και Πανεπι-
στημιακών Καθηγητών, που κάτω από τις 
υποδείξεις τους προχωρούμε σε παρεμβά-
σεις και αγωγές για τη μη απεμπόληση των 
δικαιωμάτων μας όπως δημόσια, προφορικά 
& γραπτά έχουμε διακηρύξει. Εξαντλώντας 
και την καλή μας διάθεσης να έχουμε έναν 
διάλογο με τη Διοίκηση της Τράπεζας οφείλω 
να σας δηλώσω υπεύθυνα από του βήματος 
τούτου ότι είχαμε στείλει δυο επιστολές προς 
τον Δ. Σύμβουλο κ. Δημήτριο Μαντζούνη και 
μία προς τον Γεν. Διευθυντή κ. Σπύρο Φι-
λάρετο για να συζητήσουμε τα προβλήματα 
μας με προτάσεις μας τεκμηριωμένες αλλά 
μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει την απάντη-
σή τους. Εμείς πάντως δείξαμε την καλή μας 
πρόθεση και διάθεση.
Δεν πρέπει για το κύρος και την κοινωνική 
ευαισθησία της Τράπεζας να αγνοεί επιδει-
κτικά την κατηγορία των συνταξιούχων της, 
γιατί εμείς οι παλαιοί χωρίς να υποτιμούμε 
την προσφορά των σημερινών υπαλλήλων 
τα δύσκολα εκείνα χρόνια, αλλά τα γεμάτα 
με ενέργεια και δράση, τα χρόνια του πα-
ραγωγικού μόχθου και των μεγάλων προ-
σπαθειών μας, τα χρόνια που στην πρώτη 
γραμμή του καθήκοντος μας δίναμε το άπαν 
των δυνατοτήτων μας για να στερεωθεί και 

να θωρακισθεί η τότε Τράπεζα Πίστεως ή 
Εμπορικής Πίστεως, ώστε να φτάσει σήμερα 
να κατέχει αξιοζήλευτη θέση στο χώρο του 
ανταγωνισμού, στο σύγχρονο σύστημα πλέ-
ον ως ALPHA BANK.
Κλείνοντας θα αναφερθώ και στο στόχο να 
έχουμε πλήθος κοινωνικών, πολιτιστικών 
και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων για τα μέλη 
μας. Θέλουμε να αναπτύξουμε το πνεύμα της 
αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας και συναδέλ-
φωσης μεταξύ των μελών μας με ιδιαίτερη 
βαρύτητα στις ανθρώπινες σχέσεις και όχι 
σε σχέσεις μιας χρήσης.
Όπως θα έχετε αντιληφθεί ότι έχουμε μια 
πολύ καλή δομημένη μηχανογραφική υπηρε-
σία με ό,τι πιο σύγχρονο υλικό κυκλοφορεί 
στην αγορά για την εύρυθμη λειτουργία των 
υπηρεσιών μας.
Αυτό και μόνο οφείλεται και είμαι υποχρε-
ωμένος να το αναφέρω και να αποδώσω 
τα εύσημα στο σύζυγο της Γενικής Γραμμα-
τέα κας Ντίνας Αναργύρου και ο οποίος μας 
προσφέρει ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες του 
επί καθημερινής βάσης. Τον ευχαριστούμε 
πολύ για την προσφορά του.
Αγαπητοί συνάδελφοι τα μέλη του απερχό-
μενου Δ.Σ. στα οποία απευθύνω δημόσια 
ένα μεγάλο ευχαριστώ για την καλή συνερ-
γασία μας δεν αισθάνονται και δεν επικα-
λούνται συνδικαλιστική εμπειρία, δεν είναι 
καριερίστες, δεν είναι εραστές της καρέκλας 
και δεν επιζητούν να θεωρούνται ως επαγ-
γελματίες συνδικαλιστές.
Αισθανόμαστε όμως αδήριτη ανάγκη να ζη-
τήσουμε εκ νέου στις επικείμενες εκλογές τη 
θετική σας ψήφο για να ολοκληρώσουμε την 
προσπάθεια επίλυσης αιτημάτων και προ-
βλημάτων που εισέτι παρά τη θέλησή μας 
εκκρεμούν.
Πιστεύουμε ότι τουλάχιστον μας έχετε ανα-
γνωρίσει ότι έχουμε εργαστεί και προσπα-
θούμε για το καλύτερο αποτέλεσμα των 
προσπαθειών μας. Εάν και εφόσον έχετε συ-
νεκτιμήσει τη μέχρι σήμερα προσφορά μας 
και με τη θετική σας ψήφο μας επανεκλέξετε 

σας υποσχόμαστε ότι δεσμευόμαστε ηθικά 
απέναντί σας διακατεχόμενοι από απόλυτη 
συναίσθηση των καθηκόντων μας ως και 
των ευθυνών μας στα πλαίσια του εφικτού, 
της πολιτικής μας, της στρατηγικής και της 
τακτικής να καταβάλλουμε κάθε δυνατή 
προσπάθεια προς πάσα κατεύθυνση και να 
εξαντλήσουμε κάθε μέσο πίεσης και επιρρο-
ής για να επιτύχουμε ό,τι προσδοκούμε. Θα 
επιδιώξουμε τη συνεργασία όλων των συ-
ναδέλφων μας, οι καιροί είναι δύσκολοι, στη 
συστράτευση αυτή πρέπει όλοι να είναι πα-
ρόντες, δεν πρέπει να είμαστε χωρισμένοι, 
τα συμφέροντα για όλους μας κοινά και αυτό 
το αποδείξαμε τελευταία, όταν χρειάστηκε με 
τις παρεμβάσεις μας υπέρ συναδέλφων μας, 
της γνωστής πια «Ένωσης Προσώπων».

Αγαπητοί συνάδελφοι, η σημερινή και τελευ-
ταία εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση 
με την ηχηρή παρουσία σας είναι όχι μόνο 
επιτυχής αλλά και γόνιμη και αποτελεσμα-
τική κατά κύριο λόγο, έτσι ώστε οι απόψεις, 
οι προτάσεις, οι θέσεις και ενδεχομένως 
και οι διαφωνίες που θα διατυπωθούν και 
αναπτυχθούν ενώπιον σας με σαφήνεια και 
ακρίβεια να βοηθήσουν κατά το δυνατό να 
εξαχθούν διαυγή συμπεράσματα συγκλίνο-
ντα προς την κατεύθυνση των στόχων και 
επιθυμιών που έχετε προσδιορίσει για την 
εξυπηρέτηση των δικών μας συμφερόντων.
Εύχομαι ειλικρινά στον Πρόεδρο της Γεν. Συ-
νέλευσης και μεταφέρω και τις των μελών 
του Δ.Σ. να έχει καλή επιτυχία στο δύσκο-
λο πράγματι έργο του και όλη η διαδικασία 
να διεξαχθεί μέσα σε πλαίσια κοσμιότητας 
και ευπρέπειας όπως άλλωστε αρμόζει στο 
ήθος, στον πολιτισμό και την αξιοπρέπεια 
των συναδέλφων μας.
Ίσως σας κούρασα, ζητώ συγγνώμη και σας 
ευχαριστώ που με ακούσατε. Καλή συνέχεια. 
Συνάδελφοι του ΔΣ ανάλογα με το αξίωμά 
τους θα αναφερθούν στα πεπραγμένα και 
έχουν το λόγο.
Τελευταία άφησα να αναφερθώ στη Γεν. 

Γραμματέα του Συλλόγου μας, κ. Ντίνα Αναρ-
γύρου, που οφείλω να αναγνωρίσω και ομο-
λογήσω δημόσια ότι με στήριξε πολύ στο 
πολύχρονο διάστημα της συνεργασίας μας. 
Της είχα μεγάλη εμπιστοσύνη, δεν σας κρύ-
βω ότι υπήρξα τυχερός όταν ανταποκρίθηκε 
στην παράκλησή μου να ενισχύσει το ψηφο-
δέλτιό μας στις εκλογές του 12/3/2003. 
Της δόθηκε η ευκαιρία και ξεδίπλωσε τις 
ικανότητές της. Είναι εργασιομανής, τελειο-
μανής, ακούραστοι με έναν πλούσιο ψυχικό 
κόσμο και σπάνιο αλτρουισμό για τους συνα-
δέλφους μας και όχι μόνον. Δυστυχώς όμως 
τα ωραία τελειώνουν κάποια στιγμή. Δεν κα-
τορθώσαμε να την πείσουμε να παραμείνει 
στο πόστο της, είχε πάρει την απόφασή της 
να διακόψει και να μην υποβάλλει ξανά την 
υποψηφιότητά της στις επικείμενες εκλογές. 
Το κενό που δημιουργείται λόγω της απου-
σίας της στο Σύλλογο είναι πράγματι δυσα-
ναπλήρωτο.
Την ευχαριστούμε και ιδιαίτερα εγώ προσω-
πικά με ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς 
για την πολύτιμη προσφορά της. Σε αναγνώ-
ριση αυτής της υπηρεσίας που ανιδιοτελώς 
προσέφερε τα μέγιστα στο Σύλλογό μας, θα 
σας προτείνω να υποβληθεί πρόταση του 
Δ.Σ. για την έγκρισή σας να της απονεμηθεί 
ο τίτλος της επίτιμης Γενικής Γραμματέα και 
αμέσως θα σας διαβάσω την αιτιολογημένη 
πρότασή μας και είμαι βέβαιος ότι θα τύχει 
της καθολικής σας ομοφωνίας σε αναγνώρι-
ση των υπηρεσιών της. Σας ευχαριστώ πολύ 
όπως και στην απερχόμενη Γενική Γραμμα-
τέα τις πιο θερμές και ειλικρινείς ευχές για 
μια προσωπική και οικογενειακή ζωή μεστή 
από υγεία και χαρά ανάμεσα στα πολυαγα-
πημένα πρόσωπα της οικογένειάς της, τον 
σύζυγό της Δημήτρη – που την στήριξε όλα 
τα χρόνια που ήταν κοντά μας με τις τεχνικές 
του γνώσεις και εμπειρίες έστησε τη μηχα-
νογραφική μας ηλεκτρονική υποστήριξη, ένα 
μεγάλο ευχαριστώ και για τον Δημήτρη – και 
τα παιδιά της, Ντίνα και Χάρη, που εύχομαι 
να είναι στη ζωή τους καλύτερα.

Κοπή πίτας των Συναδέλφων στην Κατερίνη



5Ειδήσεις aπό τη δράση του Συλλόγου

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

1. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

ΑΤΤΙΚΗΣ   

βΟΥΤΥΡΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ   1015

ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   847

ΜΩΡΑΪΤΗ  ΕΛΕΝΗ   757

ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ   739

ΡΟΜΠΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ   500

ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ   466

ΝΙΚΟΛΑΟΥ βΑΣΙΛΕΙΟΣ   416

ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ   365

ΜΑΡΑΤΣΙΝΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ   307

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ   260

ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   174

ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   171

ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   127

ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   105

ΚΡΑΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ   78

ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   

ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 550

ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑβΑΛΑΣ 297

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΙΕΡΙΑΣ 114

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 93

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   

ΚΑΡβΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 391

ΣΙΟΥΛΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 305

ΣΟΥΚΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 124

ΛΥΓΔΑΣ ΚΩΣΝΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 81

ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 247

ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 238

βΡΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 206

ΦΤΑΚΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 204

2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗΝ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 1069
βΟΥΤΥΡΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ 933
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 856
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 762
ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 723
ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 559
βΟΥΤΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 496
ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 452
ΝΙΚΟΛΑΟΥ βΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 451
ΚΑΡβΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 398
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 344
ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 323
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 307
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 305
ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 301
ΣΠΑΝΟΜΑΡΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 274
ΣΠΑΝΟΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 272
ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 255
ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 252
ΦΤΑΚΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 242
ΣΟΥΚΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 225
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 220
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 216
βΡΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΑΪΑΣ 213
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 213
ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 204
ΧΑβΕΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 196
ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 194
ΡΑΦΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑβΑΛΑΣ 193
ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 185
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 180
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑββΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 138
ΠΕΤΣΕΛΗ ΕΛΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 136
ΚΡΑΣΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 135
ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 106
ΛΥΓΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 101
ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 72

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   

ΚΑΡβΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΝΗΣΙΩΝ   

   ΙΟΝΙΟΥ 39

ΣΟΥΚΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΝΗΣΙΩΝ   

   ΙΟΝΙΟΥ 26

ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΝΗΣΙΩΝ   

   ΙΟΝΙΟΥ 22

ΛΥΓΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΝΗΣΙΩΝ βΟΡΕΙΟΥ   

   ΑΙΓΑΙΟΥ 57

βΑΚΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΝΗΣΙΩΝ βΟΡΕΙΟΥ   

   ΑΙΓΑΙΟΥ 35

ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   

βΡΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 120

ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ 

   ΑΙΓΑΙΟΥ 51

ΦΤΑΚΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ, ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ 

   ΑΙΓΑΙΟΥ 44

5. ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΝΟΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ,   

   Ν.ΚΙΛΚΙΣ 147

ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ βΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ,   

   Ν.ΚΙΛΚΙΣ 141

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 17

ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΙΕΡΙΑΣ 14

ΡΑΦΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑβΑΛΑΣ 24

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 9

ΓΟΥΛΑΣ βΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕβΡΟΥ 16

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 13

ΤΑΣΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 19

ΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΤΑΣ 6

ΚΑΡβΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 27

ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 20

ΣΟΥΚΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 19

ΛΥΓΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 39

ΠΛΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥβΟΙΑΣ 20

ΝΙΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥβΟΙΑΣ 19

ΠΑΠΑΝΤΩΝΤΑΚΗΣ ΣΑββΑΣ ΧΙΟΥ 17

ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ   

ΜΠΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 8

ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 19

ΦΤΑΚΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, 

   ΚΥΚΛΑΔΩΝ 47

Μετά τα παραπάνω αποτελέσματα ανακηρύσσονται ως επιτυ-
χόντες και εκλέγονται οι κατωτέρω, ενώ οι λοιποί θεωρούνται 
αναπληρωματικοί:

1. ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
βΟΥΤΥΡΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΡΟΜΠΑΚΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ βΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΡβΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

2. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΣΤΗΝ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
βΟΥΤΥΡΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
βΟΥΤΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ βΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡβΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΙΣΤΕΥΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΠΑΝΟΜΑΡΚΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΠΑΝΟΜΑΡΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΤΑΚΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΣΟΥΚΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
βΡΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΧΑβΕΛΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

3. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

4. ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
ΓΙΑβΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ,  
    ΚΙΛΚΙΣ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
    ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΡΑΦΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  
    ΘΡΑΚΗΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ
ΚΑΡβΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΕΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΝΗΣΙΩΝ   
    ΙΟΝΙΟΥ
ΛΥΓΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΝΗΣΙΩΝ βΟΡΕΙΟΥ  

    ΑΙΓΑΙΟΥ
βΡΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΡΗΤΗΣ, ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

5. ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΝΟΜΩΝ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ,  
    ΚΙΛΚΙΣ
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ βΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ,  
    ΚΙΛΚΙΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΙΕΡΙΑΣ
ΡΑΦΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΚΑβΑΛΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΓΟΥΛΑΣ βΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕβΡΟΥ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΤΑΣΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΤΑΣ
ΚΑΡβΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΣΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΣΟΥΚΕΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΛΥΓΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΠΛΕΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥβΟΙΑΣ
ΝΙΚΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥβΟΙΑΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΑββΑΣ ΧΙΟΥ
ΜΠΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΦΤΑΚΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΤΑ ΜΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ   ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΣΚΟΥΝΤΖΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ

Κατόπιν προφορικής συμφωνίας του Γενικού Γραμματέα του Συλλόγου μας κ. Γιάννη 
Ιορδανίδη και του Προέδρου του Συλλόγου Προσωπικού ALPHA BANK κ. Τάσου Γκι-
άτη, ξεκίνησε και πάλι η λειτουργία του Πολυιατρείου (Ιπποκράτους 23, 3ος όροφος) 
για τους συνταξιούχους, με την προϋπόθεση να υποβάλλουν αίτηση για την έκδοση 
ονομαστικής κάρτας μέλους του Πολυιατρείoυ. Οι συνάδελφοι Αθηνών και Θεσσα-
λονίκης θα λάβουν αλληλλογραφία με τη σχετική αίτηση για την έκδοση της κάρτας, 
προκειμένου να κάνουν χρήση των παροχών του Πολυιατρείου, ενώ οι συνάδελφοι 
των υπόλοιπων περιοχών που ενδιαφέρονται, να επικοινωνήσουν με το Σύλλογό μας.

ΞΕΚΙΝΑ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ 
ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ

3. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 536
ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ 521
ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 444
ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 349
ΖΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 274
4. ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΙΑβΕΡΗ ΕΛΕΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 
   Ν. ΚΙΛΚΙΣ 186
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 43
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 28
ΡΑΦΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,  
   ΘΡΑΚΗΣ, Ν. ΣΕΡΡΩΝ 80

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ   ΒΟΥΤΥΡΑΣ  ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ 

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΜΩΡΑΪΤΗ  ΕΛΕΝΗ

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΚΟΝΤΟΣ  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΡΟΜΠΑΚΗΣ  ΟΔΥΣΣΕΑΣ 

ΤΑΜΙΑΣ   ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΠΡΟΕΚΥψΑΝ 
ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ σύμφωνα με το 
Μητρώο Μελών 2.708
ΨΗΦΙΣΑΝ 1769
ΕΓΚΥΡΑ (Πανελλαδικό και Περιφερειακό) 1738
ΑΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑ 31

ΕΛΑΒΑΝ



6 Ειδήσεις aπό τη δράση του Συλλόγου

ΡΩΤΑΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ ΝΑ ΡΩΤΑΜΕ  
Κ. ΥΠΟΥΡΓΕ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Τελικά πότε θα καταβληθούν οι συντά-

ξεις στους συναδέλφους που έχουν 

καταθέσει τα χαρτιά τους για την συ-

νταξιοδότησή τους από το ΙΚΑ;

Χρησιμοποιήστε έκτακτο προσωπικό 

από την κινητικότητα και τακτοποιήστε 

τις καθυστερήσεις. Έχει χαθεί η κοινή 

λογική σε αυτόν τον τόπο. Χρειάζεται 

Κόμμα Συνταξιούχων για να λύσει τα 

προβλήματα μας;

Όταν το 2006 ενταχθήκαμε στο 
ΕΤΑΤ και το Δημόσιο υπολόγισε 
την συμμετοχή της Τράπεζας στο 
Ταμείο, ώστε να καλύπτονται πλή-
ρως οι συντάξεις των ασφαλισμέ-
νων και συνταξιούχων στο διηνε-
κές, το υπολόγισε σωστά; Αν ναι, 
γιατί τώρα γίνονται περικοπές στα 
μέλη μας; 

Αν δεν λήφθηκαν υπόψη οι σω-
στές παραδοχές γιατί το Υπουρ-
γείο, δεν τα ζητάει από την υπό-

χρεη Τράπεζα ή επειδή τα λάθη πρέπει να πληρώνονται, δεν αναλαμβάνει το 
κόστος; Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι οι οποίοι έχουν αντιδράσει έντονα 
ουδεμία ευθύνη έχουν!
Σεβασμός στον πολίτη, τον ασφαλισμένο, τον συνταξιούχο!!! 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Δ.Σ του Συλλόγου μας πραγματοποίησε συνάντηση με την Διευ-

θύντρια του υπουργείου Εργασίας κα Άρτεμη Δεδούλη στο πλαίσιο 

των διερευνητικών επαφών του ως προς τα συνταξιοδοτικά θέματα.

Στην συνάντηση επιβεβαιώθηκε και από την κυρία Δεδούλη η κακή 

προοπτική των επικουρικών συντάξεων και ο απαραίτητος προσανα-

τολισμός των συνταξιούχων και εργαζομένων στη δημιουργία Επαγ-

γελματικών Ταμείων για πρόσθετη κατοχύρωσή τους

Με πλειοψηφία 
3-2 κρίθηκε 
από το Δ’ Τμή-
μα του Αρείου 
Πάγου ότι το 
πρώτο χαράτσι 
(Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. – 
Έκτακτο Ειδικό 
Τέλους Ηλε-

κτροδοτημένων Δομημένων Επιφανειών), το οποίο 
εισπράχθηκε μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ, είναι 
αντισυνταγματικό και αντίθετο στην Ε.Σ.Δ.Α. (Ευρω-
παϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου).

Οι αρεοπαγίτες έκριναν ότι το χαράτσι επιβάλλεται με βάση 
το κάθε ακίνητο (τετραγωνικά, κ.λπ.) και όχι σύμφωνα με 
την οικονομική κατάσταση του κάθε φορολογούμενου, ο 
οποίος έχει δεχθεί μειώσεις αποδοχών και συντάξεων, 
αλλά και μεγάλες φορολογικές επιβαρύνσεις. Όπως επι-
σημαίνεται στην απόφαση, η όλη επιβάρυνση που έχουν 
δεχθεί οι φορολογούμενοι έχει ως αποτέλεσμα να θίγεται 
η οικονομική και οικογενειακή κατάσταση των πολιτών, 
όπως και το επίπεδο της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους. 
Παράλληλα, κρίθηκε ότι το χαράτσι δεν είναι τέλος αλλά 
φόρος, ενώ η επιβολή του παραβιάζει το Πρώτο Πρόσθετο 
Πρωτόσκολο της ΕΣΔΑ. Ακόμη, υπογραμμίζουν οι αρεο-
παγίτες ότι το χαράτσι αντιβαίνει:

•  στο άρθρο 2 που προστατεύει το σεβασμό και την αξία 
των πολιτών,

•  στο άρθρο 4 που επιβάλλει την ισότητα μεταξύ των πο-
λιτών,

•  στο άρθρο 20 που προστατεύει το δικαίωμα των πολι-
τών να προσφεύγουν στα δικαστήρια,

•  στο άρθρο 21 που προστατεύει την οικογένεια και

•  στο άρθρο 78 που ξεκαθαρίζει ότι φόρος εισπράττεται 
μόνο εφόσον προβλέπεται από νόμο.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ολομέλεια του Αρείου 
Πάγου προς οριστική κρίση.

ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ
ΕΚΡΙΝΕ ΤΟ Δ’ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 
ΤΟΥ ΕΤΕΑ Κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

Το ΔΣ του Συλλόγου μας πραγ-
ματοποίησε συνάντηση με τον 
Πρόεδρο του ΕΤΕΑ κ. Αναστάσιο 
Παπανικολάου στο πλαίσιο των 
διερευνητικών επαφών του ως 
προς τα συνταξιοδοτικά θέματα.
Από την συνάντηση προέκυψε η 
κακή προοπτική ως προς τις επι-
κουρικές συντάξεις, η κατ’ αρχήν 
ελάχιστη μείωση στις επικουρικές συντάξεις των ήδη συνταξιούχων, η μεγάλη 
μείωση που θα επέλθει στις συντάξεις των ασφαλισμένων που θα συνταξιοδοτη-
θούν στο άμεσο μέλλον μετά και την κατάργηση των «κοινωνικών πόρων» υπέρ 
των ασφαλιστικών ταμείων.
Ακόμα μας ενημέρωσε ότι σύντομα θα εκδοθεί Υπουργική Απόφαση η οποία θα 
προβλέπει την κατανομή των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ 
καθώς και ο Ενιαίος Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών του ΕΤΕΑ για όλους 
τους ασφαλισμένους .Μέχρι την έκδοση του ανωτέρω κανονισμού εφαρμόζονται 
οι καταστατικές διατάξεις των εντασσόμενων ταμείων – τομέων και κλάδων, η 
γενικότερη νομοθεσία και ο Ν.4046/2012 όπως ισχύει.
Τέλος τονίστηκε ότι το ΕΤΕΑ λειτουργεί με ΕΝΙΑΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙ-
ΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ.

Ecofin: ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΟΙ  
ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΩΣ 100.000 ΕΥΡΩ

Το Ecofin ενέκρινε την πολιτική συμφω-

νία που είχε επιτευχθεί στο Ευρωκοινο-

βούλιο, η οποία αποσκοπεί στην εναρμό-

νιση των ευρωπαϊκών κανόνων για τα 

σχήματα εγγύησης καταθέσεων (Deposit 

Guarantee Schemes, DGS) και τη βελτί-

ωση της προστασίας των καταθετών. 

www.imerisia.gr

ΕΦΥΓΑΝ 6.000 ΤΡΑΠΕζΙΚΟΙ  
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ

Κάθε προσδοκία ξεπέρασε το πρόγραμμα της Εθνικής Τράπεζας για εθελουσία έξοδο εργαζο-
μένων της στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των δομών της. Χιλιάδες ήταν οι υπάλληλοι από 
όλες τις συστημικές τράπεζες που μπήκαν σε ανάλογα προγράμματα. Οι εργαζόμενοι που μπή-
καν στο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στην Εθνική τράπεζα ήταν 2.510 άτομα, ενώ συνολικά 
από όλες τις συστημικές τράπεζες αποχώρησαν μέσα στο 2013 6.000 υπάλληλοι.

Στη λογική ότι πάντα το πρώτο πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου είναι και το πλέον συμφέ-
ρον για τον υπάλληλο κατά χιλιάδες οι υπάλληλοι επέλεξαν να αποχωρήσουν. Οι τράπεζες 
αλλάζουν δομές, μειώνουν καταστήματα και προσωπικό. Ενδεικτικό είναι ότι η Εθνική υπο-
λογίζει σε μείωση μισθολογικού κόστους 150 εκατομμυρίων ευρώ.

www.newsit.gr

Ειδήσεις
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Μεγάλος επενδυτικός οίκος των ΗΠΑ έχει συγκεντρώσει σημαντικό ποσοστό του 

μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας. Τη συμμετοχή του διατήρησε και το fund του 

Κατάρ. Άμεση προτεραιότητα για τον όμιλο αποτελεί η εξόφληση των προνομι-

ούχων.

Το 5% του μετοχικού κεφαλαίου της ALPHA BANK βρίσκεται στο χαρτοφυλάκιο 

αμερικανικού επενδυτικού οίκου και αμέσως μετά την τυπική ολοκλήρωση της 

διαδικασίας της αύξησης κεφαλαίου θα υπάρξει η σχετική ανακοίνωση προς το 

επενδυτικό κοινό, όπως ορίζει η χρηματιστηριακή νομοθεσία.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο αμερικανικός επενδυτικός οίκος έχτισε τη θέση 

του στη μετοχή του ομίλου της ALPHA BANK από το καλοκαίρι του 2013 έως και 

σήμερα, ενώ συμμετείχε και στο πρόσφατο book building. Όσο για το fund του 

Κατάρ, μετείχε στη διαδικασία του book building, με αποτέλεσμα να διατηρήσει 

το ποσοστό που κατείχε στην τράπεζα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι τα στελέχη του ομίλου κατά τη διάρκεια των roadshows 

που πραγματοποίησαν σε Ευρώπη, Ηνωμένες Πολιτείες και Μέση Ανατολή συ-

ναντήθηκαν με 250 επενδυτές.

της Αναστασίας Παπαϊωάννου
www.euro2day.gr 

Όταν το τραπεζικό σύστημα μιας χώρας κα-
ταρρεύσει για τον οποιονδήποτε λόγο εί-
ναι αναγκαία η ανακεφαλαιοποίηση των 
τραπεζών. Τα έχουμε ξαναπεί, δεν μπορεί 
μια χώρα να λειτουργήσει χωρίς τραπεζικό 
σύστημα. Αν μη τι άλλο, για να υπάρχει ένα 
αξιόπιστο σύστημα πληρωμών που είναι 
το κύριο μέλημα μιας κεντρικής τράπεζας 
σήμερα. Όταν λοιπόν μια τράπεζα θεω-
ρηθεί ότι έχει αποτύχει από τις εποπτικές 
αρχές, τότε ακολουθούνται ορισμένες δια-
δικασίες. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να 
καθοριστεί είναι πόση είναι η ζημιά και αν 
θα χρειαστεί ο εποπτικός φορέας να βάλει 
λεφτά. Συνήθως αυτή η διαδικασία διαρ-
κεί ένα Σαββατοκύριακο. Το γιατί γίνεται 
τόσος μεγάλος ντόρος στην Ελλάδα, για 
το αν και πόσα επιπλέον κεφάλαια ίσως 
χρειαστεί το τραπεζικό σύστημα, είναι πέ-
ραν από την ικανότητα κατανόησής μου. 
Και επειδή η διαδικασία αυτή κρατιέται σε 
άκρα μυστικότητα και διαρκεί για πάντα, αν 

θέλετε την άποψή μου, δεν θα έχει αξιοπι-
στία. Όπως είπα πριν μερικές μέρες, αυτή 
η διαδικασία δεν πρέπει να έχει πολιτική 
χροιά, αλλά από ό,τι φαίνεται έχει.
Περίπτωση πρώτη: Η ζημιά έχει περιοριστεί 
στα ίδια κεφάλαια της τράπεζας ή απλά η 
τράπεζα δεν έχει αρκετά ίδια κεφάλαια για να 
μπορεί να διατηρήσει την άδειά της. Σε αυτή 
την περίπτωση οι μόνοι που θεωρητικά χά-
νουν είναι οι μέτοχοι. Ο εποπτικός φορέας 
αναλαμβάνει την τράπεζα και στη συνέχεια 
μεταφέρει σε άλλο τραπεζικό ίδρυμα (είτε δω-
ρεάν είτε επί πληρωμής) τα δάνεια, τις κατα-
θέσεις και τις υποχρεώσεις της τράπεζας.
Περίπτωση δεύτερη: Η ζημιά είναι πέραν από 
τα ίδια κεφάλαια της τράπεζας, αλλά η ζημιά 
μπορεί να καλυφτεί από τους πιστωτές της 
τράπεζας. Σε αυτή την περίπτωση ακολου-
θείται ό,τι γίνεται στην πρώτη περίπτωση, 
αλλά επιπλέον οι ζημιές θα καλυφτούν από 
τους πιστωτές της τράπεζας, σύμφωνα με 
την ιεράρχησή τους στις ζημιές. Οι κατωτέ-
ρας εξασφάλισης πιστωτές παίρνουν πρώτοι 
την ζημιά (εμπορικές απαιτήσεις, κατωτέρας 
εξασφάλισης ομολογιούχοι κτλ) και αν δεν 
είναι αυτά αρκετά, φτάνουμε και στους ανώ-
τερους πιστωτές της τράπεζας.
Περίπτωση τρίτη: Οι ζημιές είναι πέραν από 
τα ίδια κεφάλαια και τους πιστωτές της τρά-
πεζας. Σε αυτή την περίπτωση, ακολουθού-
νται οι προηγούμενες 2 διαδικασίες, αλλά 
επιπλέον η εποπτική αρχή θα κάνει χρήση 
και των ανασφάλιστων καταθέσεων για να 

καλύψει τη ζημιά. Με λίγα λόγια, οι καταθέ-
τες άνω των 100.000 ευρώ, θα υποστούν 
κούρεμα. 
Περίπτωση τετάρτη: Οι ζημιές είναι πέραν 
από τα ίδια κεφάλαια και τους πιστωτές της 
τράπεζας και τις ανασφάλιστες καταθέσεις. 
Σε αυτή την περίπτωση, επειδή οι καταθέ-
σεις κάτω από 100.000 είναι ασφαλισμέ-
νες, ο εποπτικός φορέας παίρνει τη ζημιά 
(έπειτα από τις ζημιές που θα υποστούν οι 
μέτοχοι, οι ομολογιούχοι και οι ανασφάλι-
στοι καταθέτες) και αποζημιώνει τις ασφαλι-
σμένες καταθέσεις της τράπεζας.
Όλα αυτά βέβαια με την προϋπόθεση ότι ο 
εποπτικός φορέας (που είναι υπεύθυνος για 
την ασφάλιση των καταθέσεων) έχει κάνει 
τη δουλειά του σωστά και έχει επάρκεια κε-
φαλαίων, προκειμένου να μπορεί να αποζη-
μιώσει τους καταθέτες.
Διότι αν δεν έχει, τότε την ζημιά την παίρνει 
ο φορολογούμενος, υπό την έννοια ότι θα 
πρέπει να εκδώσει χρέος για να μπορεί να 
αποζημιώσει τους καταθέτες. Αν η δημόσια 
αρχή δεν έχει αυτή τη δυνατότητα, θεωρη-
τικά κουρεύονται και οι ανασφάλιστες κατα-
θέσεις.
Στις ΗΠΑ, ο εποπτικός φορέας που κάνει 
αυτή τη δουλειά είναι το FDIC, στην Ελλάδα 
(θεωρητικά) είναι Το Ταμείο Εγγύησης Κατα-
θέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ).

Του Γιώργου Καισάριου
www.capital.gr 

ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟ 5% ΤΗΣ ALPHA BAnK

ΠΟΤΕ ΚΟΥΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ  

ΤΑΜΕΙΑ

Η υποχρεωτική συμμετοχή των 

ασφαλισμένων και η μεταφο-

ρά εισφορών από την κύρια 

ή επικουρική ασφάλιση είναι 

βασικές προϋποθέσεις για 

την ανάπτυξη του θεσμού των 

Επαγγελματικών Ταμείων, σύμ-

φωνα με μελέτη που έγινε για 

λογαριασμό της Τράπεζας της 

Ελλάδος.

Τα επαγγελματικά ταμεία, ο 

λεγόμενος δεύτερος πυλώνας 

ασφάλισης, θα έχουν έσοδα 

από τις εισφορές εργοδοτών 

και εργαζομένων και δεν θα 

χορηγούν προκαθορισμένες 

και εγγυημένες συντάξεις.

Το ύψος τους θα διαμορφώνε-

ται με βάση τις εισφορές του 

κάθε ασφαλισμένου και την 

απόδοση των εισφορών αυ-

τών.

www.kathimerini.gr

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟΥΣ

Πόσο βιώσιμο και ασφαλές είναι το ελληνικό χρέος; 
Απάντηση στο ερώτημα αυτό ζητούν διεθνείς επενδυ-
τές και ξένοι οίκοι να δώσει η Ευρώπη, η οποία σε 90 
ημέρες βρίσκεται ενώπιον κρίσιμων αποφάσεων για 
τον τρόπο και το εύρος μιας νέας αναδιάρθρωσης του 
χρέους. Αποφάσεις που θα καθορίσουν την προοπτική 
επιστροφής του ελληνικού δημοσίου στις διεθνείς αγο-
ρές, ει δυνατόν εντός του δευτέρου εξαμήνου του έτους, 
τη δυναμική εξόδου από τα Μνημόνια, τουλάχιστον με τη 
μορφή που τα γνωρίζουμε έως σήμερα και την ταχύτητα 
ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. 

Από τις διαθέσιμες επιλογές για μια νέα αναδιάρθρωση, 
αφού το «κούρεμα» στην ονομαστική αξία του χρέους 
αποκλείεται, δύο είναι αυτές που μπορεί να συνδράμουν 
καθοριστικά:

Ο ετεροχρονισμός του χρέους έως και 50 χρόνια. Δη-
λαδή, να εξομαλυνθούν οι πληρωμές για το χρέος σε 

ορίζοντα 50 
και όχι 30 
ετών που 
έχει ήδη γίνει, 
ε λ α φ ρ ύ ν ο -
ντας τις ετήσι-
ες πληρωμές 
που θα πρέπει 
να κάνει η Ελ-
λάδα για να 
ξεπληρώσει 
τα δάνεια που 
έλαβε. Σύμ-
φωνα με ορι-
σμένες εκτι-
μήσεις εάν 
τα 50 χρόνια 

εφαρμόζονταν στο σύνολο των ευρωπαϊκών δανείων, 
και όχι μόνο στα 53 δισ. ευρώ του πρώτου πακέτου, θα 
προέκυπτε ετήσια ελάφρυνση 3 δισ. ευρώ για τόκους 
και χρεολύσια.

Μεγάλο ερώτημα παραμένει τι μέλλει γενέσθαι με τα 
χρήματα που δανείστηκε η Ελλάδα για να ανακεφαλαι-

οποιήσει τις τράπεζές της, καθώς αν έστω μέρος των 
25 δισ. ευρώ, περνούσε απευθείας στον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Στήριξης θα προέκυπτε ισόποση μεγάλη 
ελάφρυνση στο χρέος. Κάτι πάντως που ακόμη δεν έχει 
ξεκαθαρίσει.

Της Ελευθερίας Αρλαπάνου και του Κώστα Τσαχάκη 
(απόσπασμα του σχετικού άρθρου)
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Μένουν τα τεκμήρια που διπλασιάζουν το φόρο.
Από 20 Μαρτίου ως τέλη Ιουνίου ηλεκτρονικά η υποβολή των 
δηλώσεων.
Κατά 1,3 δισ. ευρώ είναι για φέτος οι φόροι που θα πληρώσουν 
τα 8,5 εκατ. των Ελλήνων φορολογουμένων. Οι αλλαγές στη φο-
ρολογία που ισχύουν όλες από φέτος φέρνουν τα πάνω κάτω και 
ουσιαστικά αυξάνουν το φόρο για όλους.
Απαλλαγές από τον φόρο και αφορολόγητα όρια καταργούνται ενώ 
προστίθενται και νέες κατηγορίες φορολόγησης εισοδημάτων. Για 
παράδειγμα καταργείται η έκπτωση φόρου 10% για ενοίκια, τόκους 
στεγαστικών δανείων, ασφάλιστρα, στεγαστικό επίδομα, κατοίκους 
παραμεθόριων περιοχών, κ.λπ., ενώ παράλληλα αυξάνεται το τεκ-
μήριο για όσους νομιμοποίησαν αυθαίρετα και ημιυπαίθριους. 
Ουσιαστικά οι μόνες φοροαπαλλαγές που διατηρούνται και φέτος 
είναι τα έξοδα για ιατρικές δαπάνες, η διατροφή μεταξύ πρώην συ-
ζύγων και οι δωρεές, τίποτε άλλο.
Οι νέες φορολογικές κλίμακες
Από φέτος κάνουν πρεμιέρα και οι νέες κλίμακες φορολόγησης για 
μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες και όσους έχουν εισο-
δήματα από ενοίκια. 
Για μισθωτούς και συνταξιούχους με 22% φορολογείται το εισόδη-
μα μέχρι 25.000 ευρώ, με 32% τα επόμενα 17.000 ευρώ και με 
42% τα εισοδήματα άνω των 42.000 ευρώ.
Μέχρι το εισόδημα των 21.000 ευρώ μισθωτοί και συνταξιούχοι 
δικαιούνται έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ, που μειώνεται κατά 100 
ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ επιπλέον εισόδημα.
Οι επαγγελματίες θα φορολογηθούν με 26% για εισόδημα μέχρι 
50.000 ευρώ και με 33% για εισοδήματα από εκεί και πάνω.
Για τα ενοίκια ο συντελεστής είναι 10% για εισόδημα ως 12.000 
και 33% για τα μεγαλύτερα εισοδήματα.
Αναλυτικά οι αλλαγές:
Δεν υπάρχει πλέον η έκπτωση φόρου για το ενοίκιο κύριας κατοι-
κίας. Καταργήθηκε ο κωδικός για τους μισθωτούς που κατοικούν 
σε παραμεθόρια περιοχή. Δεν υπάρχει πλέον η σχετική έκπτωση 
φόρου.
Πλέον όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους υπο-
χρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση με εξαίρεση όσους 
θεωρούνται προστατευόμενη μέλη.

Για νέες ατομικές επιχειρήσεις ή νέους ελεύθερους επαγγελματίες 
για τα 3 πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολο-
γικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου και για εισόδημα μέχρι 
10.000 ευρώ μειώνεται κατά 50%. Δηλαδή για το κλιμάκιο εισο-
δήματος έως 10.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 13%, για 
τα επόμενα 40.000 ευρώ εισοδήματος επιβάλλεται συντελεστής 
26% και για το τμήμα του εισοδήματος που υπερβαίνει τις 50.000 
ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 33%. Σε αυτή την κατηγορία φο-
ρολογουμένων, δεν θα επιβάλλεται τέλος επιτηδεύματος για τα 
πρώτα πέντε χρόνια. Όσοι δικαιούνται μείωση φόρου λόγω αναπη-
ρίας 67% και άνω από φέτος έχουν μείωση φόρου 200 ευρώ και 
όχι αφορολόγητο 2.000 ευρώ.
Προστίθενται οι κωδικοί 307-308 όπου δηλώνεται το εισόδημα 
από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελεύθερου επαγγέλ-
ματος της παρ. 1 άρθρου 45 ΚΦΕ. Πρόκειται για τους μισθωτούς 
που αμείβονται με «μπλοκάκι» και φορολογούνται με την κλίμακα 
των μισθωτών και έχουν τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ. Προϋ-
ποθέσεις για να θεωρηθεί το εισόδημα από ατομική εμπορική επι-
χείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα ως εισόδημα 
από μισθωτές υπηρεσίες θα πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι 
ακόλουθες προϋποθέσεις:
- Να έχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή/και νομικά πρόσω-
πα, τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους και
- Να έχουν έως τρεις εργοδότες (φυσικά ή/και νομικά πρόσω-
πα). Εφόσον οι εργοδότες υπερβαίνουν τους τρεις, θα πρέπει ποσο-
στό 75% των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος από ατομική 
επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα να προέρχεται από ένα εργοδό-

τη. Από το εισόδημά τους αφαιρούνται μόνο οι ασφαλιστικές εισφορές 
και δεν αναγνωρίζεται καμία άλλη δαπάνη.
Προστίθενται οι κωδικοί 309-310 όπου θα «φακελώνονται» όσοι 
παρέχουν εργασία με εργόσημο.
Καταργήθηκαν οι κωδικοί 415-416 όπου δηλώνονταν οι ζημιές 
προηγούμενων οικονομικών ετών από ατομική επιχείρηση. Στον 
πίνακα 5 του τεκμηρίου της κατοικίας προστίθενται οι κωδικοί 231 
και 234 τους οποίους θα πρέπει να συμπληρώσουν όσοι τακτοποί-
ησαν αυθαίρετους χώρους με το νόμο 4178/2013. Συγκεκριμέ-
να θα δηλωθούν ξεχωριστά η επιφάνεια των κύριων χώρων που 
νομιμοποιήθηκαν αλλά και των αντίστοιχων βοηθητικών χώρων. 
Με την αναγραφή των συγκεκριμένων χώρων πολλοί ιδιοκτήτες 
κινδυνεύουν να πιαστούν στην «παγίδα» του τεκμηρίου διαβίωσης, 
καθώς προκύπτει υψηλότερο τεκμήριο για τις κατοικίες.
Νέοι κωδικοί 667-678 στους οποίους θα πρέπει να αναγραφούν 
οι τόκοι καταθέσεων τράπεζας ημεδαπής προέλευσης. Σημειώνεται 
ότι και στα ποσά των τόκων επιβάλλεται εισφορά αλληλεγγύης με 
συντελεστές από 1% έως 4%.
Στους κωδικούς 433-434 δηλώνεται ο φόρος που παρακρατήθη-
κε από τους τόκους καταθέσεων.
Μπορεί να καταργήθηκε η έκπτωση φόρου για το ενοίκιο κύριας 
κατοικίας ή των παιδιών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη όμως οι 
φορολογούμενοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν αναλυτικά 
στοιχεία για τα ενοίκια που πληρώνουν. 
Καταργήθηκαν οι κωδικοί 053-054 όπου δηλώνονταν οι υποχρε-
ωτικές εισφορές σε ταμεία ασφάλισης (ΟΑΕΕ, κ.λπ.). Πλέον οι ει-
σφορές θα δηλώνονται μόνο στο νέο έντυπο Ε3.
Καταργήθηκαν οι κωδικοί 063-064 που αφορούσαν τους τόκους 
στεγαστικών δανείων κύριας κατοικίας. Αντίστοιχα καταργούνται οι 
κωδικοί 069-070 όπου δηλώνονταν τα ποσά των δανείων. Οι κω-
δικοί καταργούνται γιατί καταργήθηκε η έκπτωση φόρου.
Καταργήθηκαν οι κωδικοί 073-074 με τα ασφάλιστρα ζωής αφού 
και αυτή η έκπτωση φόρου καταργήθηκε.
Καταργήθηκαν οι κωδικοί 084-085 για τα δίδακτρα σε φροντιστή-
ρια. Οι αποδείξεις από τα φροντιστήρια «μετράνε» στο καλάθι των 
αποδείξεων για τους μισθωτούς και συνταξιούχους.
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Προσοχή! Πριν συμπληρώσετε τις φορολογι-
κές δηλώσεις διαβάστε ποιες αποδείξεις με-
τρούν και για ποιες δαπάνες γίνεται έκπτωση 
φόρου.
Αποδείξεις δαπανών
Για να διατηρηθεί ακέραιο το ποσό μείωσης 
φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα 
μισθωτών και συνταξιούχων ο φορολογούμε-
νος απαιτείται να προσκομίσει αποδείξεις (που 
να έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις 
των Κανόνων Απεικόνισης Συναλλαγών ή σε 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης) ύψους 25% 
του δηλούμενου και φορολογούμενου ατομι-
κού εισοδήματος.
Συγκεκριμένα λαμβάνονται υπόψη αποδείξεις 
για τις εξής δαπάνες:  Όλα τα είδη διατροφής 
Όλα τα οινοπνευματώδη ποτά και προϊόντα 
καπνού  Όλα τα είδη ένδυσης και υπόδησης 
 Υπηρεσίες και είδη επισκευής και συντή-
ρησης κατοικίας. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι 
δαπάνες για ενοίκιο κύριας ή δευτερεύουσας 
κατοικίας, τα κοινόχρηστα, οι δαπάνες για 
ύδρευση, αποχέτευση, θέρμανση, ηλεκτρισμό, 
οι τόκοι δανείου, οι δημοτικοί φόροι.  Όλα 
τα διαρκή αγαθά οικιακής χρήσης (έπιπλα, 
σκεύη, ηλεκτρικές ή μη οικιακές συσκευές, 
εργαλεία κ.λπ.), τα οικιακά προϊόντα καθαρι-
σμού, οι οικιακές υπηρεσίες.  Οι μεταφορές 
πραγμάτων (υπηρεσίες μετακόμισης οικιακών 
ειδών), η συντήρηση και η επισκευή αυτο-
κινήτου/μοτοσικλέτας, τα ανταλλακτικά, τα 
καύσιμα και τα λιπαντικά, η μίσθωση ταξί. Δεν 
λαμβάνονται υπόψη οι αγορές μεταφορικών 
μέσων (αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες κ.λπ.), τα 
εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και 
τα διόδια.  Όλα τα αγαθά και υπηρεσίες που 
έχουν σχέση με την αναψυχή και τον πολιτισμό 
(συσκευές εικόνας και ήχου, μουσικά όργανα 
για οικιακή χρήση, εξοπλισμός για αθλητι-
σμό και αναψυχή, υπηρεσίες αθλητισμού και 
αναψυχής, θέατρα, κινηματογράφοι, μουσεία, 
κατοικίδια, άνθη, τυχερά παιχνίδια, εφημερί-
δες, περιοδικά, γραφική ύλη, ομαδικά ταξίδια 
κ.λπ.) Δεν λαμβάνονται υπόψη οι εισφορές 
στη Δημόσια Τηλεόραση και σε συνδρομητικά 
κανάλια.

 Τα δίδακτρα φροντιστηρίων και ξένων 
γλωσσών. Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπά-
νες για δίδακτρα προσχολικής, πρωτοβάθμι-
ας, δευτεροβάθμιας, μεταδευτεροβάθμιας μη 
τριτοβάθμιου επιπέδου, τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης καθώς και οι δαπάνες για ωδεία, γυ-
μναστήρια, σχολές χορού κ.λπ. που συνιστούν 
οργανωμένους συνεχείς και σταδιακούς κύ-
κλους μαθημάτων κατάρτισης.  Όλα τα αγα-
θά και οι υπηρεσίες από καταστήματα τροφο-
δοσίας (εστιατόρια, καφενεία, μπαρ, καντίνες 
κ.λπ.) και όλες οι υπηρεσίες από ξενοδοχεία, 
πανσιόν, ενοικιαζόμενα δωμάτια.  Όλα τα 
αγαθά και οι υπηρεσίες ατομικού ευπρεπισμού 
(κομμωτήρια, ινστιτούτα αισθητικής κ.λπ.), τα 
προσωπικά είδη (κοσμήματα, βρεφικά είδη, 
είδη καπνιστού κ.λπ.), οι υπηρεσίες κοινω-
νικής προστασίας (γηροκομεία, ιδρύματα για 
άτομα με ειδικές ανάγκες, κέντρα αποκατά-
στασης, φροντίδα στο σπίτι για άτομα τρίτης 
ηλικίας και άτομα με ειδικές ανάγκες, υπηρε-
σίες οικογενειακών συμβούλων, σχολεία για 
παιδιά με ειδικές ανάγκες, βρεφονηπιακοί και 
παιδικοί σταθμοί, βρεφοκομεία κ.λπ.), οι οικο-
νομικές υπηρεσίες (συνδρομές σε πιστωτικές 
κάρτες, αμοιβές χρηματιστών και χρηματο-
οικονομικών συμβούλων, αμοιβές φορο-
τεχνικών, έξοδα θυρίδων, έξοδα επιταγών, 
διοικητικά τέλη για ιδιωτικά ή δημόσια ταμεία 
συντάξεων κ.λπ.), διάφορες υπηρεσίες (αμοι-
βές δικηγόρων, συμβολαιογράφων, πρόστιμα, 
ποινές και δικαστικά έξοδα, άδειες κυνηγίου 
και οπλοφορίας, ψαρέματος και υποβρύχιου 
ψαρέματος και λοιπές άδειες, άδειες πλοήγη-
σης σκαφών, έξοδα θρησκευτικών ιεροτελε-
στιών –περιλαμβάνονται μόνο έξοδα για ιερέα 
και εκκλησία– αγγελίες, διαφημίσεις σε εφη-
μερίδες, χαρτόσημα και τέλη πιστοποιητικών 
γέννησης, γάμου, θανάτου, έξοδα διαβατηρί-
ων, εξαγορά στρατιωτικής θητείας, εισφορές 
και συνδρομές σε εκκλησίες και φιλανθρω-
πικά ιδρύματα, συνδρομές σε επαγγελματικά 
σωματεία, ενώσεις, σε τοπικούς συλλόγους, 
σε πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, 
κ.λπ.). Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για 
κάθε είδους ασφάλιση.

 Δεν λαμβάνονται υπόψη οι δαπάνες για 
απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, οι εισφο-
ρές που καταβάλλονται στα ταμεία ασφάλισης 
του φορολογούμενου, τα έξοδα ιατρικής περί-
θαλψης, οι δαπάνες για ταχυδρομικές και τη-
λεπικοινωνιακές υπηρεσίες.
Οι αποδείξεις που προσκομίζονται γίνονται 
αποδεκτές μόνο εφόσον έχουν περιληφθεί 
στην εμπρόθεσμη δήλωση, λογίζονται συνο-
λικά και για τους δύο συζύγους και επιμερί-
ζονται μεταξύ τους ανάλογα με το δηλούμενο 
και φορολογούμενο σύμφωνα με την κλίμακα 
ατομικό εισόδημα. Ο προηγούμενος επιμερι-
σμός εφαρμόζεται μόνο στην περίπτωση που 
ο υπόχρεος και η σύζυγος δηλώνουν εισόδη-
μα, το οποίο φορολογείται με την κλίμακα των 
μισθωτών και συνταξιούχων. Στην περίπτωση 
που δεν προσκομίζεται το απαιτούμενο ποσό 
αποδείξεων αγορών, η θετική διαφορά μετα-
ξύ του απαιτούμενου ποσού αποδείξεων, με 
ανώτατο όριο τις 10.500 ευρώ και του προ-
σκομισθέντος ποσού αποδείξεων, πολλαπλα-
σιάζεται με συντελεστή 22% και το ποσό που 
προκύπτει προσαυξάνει το φόρο.
Εκπτώσεις Δαπανών
 Καταργούνται για όλα τα φυσικά πρόσωπα 
οι εκπτώσεις από το φόρο για τους τόκους στε-
γαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, ενοίκια 
κύριας κατοικίας, ενοίκια παιδιών που σπου-
δάζουν, δίδακτρα φροντιστηρίων, ασφάλιστρα 
ζωής, δαπάνες ενεργειακής αναβάθμισης ακι-
νήτων, εισφορές σε ταμεία ασφάλισης, κ.λπ.. 
 Διατηρείται η έκπτωση 10% από τον φόρο 
που προκύπτει για τα εισοδήματα που φορο-
λογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και 
συνταξιούχων για τις εξής δαπάνες: α) 
Ιατρικής και νοσοκομειακής, φαρμακευτικής 
περίθαλψης εφόσον τα έξοδα αυτά υπερβαί-
νουν το 5% του συνολικού εισοδήματος που 
φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών 
και μέχρι 3.000 ευρώ ανώτερο ποσό μείωσης 
φόρου.
Διευκρινίζεται ότι, το ποσό των εξόδων ιατρι-
κής και νοσοκομειακής περίθαλψης μειώνει το 
φόρο μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρ-
χική δήλωση. Υπολογίζεται αθροιστικά και για 

τους δύο συζύγους και μερίζεται μεταξύ των 
συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος 
του καθενός, που φορολογείται με τις γενικές 
διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική 
ή συμπληρωματική δήλωση μέχρι τη λήξη της 
προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορο-
λογίας εισοδήματος. Διευκρινίζεται ότι ο επι-
μερισμός των ιατρικών δαπανών γίνεται μόνο 
αν δηλώνεται και από τους δύο συζύγους ει-
σόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.
β) Των ποσών που καταβάλλονται ως δια-
τροφή από τον ένα σύζυγο στον άλλο. Το ποσό 
της μείωσης του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί 
τα 1.500 ευρώ,
γ) Των δωρεών προς το Δημόσιο, κ.λπ., δω-
ρεών προς κοινωφελή ιδρύματα και χορηγι-
ών (λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον έχουν 
κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό του νομικού 
προσώπου που πρέπει να ανοιχθεί για το σκο-
πό αυτόν σε πιστωτικό ίδρυμα που νόμιμα λει-
τουργεί στην Ελλάδα). Το ποσό των δωρεών 
και χορηγιών δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσο-
στό 5% του συνολικού εισοδήματος που φο-
ρολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. 
Η μείωση διενεργείται εφόσον το συνολικό 
ποσό των δωρεών και χορηγιών υπερβαίνουν 
τα 100 ευρώ.
δ) της αξίας των ιατρικών μηχανημάτων και 
των ασθενοφόρων που μεταβιβάζονται λόγω 
δωρεάς στα νοσηλευτικά ιδρύματα, κ.λπ..
Για τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις (γ’ και 
δ’) το συνολικό ποσό των δωρεών και χορη-
γιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του 
συνολικού εισοδήματος που φορολογείται με 
τις γενικές διατάξεις. Προβλέπεται μείωση 
από τον φόρο 200 ευρώ για τον φορολογού-
μενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συ-
νοικούν και τον βαρύνουν, εφόσον είναι ανά-
πηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω, 
είναι ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες, θύματα 
πολέμου, θύματα εθνικής αντίστασης, κ.λπ.
 Καταργείται η μείωση φόρου των 60 ευρώ 
για κάθε τέκνο μισθωτού που εργάζεται για 
τουλάχιστον 9 μήνες σε παραμεθόριες περι-
οχές.
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ΤΟ AΝΕΚΔΟΤΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Είναι βράδυ και η γυναίκα λέει στον άντρα της:
Πεινάω, τι θα έλεγες για κάνα σουβλάκι; Κι εγώ πεινάω λέει ο άντρας, 
θα πεταχτώ να πάρω από τον κυρ Μήτσο. Στον δρόμο τον σταματάει 
μια κουκλάρα, δίμετρη, ξανθιά, η φαντασίωση κάθε άντρα και τον ρωτά:
- Μήπως ξέρετε πως θα πάω στην οδό τάδε 15;
Κόκκαλο ο τύπος, της ψελλίζει:
- Θα πάτε ίσια, δύο στενά πιο κάτω δεξιά και στο τρίτο αριστερά.
- Αχ σας παρακαλώ, μπορείτε να με πάτε; Θα σας χρωστάω μεγάλη 

χάρη.
Αν και ο δρόμος δεν είχε καμία σχέση με το σουβλατζίδικο δέχεται 
να την πάει.
Φτάνοντας στην οδό τάδε 15 του λέει:
-  Σας ευχαριστώ για την εξυπηρέτηση ελάτε επάνω να σας κεράσω κάτι.
- Εεεεε, όχι ευχαριστώ, είναι αργά μια άλλη φορά ίσως.
- Όχι επιμένω να έρθετε, δεν θα αργήσετε.
Με τα πολλά ανεβαίνουν επάνω και η κοπέλα του προτείνει να βάλει 
κάτι να πιεί μέχρι να φορέσει κάτι πιο ανάλαφρο. Τελικά η τύπισσα εμ-
φανίζεται με νεγκλιζέ, το ένα έφερε το άλλο και βρέθηκαν στο κρεβάτι.
Κάποια στιγμή ο τύπος διαπίστωσε ότι ξημέρωσε.
- Ωχ η γυναίκα μου, σκέφτηκε κι έφυγε τρέχοντας, ψάχνοντας να βρει 

παράλληλα μια καλή δικαιολογία. Στον δρόμο της επιστροφής σταματά 
σ’ ένα περίπτερο, αγοράζει μια μπίρα και σχεδόν λούζεται με αυτήν. 
Μετά γυρνά σπίτι του.

-  Πού ήσουνα βρε παλιοτόμαρο, πού στο διάβολο πήγες ρε παλιοαλήτη, 
πες μου πού κοπροσκύλιαζες όλο το βράδυ και δεν ήξερα τι να κάνω, 
του φώναζε η γυναίκα του.

-  Πού να στα λέω δεν θα το πιστέψεις αγάπη μου. Την ώρα που έφυγα 
από εδώ με σταμάτησε μια θεογκόμενα και με παρακάλεσε να την πάω 
σε κάποια οδό.

-  Και μετά τι έγινε; ρωτά η γυναίκα του διατηρώντας κάποια αμφιβολία 
για τα λεγόμενα του άντρα της.

- Την συνόδευσα στο σπίτι της και μου ζήτησε να ανέβω για ένα ποτό 
για να με ευχαριστήσει. Δέχτηκα και την ώρα που έπινα το ποτό μου 
αυτή πήγε να αλλάξει και γύρισε με ένα ημιδιάφανο ρούχο και μου την 
έπεσε, εγώ δεν μπορούσα να αντισταθώ και βρεθήκαμε στο κρεβάτι. 
Έτσι έγιναν τα πράγματα γλυκιά μου και για αυτό άργησα.

-  βρε αλήτη, ξεφωνίζει έξαλλη η γυναίκα του, τι βλακείες μου λες; Αφού 
βρομάς μπίρες! Πάλι με τους φίλους σου τα έπινες!

                                                  (του συν/φου Θόδωρου Τρίγκα)   

ΑΛΟΗ Η ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΗ
Η αλόη ήταν γνωστή στους αρχαίους Έλληνες, στους Αι-
γυπτίους, στους Ρωμαίους, αλλά και σε άλλους λαούς. 
Αναφέρεται πολύ συχνά για τη θαυματουργή δράση της, ως 
αντιμικροβιακή και αντιμυκητιακή.
Οι Έλληνες, οι Αιγύπτιοι και οι Κινέζοι τη χρησιμοποιούσαν 
για να θεραπεύσουν ασθένειες του δέρματος, ενώ στην 
Αίγυπτο ήταν ένα από τα συστατικά για το βαλσάμωμα 
των νεκρών. Περιέχει περίπου 200 συστατικά, πολλά των 
οποίων είναι χρήσιμα για τον οργανισμό του ανθρώπου. 
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται αμινοξέα, σάκχαρα, στερό-
λες, χολίνη, ίζημα λιγνίτη, β’ καροτίνη, μηλικό οξύ, βιταμί-

νες, ασβέστιο, νάτριο, μαγνήσιο, κάλιο κ.λπ.. 
Εκτός από το να την αλείφετε στο δέρμα, μπορείτε να την 
καταπίνετε με μέλι ρωτώντας το γιατρό σας για την ανάλογη 
δόση. Η ρητίνη της «αλόε βέρα» και άλλων ποικιλιών εί-
ναι αρωματική και έχει αντιμυκητιακή και αντιφλεγμονώδη 
δράση. Τα φαρμακευτικά προϊόντα που κατασκευάζονται με 
βάση την αλόη κυκλοφορούν στα φαρμακεία.
Σαν χόμπι καλλιεργώ διάφορα φυτά, μεταξύ αυτών και 
«αλόε βέρα», τα οποία χαρίζω σε όποιον μου ζητήσει.

 (του συν/φου Απόστολου Νικολάου)

ΧΙΟΥΜΟΡ
Ένας διάσημος παραγωγός, έχασε το δο-
κιμαστή κρασιών, σε ένα αυτοκινητιστικό 
δυστύχημα, και η εταιρεία προχώρησε σε 
πρόσληψη ενός νέου δοκιμαστή.
Στη συνέντευξη παρουσιάστηκε ένας 
βρώμικος νεαρός με μεθυσμένο πρό-
σωπο.
Ο διευθυντής σκέφτηκε να κάνει ότι είναι 
δυνατόν για να τον απορρίψει. Του έδω-
σε ένα ποτήρι κρασί για να δοκιμάσει.
- Αιγεωργήτικο, τρία χρόνια σε αμπέλι 

που καλλιεργείται στη βόρεια πλαγιά, 
διατηρείται σε χαλύβδινες δεξαμενές. 
Κακή ποιότητα, αλλά είναι αποδεκτό.

- Ακριβώς, είπε ο διευθυντής.
Του έδωσε άλλο κρασί να δοκιμάσει.
- Cabernet, αμπέλου που καλλιεργείται 

στις νοτιοδυτικές πλαγιές, που φυλάσ-
σεται σε δρύινα βαρέλια και ωριμάζει 
επί 3 έτη και εάν εξακολουθεί να φυ-
λάσσεται άλλα 3 χρόνια, θα δώσει τα 
καλύτερα αποτελέσματα.

- Ακριβώς, είπε και του δίνει το τρίτο πο-
τήρι.

- Λευκό Pinot, αφρώδες υψηλής ποιότη-
τας, είπε ήρεμα ο νεαρός.

Ο διευθυντής έμεινε έκπληκτος. Έκλεισε 
το μάτι και κάτι ψιθύρισε στη γραμματέα. 
Αυτή άφησε το δωμάτιο και επέστρεψε με 
ένα ποτήρι ούρων.
Ο νεαρός δοκίμασε. Και λέει:
- Ξανθιά, 26 χρονών, έγκυος τριών μη-

νών και αν δεν με προσλάβετε, θα πω 
και ποιος είναι ο πατέρας!

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΕΦΗΣ

Σχετικά με το χρήμα
Με χρήματα μπορείς να αγοράσεις 
ένα σπίτι, όχι όμως ένα σπιτικό.
Μπορείς να αγοράσεις ένα ρολόι, 

όχι όμως χρόνο.
Μπορείς να αγοράσεις κρεβάτι, αλλά 
όχι τον ύπνο.
Μπορείς να αγοράσεις ένα βιβλίο, 
αλλά όχι τη γνώση.
Μπορείς να επισκεφτείς ένα γιατρό, 
όχι όμως την καλή υγεία.
Μπορείς να αγοράσεις ένα πόστο, 
αλλά όχι την υπόληψη.
Μπορείς αγοράσεις αίμα, όχι όμως 
τη ζωή.
Μπορείς να αγοράσεις έρωτα, όχι 
όμως αγάπη.

ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ

βράχος ψηλός και αγέρωχος

ρίζωσε μες το πέλαγος.

στέκει αιώνες μοναχός

απρόσιτος και σιωπηλός

παρέα έχει τα κύματα

και σκέπη του τα σύννεφα.

Κι είδα πως πέταγα ψηλά

στου βράχου την αετοφωλιά

και μόλις φτάνω στην κορφή

βλέπω εκκλησιά βυζαντινή,

μ’ όλα τα μεγαλεία,

που θύμιζε παλιούς καιρούς

και η Αγιά Σοφία.

Κι έκαναν κάποια τελετή

συγκεντρωμένοι αετοί

με πορφυρά φορέματα

και διαμαντένια στέμματα

δίνοντας παραγγέλματα

σ’ αόρατα στρατεύματα.

Στεφανωμένοι οι Σταυραητοί

με την Ορθοδοξία,

αγιάσανε τα χώματα

και στην Μονεμβασία.

Κι άκουσα αγγελικές φωνές

μέσα στην εκκλησία

και γέμισε ο ουρανός

με θεία Υμνωδία.

Η σύναξη των εκλεκτών

αυτοκρατόρων και Σοφών,

έδινε πάλι το παρόν

σ’ Ευχαριστία Θεία,

εκεί που αιώνες ψάλλεται

η του Θεού Σοφία.

 

Αθήνα, Ιούλιος 2001

(Της συν/φου 

Σοφίας Μπακούση)

ΑΝΕΚΔΟΤΑΚΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ    
- Αδερφέ, πόσο το έχεις το σάντουιτς;
- 2 ευρώ.
- Και τι βάζεις μέσα;
- Ό,τι θες.
- Ωραία βάλε 5 σουβλάκια, 2 σαλάτες 
και μια μπύρα!

- Τι δουλειά κάνεις;
- Είμαι ερευνητής.
- Και τι ψάχνεις;
- Δουλειά.

-  Αφεντικό, πότε θα πάρουμε άδεια;;;
- Αχαχαχαχαχαχαχα, καλό!!! Το άλλο με το 
πότε θα πληρωθείτε το ξέρεις;;;

Μειώθηκαν λέει οι ληστείες στα καταστήμα-
τα... ΑΦΟΥ ΤΑ ΜΙΣΑ ΕΧΟΥΝ ΚΛΕΙΣΕΙ!

- Τι κάνουν τα παιδιά σου;
- Ο ένας δικηγόρος, η άλλη δασκάλα κι ο μι  
 κρός κλέφτης.
- Και τον κρατάς σπίτι;
- Μόνον αυτός φέρνει λεφτά. Οι άλλοι είναι άνεργοι.

Έβαλα τα συμπτώματά μου στο internet κι απ’ 
ό,τι φαίνεται έχω πεθάνει εδώ και περίπου πέ-
ντε μέρες.

Όταν ένας άντρας ανοίγει την πόρτα του αυ-
τοκινήτου του στη γυναίκα του μπορεί να ση-
μαίνει δυο πράγματα: Είτε το αυτοκίνητο είναι 
καινούργιο, είτε η γυναίκα.

Έβαλα την κάρτα μου στο ΑΤΜ και είχε επιλογές: 
1) Ανάληψη. Χα!!! Χα!!! Χα!!! 
2) Κατάθεση. Χα!!! Χα!!! Χα!!! 
3) Άκυρο. 
Πάτησα 3 και έγραψε: 
Να ξανάρθεις να γελάσουμε!

Υπάρχουν 6 είδη φόβου: 
1) ο πανικός 
2) ο τρόμος 
3) η φράση «θέλω να μιλήσουμε»
4) οι 15 αναπάντητες από τη μάνα σου 
5) η ένδειξη «λάθος κωδικός» και 
6) η παλιά φράση «βγάλτε μια κόλλα χαρτί»

ΓΙΑΤΙ ΠΕΡΙΠΛΕΚΕΙΣ ΤΗΝ ΖΩΗ ΣΟΥ;
Σου λείπει κάποιος; Τηλεφώνησε!
Θέλεις να συναντηθείς; Προσκάλεσε!
Θέλεις να γίνεις κατανοητός; Εξήγησε!
Έχεις απορίες; Ρώτησε!
Δεν σου αρέσει κάτι; Πες το!
Σου αρέσει κάτι; Δείξ’ το!
Θέλεις κάτι; Ζήτησέ το!
Αγαπάς κάποιον; Πες το!

ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ ΚΑΙ 
ΣΚΕΨΟΥ!
ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΙ ΕΧΕΙΣ ΣΤΟ 
ΜΥΑΛΟ ΣΟΥ!
ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΤΙΜΟΤΕΡΟ ΝΑ ΕΚΦΡΑΖΕ-
ΣΑΙ ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΡΟΣΔΟΚΑΣ! 

(της συν/φου Έφης Ματθιοπούλου)

Για να μαθαίνουμε!!!
Ό,τι τονίζεται σε -ούργος έχει 

την έννοια του κακού, πχ κα-

κούργος, πανούργος, κ.λπ.. 

Ό,τι τονίζεται σε -ουργός 

έχει την έννοια του καλού, 

πχ χειρουργός, δημιουργός, 

στιχουργός… ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ: 

υπουργός, πρωθυπουργός!!!

ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ
Κάποιος πηγαίνοντας στη δουλειά του βλέπει 
ένα πλήθος ανθρώπων να περπατάει. Κοιτά-
ζοντας στην «κεφαλή» της πορείας, βλέπει ένα 
φέρετρο, από πίσω έναν κύριο με ένα σκυλάκι 
και ακολουθεί το πλήθος. Πλησιάζει τον κύριο 
και τον ρωτάει:
- Τι γίνεται εδώ ρε φίλε;
- Άσε, του λέει αυτός, πέθανε η πεθερά μου.

- Σώπα ρε κακόμοιρε… 
Και, αν επιτρέπεται, πώς;
- Την δάγκωσε το σκυλάκι μου…
- Τι μου λες; 
Μπορείς να μου το δανείσεις για απόψε;
- Μπες στην ουρά!
   
         (του συν/φου Νίκου Β. Σταθόπουλου)



10 Aνακοινώσεις

Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με την ανακοίνωσή μας (137) στις 
13/1/2014 είχαμε δεσμευθεί για την επέκταση 
της λειτουργίας του πολυιατρείου του Συλλόγου 
Προσωπικού Alpha Bank.
Σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας 
ανακοινώσουμε τις λεπτομέρειες και τη διαδικα-
σία της λειτουργίας του που ξεκινά επίσημα στα 
Γραφεία μας από 1/3/2014 (σσ. Ανεβλήθη η 
ημερομηνία).

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ
Παθολόγος • Ουρολόγος • Διαβητολόγος • Αν-
δρολόγος • Χειρ. Μαστού • Γυναικολόγος • Γενι-
κός Χειρουργός • Παιδοψυχίατρος • Λογοθερα-
πευτής • Πνευμονολόγος • ΩΡΛ • Δερματολόγος 
• Ενδοκρινολόγος • Ορθοπεδικός • Καρδιολόγος 
• Ορθοπεδικός Σπονδ. στήλης • Καρδιοθωρα-
κοχειρουργός • Ορθοπεδικός για ισχία-γόνατα • 
Οφθαλμίατρος (στο ιατρείο του) • Παιδίατρος
Οι ιατροί θα εξετάζουν και θα συνταγογραφούν 
στον χώρο μας με αμοιβή 5€ με απόδειξη παρο-
χής υπηρεσιών.
Το ωράριο αρχικά θα είναι 9.00 π.μ. έως 5.00 
μ.μ. με προοπτική επέκτασής του.
Για το κλείσιμο των ραντεβού με τους ιατρούς μας 
τα μέλη μας θα επικοινωνούν με το call center 
από 9.00 π.μ. έως 5.00 μ.μ. στο 
τηλ. 210-5201800.
Θα γίνεται η διασταύρωση μέσω της κάρτας που 
θα εκδοθεί με έξοδα του Συλλόγου για τα μέλη 
μας και θα οριστικοποιείται το ραντεβού εντός 48 
ωρών.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ
Επήλθε συμφωνία συνεργασίας με τα παρακάτω νοσο-
κομεία:
- ΟΜΙΛΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (Μαρούσι, Φάληρο, Πε-
ριστέρι, κ.λπ.)
- METROPOLITAN
- ΔΙΑβΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Όμιλος Ια-
τρικού)
Η συνεργασία προβλέπει ακόμη και την απορρό-
φηση του 20%, δηλ. της διαφοράς που προκύπτει 
από το Νοσοκομειακό συμβόλαιο με την ΑΧΑ.
Για δε τις εργαστηριακές εξετάσεις με τιμές ΕΟ-
ΠΥΥ η επιβάρυνση των μελών μας μειώνεται από 
15% σε 5%.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Συμφωνήσαμε ήδη για όλες τις εργαστηριακές 

εξετάσεις με τα παρακάτω κέντρα:
- Όμιλος Διαγνωστικών Κέντρων
- Αξονική Αθηνών
- Σύγχρονος Ασκληπειός (Άλιμος)
Για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις με τιμές ΕΟ-
ΠΥΥ η επιβάρυνση των μελών μας (συμμετοχή) μει-
ώνεται από 15% σε 5%.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
- Λογοθεραπευτές: με τιμές ΕΟΠΥΥ
- Παιδοψυχίατροι: με τιμές ΕΟΠΥΥ
-  Φυσιοθεραπείες: με παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ +5€ 

(με απόδειξη) για κάθε συνεδρία
-  Φυσιοθεραπείες: πέρα από την έγκριση του ΕΟ-

ΠΥΥ χωρίς παραπεμπτικό 10€ για κάθε συνε-
δρία (Σημ.: θα υπάρχει δίκτυο σε όλη την Αθήνα)

-  Φυσιοθεραπεία κατ’ οίκον: με παραπεμπτικό ΕΟ-
ΠΥΥ +15€ ανά συνεδρία, χωρίς παραπεμπτικό 
20€ ανά συνεδρία

-  Κατ’ οίκον υπερηχογράφημα, triplex, ακτινογρα-
φία μέσω του ομίλου «Ακτινοαπεικόνιση» με τις 
πιο χαμηλές τιμές στην αγορά.

- Συνεργασία με το ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
-  Συμφωνία με δίκτυο οδοντιάτρων με τιμές ΕΟ-

ΠΥΥ (υπό ψήφιση Νομοσχέδιο υπ. Υγείας) π.χ. 
σφράγισμα 17€ (2 δωρεάν καθαρισμοί ανά 
άτομο το χρόνο).

- Συμφωνία με παιδοδοντίατρο.

Συνάδελφοι,
Η επέκταση του πολυιατρείου μας θα είναι άμεση.
Ήδη καταλήξαμε σε συμφωνία για τη λειτουργία 
του πρώτου παραρτήματός μας που ξεκινά στη 
Θεσσαλονίκη (θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση 
με τις λεπτομέρειες και τη διεύθυνση του πολυι-
ατρείου μας στη Θεσσαλονίκη).
Τέλος για λόγους απόστασης και προκειμένου να 
εξυπηρετηθούν τα μέλη μας που εργάζονται στον 
Άγιο Στέφανο μία φορά την εβδομάδα θα υπάρχει 
ιατρός που θα εξετάζει και θα συνταγογραφεί.
ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑΜΕ ΕΔΩ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΗΡΕΣΙ-
ΕΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ     ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 143 - 18/2/2014
Πολυϊατρείο Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.192
Αθήνα, 29 Απριλίου 2014

ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙ-
ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Σύμφωνα με το αρ.1 Ν.4250 (ΦΕΚ 74/ΤΑ/26-3-
2014) θα γίνονται πλέον υποχρεωτικώς αποδεκτά 
από το Τμήμα Μητρώου του Τομέα μας από 26/3/14, 
ημερομηνία ισχύος του άνω νόμου, ΕΥΚΡΙΝΗ φωτοα-
ντίγραφα των Πρωτοτύπων Εγγράφων, που απαιτού-
νται για τη διαδικασία Ασφάλισης Προστατευομένων 
Μελών (Ασφάλιση Συζύγου, Γονέα, Τέκνου).
Για τις περιπτώσεις Ασφάλισης ή Συνέχισης της Ασφά-
λισης Τέκνων, από 18 έως 26 ετών, που σπουδάζουν 
στην Αλλοδαπή (σε Αναγνωρισμένα, Ισότιμα και Ομο-
ταγή Ιδρύματα με τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα), οι ασφαλισμένοι θα πρέπει να υποβάλλουν 
σε ευκρινές φωτοαντίγραφο, από αντίγραφο που έχει 
θεωρηθεί από Δικηγόρο: βεβαίωση Σπουδών και Τίτλο 
Σπουδών ή Πτυχίο, που θα συνοδεύεται υποχρεωτικά 
από μετάφραση από Δικηγόρο ή Μεταφραστική Υπηρε-
σία του Υπουργείου Εξωτερικών ή λοιπές Μεταφραστι-
κές Υπηρεσίες.
Για πληροφορίες σχετικά με την Ασφάλιση Προστατευ-
ομένων Μελών και τη συνέχιση της ασφάλισης τέκνων 
από 18 έως 26 ετών επισκεφθείτε το site του Τομέα 
www.taapt.gr, στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΦΑΚΑΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
Για να ασφαλισθούν τα παιδιά των Άμεσα Ασφαλισμέ-
νων στον Τομέα προσκομίζονται τα παρακάτω δικαιο-
λογητικά:
Α. Αρχική Ασφάλιση
1. Αίτηση (Του Άμεσα Ασφαλισμένου).
2. Το βιβλιάριο Ασθενείας (Του Άμεσα Ασφαλισμέ-
νου).
3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης – βάπτισης του παιδι-
ού ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
4. Μία πρόσφατη φωτογραφία (τύπου ταυτότητας), 
για τα άνω των 2 ετών.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην 
οποία ο άμεσα ασφαλισμένος δηλώνει: «Το παιδί μου 
(όνομα-επώνυμο) ………………………... που γεννήθη-
κε στις …………. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΥΤΕ ΥΠΗΡΞΕ 
ασφαλισμένο από την ημερομηνία γέννησής του ΜΕ-
ΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ σε άλλο Ασφαλιστικό Φορέα, είτε 
δικό μου, είτε της/του συζύγου μου. Συγκατοικεί και 
συντηρείται από εμένα. Αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη 
τον εφ’ άπαξ καταλογισμό σε βάρος μου κάθε δαπά-
νης υγείας που τυχόν καταβληθεί για το παιδί μου και 
αποδειχθεί ότι δεν εδικαιούτο την ασφαλιστική κάλυψη 
από τον Τομέα. Σε περίπτωση μεταβολής, που αίρει το 
δικαίωμα ασφάλισής του, όπως υπέρβαση των καθο-
ρισμένων ορίων ηλικίας (18,24 ή 26 έτη), ασφάλιση 
από τον άλλο γονέα, ανάληψη εργασίας, έναρξη επιχει-
ρηματικής ή εμπορικής δραστηριότητας, γάμος κλπ, θα 
προχωρήσω άμεσα στη διαγραφή του από τον Τομέα». 
6. βεβαίωση απασφάλισης από τον προηγούμενο 
Ασφαλιστικό Φορέα. (Εφόσον υπήρξε ασφαλισμένο). 
Τα ανωτέρω ισχύουν για παιδιά ηλικίας έως 18 ετών.

Η ασφάλιση παιδιών άνω των 18 ετών, μπορεί να πα-
ραταθεί ή εγκριθεί, σύμφωνα με τις Καταστατικές Δια-
τάξεις του Τομέα και την κείμενη Νομοθεσία, ως εξής: 
Β. Συνέχιση Ασφάλισης ΑΠΟ 18 ΕΩΣ 24 ΕΤΩΝ
Για τα παιδιά ασφαλισμένων ηλικίας 18 έως 24 ετών, 
παρατείνεται ή εγκρίνεται η ασφάλιση τους εφόσον:
α) Σπουδάζουν (Προπτυχιακοί, Μεταπτυχιακοί και 
Διδακτορικοί Φοιτητές) σε Αναγνωρισμένες Ανώτα-
τες ή Ανώτερες Σχολές (ΑΕΙ-ΤΕΙ) στην Ελλάδα, ή την 
Αλλοδαπή (σε Αναγνωρισμένα, Ισότιμα και Ομοτα-
γή Ιδρύματα με τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα), καθώς και σε Αναγνωρισμένα Δημόσια ή 
Ιδιωτικά Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), 
Ανώτερες Σχολές Δραματικής Τέχνης και Χορού που 
εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και τα Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ. 
Οι Διδακτορικοί Φοιτητές προσκομίζουν βεβαίωση 
Σπουδών, που να αναφέρει, ότι έχουν Υποχρεωτική 
παρακολούθηση μαθημάτων ή ότι είναι Φοιτητές Πλή-
ρους και Συνεχούς Φοιτήσεως για ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ.
βεβαιώσεις από ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΕΣ Σχολές Χορού ή Θεά-
τρου γίνονται δεκτές, εφόσον έχουν τη σφραγίδα από 
το Υπουργείο Πολιτισμού.
Για την ασφάλιση ή την συνέχιση της ασφάλισης τους, 
προσκομίζεται στον Τομέα ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ βΕβΑΙΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος.
Η βεβαίωση Σπουδών κατατίθεται στο Τμήμα Μητρώου 
του Τομέα ή αποστέλλεται στο Fax 210 3605545 το 
αργότερο μέχρι 31/12 κάθε έτους.
βΕβΑΙΩΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ή 
ΠΤΥΧΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΠΑ-
ΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙ-
ΚΑ ΑΠΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ, ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ Ή ΜΕΤΑΦΡΑ-

ΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Ή 
ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ) ΥΠΟβΑΛΛΟ-
ΝΤΑΙ ΣΕ ΕΥΚΡΙΝΗ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ, ΑΠΟ ΑΝΤΙΓΡΑ-
ΦΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΘΕΩΡΗΘΕΙ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ.
βεβαιώσεις Σπουδών από Κολλέγια, ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΔΕΚΤΕΣ.
Για τα τέκνα που σπουδάζουν σε Κολλέγιο, υπο-
βάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου από τον 
Άμεσα Ασφαλισμένο, δηλώνοντας ότι: το τέκνο μου 
…………………… είναι Άνεργο και Άγαμο και σπουδάζει 
στο Κολλέγιο ……………………
Με αυτή την Υπεύθυνη Δήλωση, δύνανται να παρα-
μένουν στην ασφάλιση, ΜΟΝΟ μέχρι το 24ο έτος της 
ηλικίας του.
Ενημερωτικά: τα Κολλέγια είναι Πάροχοι Υπηρεσιών, 
ΜΗ ΤΥΠΙΚΗΣ Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης και Κατάρ-
τισης, ΜΗ ΙΣΟΤΙΜΑ (με το Ελληνικό Πανεπιστήμιο) και 
ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ 
ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ, ΑΛΛΑ ΔΥ-
ΝΑΝΤΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΔΥΝΑΜΙΑ ΤΙΤΛΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚ-
ΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ.
Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών και την απόκτηση 
του Πτυχίου ή του Τίτλου Σπουδών, ο άμεσα ασφαλι-
σμένος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα τον Τομέα, 
προσκομίζοντας στο Τμήμα Μητρώου το Πτυχίο ή τον 
Τίτλο Σπουδών. Για τη συνέχιση της ασφάλισης, εφό-
σον επιθυμείται, με δυνατότητα κάλυψης για δύο χρό-
νια μετά τη λήξη των σπουδών και όχι πέραν του 26ου 
έτους, προσκομίζεται και Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ, όπως 
παρακάτω αναφέρεται.
β) είναι Άνεργα.
Για την ασφάλιση τους προσκομίζεται στον Τομέα η 

ΤΑΥΤΕΚΩ

Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Προσωπικού
Συνάδελφοι,

Συνεδρίασε, σήμερα, 28 Μαρτίου 2014, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλ-
λόγου μας που προήλθε από τις πρόσφατες εκλογές της 19ης Φεβρουαρίου 

2014, με θέμα τη συγκρότησή του σε σώμα.
Η σύνθεση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας έχει ως εξής:

Συνάδελφοι,
Το νέο Προεδρείο του Συλλόγου εντός των ημερών θα προχωρήσει σε 
οργανωτική ανασυγκρότηση των τομέων ευθύνης με στόχο την καλύτε-

ρη και πιο αποτελεσματική λειτουργία μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ    ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΟ 1 - 29/3/2014

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ
ΜΕΛΗ: ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ, ΘΩΜΑΣ ΜΟΣΧΑΣ, 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ ΨΑΡΡΑΣ, 
ΜΑΡΙΑ ΠΑΣΑΝΙΚΟΛΑΚΗ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΛΑΠΠΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Πραγματοποιήθηκε στις 11/3/2014, στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ η προ-
γραμματισμένη ημερίδα της ΑΓΣΣΕ με τίτλο:
«ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»
Η διοργάνωση στέφθηκε με επιτυχία, καθώς υπήρξε μεγάλη προσέ-
λευση τόσο από τα μέλη της Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδίας Συ-
νταξιούχων Ελλάδος, καθώς και από απλούς συνταξιούχους που εν-
διαφέρθηκαν να ενημερωθούν από την πρωτοβουλία αυτή της ΑΓΣΣΕ.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας συζητήθηκαν θέματα που αφορούν τη 
μέχρι σήμερα διαδικασία δικαστικών προσφυγών για τις περικοπές 
των συντάξεων και όχι μόνο, και παράλληλα τέθηκε το πλαίσιο των 
επόμενων ενεργειών που σκοπεύει να πραγματοποιήσει από κοινού 
με τα μέλη της η Συνομοσπονδία.
Μετά την τοποθέτηση των κυρίως ομιλητών κκ. Αποστολίδη, Κατρού-
γκαλου και Μέγα, έγιναν τοποθετήσεις από τον Πρόεδρο του Σωματεί-
ου Συνταξιούχων ΗΣΑΠ κ. Ρουσιά, καθώς και από τους συναδέλφους 
κκ. Παραδείση, Κάντα, Γιαννοπούλου κ.ά..

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
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ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ από τον ΟΑΕΔ η οποία ανανεώνε-
ται Ανά Τρίμηνο, ενώ φωτοαντίγραφο της κατατίθεται 
στον Τομέα, Ανά Τρίμηνο. 
γ) για τους Στρατευμένους προσκομίζονται: το Αντί-
γραφο Κατάταξης και εν συνεχεία το Αντίγραφο Απο-
λυτηρίου Στρατού, μαζί με βεβαίωση Σπουδών ή Κάρτα 
Ανεργίας ΟΑΕΔ.
Γ. Συνέχιση Ασφάλισης ΑΠΟ 24 ΕΩΣ 26 ΕΤΩΝ
Για τα παιδιά ασφαλισμένων ηλικίας 24 έως 26 ετών, 
παρατείνεται ή εγκρίνεται η ασφάλιση τους, σύμφωνα 
με τις Καταστατικές Διατάξεις του Τομέα και την κείμενη 
Νομοθεσία, ως εξής: 
• έληξαν οι σπουδές τους πριν τη συμπλήρωση του 
24ου έτους της ηλικίας τους και καλύπτονται για 2 
χρόνια, από τη λήψη του πτυχίου τους.
• συνεχίζουν τις σπουδές τους, οπότε προσκομίζε-
ται στο Τμήμα Μητρώου κάθε έτος, βεβαίωση Σπου-
δών για το τρέχον Ακαδημαϊκό έτος.
• Με την ολοκλήρωση των σπουδών, προσκομίζο-
νται στο Τμήμα Μητρώου το Πτυχίο και Κάρτα Ανεργίας 
ΟΑΕΔ (Ανά Τρίμηνο).
• για τους Στρατευμένους, προσκομίζονται: αρχικά 
το Αντίγραφο Κατάταξης και εν συνεχεία το Αντίγραφο 
Απολυτηρίου Στρατού, μαζί με βεβαίωση Σπουδών η 
Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ.
Δ. Σε περιπτώσεις τέκνων που εργαζόντουσαν 
απαιτείται:
• βεβαίωση από τον προηγούμενο Ασφαλιστικό 
Φορέα του τέκνου ότι «ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ».
• Η ασφάλιση στον Τομέα πραγματοποιείται μόνον 
όταν το δικαίωμα παροχών του αντίστοιχου Φορέα 
προς τον ασφαλισμένο του έχει χρονικά εξαντληθεί και 
όχι όταν με πρωτοβουλία (αίτηση) του ίδιου του Ασφα-
λισμένου, ζητείται να διακοπεί νωρίτερα η ασφάλισή 
του.
Ε. Τέκνα με αναπηρία 67%
Τα τέκνα Άμεσα Ασφαλισμένων τα οποία έχουν ανα-
πηρία 67% και άνω, διατηρούν το δικαίωμα για λήψη 
παροχών ως μέλη οικογένειας, πέραν των καθορι-
σμένων ορίων ηλικίας 18, 24, 26 ετών, έστω και αν 
εργάζονται ή απασχολούνται είτε για βιοποριστικούς 
λόγους είτε για λόγους εργασιοθεραπείας ή απασχολη-
σιοθεραπείας (επιλέγοντας τον Ασφαλιστικό Φορέα). 
Η ανικανότητα των ανωτέρω κρίνεται από τις αρμόδιες 
Υγειονομικές Επιτροπές των ΚΕ.Π.Α.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
• Όταν ο Άμεσα Ασφαλισμένος δεν παρίσταται στην 
ασφάλιση, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ θεώρηση του γνησίου της υπο-
γραφής του, στην Αίτηση και στην Υ/Δ Ν.1599/1986.
• Η θεώρηση του γνησίου υπογραφής, μπορεί να 
γίνει από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή (Κ.Ε.Π., Αστυ-
νομία, ΝΠΔΔ) ή από συμβολαιογράφο. Επίσης μπορεί 
να γίνει σε μία από τις Τράπεζες που συμμετέχουν στο 
Τομέα.
• Σύμφωνα με το αρ.1 Ν.4250 (ΦΕΚ 74/ΤΑ/26-
3-2014) γίνονται πλέον αποδεκτά ΕΥΚΡΙΝΗ ΦΩΤΟ-
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ που 
απαιτούνται για την Ασφάλιση ή την Συνέχιση αυτής, 
για κάθε Προστατευόμενο Μέλος. 
• Η ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ και ΔΙΑΓΡΑΦΗ των προστατευ-
ομένων Μελών γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του 
Άμεσα Ασφαλισμένου και ισχύει από την ημερομηνία 
κατάθεσης της σχετικής Αίτησης Απασφάλισης. Έτσι, 
σε κάθε περίπτωση μεταβολής Προστατευόμενου Μέ-
λους (παιδιού) όπως, ασφάλισή του σε άλλο Ασφαλι-
στικό Φορέα, ανάληψη εργασίας, έναρξη επιχειρημα-
τικής ή εμπορικής δραστηριότητας, γάμος ή υπέρβαση 
των Ανωτέρω Ορίων Ηλικίας, πρέπει να ενημερώνεται 
άμεσα ο Τομέας, για να ενημερώνει σχετικά και την 
Τράπεζα του ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ, για την 
διακοπή της αναλογούσας εισφοράς.
• Η παρακράτηση καθώς και η χρήση του βιβλιαρίου 
Ασθενείας για Προστατευόμενο Μέλος, που ΔΕΝ ΔΙ-
ΚΑΙΟΥΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, για παροχές σε 
Χρήμα/ΤΑΥΤΕΚΩ και παροχές σε Είδος/ΕΟΠΥΥ, ΑΠΟ-
ΤΕΛΕΙ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ. 
Ο Τομέας επιφυλάσσεται ρητά κάθε δικαιώματός του, 
Αστικής ή Ποινικής Φύσεως.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ
Για να ασφαλισθεί η/ο Σύζυγος των Άμεσα Ασφαλι-
σμένων στον Τομέα προσκομίζονται τα παρακάτω δι-
καιολογητικά:
1. Αίτηση (Του Άμεσα Ασφαλισμένου).
2. Το βιβλιάριο Ασθενείας (Του Άμεσα Ασφαλισμέ-
νου).
3. Μία πρόσφατη φωτογραφία (Τύπου Ταυτότητος).
4. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου πρόσφατη ή πρόσφατο 
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
5. Α). Το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Εφορίας 
του Άμεσα Ασφαλισμένου, του τελευταίου Οικονο-
μικού έτους, στο οποίο αναγράφονται και τα στοιχεία 
της/του Συζύγου, που έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω 
TAXIS, με την ένδειξη ΕΓΚΥΡΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗ-
ΜΕΙΩΜΑ ΜΕΣΩ gsis.gr ή εκείνο που έχει σταλεί ταχυ-
δρομικώς.
β). Εάν δεν έχει γίνει εκκαθάριση της Φορολογικής 

Δήλωσης, αντίγραφο της (έντυπο Ε1), του Άμεσα 
Ασφαλισμένου, για το τελευταίο Οικονομικό Έτος. 
Γ). Για τα ΝΙΟΠΑΝΤΡΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ προσκομίζεται και 
το Εκκαθαριστικό σημείωμα Εφορίας του τελευταίου 
Οικονομικού έτους, της/του προς ασφάλιση συζύγου. 
Σε περίπτωση μη εκκαθάρισης της Φορολογικής Δή-
λωσης, ισχύει ότι και στην ανωτέρω περίπτωση 5β. 
Εάν από την/τον προς ασφάλιση σύζυγο δεν έχει υπο-
βληθεί Φορολογική Δήλωση κατά το τελευταίο οικο-
νομικό έτος, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωσή του, 
(Ν.1599/1986) ότι «ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΣΕ ΥΠΟ-
βΟΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ». Η Υπεύθυνη Δή-
λωση πρέπει να έχει θεωρηθεί από την αρμοδία ΔΟΥ. 
6. ΑΤΟΜΙΚΑ Εκκαθαριστικά Σημειώματα Εφορίας ή 
Φορολογικές Δηλώσεις (Ε1), γίνονται δεκτές εφόσον, 
επισυνάπτεται (ατομική) βεβαίωση από το Τμήμα Μη-
τρώου της αρμοδίας ΔΟΥ, ότι ο φορολογούμενος είναι 
σε ΔΙΑΣΤΑΣΗ (και για τους δύο) ή ότι είναι πτωχός 
(μόνο ο ένας).
7. Α) Για την/τον ΑΛΛΟΔΑΠΟ προς ασφά-
λιση σύζυγο, που προέρχεται από κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζεται Έγγραφο Μόνιμης 
Διαμονής μέλους οικογένειας πολίτη (ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑ-
ΛΙΣΜΕΝΟΣ του Τομέα μας) της Ένωσης, το οποίο χο-
ρηγείται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Αλλοδαπών 
της Αστυνομίας.
β) Για την/τον ΑΛΛΟΔΑΠΟ προς ασφάλιση σύζυγο 
που προέρχεται από Τρίτη Χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) προσκομίζεται Δελτίο Μόνιμης Διαμονής 
μέλους οικογενείας πολίτη (ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ 
του Τομέα μας) της Ένωσης, το οποίο χορηγείται από 
τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών των Περιφερειών και των 
Δήμων.
Γ) Για την/τον ΑΛΛΟΔΑΠΟ προς ασφάλιση σύζυγο 
που προέρχεται από Τρίτη Χώρα (εκτός Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) προσκομίζεται ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΠΙ 
ΜΑΚΡΟΝ ΔΙΑΜΕΝΟΝΤΟΣ, όταν ο ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙ-
ΣΜΕΝΟΣ του Τομέα μας είναι πολίτης Τρίτης Χώρας, η 
οποία χορηγείται, από τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών των 
Περιφερειών και των Δήμων.
Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την έκδοση της σχετικής 
Αδείας που θα μας προσκομιστεί, θα γίνεται δεκτό για 
την ασφάλισή του/της και το Αντίγραφο, της ως άνω 
σχετικής για κάθε περίπτωση Πρωτοκολλημένης Αίτη-
σης, στον αρμόδιο Φορέα.
8. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην 
οποία θα δηλώνει ο άμεσα ασφαλισμένος:
«Ο/Η σύζυγος μου (όνομα-επώνυμο) είναι άνεργος/η, 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΥΤΕ ΥΠΗΡΞΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ 
ασφαλισμένος/η και δεν έχει δικαίωμα παροχών από 
άλλον Ασφαλιστικό Φορέα, δε θεμελιώνει δικαίωμα 
κύριας ασφάλισης από άλλο Ταμείο, συγκατοικούμε και 
συντηρείται από εμένα. Αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη 
τον εφ’ άπαξ καταλογισμό σε βάρος μου κάθε δαπά-
νης υγείας που τυχόν καταβληθεί για την/ον σύζυγό 
μου και αποδειχθεί ότι δεν εδικαιούτο την ασφαλιστική 
κάλυψη από τον Τομέα. Σε περίπτωση οποιασδήποτε 
μεταβολής π.χ. Ανάληψη εργασίας, έναρξη επιχειρη-
ματικής ή εμπορικής δραστηριότητας, θεμελίωση δικαι-
ώματος καταβολής σύνταξης από κύριο ή επικουρικό 
Ταμείο ή λήψη διαζυγίου, θα προχωρήσω άμεσα στη 
διαγραφή της/του από τον Τομέα». 
9. βεβαίωση από τον προηγούμενο Ασφαλιστικό 
Φορέα της/ου συζύγου ότι «ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΠΑΡΟΧΩΝ»: α) εφόσον υπήρξε ασφαλισμένη/ος, β) 
εφόσον στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας ή 
στη Φορολογική Δήλωση (έντυπο Ε1) εμφανίζονται 
Εισοδήματα, από Μισθωτές Υπηρεσίες, Εμπορική Δρα-
στηριότητα ή Γεωργικές Επιχειρήσεις.
10. Διευκρινίζεται ότι, η ασφάλιση στον Τομέα πραγ-
ματοποιείται, μόνον όταν το δικαίωμα παροχών του 
αντίστοιχου Φορέα προς τον ασφαλισμένο του, έχει 
χρονικά εξαντληθεί και όχι όταν με πρωτοβουλία (αί-
τηση) του ίδιου του ασφαλισμένου, ζητείται να διακοπεί 
νωρίτερα η ασφάλισή του.
11. Για τις περιπτώσεις, που υπάρχουν οφειλές προς 
τον Ασφαλιστικό Φορέα του προς ασφάλιση συζύγου, 
πρέπει να μας προσκομιστεί η σχετική βεβαίωση του 
Φορέα αυτού, καθώς και η βΕβΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡ-
ΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ, από 
την Εφορία.
12. Για τις περιπτώσεις, που ο προς ασφάλιση Σύζυ-
γος ανήκει σε Ασφαλιστικό Φορέα με ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜβΟΛΑΙ-
ΟΓΡΑΦΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ) απαιτείται η σχετική βεβαίω-
ση από τον Ασφαλιστικό Φορέα, ότι ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙ-
ΩΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ καθώς και η ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ.
13. Για τις περιπτώσεις που ο/η προς ασφάλιση σύζυ-
γος, έχει αποχωρήσει από την τελευταία του εργασία, 
με ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ, από το οποίο 
προβλέπεται ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με υποχρεωτική 
καταβολή ολόκληρου του ποσού των εισφορών εργο-
δότη και εργαζόμενου σε όλους τους αρμόδιους φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης (Κύριας, Επικουρικής, Πρόνοι-
ας και Ασθένειας) και εφόσον έχει υποβάλλει τη σχετι-

κή αίτηση υπαγωγής στην ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ συνέχιση της 
ασφάλισης, ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΩΣ ΠΡΟ-
ΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΑΣ. Σε περί-
πτωση που έχει επιλέξει, την ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ή στην περίπτωση που ζη-
τήθηκε η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ή ΠΑΡΗΛΘΕ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ 
ΕΙΧΕ ΑΥΤΗ ΔΟΘΕΙ και εφόσον δεν έχει δικαίωμα παρο-
χών για τον Κλάδο Ασθένειας, θα προσκομίσει σχετική 
βεβαίωση από τον Ασφαλιστικό Φορέα που αντιστοι-
χεί στον Κλάδο Ασθενείας. (π.χ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΔΕΗ 
κλπ).
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
• Όταν ο Άμεσα Ασφαλισμένος δεν παρίσταται στην 
ασφάλιση, απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπο-
γραφής του, στην Αίτηση και στην Υ/Δ Ν.1599/1986. 
• Η θεώρηση του γνησίου υπογραφής μπορεί να 
γίνει από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή (ΚΕΠ, Αστυ-
νομία, ΝΠΔΔ) ή από Συμβολαιογράφο. Επίσης μπορεί 
να γίνει σε μία από τις Τράπεζες που συμμετέχουν στον 
Τομέα.
• Σύμφωνα με το αρ.1 Ν.4250 (ΦΕΚ 74/ΤΑ/26-
3-2014) γίνονται πλέον αποδεκτά ΕΥΚΡΙΝΗ ΦΩΤΟ-
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ που 
απαιτούνται για την Ασφάλιση ή την Συνέχιση αυτής, 
για κάθε Προστατευόμενο Μέλος. 
• Η ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ και ΔΙΑΓΡΑΦΗ των προστατευ-
ομένων Μελών από τον Τομέα, γίνεται με αποκλειστική 
ευθύνη του Άμεσα Ασφαλισμένου και ισχύει από την 
ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής Αίτησης Απασφά-
λισης στο Τμήμα Μητρώου.
• Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής προστα-
τευόμενου Μέλους (Ανάληψη εργασίας, έναρξη επι-
χειρηματικής ή εμπορικής δραστηριότητας, θεμελίωση 
δικαιώματος καταβολής Σύνταξης από Κύριο ή Επικου-
ρικό Ταμείο ή λήψη Διαζυγίου) πρέπει να ενημερώνεται 
άμεσα ο Τομέας.
• Η παρακράτηση καθώς και η χρήση του βιβλιαρίου 
Ασθενείας για Προστατευόμενο Μέλος, που ΔΕΝ ΔΙ-
ΚΑΙΟΥΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, για παροχές σε 
Χρήμα/ΤΑΥΤΕΚΩ και παροχές σε Είδος/ΕΟΠΥΥ, ΑΠΟ-
ΤΕΛΕΙ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ. 
Ο Τομέας επιφυλάσσεται ρητά κάθε δικαιώματός του, 
Αστικής ή Ποινικής Φύσεως.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΟΝΕΩΝ
Για να ασφαλισθούν οι Γονείς των άμεσα Ασφαλισμέ-
νων στον Τομέα, θα πρέπει να είναι Άνω των 60 ετών 
ή να έχουν ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω όπως 
επίσης εκτός από την απόδειξη της κύριας συντήρη-
σης και συγκατοίκησης, απαιτείται να μην έχουν εισο-
δήματα από οποιαδήποτε αιτία, που να υπερβαίνουν 
τα εκάστοτε προβλεπόμενα για τους ανασφάλιστους, 
σύμφωνα με την Γ6/8645/74 Υπουργική Απόφα-
ση και την αρ.139491/2006 Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (β 1747) (το οικογενειακό 
εισόδημα, να μην υπερβαίνει το ποσό των 6.000 €, το 
οποίο αυξάνεται κατά 20% για τη σύζυγο και για κάθε 
ανήλικο ή προστατευόμενο παιδί. Για άτομα με αναπη-
ρία 67% και άνω, αυξάνεται το οικογενειακό εισόδημα 
κατά 50%).
Απαιτούμενα δικαιολογητικά: 
1. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας (Του Άμεσα 
Ασφαλισμένου και του προς ασφάλιση Γονέα).
2. Αίτηση (Του Άμεσα Ασφαλισμένου).
3. Το βιβλιάριο Ασθενείας (Του Άμεσα Ασφαλισμένου).
4. Μία φωτογραφία (τύπου ταυτότητος).
5. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστα-
σης
6. Α). Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης 
(Έντυπο Ε1) του άμεσα Ασφαλισμένου, για το τελευ-
ταίο Οικονομικό Έτος, εφόσον εμφανίζεται ο Γονέας ως 
προστατευόμενο Μέλος. 
β). To Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας του προς 
ασφάλιση Γονέα, για το τελευταίο Οικονομικό Έτος, που 
έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω TAXIS, με την ένδειξη 
ΕΓΚΥΡΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕΣΩ gsis.gr 
ή εκείνο που έχει σταλεί ταχυδρομικώς ή αν δεν έχει 
γίνει εκκαθάριση της Φορολογικής Δήλωσης, Αντίγρα-
φο της Φορολογικής Δήλωσης (Έντυπο Ε1), (μόνον 
εφ’ όσον δε δηλώνεται ως προστατευόμενο Μέλος στη 
Φορολογική Δήλωση του Άμεσα Ασφαλισμένου.)
7. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία 
θα δηλώνει ο Άμεσα Ασφαλισμένος: «Ο πατέρας/η μη-
τέρα μου (όνομα-επώνυμο) …………………… που είναι 
άνεργος/η ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ΟΥΤΕ ΥΠΗΡΞΕ ΜΕΧΡΙ 
ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ ασφαλισμένος/η από άλλο Ασφαλιστι-
κό Φορέα. Συγκατοικεί και, συντηρείται από εμένα. 
ΔΕ ΘΕΜΕΛΙΩΝΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΑΛΛΟ 
ΤΑΜΕΙΟ. Αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη τον εφ’ άπαξ 
καταλογισμό σε βάρος μου κάθε δαπάνης υγείας που 
τυχόν καταβληθεί για τον Γονέα μου, και αποδεχθεί 
ότι δεν εδικαιούτο την ασφαλιστική κάλυψη από τον 
Τομέα. Σε περίπτωση μεταβολής που αίρει το δικαίωμα 
ασφάλισής του/της, όπως ανάληψη εργασίας, έναρξη 
επιχειρηματικής ή εμπορικής δραστηριότητας, θεμε-

λίωση δικαιώματος καταβολής σύνταξης από κύριο ή 
επικουρικό Ταμείο ή Γάμου , θα προχωρήσω άμεσα στη 
διαγραφή του/της από τον Τομέα».
8. βεβαίωση από τον προηγούμενο Ασφαλιστικό Φο-
ρέα (του προς ασφάλιση Γονέα), ότι ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩ-
ΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ α) εφόσον υπήρξε ασφαλισμένος/η, 
β) εφόσον στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας 
ή στη Φορολογική Δήλωση (έντυπο Ε1) εμφανίζονται 
Εισοδήματα από Μισθωτές Υπηρεσίες ή Εμπορική Δρα-
στηριότητα ή Γεωργικές Επιχειρήσεις.
9. Διευκρινίζεται ότι, η ασφάλιση στον Τομέα πραγ-
ματοποιείται μόνον όταν το δικαίωμα παροχών του 
αντίστοιχου Φορέα προς τον ασφαλισμένο του, έχει 
χρονικά εξαντληθεί και όχι όταν με πρωτοβουλία (αί-
τηση) του ίδιου του Ασφαλισμένου, ζητείται να διακοπεί 
νωρίτερα η ασφάλισή του.
10. Για τις περιπτώσεις, που υπάρχουν οφειλές προς 
τον Ασφαλιστικό Φορέα του προς ασφάλιση Γονέα, 
πρέπει να μας προσκομιστεί η σχετική βεβαίωση του 
Φορέα αυτού, καθώς και η βΕβΑΙΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΕΡ-
ΓΑΣΙΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΑ, από 
την Εφορία.
11. Για τις περιπτώσεις, που ο προς ασφάλιση γονέ-
ας ανήκει σε Ασφαλιστικό Φορέα με ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, ΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜβΟΛΑΙ-
ΟΓΡΑΦΩΝ, ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ) απαιτείται η σχετική βεβαίω-
ση από τον Ασφαλιστικό Φορέα, ότι ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙ-
ΩΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ καθώς και Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Φυσικού Προσώπου Επιτηδευματία ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ.
12. Α) Για τον ΑΛΛΟΔΑΠΟ προς ασφάλιση 
Γονέα που προέρχεται είτε από κράτος μέλος της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, είτε από Τρίτη Χώρα, προσκομίζεται 
Δελτίο Μόνιμης Διαμονής Μέλους οικογένειας πολίτη 
(ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ του Τομέα μας) της Ένω-
σης, το οποίο χορηγείται από τις Διευθύνσεις Αλλοδα-
πών των Περιφερειών και των Δήμων.
β) ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ του Τομέα μας, που εί-
ναι Πολίτης Τρίτης Χώρας, δεν δύναται να ασφαλίσει 
Γονέα.
Σε κάθε περίπτωση και μέχρι την έκδοση της σχετικής 
Αδείας που θα μας προσκομιστεί, θα γίνεται δεκτό για 
την ασφάλισή του/της και το Αντίγραφο, της ως άνω 
σχετικής για κάθε περίπτωση Πρωτοκολλημένης Αίτη-
σης, στον αρμόδιο Φορέα.
13.  Για τις περιπτώσεις που ο/η προς ασφάλιση Γο-
νέας, έχει αποχωρήσει από την τελευταία του εργασία, 
με ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ ΕΞΟΔΟΥ, από το οποίο 
προβλέπεται ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με υποχρεωτι-
κή καταβολή ολόκληρου του ποσού των εισφορών 
Εργοδότη και εργαζόμενου σε όλους τους αρμόδιους 
φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (Κύριας, Επικουρικής, 
Πρόνοιας και Ασθένειας) και εφόσον έχει υποβάλλει 
τη σχετική αίτηση υπαγωγής στην ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ συνέ-
χιση της ασφάλισης, ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ 
ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΜΑΣ. 
Σε περίπτωση που έχει επιλέξει, την ΜΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ 
ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ή στην περί-
πτωση που ζητήθηκε η ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ή ΠΑΡΗΛΘΕ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 
ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΧΕ ΑΥΤΗ ΔΟΘΕΙ και εφόσον δεν 
έχει δικαίωμα παροχών για τον Κλάδο Ασθένειας, θα 
προσκομίσει σχετική βεβαίωση από τον Ασφαλιστικό 
Φορέα που αντιστοιχεί στον Κλάδο Ασθενείας. (π.χ. 
ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΔΕΗ, κλπ).
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
• Όταν ο Άμεσα Ασφαλισμένος δεν παρίσταται στην 
ασφάλιση, ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ θεώρηση του γνησίου της υπο-
γραφής του στην Αίτηση και στην Υ/Δ Ν.1599/1986.
• Η θεώρηση του γνησίου υπογραφής μπορεί να 
γίνει από οποιαδήποτε Διοικητική Αρχή (Κ.Ε.Π., Αστυ-
νομία, ΝΠΔΔ) ή από Συμβολαιογράφο. Επίσης μπορεί 
να γίνει σε μία από τις Τράπεζες που συμμετέχουν στον 
Τομέα.
• Σύμφωνα με το αρ.1 Ν.4250 (ΦΕΚ 74/ΤΑ/26-
3-2014) γίνονται πλέον αποδεκτά ΕΥΚΡΙΝΗ ΦΩΤΟ-
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ που 
απαιτούνται για την Ασφάλιση ή την Συνέχιση αυτής, 
για κάθε Προστατευόμενο Μέλος. 
• Η ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ και ΔΙΑΓΡΑΦΗ των προστατευ-
ομένων Μελών από τον Τομέα, γίνεται με αποκλειστική 
ευθύνη του Άμεσα Ασφαλισμένου και ισχύει από την 
ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής Αίτησης απασφά-
λισης.
• Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής του προ-
στατευόμενου Μέλους, (Ανάληψη εργασίας, έναρξη 
επιχειρηματικής ή εμπορικής δραστηριότητας, θεμε-
λίωση δικαιώματος καταβολής σύνταξης από κύριο ή 
επικουρικό Ταμείο ή Γάμου), πρέπει να ενημερώνεται 
άμεσα ο Τομέας.
• Η παρακράτηση καθώς και η χρήση του βιβλιαρίου 
Ασθενείας για Προστατευόμενο Μέλος, που ΔΕΝ ΔΙ-
ΚΑΙΟΥΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, για παροχές σε 
Χρήμα/ΤΑΥΤΕΚΩ και παροχές σε Είδος/ΕΟΠΥΥ, ΑΠΟ-
ΤΕΛΕΙ ΠΡΑΞΗ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΩΚΕΤΑΙ ΠΟΙΝΙΚΑ. 
Ο Τομέας επιφυλάσσεται ρητά κάθε δικαιώματός του, 
Αστικής ή Ποινικής Φύσεως.
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ Ο ΠΕΔΥ
Αλλάζουν τα πάντα στο χώρο της Πρωτοβάθμιας Φρο-
ντίδας Υγείας (ΠΦΥ) που αφορά πάνω από 9 εκατ. Έλ-
ληνες. Το υπουργείο Υγείας κατέθεσε νομοσχέδιο που 
καταργεί τον ΕΟΠΥΥ και δημιουργεί το νέο φορέα που 
θα ονομάζεται ΠΕΔΥ.

Πλέον ο ΕΟΠΥΥ παραμένει ως αγοραστής υπηρεσιών τόσο 
από τον δημόσιο όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.
Ο νέος φορέας με την ονομασία ΠΕΔΥ (Πρωτοβάθμιο Εθνι-
κό Δίκτυο Υγείας) θα έχει μαζί του τις Μονάδες Υγείας του 
ΕΟΠΥΥ και τα Κέντρα Υγείας. Τα Κέντρα Υγείας μπορούν, 
σύμφωνα με το νομοσχέδιο, να λειτουργούν 7 ημέρες την 
εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο. Η σχετική απόφαση όμως 
λαμβάνεται από τον διοικητή κάθε Υγειονομικής Περιφέρει-
ας.
Επίσης, θεσπίζεται ο οικογενειακός γιατρός ενώ κάθε 
ασφαλισμένος μπορεί να αλλάξει οικογενειακό γιατρό μία 
φορά το έτος.
Οι γιατροί του ΕΟΠΥΥ, μόνιμοι και αορίστου χρόνου, που 
θα αποφασίσουν να εργαστούν στο ΠΕΔΥ είναι υποχρεω-
μένοι να κλείσουν τα ιατρεία τους, καθώς θα έχουν πλήρη 
και αποκλειστική απασχόληση. Επίσης, σύμφωνα με το νο-
μοσχέδιο, οι συμβάσεις γιατρών και οδοντιάτρων που δεν 
είναι μόνιμοι ή αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) και υπογράφηκαν 
οποτεδήποτε στο παρελθόν παύουν να ισχύουν.
Σημειώνεται, ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία κινη-
τικότητας του προσωπικού του ΕΟΠΥΥ προς τις ΔΥΠΕ, οι 
υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης θα παρέχονται στους 
ασφαλισμένους του Οργανισμού από τα εξωτερικά ιατρεία 
των νοσοκομείων, τα Κέντρα Υγείας και τους συμβεβλημέ-
νους γιατρούς.
Πρόσβαση
Στο ΠΕΔΥ θα έχουν πρόσβαση όλοι οι Έλληνες πολίτες και 
θα παρέχονται υπηρεσίες εξωνοσοκομειακής (πρωτοβάθμι-
ας) φροντίδας.
Ο ΕΟΠΥΥ θα λειτουργεί πλέον ως ασφαλιστικός οργανι-
σμός Υγείας και θα «αγοράζει» υπηρεσίες (για λογαριασμό 
των ασφαλισμένων του) από ελεύθερους επαγγελματίες 
παρόχους (γιατρούς, διαγνωστικά κέντρα, κλινικές).
Σύμφωνα με τον κ. Γεωργιάδη, ο οικογενειακός γιατρός θα 
είναι ο καθ ύλην αρμόδιος να εξετάζει τους ασφαλισμέ-
νους στα αστικά κέντρα, κάτι ανάλογο με τον αγροτικό για-
τρό της περιφέρειας. 
Θα παρακολουθεί συγκεκριμένο αριθμό πολιτών/ασφαλι-
σμένων ανά περιοχή και θα χρεωθεί με τον ηλεκτρονικό 
τους φάκελο.
Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Αττικής και 
των Δήμων Αρμοδιότητας τους

ΠΕ.ΔΙ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Αχαρνών 96, ΑΘΗΝΑ, τηλ: 210 8202-805-807 
ΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ, βΥΡΩΝΑΣ, ΓΑΛΑΤΣΙ, ΔΑΦΝΗ, ΖΩΓΡΑ-
ΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, 
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ, ΤΑΥΡΟΣ, ΥΜΗΤΤΟΣ 

ΠΕ.ΔΙ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Λεωφ. Μαραθώνος & Κρήτης 2, ΠΑΛΛΗΝΗ, τηλ: 210 
6663645 ΑΥΛΩΝΑ, ΑΧΑΡΝΑΙ, βΑΡΗ, ΓΕΡΑΚΑΣ, βΟΥ-
ΛΙΑΓΜΕΝΗ, βΟΥΛΑ, ΚΕΡΑΤΕΑ, ΚΡΩΠΙΑ, ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ, 
ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, ΜΕΣΟΓΕΙΑ, ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ, 
ΠΑΙΑΝΙΑ, ΠΑΛΛΗΝΗ, ΣΠΑΤΑ, ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, 
ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΑΝΑβΥΣΣΟΣ, ΑΝΘΟΥΣΑ, ΑΝΟΙΞΗ, 
ΑΡΤΕΜΙΔΑ (ΛΟΥΤΣΑ), ΑΦΙΔΝΑΙ, βΑΡΝΑβΑ, ΓΛΥΚΑ 
ΝΕΡΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ, ΔΙΟΝΥΣΟΣ, ΔΡΟΣΙΑ, ΘΡΑΚΟΜΑΚΕ-
ΔOΝΕΣ, ΚΑΛΑΜΟΣ, ΚΑΛΥβΙΑ, ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙ, ΚΟΥβΑΡΑΣ, 
ΚΡΥΟΝΕΡΙ, ΜΑΛΑΚΑΣΑ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ ΩΡΟΠΟΥ, ΝΕΑ 
ΠΑΛΑΤΙΑ, ΠΑΛΑΙΑ ΦΩΚΑΙΑ, ΠΙΚΕΡΜΙ, ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ, ΡΑ-
ΦΗΝΑ, ΡΟΔΟΠΟΛΗ, ΣΑΡΩΝΙΔΑ, ΣΚΑΛΑ ΩΡΟΠΟΥ, ΣΤΑ-
ΜΑΤΑ, ΣΥΚΑΜΙΝΟΣ, ΩΡΟΠΟΣ 

ΠΕ.ΔΙ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Γούναρη 22, ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, τηλ: 210 6019-805-803-
808 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΜΑΡΟΥΣΙ, βΡΙΛΗΣΣΙΑ, ΗΡΑ-
ΚΛΕΙΟ, ΚΗΦΙΣΙΑ, ΛΥΚΟβΡΥΣΗ, ΜΕΛΙΣΣΙΑ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩ-
ΣΗ, ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ, ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, ΠΑΠΑΓΟΥ, 
ΠΕΥΚΗ, ΦΙΛΟΘΕΗ, ΧΑΛΑΝΔΡΙ, ΧΟΛΑΡΓΟΣ, ΨΥΧΙΚΟ, 
ΕΚΑΛΗ, ΠΑΛΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ 

ΠΕ.ΔΙ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Μπότσαρη 14, ΑΙΓΑΛΕΩ, τηλ: 210-5317186, 5319119 
ΑΓΙΑ βΑΡβΑΡΑ, ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, ΑΙΓΑΛΕΩ, ΚΑΜΑΤΕ-
ΡΟ, ΛΙΟΣΙΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, ΧΑΪΔΑΡΙ 

ΠΕ.ΔΙ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δήμητρας 59, ΕΛΕΥΣΙΝΑ, τηλ: 210 5565-501-502
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, ΖΕΦΥΡΙ, ΦΥΛΗ, ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ, βΙΛΙΑ, 

ΕΛΕΥΣΙΝΑ, ΕΡΥΘΡΑΙ, ΜΑΝΔΡΑ, ΜΕΓΑΡΑ, ΜΑΓΟΥΛΑ, 
ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ, ΟΙΝΟΗ 

ΠΕ.ΔΙ. ΠΕΙΡΑΙΑ
Ηρ. Πολυτεχνείου 19, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, τηλ: 210 4139-363-
365 ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΣΠΕΤΣΕΣ, ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ, ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ, ΝΙΚΑΙΑ, ΠΕΡΑΜΑ, ΑΙΓΙΝΑ, 
ΚΥΘΗΡΑ, ΥΔΡΑ, ΣΑΛΑΜΙΝΑ 

ΠΕ.ΔΙ. ΝΟΤΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
Κολοκοτρώνη 47, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, τηλ: 210 9485-620-650
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΜΠΡΑΧΑΜΙ), ΑΛΙΜΟΣ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟ-
ΛΗ, ΓΛΥΦΑΔΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΜΟΣΧΑΤΟ, ΝΕΑ 
ΣΜΥΡΝΗ, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ 
πανελλαδικά 
001 Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας, Χαριλάου Τρικούπη & 
Κύπρου, 30200 Μεσολόγγι, τηλ.: 26310 55683, 55618 
002 Ναύπλιο Αργολίδας, Ικονίου 6, 21100 Ναύπλιο, 
τηλ.: 27520 97568, 97571 
003 Τρίπολη Αρκαδίας, Ελ. βενιζέλου 4, 22100 Τρίπολη, 
τηλ.: 2710 230194, 230189 
004 Άρτα Άρτας, Σκουφά 97, 47100 Άρτα, τηλ.: 26810 
21293-8 
006 Κεντρική Αθήνα Αττικής, Αχαρνών 96, 10434 Αθή-
να, τηλ.: 210 8202-802-805-829 
007 Πειραιάς Αττικής, Ηρώων Πολυτεχνείου 19, 18532 
Πειραιάς, τηλ.: 210 4139-363-365
008 Ανατολική Αττική, Λεωφόρος Μαραθώνα και Κρήτης, 
15351 Παλλήνη, τηλ.: 210 6663645 
009 Δυτική Αττική, Δήμητρας 59, 19200 Ελευσίνα, τηλ.: 
210 5565-501-502 
056 Ανατολική Αθήνα Αττικής, Γούναρη 22, 15343 Αγία 
Παρασκευή, τηλ.: 210 6019-805-803-808 
057 Δυτική Αθήνα Αττικής, Μάρκου Μπότσαρη 14, 12210 
Αιγάλεω, τηλ.: 210 5317186, 5319118 
058 Νότια Αθήνα Αττικής, Κολοκοτρώνη 47, 17675 
Καλλιθέα, τηλ.: 210 9485-620-650
010 Πάτρα Αχαΐας, Αλ. Υψηλάντου 270, 26110 Πάτρα, 
τηλ.: 2610 361-310-311 
011 Λειβαδιά Βοιωτίας, Σοφοκλέους 40, 32100 Λειβα-
διά, τηλ.: 22610 87580 
012 Γρεβενά Γρεβενών, Ευαγγελιστρίας 4, 51100 Γρεβε-
νά, τηλ.: 24620 87739 
013 Δράμα Δράμας, Διοικητήριο Δράμας, 66100 Δράμα, 
τηλ.: 25213 51128 
014 Ρόδος Δωδεκανήσου, Γεωργίου Παπανικολάου 8-10, 
85100 Ρόδος, τηλ.: 22410 4328143180 
015 Αλεξανδρούπολη Έβρου, βενιζέλου 38, 68100 Αλε-
ξανδρούπολη, τηλ.: 25510 84833 
016 Χαλκίδα Εύβοιας, Προμαχώνος & Σ. Καπνίση, 34100 
Χαλκίδα, 22210 62-792-793
017 Καρπενήσι Ευρυτανίας, Ρήγα Φεραίου & Αθανασίου 
Κυριαζή, 36100 Καρπενήσι, τηλ.: 22370 80092 
018 Ζάκυνθος Ζακύνθου, Τεμπονέρα 24, 29100 Ζάκυν-
θος, τηλ.: 26950 43-986-987
019 Πύργος Ηλείας, Μανωλοπούλου 31 (Διοικητήριο), 
27100 Πύργος, τηλ.: 26210 20-170-173 
020 Βέροια Ημαθίας, Κωτουνίου 8, 59100 βέροια, τηλ.: 
23310 78-180-190 
021 Ηράκλειο Ηρακλείου, Καζάνη 4, 71201 Ηράκλειο, 
τηλ.: 2810 246777 
022 Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας, 23ης Φεβρουαρίου 21, 
46100 Ηγουμενίτσα, τηλ.: 26650 24771, 27663, 25673 
023 Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκης, Σαπφούς 3, 54627 
Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310 594800 
024 Ιωάννινα - Ιωαννίνων, Πυρσινέλλα 4, 45332 Ιωάν-
νινα, τηλ.: 26510 79738, 83085 
025 Καβάλα Καβάλας, Εθνικής Αντιστάσεως 20, 65403 
Καβάλα, τηλ.: 2510 291-248-250-251-636 
026 Καρδίτσα Καρδίτσας, Νικ. Πλαστήρα 62, 43100 Καρ-
δίτσα, τηλ.: 24410 80150 
027 Καστοριά Καστοριάς, Λ. Κύκνων 28 & Αθανασίου Δι-
άκου, 52100 Καστοριά, τηλ.: 24670 21132 
028 Κέρκυρα Κέρκυρας, 7η Πάροδος Θεοτόκη 154, 
49100 Κέρκυρα, τηλ.: 26610 81-267-262
029 Αργοστόλι Κεφαλληνίας, Σταύρου Μεταξά 8, 28100 
Αργοστόλι, τηλ.: 26710 29049 
030 Κιλκίς Κιλκίς, Μητροπόλεως 42, 61100 Κιλκίς, τηλ.: 
23410 27888, 75326 
031 Κοζάνη Κοζάνης, Διοικητήριο Κοζάνης, 50100 Κοζά-
νη, τηλ.: 24610 29839 
032 Κόρινθος Κορινθίας, Αγίου Νικολάου 29, 20100 
Κόρινθος, τηλ.: 27410 73-284-285 

033 Ερμούπολη Κυκλάδων, Πετρίδη, Πετρίτση, Πλουτάρ-
χου, 84100 Ερμούπολη, τηλ.: 22810 79205, 80925 
034 Σπάρτη Λακωνίας, Λυκούργου 104-106, 23100 
Σπάρτη, τηλ.: 27310 89173, 82536 
035 Λάρισα Λάρισας, Κύπρου 12, 41221 Λάρισα, τηλ.: 
2410 539920 
036 Αγ. Νικόλαος Λασιθίου, Λασθένους 15, 72100 Άγι-
ος Νικόλαος, τηλ.: 28410 89050, 82843 
037 Μυτιλήνη Λέσβου, Π. βοστάνη 28, 81100 Μυτιλήνη, 
τηλ.: 22510 48-310-320 
038 Λευκάδα Λευκάδας, Στράτου Τσέλιου 16, 31100 
Λευκάδα, τηλ.: 26450 23985, 26743 
039 Βόλος Μαγνησίας, Κουντουριώτου 4 & Θρακών, 
38333 βόλος, τηλ.: 24210 94110 
040 Καλαμάτα Μεσσηνίας, Θεμιστοκλέους 106 & Πλ. Αναλή-
ψεως, 24100 Καλαμάτα, τηλ.: 27210 63596599-680 
041 Ξάνθη Ξάνθης, Μ. Καραολή & Σμύρνης, 67100 Ξάν-
θη, τηλ.: 25410 84063, 65416 
042 Έδεσσα Πέλλας, Αγ. Δημητρίου 17, 58200 Έδεσσα, 
τηλ.: 23810 51580 
043 Κατερίνη Πιερίας, βότση 2, 60100 Κατερίνη, τηλ.: 
23510 47210 
044 Πρέβεζα Πρέβεζας, Εθνικής Αντίστασης 121, 48100 
Πρέβεζα, τηλ.: 26820 89632 
045 Ρέθυμνο Ρεθύμνου, Δημοκρατίας 10, 74100 Ρέθυ-
μνο, τηλ.: 28310 20-837-838 
046 Κομοτηνή Ροδόπης, Χαριλάου Τρικούπη 50, 69100 
Κομοτηνή, τηλ.: 25310 81730 
047 Σάμος Σάμου, Θεμ. Σοφούλη & Γράμμου, 83100 Σά-
μος, τηλ.: 22730 89657 
048 Σέρρες Σερρών, βενιζέλου 26, 62100 Σέρρες, τηλ.: 
23210 68012 
049 Τρίκαλα Τρικάλων, Πλούτωνος 8, 42100 Τρίκαλα, 
τηλ.: 24310 77141 
050 Λαμία Φθιώτιδας, βύρωνος 28, 35100 Λαμία, τηλ.: 
22310 66-000-001 
051 Φλώρινα Φλώρινας, 25ης Μαρτίου 9, 53100 Φλώ-
ρινα, τηλ.: 23850 44646 
052 Άμφισσα Φωκίδας, Ι. Γάτου 38, 33100 Άμφισσα, 
τηλ.: 22650 79345, 72583 
053 Πολύγυρος Χαλκιδικής, Ασκληπιού 28, 63100 Πο-
λύγυρος, τηλ.: 23710 21-895-893 
054 Χανιά Χανίων, Μπονιαλή 2, 73133 Χανιά, τηλ.: 
28210 47-100-101 
055 Χίος Χίου, Κουντουριώτου 15, 82100 Χίος, τηλ.: 
22710 40155, 81-073-074 
Επιμερισμός των Περιφερειακών Διευθύνσεων σε Υγειο-
νομικές Επιτροπές:
1. Οι ΠΕ.ΔΙ. Λάρισας, Τρικάλων, Γρεβενών, Κοζάνης, Κα-
στοριάς, Πιερίας, Ημαθίας, Φλώρινας, Πέλλας και Κιλκίς να 
αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Θεσσαλονίκης 
και να εξετάζονται από την Α΄ Υγειονομική Επιτροπή. 
2. Οι ΠΕ.ΔΙ. Χαλκιδικής, Σερρών, Καβάλας, Δράμας, Ξάν-
θης, Ροδόπης, Έβρου να αποστέλλουν τα αιτήματά τους 
στην ΠΕ.ΔΙ. Θεσσαλονίκης όπου θα εξετάζονται από την β΄ 
Υγειονομική Επιτροπή η οποία θα εξετάζει και τα αιτήματα 
της ΠΕ.ΔΙ. Θεσσαλονίκης. 
3. Οι ΠΕ.ΔΙ. Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου, Χανίων να 
αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Πειραιά προκει-
μένου να εξεταστούν από την Υγειονομική Επιτροπή. 
4. Οι ΠΕ.ΔΙ. Ερμούπολης-Κυκλάδων, Λέσβου, Χίου, Σά-
μου, Ρόδου – Δωδεκανήσου να αποστέλλουν τα αιτήματά 
τους στην ΠΕ.ΔΙ. Αχαρνών – Κεντρικού Τομέα Αθήνας, προ-
κειμένου να εξεταστούν από την Υγειονομική Επιτροπή. 
5. Οι ΠΕ.ΔΙ. Ιωαννίνων, Θεσπρωτίας, Άρτας, Πρέβεζας, 
Κέρκυρας, Λευκάδας, Κεφαλληνίας, Ζακύνθου να αποστέλ-
λουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Παλλήνης προκειμένου 
να εξεταστούν από την Υγειονομική Επιτροπή. 
6. Οι ΠΕ.ΔΙ. Αχαΐας, Ηλείας, Αρκαδίας να αποστέλλουν τα 
αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Καλλιθέας προκειμένου να εξε-
ταστούν από την Υγειονομική Επιτροπή. 
7. Οι ΠΕ.ΔΙ. Αργολίδας, Κορινθίας, Λακωνίας, Μεσσηνίας 
να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Ελευσίνας 
προκειμένου να εξεταστούν από την Υγειονομική Επιτροπή.
8. Οι ΠΕ.ΔΙ. Καρδίτσας, Μαγνησίας, Αιτωλοακαρνανίας, 
Ευβοίας να αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Αγ. 
Παρασκευής προκειμένου να εξεταστούν από την Υγειονο-
μική Επιτροπή.
9. Οι ΠΕ.ΔΙ. Ευρυτανίας, Φωκίδας, βοιωτίας, Φθιώτιδας να 
αποστέλλουν τα αιτήματά τους στην ΠΕ.ΔΙ. Αιγάλεω προκει-
μένου να εξεταστούν από την Υγειονομική Επιτροπή.



ΑΝΑχώΡΗΣΗ: 30 ΜΑΐΟΥ 2014
Στο ξενοδοχείο PREVEZA BEACH
Με ημιδιατροφή – πρωινό με 2 γεύματα
Διασκέδαση το 2ο βράδυ με ζωντανή μουσική
)

ΠΡΕΒΕΖΑ – ΠΑΡΓΑ – ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΟ  
ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ – ΛΙΜΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ

Εκδρομές που θα γίνουν

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ:  € 105
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ: € 130  

3 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με το κλείσιμο των θέσεων:   € 55
1η μηνιαία δόση:  € 25
2η μηνιαία δόση: € 25
Σύνολο                                        €  105

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΜΑΘΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΣΟΥ!
ΕΝΑΣ ΚΥΡΙΑΚΑΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 2 Μαρτίου ένας θαυμάσιος περίπατος με 
πρωτοβουλία του Συλλόγου, που ξεκίνησε από την γωνία Σταδίου και Αιόλου, 
κινήθηκε κατά μήκος της οδού Αιόλου, Μοναστηράκι ,Αρχαία Ρωμαϊκή Αγορά, 
Αρχαία Αγορά, Στοά Αττάλου, Πλάκα, Αρχαίο θέατρο του Διονύσου.

Κατά την διαδρομή που πραγματοποιήθηκε με θαυμάσιο καιρό έγινε αναλυτι-
κή παρουσίαση των κτηρίων και περιοχών από ξεναγό του Συλλόγου, ενώ η 
πρόσβαση στους αρχαιολογικούς χώρους ήταν δωρεάν.

Αξιοσημείωτα σημεία της βόλτας ήταν οι τάφοι εμπρός από το Δημαρχείο της 
Αθήνας όπου ήταν και τα όρια της αρχαίας πόλης, ο ναός της Αγίας Ειρήνης, 
παλαιάς μητρόπολης της Αθήνας, εκεί όπου και έγιναν οι νεκρώσιμες ακο-
λουθίες για τον Κολοκοτρώνη και τον Κανάρη, η αρχαία Ρωμαϊκή Αγορά, η 
αρχαία Αγορά, η Στοά Αττάλου, και το Μουσείο που βρίσκεται εκεί, το Θησείο, 
η Πλάκα, και το θέατρο του Διονύσου, το πρώτο θέατρο του κόσμου.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με το κλείσιμο των θέσεων: € 100
10 Ημέρες πριν την αναχώρηση: € 90
1η μηνιαία δόση: € 60     
2η μηνιαία δόση: € 60
3η μηνιαία δόση: € 60
4η μηνιαία δόση: € 60
Σύνολο     € 430

Δηλώσεις συμμετοχής: το αργότερο μέχρι 28 Μαΐου 2014 στα γραφεία του Συλλόγου μας,  
στον συν. Αντ. Οικονομόπουλο, τηλ.: 2103604327, κιν.: 6944251595

Αναχώρηση: 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 2014

ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ - ΒΟΣΠΟΡΟΣΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ:  € 430
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ:  +€ 150

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

Δήλωση συμμετοχής το αργότερο μέχρι 5 Ιουνίου 2014 στα γραφεία του Συλλόγου μας 
στον συν/φο Αντ. Οικονομόπουλο, τηλ.: 210-3604327, 210 6724321-6944251595

Περιλαμβάνονται:
• Ξενοδοχείο 4* κεντρικό με πρωινό
• Ημιδιατροφή στην Κωνσταντινούπολη - γεύμα ή δείπνο
• 1 νύχτα στην Κομοτηνή ή Αλεξανδρούπολη με πρωινό
• 1 νύχτα στην Καβάλα με πρωινό
• Εισιτήρια για Πριγκηπόνησα με το πλοίο
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Θησείο

Αθήνα Μουσείο Αρχαίας Αγοράς

Πυξίδα με σιρούς στο κάλυμμα 

μέσα του 9ου π.χ.

Κληρωτοί στην Βουλή, Μουσείο 

Αρχαίας Αγοράς

ΜΙΑ ΑΞΕΧΑΣΤΗ 
ΒΡΑΔΙΑ
Πραγματοποιήθηκε την Παρα-
σκευή 14/3/2014 η μουσικοχο-
ρευτική βραδιά του Συλλόγου στο 
μεζεδοπωλείο «Εν Μοσχάτω» με 
την συμμετοχή σημαντικού αριθ-
μού Συναδέλφων.
Ήταν μια υπέροχη βραδιά με μου-
σική, χορό, καλό κρασί και καλό 
φαΐ. Πραγματικά έχασαν όσοι δεν 
ήρθαν. Ήταν ένα ξέσπασμα χαράς 
και ατέλειωτου κεφιού. Μία από-
δραση από την καθημερινότητα 
και την ψυχολογική καταπίεση 
των διάφορων έντυπων και ηλε-
κτρονικών μέσων ενημέρωσης 
και παραπληροφόρησης.
Το κόστος της εκδήλωσης ήταν 
πολύ χαμηλό, το κέφι όμως και η 
διάθεση ήταν πολύ υψηλή. Η δια-
σκέδαση κράτησε μέχρι τις πρώ-
τες πρωινές ώρες και η υπόσχεση 
που δόθηκε ήταν πως οι συνταξι-
ούχοι θα πρέπει και να ξεδίνουν 
έτσι πότε πότε.

ΣΗΜ.: Ο Σύλλογος πέραν της προά-
σπισης των συμφερόντων των Συ-
ναδέλφων, πιστεύοντας ουσιαστικά 
και στην σύσφιξη των σχέσεων και 
της συμμετοχής των Συναδέλφων 
σε πολιτιστικές και κοινωνικές δρά-
σεις, θα συνεχίσει οργανωμένα και 
συστηματικά σε τέτοιες εκδηλώσεις 
όπως εκδρομές, επισκέψεις σε 
μουσεία και πολιτιστικά κέντρα και 
σε εκδηλώσεις διασκέδασης και 
ψυχαγωγίας.

7 ημέρες Οδικώς
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Ποιους κινδύνους διατρέχουν τα ζωτικά μας όργανα από την 
καθιστική ζωή; Η σύγχρονη ζωή είναι απόλυτα συνυφασμέ-
νη με την καρέκλα του γραφείου, τον καναπέ στο σπίτι και το 
κρεβάτι. Με απλά λόγια, η καθιστική ζωή κυριαρχεί όλο το 
24ωρo. Οι γιατροί εφιστούν την προσοχή μας και επιμένουν 
στην τακτική, αν όχι καθημερινή, άσκηση αλλά ο χρόνος του 
σύγχρονου ανθρώπου δεν φτάνει πάντα. Μήπως αν μάθουμε 
τι προκαλεί η καθιστική ζωή στα ζωτικά μας όργανα, πειστού-
με να σηκωθούμε;

ΚΑΡΔΙΑ
Οι μύες καίνε λιγότερο λίπος και το αίμα ρέει με πιο αργό 
ρυθμό κατά τη διάρκεια μιας καθιστικής ημέρας, επιτρέπο-
ντας στα λιπαρά οξέα να φράξουν πιο εύκολα την καρδιά. 
Η παρατεταμένη καθιστική εργασία μάλιστα έχει συνδεθεί 
με την υψηλή πίεση του αίματος και τα αυξημένα επίπεδα 
χοληστερόλης, ενώ όσοι από μας κάνουμε καθιστική ζωή 
υπερδιπλασιάζουμε τις πιθανότητες να νοσήσουμε από 
καρδιαγγειακή νόσο.

ΠΑΓΚΡΕΑΣ
Το πάγκρεας παράγει ινσουλίνη, μια ορμόνη που μεταφέ-
ρει τη γλυκόζη στα κύτταρα για να έχουμε ενέργεια. Αλλά 
τα κύτταρα σε αδράνεια δεν ανταποκρίνονται τόσο εύκολα 
στην ινσουλίνη, έτσι ώστε το πάγκρεας να παράγει όλο και 
περισσότερη, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε διαβήτη 
και άλλες ασθένειες.

ΠΑΧΥ ΕΝΤΕΡΟ
Μελέτες έχουν συνδέσει την καθιστική ζωή με αυξημένες 
πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου του παχέoς εντέρου, του 
στήθους και του ενδομητρίου. Ο λόγος είναι ασαφής, αλλά 
μία θεωρία είναι ότι η περίσσεια ινσουλίνης ενθαρρύνει την 
ανάπτυξη των κυττάρων. Ένας άλλος λόγος είναι ότι η τακτική 
κίνηση ενισχύει τα φυσικά αντιοξειδωτικά που σκοτώνουν τις 
ελεύθερες ρίζες, οι οποίες προκαλούν καρκίνο.

ΚΟΙΛΙΑΚΟΙ ΜΥΕΣ
Όταν στεκόμαστε, κινούμαστε ή ακόμα και όταν καθόμαστε σε 
σωστή, όρθια στάση, οι κοιλιακοί μύες βρίσκονται σε ευθεία. 
Αλλά όταν γέρνουμε σε μία καρέκλα απλά αδρανούν. Η συνε-
χόμενη κυρτή στάση του σώματος, λόγω της καθιστικής ζωής 
μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία μιας φυσικής «αψίδας» 
της σπονδυλικής στήλης, δηλαδή σε λόρδωση.

ΓΟΦΟΙ
Οι ευέλικτοι γοφοί βοηθούν στη διατήρηση της καλύτερης 
ισορροπίας αλλά η χρόνια καθιστική ζωή, που εμποδίζει την 
επέκταση του ισχίου, ώστε να γίνει σφριγηλό, περιορίζει το 
εύρος της κίνησης και το μήκος του διασκελισμού. Μελέτες 
έχουν δείξει ότι η μειωμένη κινητικότητα του ισχίου είναι 
ένας βασικός λόγος που οι ηλικιωμένοι έχουν την τάση να 
πέφτουν.

ΓΛΟΥΤΟΙ
Η καθιστική κίνηση απαιτεί την απόλυτη αδράνεια των γλου-
τών και αυτό είναι κάτι που δυστυχώς γίνεται συνήθεια. Οι 
μαλακοί γλουτοί βλάπτουν τη σταθερότητα, την ικανότητα να 
σπρώξουμε ή να διατηρήσουμε ένα ισχυρό βήμα.

ΚΑΤΩ ΑΚΡΑ
Η μακροχρόνια καθιστική ζωή επιβραδύνει την κυκλοφορία 
του αίματος, η οποία προκαλεί τη συγκέντρωση υγρού στα 
πόδια. Τα προβλήματα κυμαίνονται από πρησμένους αστρα-
γάλους και φλεβίτιδα μέχρι επικίνδυνες θρομβώσεις του αί-
ματος.

ΟΣΤΑ
Δραστηριότητες όπως το περπάτημα και το τρέξιμο τονώνουν 
το ισχίο και τα οστά στα κάτω άκρα, ενισχύοντας τον οργανι-
σμό να «χτίσει» δυνατά, πυκνά και ισχυρά οστά. Οι επιστήμο-
νες αποδίδουν εν μέρει την πρόσφατη αύξηση σε περιπτώσεις 
οστεοπόρωσης στην έλλειψη δραστηριότητας.

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ
Οι κινήσεις των μυών αντλούν φρέσκο αίμα και οξυγόνο 
μέσω του εγκεφάλου και προκαλούν έτσι την απελευθέρωση 
όλων των ειδών των χημικών ουσιών του. Όταν όμως συνη-

θίζουμε να παραμένουμε καθισμένοι για το μεγαλύτερο μέρος 
της ημέρας, η έκκριση των ουσιών αυτών επιβραδύνεται, μει-
ώνοντας παράλληλα τις λειτουργίες του εγκεφάλου.

ΛΑΙΜΟΣ
Ο χώρος εργασίας, το βασίλειο δηλαδή της καθιστικής ζωής, 
όπου η κλασική κίνηση είναι να γέρνουμε προς τα εμπρός, 
προς το πληκτρολόγιο ή προς το ακουστικό του τηλεφώνου 
μπορεί να είναι ο κύριος υπεύθυνος για διάφορα αυχενικά 
προβλήματα, τα οποία μπορούν κάλλιστα να οδηγήσουν σε 
μόνιμες ανισορροπίες.

ΩΜΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ
Ακολουθώντας την κίνηση του λαιμού, έτσι και οι ώμοι και η 
πλάτη μπορούν να οδηγήσουν σε αντίστοιχα προβλήματα της 
σπονδυλικής στήλης.

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ
Όταν κινούμαστε, οι μαλακοί δίσκοι μεταξύ των σπονδύλων 
διαστέλλονται και συστέλλονται σαν σφουγγάρια, «απολαμ-
βάνοντας» φρέσκο αίμα και θρεπτικά συστατικά. Αλλά όταν 
καθόμαστε για μεγάλο χρονικό διάστημα, οι δίσκοι είναι άνισα 
στριμωγμένοι και το κολλαγόνο σκληραίνει γύρω από τους 
τένοντες και τους συνδέσμους, που υποβαστάζουν τους δί-
σκους της σπονδυλικής στήλης.

ΔΙΣΚΟΙ
Οι άνθρωποι που κάθονται περισσότερο, διατρέχουν μεγαλύ-
τερο κίνδυνο για οσφυϊκή δισκοκήλη. Ένας μυς που ονομάζε-
ται μείζων ψοΐτης εκφύεται από το 12ο θωρακικό και τους πέ-
ντε οσφυικούς σπονδύλους και καταφύεται στο μηριαίο οστό.
Με απλά λόγια, ταξιδεύει μέσα στην κοιλιακή κοιλότητα και, 
όταν σφίγγει, τραβά την άνω οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής 
στήλης προς τα εμπρός. Αποτέλεσμα αυτού, είναι το πάνω μέ-
ρος του σωματικού μας βάρους να στηρίζεται εξ’ ολοκλήρου 
στο ισχιακό κύρτωμα, αντί να διανέμεται κατά μήκος του τόξου 
της σπονδυλικής στήλης.
Αν ούτε με αυτά τα στοιχεία πειστήκατε, απλά να θυμάστε ότι 
σύμφωνα με έρευνες, οι άνθρωποι που παρακολούθησαν τις 
περισσότερες ώρες τηλεόραση σε μια μελέτη που διήρκησε 
8,5 χρόνια είχαν 61% μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου από 
εκείνους που έβλεπαν λιγότερο από μία ώρα την ημέρα.

 iefimerida.gr

Το συκώτι είναι ένα από ζωτικά όργανα του 
ανθρώπινου οργανισμού και εκτελεί ση-
μαντικές λειτουργίες του σώματος, όπως 
είναι η αποτοξίνωση, η σύνθεση πρωτεϊ-
νών και η παραγωγή ουσιών απαραίτητων 
για την πέψη των τροφών. Ο σύγχρονος 
τρόπος ζωής επιβαρύνει συνολικά τον 
οργανισμό και διπλά το συκώτι, για αυτό 
και η ανάγκη ενίσχυσης του οργάνου που 
είναι υπεύθυνο για τον καθαρισμό του 
σώματος, καθίσταται ακόμα σημαντικό-
τερη. Η υιοθέτηση μερικών απλών συνη-
θειών στα πλαίσια της καθημερινότητας, 
όχι μόνο θα βοηθήσει το συκώτι να κάνει 
σωστά τη δουλειά του, αλλά συνολικά την 
καλή υγεία του οργανισμού. Ακολουθούν 
6 τρόποι για να επιστρέψουμε στο συκώτι, 

λίγη από την πολύτιμη βοήθεια που εκείνο 
μας προσφέρει:

ΠΙΝΕΤΕ ΛΕΜΟΝΟΝΕΡΟ
Αρχικά, προσπαθήστε να πίνετε 8-10 πο-
τήρια νερό τη μέρα, καθώς έτσι βοηθάτε 
ακόμα περισσότερο το σώμα σας να κα-
θαρίσει από τις τοξίνες που εισέρχονται 
σε αυτό καθημερινά. Αν μάλιστα καταφέ-
ρετε και κάθε πρωί πίνετε ένα ποτήρι με 
νερό, μαζί με το χυμό ενός λεμονιού τότε 
ακόμα καλύτερα. Το λεμόνι ενισχύει τις 
αποτοξινωτικές ιδιότητες του συκωτιού, 
ενώ το κιτρικό οξύ που βρίσκεται σε αυτό 
ωθεί το συκώτι σε περισσότερη παραγω-
γή χολής, που είναι ακόμα ένας τρόπος 
καθαρισμού του οργανισμού.

ΚΑΝΕΤΕ ΜΑΛΑΞΕΙΣ
Καθώς είστε ξαπλωμένοι ανάσκελα δοκι-
μάσετε να κάνετε απαλό μασάζ στην περι-
οχή της χοληδόχου κύστης και του συκω-
τιού, τα οποία βρίσκονται στο δεξί μέρος 
του κορμού, στο ύψος του χαμηλότερου 
πλευρού. Το μασάζ θα βοηθήσει την καλή 
κυκλοφορία του αίματος στο συκώτι και 
την υγεία του οργάνου.

ΤΡΩΤΕ ΣΤΑΥΡΑΝΘΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ
Τρώτε τροφές που βοηθούν στην αναδόμη-
ση του συκωτιού όπως είναι τα φυλλώδη 
λαχανικά, τα καρότα, η ρόκα, το λάχανο 
και οι λαχανίδες. Όταν θέλετε να αποτο-
ξινώσετε το συκώτι σας, καταναλώνετε 
τουλάχιστον δυο μερίδες τη μέρα από αυτά 
τα λαχανικά, αλλά και μπόλικα κρεμμύδια, 
σκόρδο και μπρόκολο, στα οποία θα βρείτε 
θείο, το οποίο με τη σειρά του ενδυναμώνει 
τις αποτοξινωτικές ιδιότητες του συκωτιού. 
Το συκώτι χρειάζεται πλήθος θρεπτικών 
στοιχείων για να κάνει σωστά την αποτο-
ξίνωση και έστω και μερική έλλειψη σε 
συστατικά μπορεί να πλήξει την καλή λει-
τουργία του. Για αυτό το λόγο προσέχετε τι 
τρώτε και ενισχύετε τον οργανισμό σας με 
μέταλλα και βιταμίνες.

ΔΩΣΤΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα μεταλλικά στοιχεία είναι απαραίτητα 
για τη διαδικασία της αποτοξίνωσης, για 
αυτό καλό θα ήταν λαμβάνουμε ικανές 
ποσότητες καθημερινά. Επιλέγετε τροφές 
που περιέχουν μαγνήσιο, ασβέστιο, κά-

λιο, νάτριο, σίδηρο, ψευδάργυρο, σελήνιο 
και μαγγάνιο, όπως είναι το κατσαρό λά-
χανο, το μπρόκολο, το σπανάκι, οι μπανά-
νες, οι ηλιόσποροι και τα αμύγδαλα.

ΜΗΝ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΝΕΤΕ ΤΟ ΣΥΚΩΤΙ ΣΑΣ
Η δουλειά του ήπατος είναι ήδη σκληρή, 
χωρίς το αλκοόλ και τα παυσίπονα που τόσο 
εύκολα λαμβάνουν οι περισσότεροι. Μικρές 
αλλά τακτικές λήψεις παυσίπονων φαρμά-
κων μπορούν να οδηγήσουν σε ηπατική 
ανεπάρκεια με τα χρόνια, ενώ να θυμάστε 
να καταναλώνετε αλκοόλ πάντα με μέτρο.

ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΗΠΑΤΙΚΗΣ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Το γάλα από γαϊδουράγκαθο, η κουρ-
κούμη και η πικραλίδα προστατεύουν και 
ενισχύουν σημαντικά την καλή υγεία του 
συκωτιού. Εντάξτε τα παραπάνω στην 
καθημερινή σας διατροφή και θα κάνετε 
μεγάλο καλό στο συκώτι σας. Δοκιμάστε 
45 mg κουρκούμη, 400 mg εκχύλισμα 
πικραλίδας ή 400 mg γάλα γαϊδουράγκα-
θου καθημερινά.

clickatlife.gr

Ο ΑΡΓΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΠΕ

ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΤΕ ΤΟ ΣΥΚΩΤΙ ΣΑΣ

Ιδού τι παθαίνουν τα ζωτικά όργανα από την καθιστική ζωή
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕ ΜΕ ΒΟΤΑΝΑ  
ΤΟΥΣ ΠΟΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΛΙΑ!

ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ Η ΜΕΤΡΗΣΗ  
ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΥΟ ΧΕΡΙΑ

Ένας στους δύο ασθενείς που επισκέπτονται το γαστρεντερολόγο 
ταλαιπωρείται από πόνους στην κοιλιά, φούσκωμα, καούρες αλλά 
και από το αίσθημα του καύσου.
Οι παράγοντες που ενοχοποιούνται είναι η υπερβολική κατανάλω-
ση φαγητού, η λαιμαργία, το άγχος, τα καυτερά ή λιπαρά φαγητά ή 
άλλες παθολογικές καταστάσεις όπως το έλκος, οι γαστρίτιδες, οι 
πέτρες στη χολή ή ο καρκίνος στο στομάχι.
Η υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών αλλά και η ένταξη 
χωνευτικών φυτικών σκευασμάτων στο διαιτολόγιό μας μπορεί να 
βοηθήσει σημαντικά.
Ας δούμε λοιπόν τα βότανα που κάνουν καλό στα έντερα και την 
κοιλιά μας.
Το Ψύλλιο: Πρόκειται για ένα φυτό που προστατεύει ολόκληρο 
το γαστρεντερικό σύστημα επειδή οι σπόροι του είναι πλούσιοι σε 
φυτικές ίνες. Είναι ιδανικό για τη δυσκοιλιότητα. Με πολύ νερό, 
διεγείρεται το έντερο και ανακουφίζει όσους έχουν πρόβλημα να 
ενεργηθούν.
Ο Λιναρόσπορος: βοηθάει στον καθαρισμό του εντέρου, αλλά θα 
πρέπει να πίνεται με προσοχή, αφού δεν πρέπει να χρησιμοποι-
είται για μεγάλα διαστήματα εάν έχετε θυρεοειδή, ενώ άτομα με 
εγκολπώματα και φλεγμονώδεις κολίτιδες θα πρέπει να τον απο-
φύγουν.
Ο Ιβίσκος: Χρησιμοποιείται συχνά στις δίαιτες. βοηθάει στην καλή 
λειτουργία του πεπτικού συστήματος, ενώ είναι ιδανικός για όσους 
έχουν πρόβλημα δυσκοιλιότητας. 
Ο Δυόσμος: Ναι ο δυόσμος με την υπέροχη μυρωδιά είναι ότι κα-
λύτερο σαν ρόφημα εάν έχετε σπαστική κολίτιδα.
Η Ρολογιά: Από τα αρχαία χρόνια, όταν η ιατρική επιστήμη ήταν στα 
σπάργανα, την χρησιμοποιούσαν για τους πόνους και τη σπαστικό-
τητα του εντέρου. Έχει ηρεμιστικές ιδιότητες.
Το Θυμάρι: Το ιδανικό για δυσεντερίες. Επίσης ανακουφίζει από 

κολικούς ενώ συμβάλλει στην καταπολέμηση μιας διάρροιας.
Το Δενδρολίβανο και η Αχίλλεα: Δυο βότανα ιδανικά για να ανα-
κουφιστείτε από τα «πετρωμένα» αέρια των εντέρων. Εάν δεν 
μπορείτε να αποβάλλετε τα αέρια σας, τότε ένα αφέψημα από δεν-
δρολίβανο σε λίγη ώρα θα σας βοηθήσει και θα ανακουφιστείτε.
Ο Κόλιανδρος: Φάγατε και έχετε δυσπεψία; νιώθετε σαν να έχε-
τε καταπιεί πέτρες; βράστε λίγο κόλιανδρο και πιείτε τον. Θα σας 
ανακουφίσει.
Λουίζα: ένα έντονα αρωματικό φυτό, το οποίο πίνεται εύκολα και 
βοηθά στη χώνεψη και κατά της νεύρωσης του στομάχου. Επίσης 
τονώνει τη λειτουργία του στομαχιού, ανακουφίζει από τον μετε-
ωρισμό (φούσκωμα από αέρια του στομαχιού) και έχει καταπρα-
ϋντικές ιδιότητες.
Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα χιλιάδες βότανα που υπάρχουν 
στη χώρα μας και βοηθούν στην καλύτερη λειτουργία του εντέρου. 
Όμως τα βότανα από μόνα τους δεν είναι ικανά να μας ανακου-
φίζουν πάντα. Πρέπει και εμείς να προσέχουμε τη διατροφή μας. 
Η διατροφή μας πρέπει να είναι πλούσια σε λάδι, σε φρούτα και 
γενικά σε διαλυτές φυσικές ίνες που καθαρίζουν το γαστρεντερικό 
σύστημα. Πάνω από όλα μην ξεχνάτε ότι το νερό, είναι ο καταλύ-
της για να λειτουργήσει ολόκληρο το σύστημα και θα πρέπει να 
πίνουμε τουλάχιστον 8-10 ποτήρια τη μέρα.

Η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης του αίματος είναι προ-

τιμότερο να γίνεται και στα δύο χέρια, καθώς η διαφορά 

των τιμών ανάμεσα στα δύο άκρα αποτελεί ένδειξη αυξη-

μένου κινδύνου για μελλοντικό καρδιαγγειακό επεισόδιο, 

σύμφωνα με αμερικανική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο 

επιστημονικό έντυπο American Journal of Medicine.

Ερευνητές του Γενικού Νοσοκομείου της Μασαχουσέτης 

στις ΗΠΑ, με επικεφαλής τον Δρ Άιντο Γουάινμπεργκ, 

ανέλυσαν στοιχεία που αφορούσαν 3.390 άτομα, άνω 

των 40 ετών, χωρίς γνωστή καρδιακή νόσο στην αρχή 

της μελέτης. 

Από την επεξεργασία των δεδομένων προέκυψε ότι, οι 

συμμετέχοντες με την μεγαλύτερη διαφορά στις μετρήσεις 

της συστολικής αρτηριακής πίεσης ανάμεσα στα δύο χέ-

ρια, διέτρεχαν μεγαλύτερο κίνδυνο να εκδηλώσουν καρ-

διαγγειακό συμβάν στο μέλλον συγκριτικά με άτομα που 

είχαν την μικρότερη διαφορά μεταξύ των δύο μετρήσεων.

Αν και η μέτρηση της αρτηριακής πίεσης του αίματος είναι 

μια ρουτίνα στην ιατρική πρακτική, οι μετρήσεις συνήθως 

γίνονται μόνο στο ένα χέρι. Μέχρι σήμερα, υπήρχαν εν-

δείξεις που έκαναν τους επιστήμονες να υποψιάζονται 

ότι είναι καλύτερα να γίνεται μέτρηση και στα δύο χέρια, 

πράγμα που και η νέα μελέτη επιβεβαιώνει.

Σύμφωνα με τον Δρ Γουάινμπεργκ, «η νέα έρευνα αποκά-

λυψε ότι σχεδόν το 10% των ανθρώπων εμφανίζει αυξη-

μένη διαφορά της συστολικής αρτηριακής πίεσης ανάμεσα 

στα δύο χέρια, πράγμα που πρέπει πλέον να λαμβάνεται 

υπόψη ως επιπρόσθετος παράγων καρδιαγγειακού κινδύ-

νου, πέρα από τους ήδη γνωστούς (υψηλή χοληστερόλη, 

κάπνισμα, παχυσαρκία, κληρονομικότητα κ.ά.)».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, η μελέτη σκιαγράφησε και το 

προφίλ των ατόμων που εμφανίζουν αυξημένη διαφορά 

ανάμεσα στην αρτηριακή πίεση των δύο χεριών: πρόκειται 

για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, συνήθως πάσχοντες από 

διαβήτη, με γενικά υψηλότερη αρτηριακή πίεση και υψη-

λότερο επίπεδο χοληστερόλης.

Επιμέλεια: Μαίρη Μπιμπή health.in.gr, ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ένδειξη καρδιαγγειακού κινδύνου η διαφορά της  
αρτηριακής πίεσης στα δύο χέρια

ΑΓΩΓΕΣ ΤΗΣ 
ΕΝΩΣΗΣ 

ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Εκδικάστηκαν την Παρασκευή 

28/2/2014 τα ασφαλιστικά 

μέτρα που είχαν καταθέσει στο 

Πρωτοδικείο Αθηνών συνταξι-

ούχοι της Ένωσης Προσώπων 

με την αμέριστη υποστήριξη του 

Συλλόγου μας και της ΟΣΤΟΕ με 

την άσκηση πρόσθετης παρέμβα-

σης. Αίτημα των ασφαλιστικών 

μέτρων ήταν να διαταχθεί η ανα-

στολή επέλευσης των συνεπειών 

της ασκηθείσας από την Τράπεζα 

καταγγελίας της Σύμβασης του 

1981, καθώς και η αναστολή της 

ισχύος της από 18/11/2013 

«Σύμβασης-Συμφωνίας» που 

έχει προσυπογραφεί μεταξύ της 

Τράπεζας, του Ταμείου Αλληλο-

βοηθείας και του Συλλόγου Ερ-

γαζομένων. Αναμένεται σύντομα 

η απόφαση του Δικαστηρίου.

Εκδικάσθηκαν στο Ειρηνοδικείο 

Αθηνών στις 7/3/2014 και στις 

14/3/2014 οι αγωγές Συνα-

δέλφων έναντι της Τράπεζας για 

την εφαρμογή της Σύμβασης του 

1981 και την καταβολή από την 

Τράπεζα στους συνταξιούχους 

των προκυπτουσών διαφορών 

στις συντάξεις τους που τους 

έχουν μειωθεί. Σημειώνεται ιδι-

αιτέρως η πρόσθετη παρέμβαση 

στο Ειρηνοδικείο Αθηνών του 

Συλλόγου μας υπέρ των αγωγών 

των Συναδέλφων.

ΔΥΣΤΥΧΩΣ

Αθήνα, 13/03/2014

Με την υπ’ αριθμ. 1017/2014 

απόφαση του Εφετείου Αθηνών 

(η οποία δεν έχει ακόμη καθαρο-

γραφεί) απορρίφθηκαν οι αγωγές 

του Συλλόγου Εργαζομένων της 

Εμπορικής Τράπεζας κατά της 

Τράπεζας για την ακυρότητα της 

καταγγελίας της σύμβασης για το 

ΤΕΑΠΕΤΕ από την πρ. Εμπορική 

Τράπεζα.

Σημειώνεται ότι το Εφετείο δε-

σμευόταν από την υπ’ αριθμ. 

9/2012 απόφαση της Ολομέλει-

ας του Αρείου Πάγου που έχει δι-

καιώσει την Τράπεζα.



16

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ALPHA BAnK

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 
106 79, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 210 3604327
210 3606071

FAX. 210 3606347
E-MAIL: ssalpha8@otenet.gr

www.ssalpha.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK

EΚΔΟΤΗΣ: 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΒΟΥΤΥΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ:

ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:

ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙμΕΛΕΙα ΕΚΔΟΣΗΣ: 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΡΣΑ

Kοινωνικό βήμα

*Στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας γράφτηκε 
εκ παραδρομής ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΥΓΑΝ

1. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ  01/11/13
2. ΚΑΡΑΝΤΖΟΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 16/11/13*
3. ΜΑΓΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 14/12/13
4. ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 13/01/14
5. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 09/02/14
6. ΓΙΟΥΣΜΠΑΣΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 23/02/14
7. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 01/03/14

Νέα μέλη του Συλλόγου μας

Οι αγάπες φεύγουν… 
η ομορφιά χάνεται… 

τα χρήματα ξοδεύονται… 
τα χρόνια περνάνε… 

η χαζομάρα που 
μας δέρνει… 

ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΞΙΑ!!!

μαΡΤΙΟΣ 2014 
1. ΑΔΑΜΙΔΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
2. ΒΛΑΝΔΟΥ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
3. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
4. ΚΟΝΙΔΑΡΗ  ΜΑΡΙΑΝΝΑ
5. ΜΑΚΡΗ   ΘΕΟΔΩΡΑ
6. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ
7. ΤΡΙΤΣΗ  ΙΟΥΛΙΑ

αΠΡΙΛΙΟΣ 2014 
1. ΚΑΝΤΕΡΑΚΗ  ΜΑΡΙΑ
2. ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
3. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
4. ΠΑΝΤΑΚΙΔΟΥ  ΕΛΕΝΗ
5. ΠΑΠΙΔΑΚΗ  ΔΕΣΠΟΙΝΑ
6. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η ΖΩΗ ΧΩΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ 3 ΦΑΣΕΙΣ:
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ, ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ, 
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ.
ΞΕΚΙΝΑΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟΝ ΚΟ-
ΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙΣ ΝΑ ΑΛΛΑ-
ΖΕΙΣ ΚΑΝΑΛΙΑ.

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΗΛΙ-
ΘΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΤΑΞΙΚΗ. ΕΤΣΙ ΕΝΑΣ 
ΗΛΙΘΙΟΣ ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ 
ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΕΝΩ ΕΝΑΣ ΗΛΙΘΙΟΣ 
ΦΤΩΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΗΛΙΘΙΟΣ.

Αρκάς

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Το κατάστημα κοσμημάτων, ωρολογίων και έξυπνων ασημένιων 
αντικειμένων της συν. Σοφίας Φωτοπούλου που βρίσκεται στο 
ΜΑΡΟΥΣΙ στην οδό ΔΗΜΗΤΡΑΣ 11, παρέχει σε όλους τους συνα-
δέλφους ΕΚΠΤΩΣΗ 15% σε κάθε αγορά τους.

ΕΚΘΕΣΗ ζΩΓΡΑΦΙΚΗΣ 
της σ/φου ΑΣΠΑΣΙΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΤΣΟΝΤΟΥ 

ΜΕΤΟΥΣΙΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΜΠΝΕΥΣΗ ΣΕ ΤΕΧΝΗ
Εικονοποιημένες στιγμές στα έργα του καλλιτέχνη, που στέλνουν τα 

μηνύματά τους σε κάθε κατεύθυνση.

9-15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014, ΚΑΤΩ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ 
ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΓΑΛΑΞΙΑΣ»

ΠΡΩΤΟΣ Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Ο Αριστοτέλης είναι το πιο 
διάσημο πρόσωπο των 
τελευταίων 6.000 ετών, 
σύμφωνα με λίστα που πα-
ρουσίασε το Tεχνολογικό 
Iνστιτούτο της Μασαχου-
σέτης (ΜΙΤ), ξεπερνώντας 
ακόμη και τον Ιησού Χριστό.
Στη δεύτερη θέση ακολου-
θεί ο Πλάτωνας ενώ στην 
πρώτη δεκάδα βρίσκονται 
επίσης ο Σωκράτης, ο Μέ-
γας Αλέξανδρος, ο Όμηρος 
και ο Πυθαγόρας.
Η λίστα έχει ως εξής:
 1. Αριστοτέλης
 2. Πλάτων
 3. Ιησούς Χριστός
 4. Σωκράτης
 5. Μέγας Αλέξανδρος
 6. Λεονάρντο Ντα Βίντσι

 7. Κομφούκιος
 8. Ιούλιος Καίσαρ
 9. Όμηρος
 10. Πυθαγόρας
Για τη δημιουργία της λί-
στας, το ΜΙΤ εργάστηκε σε 
ένα πρόγραμμα το οποίο 
ονόμασε «Πάνθεον» και στο 
οποίο έπρεπε να επιλεγούν 
οι πιο διάσημοι άνθρωποι 
από το 4.000 π.Χ μέχρι το 
2010, μελετώντας γεγο-
νότα και δεδομένα καταγε-
γραμμένα στην Ιστορία.
Η λίστα καταρτίστηκε αξιο-
λογώντας την πολιτιστική 
επιρροή του κάθε ιστορικού 
προσώπου, λαμβάνοντας 
υπόψη και τα γεωγραφικά 
όρια στα οποία δραστηριο-
ποιήθηκε.

MIT: Έξι Έλληνες στη λίστα με τις δέκα πιο 
διάσημες προσωπικότητες των τελευταίων 
6.000 ετών!

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
Ενημερώνουμε τους συναδέλφους που επιθυμούν να υποβάλουν φορολογική 

δήλωση εισοδήματος μέσω φοροτεχνικού γραφείου ότι ο συνεργαζόμενος με 

το Σύλλογο Λογιστής Δημ. Τσούλος αναλαμβάνει την υποβολή του  

Ε1 με κόστος 25 ευρώ.

χειμωνίδου 14 Παγκράτι, Τηλ. 210 7517198
Λασκαρίδου 75 Καλλιθέα (μετά τις 17.00), Τηλ. 210 9519788, 
Κιν. 6972 606998 (Άμεση επικοινωνία στο κινητό )

Επισκεφτείτε το Anadi.gr με κοσμήματα, 

αξεσουάρ, είδη χειτοτεχνίας, (ντεκουπάζ). 

Κωνσταντίνα Αναργύρου κόρη της 

σ/φου Ντίνας Αναργύρου.

Ευχαριστώ όλους τους
συναδέλφους που με τίμησαν με 

την ψήφο τους. 

O συν/φος 
Λάζαρος Παπανικολάου

(Κοζάνη)

αΠΟΛΥμαΝΣΕΙΣ – μΥΟΚΤΟΝΙΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΑΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ

«Ο ΓΙΩΡΓΟΣ»
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ – ΤΙΜΕΣ ΛΟΓΙΚΕΣ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΕΝΤΟΜΩΝ 
& ΤΡΩΚΤΙΚΩΝ

ΤΗΛ.: 210 762 44 36, ΚΙΝ.: 6974 064 644
Συνάδελφος

Ο Σύλλογος σύμφωνα με 
απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου καταθέτει
χρηματικό ποσό σε διάφορα 
ιδρύματα στη μνήμη κάθε 

συναδέλφου.


