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Δεν πρόκειται να προχωρήσουμε μπροστά ατε-
νίζοντας το μέλλον με πίστη και ελπίδα χαράζο-
ντας μια νέα ρότα, αφού τα παθήματα του πα-
ρελθόντος δεν μας έχουν γίνει πια μαθήματα.
Είναι καιρός με ψυχραιμία και υπευθυνότητα να 
καταδικάσουμε τη διαφθορά και τη διαπλοκή 
που είναι οι τρομερές παθογένειες του πολιτι-
κού μας συστήματος.
Έχουμε κάθε δικαίωμα να ζητήσουμε την χωρίς 
οίκτο καταδίκη εκείνων των προσώπων που 
ασχολούνται με τα κοινά και που με τις ενέργει-

ές τους, τις παρεμβάσεις τους ,τις παραλείψεις 
τους, τις διαπλοκές τους με άτομα που στερού-
νται της έξωθεν καλής διαγωγής και με οργα-
νωμένα οικονομικά συμφέροντα οδήγησαν την 
χώρα και τον λαό της στα επίπεδα της ανυπο-
ληψίας ,της εξαθλίωσης, της φτώχειας, και του 
εξευτελισμού.

Άρθρο του Προέδρου
συνέχεια στη σελ.3
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Από την εφημερίδα Ποντίκι

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Η Συντακτική Επιτροπή θέλοντας να διευκο-
λύνει όλους τους συναδέλφους, όπου και 
αν κατοικούν, αποφάσισε να συγκεντρώσει 
και να παραθέσει περιληπτικά τα κατωτέρω 
θέματα, που αφορούν την απότομη και χω-
ρίς καμία οργάνωση ένταξη του ΤΑΥΤΕΚΩ 
- Τομέα Υγείας μας στον νεοϊδρυθέντα Ορ-
γανισμό ΕΟΠΥΥ, από 1/11/2012.

Α.  Ως προς τους ιατρούς διακρίνουμε 
τρεις κατηγορίες:
1) Αυτούς που είναι συμβεβλημμένοι με 
τον Οργανισμό και στους οποίους δεν κα-
ταβάλλουμε καμμία αμοιβή.
Οι ιατροί αυτοί αναφέρονται στην λίστα των 
ιατρών του ΕΟΠΥΥ την οποία μπορείτε να 
βρείτε είτε από την ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ 
(βλέπε κατωτέρω), είτε από τα ΚΕΠ της πε-
ριοχής σας. 
Αυτοί οι ιατροί δέχονται μέχρι 200 ασθε-
νείς τον μήνα. Πέραν αυτών οι επόμενοι 
ασθενείς καταβάλουν αμοιβή (10-30 
ευρώ).
2) Αυτούς που είναι συμβεβλημμένοι με 
τον Οργανισμό μόνο για να συνταγογρα-
φούν.
Αυτούς τους πληρώνουμε με μίνιμουμ 10 
ευρώ με απόδειξη. Τα χρήματα αυτά δεν τα 
εισπράτουμε από τον Οργανισμό. 
Για τον εντοπισμό των ιατρών αυτών  απαι-
τείται επικοινωνία με τον ιατρό.
3) Όσοι δεν είναι ασφαλισμένοι με τον 
Οργανισμό, πληρώνονται κανονικά από 
τους ασφαλισμένους, η σχετική δαπάνη 
όμως δεν αναγνωρίζεται από τον ΕΟΠΥΥ.

Β.  Ως προς τα φαρμακεία διακρίνουμε 

τρεις κατηγορίες:
1) Τα συμβεβλημένα φαρμακεία τα οποία 
εκτελούν τις ηλεκτρονικές συνταγές των 
ιατρών και εισπράττουν το 25% της αξίας 
των φαρμάκων (υπάρχουν και περιπτώσεις 
καταβολής του 10% ή 0% της αξίας των 
φαρμάκων κατά περίπτωση).
2) Τα μη συμβεβλημένα φαρμακεία στα 
οποία καταβάλλεται η αξία των φαρμάκων 
και στην συνέχεια υποβάλλεται στον Οργα-
νισμό για τη σχετική αποζημίωση.
3) Τα φαρμακεία του Οργανισμού στα 
οποία η παροχή φαρμάκων είναι δωρεάν.

Γ. Ως προς τα Εργαστήρια εξετάσεων, 
Κλινικές και Νοσοκομεία για εξετάσεις :
1) Αν η εντολή είναι από συμβεβλημμένο 
με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό και το εργαστήριο είναι 
και αυτό συμβεβλημένο, καταβάλλεται από 
τον ασφαλισμένο το 15% της αξίας των 
εξετάσεων. (Αναμένεται ότι μπορεί να αυ-
ξηθεί σε 30%)
2) Αν η εντολή για εξετάσεις είναι από μη 
συμβεβλημμένο ιατρό η δαπάνη καταβάλ-
λεται εξ ολοκλήρου από τον ασφαλισμένο.

Δ. Τέλος ως προς την είσοδο σε Νοσοκο-
μείο ή Κλινική:
1) Αν το Νοσοκομείο ή η Κλινική είναι συμ-
βεβλημένη με τον ΕΟΠΥΥ η δαπάνη κατα-
βάλλεται από τον Οργανισμό απευθείας στο 
Νοσοκομείο ή την Κλινική (δηλ. ο ασφαλι-
σμένος δεν συμμετέχει στη δαπάνη). 
Εάν ο ασφαλισμένος έχει δημιουργήσει 
πρόσθετα έξοδα τότε ακολουθεί τη διαδικα-
σία διεκδίκησής τους από την ΑΧΑ Ασφαλι-
στική, σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέ-

ρονται στον ΟΔΗΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ Νο 1 
2) Αν το Νοσοκομείο ή Κλινική δεν είναι 
συμβεβλημένη, τότε η δαπάνη καταβάλλε-
ται εξ ολοκλήρου από τον ασφαλισμένο.
Σημειώνεται ότι το μεγαλύτερο μέρος των 
Ιδιωτικών Νοσοκομείων και Κλινικών 
έχει ήδη συμβληθεί με τον ΕΟΠΥΥ, όπως 
τα Νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ, ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ, 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (Αθήνα – Θεσσαλονί-
κη), ΙΑΣΩ (Αθήνα – Λάρισα), ΒΙΟΙΑΤΡΙ-
ΚΗ, EUROMEDICA, CRETA INTERCLINIC 
Ηράκλειο Κρήτης, ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΘΕΡΑΠΕΥ-
ΤΗΡΙΟ Πατρών, ΑΤΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ, 
ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, 
ΡΕΑ Μαιευτήριο, ΩΝΑΣΕΙΟ κ.α.
Για την εύρεση των ιατρών όλων των ει-
δικοτήτων στην περιοχή σας θα πρέπει να 
συμβουλευτείτε την ιστοσελίδα του Τομέα 
Υγείας www.taapt.gr ή την ιστοσελίδα του 
ΕΟΠΥΥ www.eopyy.gov.gr και στην συνέ-
χεια να επιλέξετε (Συμβεβλημένοι Προμη-
θευτές Υγείας ΕΟΠΥΥ new.)
Θα εμφανισθεί ο χάρτης της χώρας μας και 
ένας πίνακας από όπου θα επιλέξετε την 
περιοχή σας, και την  ειδικότητα του ιατρού 
που επιθυμείτε, και θα εμφανισθούν όλοι οι 
συμβεβλημένοι ιατροί με τα στοιχεία τους.
Την  ίδια διαδικασία ακολουθείτε και για 
τον εντοπισμό στην περιοχή μας των εργα-
στηρίων για εξετάσεις, φυσιοθεραπευτών, 
Κλινικών, Νοσοκομείων κλπ.
Θεωρούμε ότι μία τηλεφωνική επικοι-
νωνία με ιατρούς και εργαστήρια αν είναι 
συμβεβλημένοι ή οχι είναι απαραίτητη 
πριν τα επισκεφθείτε.

Από την Συντακτική Επιτροπή

Με συντελεστές 5% έως 20% 
το νέο κούρεμα στις συντάξεις

Η νέα κλίμακα μειώ-
σεων των συντάξεων, 
με ποσοστά παρακρά-
τησης 5%-20%, από 
1.1.2013 έχει ως εξής: 
- 5% για άθροισμα συ-

ντάξεων (κύριων και επικουρικών) από 1.000 
έως 1.500 ευρώ, χωρίς το τελικό ποσό να 
υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ. 
- 10% από 1.501 έως 2.000 ευρώ, με το τε-
λικό ποσό μετά την παρακράτηση να μην υπο-
λείπεται των 1.425,01 ευρώ. 
- 15% από 2.001 ευρώ έως 3000 ευρώ, με 
το ποσό που απομένει μετά την παρακράτηση 
να μη μειώνεται κάτω από τα 1.800,01 ευρώ. 
- 20% από 3.001 ευρώ και άνω, με το ποσό 
που απομένει μετά την παρακράτηση να μη μει-
ώνεται κάτω από τα 2.550,01 ευρώ. 
Επί αθροίσματος συντάξεων το ποσό της μεί-
ωσης επιμερίζεται αναλογικά σε κάθε σύνταξη 
και αποτελεί έσοδο του οικείου ασφαλιστικού 
φορέα ή τομέα. Για τον υπολογισμό του πο-
σοστού της μείωσης λαμβάνεται υπόψη το 
καταβλητέο ποσό σύνταξης ή συντάξεων στις 
31.12.2012 μετά τις μειώσεις και τις παρα-
κρατήσεις της ειδικής εισφοράς συνταξιού-
χων. 
Παραδείγματα: Συνταξιούχος με άθροισμα συ-
ντάξεων (μετά τις μειώσεις που ισχύουν και θα 
συνεχίσουν να γίνονται) ύψους 1.700 ευρώ 
θα χάνει 170 ευρώ τον μήνα ή 2.040 ευρώ 
τον χρόνο, δηλαδή επιπλέον 1,2 συντάξεις. 
Συνταξιούχος με άθροισμα συντάξεων 2.300 
ευρώ θα χάνει 345 ευρώ τον μήνα ή 4.140 
ευρώ τον χρόνο (1,8 συντάξεις). 
Υπενθυμίζεται ότι καταργούνται από 
1.1.2013 τα επιδόματα και τα δώρα εορτών 
Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επί-
δομα αδείας για τους συνταξιούχους και βοη-
θηματούχους όλων των φορέων και τομέων 
κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Σελ. 5614-5616



 ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

2 Ειδήσεις

Εντυπωσιακή υποδοχή έτυχε από τους Συναδέλφους μας 
η κάρτα Υγείας «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ» του Συλλόγου μας για τα 
μέλη. Ήδη έχει φτάσει στα γραφεία του Συλλόγου ένας 
αριθμός αιτήσεων για την νέα κάρτα, όπου αναφέρονται 
και τα προστατευμένα μέλη που υπάγονται στην κάρτα και 
που η κάλυψή τους αρχίζει από την ώρα άφιξης της αίτη-
σης στα γραφεία του Συλλόγου.
Με την ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ έχετε ειδικά προ-
νόμια & παροχές στα μεγαλύτερα Νοσοκομεία της Χώ-
ρας:
• Όμιλος Υγεία (Υγεία, Γενική Κλινική Μητέρα, Μητέρα 
ΠΑΙΔΩΝ, Πολυκλινική Αθηνών, Πολυκλινική Περιστερί-
ου). 
• Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, Βιοκλινική, Doctor’s 
Hospital, Mediterraneo Hospital, Νέο  Αθήναιον κα Νο-
σοκομεία σε όλη την Ελλάδα. 
• Διαγνωστικά Κέντρα & Νοσοκομεία Euromedica σε όλη 
την Ελλάδα. 
• Οφθαλμολογικό Διαγνωστικό Κέντρο Όρασις. 
• Δίκτυο Γιατρών όλων των ειδικοτήτων σε όλη την Ελλά-
δα μόνο με 20€. 
Με την ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ έχετε σημαντικά 
προνόμια σε Νοσοκομεία & Διαγνωστικά Κέντρα όλης 
της χώρας όπως:
• Όμιλος Υγεία (Υγεία, Γενική Κλινική Μητέρα, Μητέρα 
ΠΑΙΔΩΝ, Πολυκλινική Αθηνών, Πολυκλινική Περιστερί-
ου). 
• Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, Βιοκλινική, Doctor’s 
Hospital, Mediterraneo Hospital, Νέο  Αθήναιον κα Νο-
σοκομεία σε όλη την Ελλάδα. 
• Διαγνωστικά Κέντρα & Νοσοκομεία Euromedica σε όλη 
την Ελλάδα. 
• Οφθαλμολογικό Διαγνωστικό Κέντρο Όρασις. 
• Δίκτυο Γιατρών όλων των ειδικοτήτων σε όλη την Ελλά-
δα μόνο με 20€. 
• Δωρεάν Γιατρούς πολλών ειδικοτήτων.

• Διαγνωστικές Εξετάσεις σε τιμές Δημοσίου.
• Δωρεάν Διαγνωστικές Εξετάσεις με Παραπεμπτικό.
• Δωρεάν 2  Ετήσια Check Up.
• Εκπτώσεις σε Νοσηλεία.
• Δωρεάν Χρήση Ασθενοφόρου σε Περίπτωση Νοσηλεί-
ας.
• Συνταγογράφηση Φαρμάκων & Εξετάσεων με 10€.
• Δεκτά Παραπεμπτικά ΕΟΠΥΥ και όλων των Ταμείων.
• Δυνατότητα Ετοιμασίας Φακέλου για Δεύτερη Γνώμη 
στο εξωτερικό.
•  Προετοιμασία νοσηλείας στο εξωτερικό.
  

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η 24ωρη ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ

801-11-22277 (από σταθερό)
210-41-30077 (από κινητό)

ΠΑΡΕΧΕΙ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΠΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕ-
ΝΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟΥΣ 
ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, ΤΑ 
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑΤΡΩΝ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΟΥΣ
Όπου και αν είστε ότι και αν θέλετε από ιατρικής απόψεως 
μια επικοινωνία με το Τηλεφωνικό Κέντρο θα σας λύσει 
το πρόβλημα.
Παραδείγματα:
1) Αναζητείτε γιατρό σε κάποια περιοχή, είτε για εξέ-
ταση, είτε για συνταγογράφηση; Επικοινωνείτε με το 
Κέντρο το οποίο σας ενημερώνει για τους γιατρούς της 
περιοχής και στην συνέχεια το Κέντρο επικοινωνεί με τον 
γιατρό, κανονίζει το ραντεβού και σας ειδοποιεί. (Αμοιβές 
ιατρών γενικώς 20 ευρώ με απόδειξη)
2) Νιώθετε κάποια αδιαθεσία οποιαδήποτε στιγμή του 

24ώρου; Επικοινωνείτε με το Κέντρο, συνομιλείτε με γι-
ατρό για τις πρώτες βοήθειες, και αν χρειάζεται το Κέντρο 
θα σας στείλει ασθενοφόρο για την τυχόν μεταφοράς σας 
στο Νοσοκομείο της αρεσκείας σας.
3) Επιθυμείτε να μεταβείτε στο εξωτερικό για θεραπεία 
ή επέμβαση;. Το Κέντρο θα αναλάβει όλη τη γραφειοκρα-
τική δουλειά, επικοινωνία με τη Μονάδα του εξωτερικού, 
μεταφράσεις, αν χρειασθείτε μεταφραστή θα φροντίσει 
για αυτό, τη διαμονή στο εξωτερικό, τόσο του ασθενούς 
όσο και των συνοδών κλπ. (Οι δαπάνες επιβαρύνουν το 
μέλος)
4) Βρίσκεστε σε κάποιο σημείο (π.χ. νησί) και απαιτείται 
η άμεση μεταφορά σας ή του/των προστατευόμενου/
ων μέλους/ών σας σε Νοσοκομείο; Επικοινωνείτε με το 
Κέντρο και εκείνο θα φροντίσει για τη μεταφορά σας με 
ελικόπτερο δωρεάν.
Όποια απορία και αν έχετε παρακαλούμε να επικοινωνείτε 
με το Τηλεφωνικό Κέντρο και ΟΧΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ

Σε ποιους απευθύνεται η κάρτα Υγείας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ;
Απευθύνεται σε όλους Ανεξαρτήτου Ηλικίας και Κατάστα-
σης Υγείας. Η Κάρτα μπορεί να είναι Ατομική δηλαδή να 
καλύπτει μόνο ένα Άτομο ή Οικογενειακή όπου μπορεί να 
καλύπτει όλη την οικογένειά σας μέχρι 10 άτομα. Η ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΑΣ Οικογενειακή μπορεί να καλύπτει τον/την σύζυγό 
σας, τα ανύπαντρα παιδιά σας μέχρι 30 ετών, αλλά και 
τους ηλικιωμένους γονείς και των δύο συζύγων.

Ιδιαίτερη προσοχή παρακαλούμε να δοθεί στην επιβε-
βαίωση των υπογραφών σας στην αίτηση από ένα Κα-
τάστημα της Τραπέζης ή από ενα ΚΕΠ και την αναγραφή 
του τραπεζικού σας λογαριασμού. Παρατείνεται μέχρι 
10/12/12 η αποστολή των αιτήσεων για τη χορήγηση 
της κάρτας Υγείας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ.

ΛΙΣΤΑ 2.219 ΙΑΤΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ

ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ

ΑΤΤΙΚΗ

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ 3

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 36

ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 8

ΑΓΙΟΣΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5

ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2

ΑΘΗΝΑΚΕΝΤΡΟ 63

ΑΙΓΑΛΕΩ 12

ΑΚΡΟΠΟΛΗ 1

ΑΛΙΜΟΣ 14

ΑΛΣΟΥΠΟΛΗ 1

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 46

ΑΜΦΙΑΛΗ 1

ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ 2

ΑΝΟΙΞΗ 2

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 2

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ 8

ΑΧΑΡΝΑΙ 1

ΑΧΑΡΝΕΣ 2

ΒΑΡΗ 1

ΒΟΥΛΑ 17

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ 1

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 12

ΒΥΡΩΝΑΣ 11

ΓΑΛΑΤΣΙ 20

ΓΕΡΑΚΑΣ 4

ΓΚΥΖΗ 4

ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 5

ΓΛΥΦΑΔΑ 53

ΓΛΥΦΑΔΑ ΑΝΩ 2

ΓΟΥΔΙ 2

ΔΑΦΝΗ 6

ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ 1

ΔΡΟΣΙΑ 3

ΕΛΕΥΣΙΝΑ 5

ΕΛΛΗΝΙΚΟ 8

ΕΞΑΡΧΕΙΑ 3

ΖΩΓΡΑΦΟΥ 10

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 21

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 3

ΚΑΛΑΜΑΚΙ 1

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 24

ΚΑΛΟΓΡΕΖΑ 3

ΚΑΛΥΒΙΑ 1

ΚΑΡΕΑΣ 1

ΚΕΡΑΤΕΑ 1

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ 12

ΚΗΦΙΣΙΑ 16

ΚΟΛΩΝΑΚΙ 30

ΚΟΛΩΝΟΣ 4

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ 15

ΚΟΡΩΠΙ 8

ΚΥΨΕΛΗ 10

ΛΑΓΟΝΗΣΙ 1

ΛΑΥΡΙΟ 2

ΛΙΟΣΙΑ ΑΝΩ 1

ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ 1

ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 2

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 2

ΜΑΡΟΥΣΙ 50

ΜΕΓΑΡΑ 2

ΜΕΛΙΣΣΙΑ 7

ΜΕΝΙΔΙ 4

ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 1

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 1

ΜΟΣΧΑΤΟ 7

ΜΟΥΣΕΙΟ 1

ΜΠΟΥΡΝΑΖΙ 1

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ 15

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 18

ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ 2

ΝΕΑ ΜΑΚΡΗ 3

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 38

ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ 1

ΝΕΑ ΦΙΛΟΘΕΗ 1

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ 13

ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ 12

ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 4

ΝΙΚΑΙΑ 10

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 21

ΠΑΙΑΝΙΑ 7

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 23

ΠΑΛΛΗΝΗ 10

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ 1

ΠΑΤΗΣΙΑ 18

ΠΕΔΙΟΝ ΑΡΕΩΣ 1

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 85

ΠΕΡΑΜΑ 2

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 43

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 2

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 9

ΠΕΥΚΗ 9

ΠΙΚΕΡΜΙ 1

ΠΛ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ 1

ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΒΙΛΗ 9

ΠΟΛΥΓΩΝΟ 1

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1

ΡΑΦΗΝΑ 6

ΡΕΝΤΗΣ 1

ΣΑΛΑΜΙΝΑ 1

ΣΕΠΟΛΙΑ 1

ΣΠΑΤΑ 4

ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ 1

ΣΥΝΤΑΓΜΑ 2

ΥΜΗΤΤΟΣ 2

ΧΑΪΔΑΡΙ 10

ΧΑΛΑΝΔΡΙ 42

ΧΑΛΑΝΔΡΙ + ΚΕΝΤΡΟ 1

ΧΙΛΤΟΝ 1

ΧΟΛΑΡΓΟΣ 17

ΨΥΧΙΚΟ 5

ΩΡΩΠΟΣ 1

ΝΈΟ ΦΑΛΗΡΟ 1

ΚΟΥΚΑΚΙ 1

ΑΘΗΝΑ 1,091

ΓΕΝΙΚΟΣΥΝΟΛΟ 2,214

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΑΓΡΙΝΙΟ 22

ΑΙΓΙΝΑ 1

ΑΙΓΙΟ 3

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 1

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 19

ΑΛΜΥΡΟΣ 1

ΑΜΑΛΙΑΔΑ 5

ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ 1

ΑΜΦΙΣΣΑ 3

ΑΝΤΙΚΥΡΑ 1

ΑΡΓΟΣ 10

ΑΡΤΑ 7

ΑΤΑΛΑΝΤΗ 3

ΒΕΡΟΙΑ 19

ΑΛΜΥΡΟΣ 1

συνέχεια στη σελ.9
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Πραγματοποιήθηκε στις 17 Οκτωβρίου η ενημερωτι-
κή συγκέντρωση των Συναδέλφων στα γραφεία του 
Συλλόγου Προσωπικού της Τραπέζης με την συμμε-
τοχή πολλών Συναδέλφων. 
Τη συγκέντρωση προλόγισε ο Πρόεδρος του Συλλό-
γου Αγ.Βουτυράς και παρεβρέθηκαν και απηύθυναν 
χαιρετισμό οι:
• Συν/φος Νίκος Μουλίνος Πρόεδρος της ΑΓΣΣΕ
• Συν/φος Ιγνάτιος Πλιάκος Πρόεδρος της ΟΣΤΟΕ
• Συν/φος Τάσος Γκιάτης Πρόεδρος του Συλλόγου 
Προσωπικού
• Συν/φος Μανώλης Βογιατζάκης Πρόεδρος του Συλ-
λόγου Συνταξιούχων της ΕΜΤΕ
• Συν/φος Αντώνιος Ντίνος Πρόεδρος του Συλλόγου 
Συνταξιούχων της ΙΛΤΕ

Κύριος ομιλητής από τον Σύλλογο ήταν ο Α’ Αντι-
πρόεδρος Γιάννης Ιορδανίδης, ο οποίος ενημέρωσε 
τα μέλη για όλες τις εξελίξεις των θεμάτων μας που 
αφορούν τόσο στον τομέα Υγείας όσο και στον τομέα 
των Συντάξεων. 
Επίσης οι Συνάδελφοι ενημερώθηκαν και για τις λοι-
πές δραστηριότητες του Συλλόγου που αφορούν τους 
τομείς Επικοινωνίας, Ενημέρωσης, Εκδηλώσεων και 
Προσφορών του Συλλόγου.
Στην συγκέντρωση παρευρέθηκε και έδωσε σχετικές 
απαντήσεις και ο Γεν.Διευθυντής της Ασφαλιστικής 
εταιρείας ELG ως προς την κάρτα Υγείας «ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΑΣ» και ως προς το ομαδικό ασφαλιστήριο που δι-
απραγματεύεται ο Σύλλογος για τα μέλη του και που 
θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα, ίσως και στο επόμενο 

φύλλο της εφημερίδας μας.
(Λεπτομέρειες για την κάρτα στην σελ.2)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Ανακοινώθηκε η συμφωνία CA-Alpha
για Εμπορική
Την υπογραφή σύμβασης για την πώληση στην 
Alpha Bank ολόκληρου του ποσοστού που 
κατέχει στην Εμπορική ανακοίνωσε η Credit 
Agricole. 
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του γαλ-
λικού τραπεζικού ομίλου, η συμφωνία εγκρί-
θηκε από το διοικητικό συμβούλιο της Credit 
Agricole στις 15 Οκτωβρίου. 
Η Credit Agricole και η Alpha Bank στοχεύουν 
να ολοκληρώσουν την πώληση μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2012, υπό την αίρεση της έγκρι-
σης των αρμόδιων αρχών. Οι όροι και οι προ-
ϋποθέσεις της συναλλαγής έχουν ήδη εγκριθεί 
από τα διοικητικά συμβούλια της Alpha Bank 
και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερό-
τητας, τονίζεται στην ανακοίνωση. 

Η Alpha Bank, από την πλευρά της, ανα-
κοίνωσε: “Τη 16η Οκτωβρίου 2012, υπέ-
γραψε μετά της Crédit Agricole S.A. σύμ-
βαση εξαγοράς του συνόλου των μετοχών 
της Εμπορικής Τραπέζης Α.Ε. και κυριό-
τητος της Crédit Agricole S.A., υπό τους 
βασικούς όρους που περιγράφονται στην, 
από 1ης Οκτωβρίου 2012, προηγούμενη 

ανακοίνωσή της. 

ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

Η κοινή γνώμη είναι τρομερά οργισμένη με τις 
καθημερινές αποκαλύψεις σκανδάλων επίορκων 
δημοσίων προσώπων. Απαιτεί την άμεση κάθαρ-
ση και καταδίκη των υπευθύνων με βάση τους θε-
σμούς και όχι με επαναστατικά λαϊκά δικαστήρια.
Πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι μας ότι θα δώ-
σουμε μάχη σκληρή για να αποτινάξουμε αυτό 
το σαθρό περιβάλλον που μας έχει εγκλωβίσει, 
που τόσο απροκάλυπτα επιζητεί να καταστήσει τη 
χώρα μας σαν τριτοκοσμική μπανανία .

Ο αγώνας μας θα είναι σκληρός και ενδεχομένως 
και άνισος επειδή τα διαπλεκόμενα οικονομικά 
συμφέροντα διαθέτουν μεγάλη δύναμη για αυτό 
απαιτείται συστράτευση με ομοψυχία από όλους 
μας.
Πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα ο λαός να μάθει όλη 
την αλήθεια για τη σημερινή μας κατάντια ,να τι-
μωρηθούν υποδειγματικά οι αποδεδειγμένοι βά-
σει στοιχείων ένοχοι και να προστατευθούν οι 
αθώοι.
Μόνο έτσι ο λαός μετά την καταδίκη των υπευθύ-
νων ,των επιόρκων και ενόχων θα μπορέσει να 

προχωρήσει μπροστά με κοινωνική συνοχή και 
ειρήνη.

Οι Έλληνες είναι λαός υπερήφανος με παράδοση 
και αξίες, έχουν πολιτισμό και ιστορία, και δε θα 
επιτρέψουν και ούτε θα ανεχθούν να εξακολου-
θήσουν να ασελγούν βάναυσα το ανίκανο και διε-
φθαρμένο πολιτικό σύστημα και τα διαπλεκόμενα 
ισχυρά οικονομικά συμφέροντα .
Δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας, οι επίορκοι 
κλέφτες και τα λαμόγια.

συνέχεια άρθρου Προέδρου από σελ.1

Από την ενημερωτική συγκέντρωση του 
Συλλόγου της 17/10/2012

Kεντρικό: Λεωφ.Συγγρού 328-330   176 73 Καλλιθέα   
Τηλ.Κέντρο: 210-95.95.215 Fax: 210-95.15.120 
www.athensvision.gr 
Aμαρουσίου: 
Λ. Κηφισίας 76 & Πάρνωνος  151 25 Μαρούσι
(είσοδος από την οδό Πάρνωνος) Τηλ.: 210-61.25.325   
Fax: 210-61.22.570 
• 1 Δωρεάν Ετήσιο Οφθαλμολογικό Έλεγχο από 55-75 
Ετών
• 1 Δωρεάν Οφθαλμολογικό Έλεγχο Διόρθωσης Μυωπί-
ας, Αστιγματισμού, Υπερμετρωπίας, Πρεσβυωπίας
• Απλό Οφθαλμολογικό Έλεγχο 40€ (πλήρες Ιστορικό, 
Κερατομετρία, Μελέτη Βυθού, Μέτρηση Οπτικής Οξύτητας, 
Τονομέτρηση, Εξέταση Σχισμοειδή Λυχνία
• Πλήρη Οφθαλμολογικό Έλεγχο 70€ (Πλήρες Ιστορικό, 
Κερατομετρία, Μέτρηση Οπτικής Οξύτητας, Τονομέτρηση, 
Εξέταση Στον Σχισμοειδή Λυχνία, Μέτρηση Με Occular 
Vesponse Analyser, Μέτρηση Βυθού, Διάθλαση, Συνταγο-
γράφηση Γυαλιών)
• 10% Στις Οφθαλμολογικές Επεμβάσεις
• 24ωρη Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Στο 210-9595215
• Κατ’ Οίκον Εξέταση
• 30% Έκπτωση Σε Ειδικές Εξετάσεις

NEA ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
με την κάρτα υγείας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ

Ο Πρόεδρος 
της ΑΓΣΣΕ 
συν/φος 
Ν.Μουλίνος 

Ο Προέδρος της 
ΟΣΤΟΕ συν/φος 
Ιγν.Πλιάκος

ΕΚΛΕΙΣΕ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ DEAL
Στην Alpha Bank η Εμπορική - Μεταβίβαση έως 31/12

ΠΑΡΟΧΕΣ ATHENS 
VISION

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ξεκαθαρίσθηκε από την 
Τράπεζα ότι οι υπαγόμενοι 
συνάδελφοι στη ρύθμιση 

του ειδικού επιτοκίου (7%) 
των ληφθέντων κατανα-
λωτικών δανείων βάσει 

της Επιχειρησιακής Σύμβασης Προσωπικού 
είναι μόνο οι συνάδελφοι που έλαβαν Α-700 

Προσωπικού κατά το παρελθόν.
Σημειώνεται ότι η προσπάθεια του Συλλόγου 
για βελτίωση των όρων διευκόλυνσης των 
Συναδέλφων έτι περαιτέρω, ως προς τις 

οφειλές τους, συνεχίζεται.



4 Ειδήσεις

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΟΠΥΥ

15/10/2012

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προσπάθεια που καταβάλει τόσο 
η ΟΤΟΕ όσο και η ΟΣΤΟΕ και οι Σύλλογοι των Τραπεζών 
(εργαζομένων και συνταξιούχων) για τη μη υπαγωγή μας 
στον ΕΟΠΥΥ. Ήδη η ΟΤΟΕ ολοκλήρωσε και κατέθεσε θε-
τική αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητος για το νέο Ταμείο 
Υγείας των Τραπεζοϋπαλλήλων και ξεκίνησε την σύνταξη 
των σχετικών Καταστατικών και Κανονισμών για το νέο 
Ταμείο.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟ-
ΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Η ΟΤΟΕ κατέθεσε στις 27/9/2012 στους Υπουργούς Οι-
κονομικών, Εργασίας και Υγείας την αναλογιστική μελέτη 
για τα Ταμεία Υγείας των Τραπεζών που ανήκουν στο ΤΑΥ-
ΤΕΚΩ.
Η μελέτη αποδεικνύει τη βιωσιμότητα των παραπάνω Τα-
μείων σε βάθος χρόνου 50 ετών, χωρίς τη χρηματοδότη-
ση του κράτους. Η μελέτη έγινε σύμφωνα με τους Νόμους 
4052/12 και 4075/12, προκειμένου τα παραπάνω Ταμεία 
να εξαιρεθούν οριστικά από την ένταξή τους στον ΕΟΠΥΥ 
και να μετατραπούν αυτοδίκαια σε Ν.Π.Ι.Δ, όπως ορίζεται 
ρητά στους παραπάνω Νόμους. Δυστυχώς, όμως, φαίνεται 
ότι, σ’ αυτή τη χώρα οι Νόμοι που ψηφίζονται από το Ελληνι-
κό Κοινοβούλιο παραβιάζονται πρώτα από τους Υπουργούς 
και τις Κυβερνήσεις.

(Δελτίο Τύπου της ΟΤΟΕ στην σελ.8)

Αιφνιδιαστικά και πέραν του πλαισίου των Νόμων η Κυ-
βέρνηση δήλωσε ότι προτίθεται να καταθέσει Νόμο για 
την ένταξη των Ταμείων Ασθενείας των Τραπεζοϋπαλ-
λήλων των υπαγομένων στο ΤΑΥΤΕΚΩ, κατ’αρχήν, στον 
ΕΟΠΥΥ.
Οι αντιδράσεις μας είναι και μεγάλες και σοβαρές καθότι 
στο χώρο μας δεν καταβάλλεται κανένας κοινωνικός πό-
ρος. Τα διαθέσιμα των Ταμείων μας προέρχονται από τους 
εργαζομένους και τους εργοδότες, και επομένως εμείς 
πρέπει να αποφασίσουμε .

• Τελευταίες εξελίξεις 19/10/2012
Παρασκευή βράδυ

Με τροπολογία του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, 
στο σχέδιο νόμου που συζητείται στην Επιτροπή Οικονομι-
κών Υποθέσεων της Βουλής και αφορά την κύρωση Πρά-
ξων Νομοθετικού Περιεχομένου για επείγοντα μέτρα εφαρ-
μογής του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, γίνεται η ένταξη 
των εν ενεργεία ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των 
προστατευόμενων μελών των οικογενειών τους που ανή-
κουν στον Τομέα Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστε-
ως, Γενικής και American Express.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ- ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Τροποποίηση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 
του άρθρου 3 του νόμου 3986/2011 «Επείγοντα Μέτρα 
Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2012-2015» (Α΄ 152), όπως ισχύει.», της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατάργηση ελά-
χιστου ποσοστού Ελληνικού Δημοσίου σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, 
ΟΠΑΠ, ΟΔΙΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ, ΕΛΤΑ, Οργανισμό Λιμένος 
Πειραιώς, Θεσσαλονίκης, Αλεξανδρούπολης, Βόλου, 
Ελευσίνας, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Καβάλας, Κέρκυ-
ρας, Λαυρίου, Πατρών και Ραφήνας, καθώς και κατάργηση 
του άρθρου 11 του ν. 3631/2008 (Α’ 6)» και άλλες επεί-
γουσες ρυθμίσεις.
 
Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 

Άρθρο ….
Ρυθμίσεις εφαρμογής του ν.4046/2012

και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις  
  
1. α. Στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) από 1.11.2012 εντάσσονται ο Κλάδος 
Υγείας του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων 
(Ε.Τ.Α.Α.) καθώς και οι Τομείς Ασθένειας Προσωπικού 
ΕΤΒΑ, Προσωπικού Εμπορικής Τραπέζης της Ελλάδος και 
Ασθένειας Προσωπικού  Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και 
American Express του Κλάδου Υγείας του Ταμείου Ασφάλι-

σης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέ-
λειας (Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.), ως προς τις παροχές υπηρεσιών 
υγείας σε είδος, καθώς και οι κάθε μορφής μονάδες υγείας 
με το σύνολο του εξοπλισμού τους, εφαρμοζόμενων αναλό-
γως των άρθρων 44, 45, 46 και 47 του ν.4075/2012 (Α’ 
89).
               
Τελικά στις 30/10/2012 ψηφίστηκε η ως άνω διάταξη 
βάσει της οποίας γίνεται η ένταξη μας στον ΕΟΠΥΥ. Ενα 

ακόμα βήμα πίσω στον τομέα της υγείας μας που τον 
έχουμε χρυσοπληρώσει.

ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Στιγμιότυπα από την συγκέντρωση της 24/10/2012

ΝΙΚΗ ιστορικής σημασίας κατέγραψε η ΟΤΟΕ   31/10/2012
Mε τον αγώνα των εργαζομένων και των συνταξιούχων των Τραπεζών υπερασπίζοντας αποτελεσματικά τα Ταμεία Υγείας των Τραπεζοϋπαλλήλων.
Η Βουλή ψήφισε και καταψήφισε με 143 OXI την Τροπολογία της Ντροπής έναντι 136 που ψήφισαν NAI. 
Το δίκιο της ΟΤΟΕ, των εργαζομένων και των συνταξιούχων, η δύναμη, η αποφασιστικότητα και ο αγώνας του κλάδου δικαιώθηκαν, γεγονός που δημιουργεί ευνοϊκές προϋποθέσεις για 
τη δημιουργία του Ενιαίου Ταμείου Υγείας των Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΥΤ). 

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2012 
ΩΡΑ 14:30

Δελτίο  Τύπου
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΚΑΙΩΘΗΚΕ

ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΤΗΚΕ
Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΗ ιστορικής σημασίας κατέγραψε η ΟΤΟΕ με 
τον αγώνα των εργαζομένων και των συνταξιούχων 
των Τραπεζών υπερασπίζοντας αποτελεσματικά τα 

Ταμεία Υγείας των Τραπεζοϋπαλλήλων.

Η Βουλή ψήφισε 
και καταψήφισε με 143 OXI 

την Τροπολογία της Ντροπής 
έναντι 136 που ψήφισαν NAI

Το δίκιο της ΟΤΟΕ, των εργαζομένων και των συνταξιού-
χων, η δύναμη, η αποφασιστικότητα και ο αγώνας του κλά-
δου δικαιώθηκαν, γεγονός που δημιουργεί ευνοϊκές προϋ-
ποθέσεις για τη δημιουργία του Ενιαίου Ταμείου Υγείας των 
Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΥΤ).
Οι εργαζόμενοι στις Τράπεζες μαζί με τους συνταξιούχους, 
έδειξαν τη αποφασιστικότητά τους στην Κυβέρνηση, έπει-
σαν τα Κόμματα της συμπολίτευσης (το ΠΑΣΟΚ ψήφισε 
ΟΧΙ, ενώ η ΔΗΜΑΡ ψήφισε ΠΑΡΩΝ) και της αντιπολίτευσης 
(ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – ΚΚΕ ψήφισαν ΟΧΙ) 
για το δίκιο του αγώνα τους και οδήγησαν στην καταψήφιση 
από τη Βουλή της Τροπολογίας για τα Ταμεία Υγείας.
Η ΟΤΟΕ εκφράζοντας τον κλάδο των Τραπεζοϋπαλλήλων, 
ευχαριστεί τα παραπάνω Κόμματα και όσους ακόμα στήρι-
ξαν τη δίκαιη απαίτηση των εργαζομένων και των συντα-
ξιούχων των Τραπεζών, ώστε να μην διαλυθούν τα Ταμεία 
Υγείας που χτίστηκαν αποκλειστικά με τις εισφορές εργαζο-
μένων – συνταξιούχων – εργοδοτών δεκαετίες ολόκληρες 
και επισημαίνει ότι η προσπάθεια για την ολοκλήρωση της 
δημιουργίας Ενιαίου Ταμείου Υγείας Τραπεζοϋπαλλήλων, 

θα συνεχιστεί με αμείωτη ένταση, γιατί άνοιξε ο δρόμος για 
την ολοκλήρωσή της..
Η ΟΤΟΕ θεωρεί, ότι, η Νίκη αυτή έχει ευρύτερη πολιτική, 
συνδικαλιστική και κοινωνική σημασία, πρέπει να εκτιμη-
θεί και να αξιοποιηθεί στις αντικειμενικές της διαστάσεις, 
χωρίς, όμως, πανηγυρισμούς και χαλάρωση, αλλά με πε-
ρίσκεψη, συσπείρωση και αγωνιστική ετοιμότητα, γιατί οι 
επιθέσεις σε βάρος των εργαζομένων και των συνταξιού-
χων ελλοχεύουν και όπως όλα δείχνουν θα συνεχισθούν 
σε πολλά επίπεδα.
Η Κυβέρνηση πρέπει να επανεξετάσει τη στάση της και τις 
πολιτικές της επιλογές, που αφορούν στους εργαζόμε-
νους, στους συνταξιούχους και στην ελληνική κοινωνία, 
να εγκαταλείψει τις αλαζονικές επιλογές και να αναζητή-
σει άλλους τρόπους αντιμετώπισης των κοινωνικών και 
οικονομικών προβλημάτων του τόπου.
Το όπλο και η δύναμη του κλάδου μας, είναι η Ενότητά του 
και η Αγωνιστική του παρέμβαση, όπου και όταν χρεια-
σθεί, για την υπεράσπιση κατακτήσεων και δικαιωμάτων.

Το Γραφείο Τύπου της ΟΤΟΕ

Τελικά στις 30/10/2012 δεν ψηφίστηκε η ως ανω διάταξη βάσει της οποίας γίνεται η ένταξη μας στον ΕΟΠΥΥ  με ψήφους 143-136. 
Χαρήκαμε τότε αλλα αυτή η Κυβέρνηση δεν θέλει ευχαριστημένους πολίτες 

Μας πίκρανε πάλι και το ψήφισε μέσω του Πολυνομοσχεδίου. ΚΡΙΜΑ !!!!



5Ειδήσεις

Έρχονται τα τέλη κυκλοφορίας – Ποια η διαδικασία εξόφλησης 

Μέχρι το τέλος του μήνα θα «φορτωθούν» στο taxisnet τα 
ειδοποιητήρια των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων 
για το 2013. Πρόκειται για ένα ακόμη φορολογικό λογα-
ριασμό που καλούνται να πληρώσουν οι φορολογούμενοι 
μαζί με τις δόσεις του φόρου εισοδήματος και του χαρατσιού 
στα ακίνητα.
Από φέτος ο τρόπος καταβολής των τελών κυκλοφορίας 
αλλάζει ριζικά καθώς καταργείται η υποχρέωση προμήθειας 
του σχετικού σήματος. Τα τέλη θα εξοφλούνται όπως οποι-
αδήποτε άλλη φορολογική οφειλή και το μόνο αποδεικτικό 
της εξόφλησης θα είναι η απόδειξη πληρωμής τους στην 
τράπεζα, στα ΕΛΤΑ, ή στην εφορία (όσο θα υπάρχουν ακόμη 
ταμεία στις εφορίες).
Ειδικότερα με βάση το σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Πλη-
ροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) που τίθεται και τυπικά σε 
εφαρμογή τις τελευταίες ημέρες του Οκτωβρίου:
- τα ειδοποιητήρια για την πληρωμή των τελών κυκλοφο-

ρίας θα «φορτωθούν» στο taxisnet και συγκεκριμένα στην 
ηλεκτρονική υπηρεσία ειδοποίησης πληρωμών. Για όσους 
είναι πιστοποιημένοι στο taxisnet το ηλεκτρονικό ειδοποιη-
τήριο είναι και ο μοναδικός τρόπος ενημέρωσής τους για το 
τέλος κυκλοφορίας που αντιστοιχεί στο όχημά τους.
- για όσους δεν έχουν πιστοποιηθεί στο taxisnet το ειδο-
ποιητήριο θα εκτυπωθεί από τη ΓΓΠΣ και θα τους αποσταλεί 
ταχυδρομικά.
- και οι δύο παραπάνω κατηγορίες ιδιοκτητών ΙΧ θα πρέ-
πει να προσέλθουν σε κάποιο τραπεζικό κατάστημα για την 
εξόφληση του τέλους, ενώ η εξόφληση θα είναι εφικτή και 
μέσω ίντερνετ για όσους έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες 
ιντερνετικής τραπεζικής εξυπηρέτησης (web banking).
- το τέλος θα βεβαιωθεί στο όνομα κάθε ιδιοκτήτη ΙΧ, όπως 
αυτό εμφανίζεται στο αρχείο οχημάτων του taxisnet και 
εφόσον δεν εξοφληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου θα βεβαι-
ωθεί στο διπλάσιο.
- σε δεύτερη φάση θα υπάρξει ηλεκτρονική διασύνδεση των 
περιπολικών της αστυνομίας με το taxisnet προκειμένου να 
είναι εφικτός ο έλεγχος στο δρόμο για το αν έχει καταβληθεί 
ή όχι το τέλος. Στην περίπτωση που από έλεγχο στο δρό-
μο διαπιστώνεται ότι δεν έχει καταβληθεί το τέλος τότε θα 
αφαιρούνται επί τόπου οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορί-
ας του οχήματος.
Η αλλαγή στον τρόπο πληρωμής των τελών κυκλοφορίας 
γίνεται προκειμένου να εξοικονομηθούν περίπου 80 εκατ. 
ευρώ. Αυτό είναι το κόστος εκτύπωσης και ταχυδρόμησης 
ειδοποιητηρίων και παραγωγής των γνωστών σημάτων.

Να σημειωθεί ότι τα τέλη κυκλοφορίας 2013 έχουν ως 
εξής:

Επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα από την 1/11/2010 και μετά, αποκλειστικά 
με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα: 

Αντισυνταγματικές οι νέες περικοπές στις συντάξεις

Αντισυνταγματικές έκρινε, σύμφωνα με πληροφορίες, σχε-
δόν ομόφωνα η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, τις 
διατάξεις του υπουργείου Οικονομικών με τις οποίες επέρ-
χονται νέες μειώσεις από 5% έως 15% στις συντάξεις, και 
με τις οποίες ανεβαίνει από 1.1.2013 το όριο συνταξιοδό-
τησης στο 67ο έτος της ηλικίας.
Αντισυνταγματική κρίθηκε επίσης η ρύθμιση με την οποία 
από την αρχή του νέου έτους καταργούνται για τους συντα-
ξιούχους τα επιδόματα (δώρα) Χριστουγέννων και Πάσχα, 
όπως και το επίδομα θερινής άδειας. 
Ειδικότερα, η Ολομέλεια έκρινε ότι η, για πέμπτη συνεχό-
μενη φορά, μείωση των συντάξεων μέσα σε μικρό χρονικό 
διάστημα, είναι αντίθετη σε πλειάδα συνταγματικών δια-
τάξεων. Συγκεκριμένα, γνωμοδότησε ότι οι διατάξεις για 
τις μειώσεις των συντάξεων και την περικοπή των δώρων 
προσκρούουν στα άρθρα 2, 4, 22 και 25 του Συντάγματος. 
Με άλλα λόγια, προσκρούουν στη συνταγματική υποχρέ-
ωση σεβασμού και προστασίας της αξίας του ανθρώπου, 
στις αρχές της ισότητας και της αναλογικότητας και στην 
προστασία της εργασίας.
Ειδικότερα, ομόφωνα οι σύμβουλοι του Ελεγκτικού Συνε-

δρίου αποφάνθηκαν ότι είναι αντισυνταγματική η περικο-
πή των επιδομάτων (δώρων) Χριστουγέννων και Πάσχα, 
καθώς και το επίδομα θερινής αδείας από το νέο έτος και 
μετά.
Αντισυνταγματική κρίθηκε παράλληλα, με ισχυρή πλειοψη-
φία από τους δικαστές και η μείωση των συντάξεων, καθώς 
φρονούν ότι αντιμετωπίζει προβλήματα αναλογικότητας, 
δεν χρησιμοποιήθηκαν κριτήρια και γίνεται κατά άνισο τρό-
πο και χωρίς ορθή κλιμάκωση.
Την ίδια θέση περί αντισυνταγματικότητας διατύπωσαν οι 
σύμβουλοι και για την αύξηση από 1.1.2013 της ηλικίας 
όσων δικαιούνται το ΕΚΑΣ από το 60ό έτος που είναι σή-
μερα στο 65ό έτος.
Ωστόσο, συνταγματική κρίθηκε κατά πλειοψηφία η περι-
κοπή των συντάξεων των άγαμων διαζευγμένων και θυ-
γατέρων θανόντων συνταξιούχων που σύμφωνα με το 
νομοσχέδιο η ανώτατη μηνιαία σύνταξή τους θα ανέρχεται 
πλέον στα 720 ευρώ και εφόσον το ετήσιο εισόδημά τους 
δεν ξεπερνά τα 8.640 ευρώ.
Νόμιμες κρίθηκαν επίσης από την Ολομέλεια του Ε.Σ. οι 
ρυθμίσεις που αφορούν τα συνταξιοδοτικά θέματα των 
βουλευτών.
Το νομοσχέδιο που κρίθηκε αντισυνταγματικό προβλέπει, 
μεταξύ των άλλων, ότι οι συντάξεις ή το άθροισμα των συ-
ντάξεων: 1) από 1.000 έως και 1.500 ευρώ, μειώνονται 
κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό δεν μπορεί να 
υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ, 2) από 1.500,01 έως 
και 2.000 ευρώ, μειώνεται κατά 10% και το ποσό αυτό 
δεν μπορεί να υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ, 3) από 
2.000,01 ευρώ και άνω μειώνεται κατά 15% και σε κάθε 
περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να μικρότε-
ρο των 1.800,01 ευρώ.

Για τον προσδιορισμό του ποσού της σύνταξης λαμβάνε-
ται υπόψη το ποσό της σύνταξης ή των συντάξεων όπως 
αυτές θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2012 μετά όμως 
την τυχόν παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης, της 
επιπλέον εισφοράς της παραγράφου 14 του άρθρου 2 του 
Ν. 4002/2011 και των τυχόν μειώσεων που επιβλήθηκαν 
με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 1 του Ν. 
4024/2011 και του άρθρου 1 του Ν. 4051/2012.
Προβλέπεται επίσης ότι οι άγαμες και οι διαζευγμένες θυ-
γατέρες θανόντων συνταξιούχων του Δημοσίου, από την 
1η Ιανουαρίου 2013 θα λαμβάνουν ανώτατη σύνταξη 720 
ευρώ μηνιαίως, ενώ αναστέλλεται η καταβολή της σύντα-
ξής τους σε περίπτωση που οι θυγατέρες αυτές έχουν και 
άλλα εισοδήματα τα οποία υπερβαίνουν το ποσό των 8.640 
ευρώ ετησίως.
Ακόμη, από 1.1.2013 το όριο συνταξιοδότησης για 
όσους θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από την 
1.1.2013 και μετά αυξάνεται κατά δύο χρόνια, δηλαδή 
ανέρχεται στο 67ο έτος της ηλικίας τους, ενώ το όριο ηλι-
κίας του 60ού έτους ως προϋπόθεση για την καταβολή του 
επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων αυξά-
νεται από 1.1.2013 στο 65ο έτος.
Εξάλλου, από την 1.1.2013 το όριο ηλικίας για την κατα-
βολή του επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης αυξάνεται 
από το 60ό που είναι σήμερα στο 65ό έτος.
Τέλος, ως προς τους βουλευτές προβλέπει, μεταξύ των 
άλλων την κατάργηση της σύνταξής τους για «όσους απο-
κτήσουν για πρώτη φορά από εδώ και στο εξής την ιδιότη-
τα του βουλευτή ή του αιρετού οργάνου των ΟΤΑ πρώτου 
βαθμού»

Πηγή: Ναυτεμπορική

από 51 κ.ε. μέχρι 300 κ.ε. 22 €

από 301 κ.ε. μέχρι 785 κ.ε. 55 €

από 786 κ.ε. μέχρι 1071 κ.ε. 120 €

από 1071 κ.ε. μέχρι 1357 κ.ε. 135 €

από 1358 κ.ε. μέχρι 1548 κ.ε. 240 €

από 1549 κ.ε. μέχρι 1738 κ.ε. 265 €

από 1739 κ.ε. μέχρι 1928 κ.ε. 300 €

από 1929 κ.ε. μέχρι 2357 κ.ε. 660 €

από 2358 κ.ε. μέχρι 3000 κ.ε. 880 €

από 3001 κ.ε. μέχρι 4000 κ.ε. 1100 €

από 4001 κ.ε. και άνω 1320 €

Κλιμάκιο εκπομπών CO2 
(γρ./χλμ.)

Ετήσια τέλη κυκλοφορίας 
ανά γραμ. εκπομπών σε €

0 - 100 (γρ./χλμ.) 0 €

101 - 120 (γρ./χλμ.) 0,90 €

121 - 140 (γρ./χλμ.) 1,10 €

141 - 160 (γρ./χλμ.) 1,70 €

161 - 180 (γρ./χλμ.) 2,25 €

181 - 200 (γρ./χλμ.) 2,55 €

201 - 250 (γρ./χλμ.) 2,80 €

Άνω των 251 (γρ./χλμ.) 3,40 €

 Πηγή: Capital.gr

- Τέλος Οκτωβρίου θα έχουν “ανέβει” στο taxisnet 

- Άλλος ένας...φορολογικός λογαριασμός για εκατομμύρια πολίτες 

- Δεν θα προμηθευόμαστε το σήμα αλλά μόνο μια απόδειξη 

- Τι πρέπει να κάνουμε και πόσο θα μας κοστίσουν φέτος τα τέλη

Έκδοση οδηγίας για τις συντάξεις κατ’ εντολήν Σταϊκούρα  
Η μη τήρηση προτεραιότητας στη χορήγηση συντάξεων θα συνιστά πειθαρχικό 
παράπτωμα, σύμφωνα με την οδηγία που θα εκδώσει ο αρμόδιος Γενικός Διευ-
θυντής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, κατόπιν εντολής του αναπληρωτή 
υπουργού Οικονομικών, Χρήστο Σταϊκούρα. 
Ειδικότερα, η οδηγία προβλέπει ότι η προώθηση νεότερων υποθέσεων εις βά-
ρος παλαιοτέρων θα συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο θα ελέγχεται ο 
υπάλληλος. Εξαίρεση θα υπάρχει μόνο για περιπτώσεις για τις οποίες συντρέχουν 
σοβαροί λόγοι υγείας και οι οποίες θα βεβαιώνονται από τον αρμόδιο Γενικό Δι-
ευθυντή.

Στην οδηγία καθίσταται σαφές ότι οποιαδή-
ποτε ψευδής ή καταχρηστική χρήση πιστοποι-
ητικών θα επισύρει τις προβλεπόμενες από 
το νόμο κυρώσεις για όλους τους εμπλεκό-
μενους.
«Με την πιστή εφαρμογή της οδηγίας αντι-
μετωπίζεται η χρόνια παθογένεια στη σχέση 
πολιτών και κράτους» καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

Πηγή: Ναυτεμπορική
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ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ ΜΕ 
ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΑΥΤΕΚΩ κ. ΜΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗ 12/10/2012

Πραγματοποιήθηκε στις 12/10/2012 στα Κεντρικά 
Γραφεία του ΤΑΥΤΕΚΩ συνάντηση του Προεδρείου 
του Συλλόγου μας με τον Πρόεδρο του ΤΑΥΤΕΚΩ κ. 
Μπουρσανίδη .
Εκ μέρους του Συλλόγου παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος 
του Συλλόγου Αγ. Βουτυράς και ο Α’ Αντιπρόεδρος 
Γιάννης Ιορδανίδης.
Κατά τη συνάντηση ετέθη επιτακτικά το θέμα της κα-
θυστέρησης της εξόφλησης των πραγματοποιηθέ-
ντων δαπανών των συναδέλφων, τόσο στην Αθήνα 
όσο και στην Περιφέρεια, η οποία έχει δημιουργήσει 
σοβαρότατα προβλήματα στους Συναδέλφους και 
ελήφθη η ρητή διαβεβαίωση της εξόφλησής τους σε 
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.
Το Προεδρείο έθεσε στον Πρόεδρο κ. Μπουρσανίδη 
επίσης τα παρακάτω θέματα:
1) Τι θα γίνει με την καταβολή των οφειλομένων δα-
πανών που εμπίπτουν στα καμένα.
2) Τι θα γίνει με την απόρριψη του επιδόματος λου-
τροθεραπείας σε πλήθος Συναδέλφων.
3) Τι θα γίνει με τις υπηρεσίες του Ταμείου που είναι 
διασκορπισμένες σε πολλά σημεία.
4) Τι θα γίνει με την ένταξη μας ή όχι στον ΕΟΠΥΥ.
5) Τι θα γίνει με τις συμβάσεις με τα φαρμακεία και τα 
νοσοκομεία της Περιφέρειας.
6) Τι συμβαίνει με τη διακοπή πίστωσης στα φάρμακα 
από τα φαρμακεία της Αθήνας.

Ο Πρόεδρος του Ταμείου μας τόνισε ότι ως προς τις 
οφειλόμενες δαπάνες για τα καμένα παραστατικά 
αναμένεται απόφαση από το Υπουργείο Εργασίας και 
θα καταβληθούν σύντομα, ενώ ως προς το επίδομα 
λουτροθεραπείας αυτό κατεβλήθη βάσει αποφάσεως 
υγειονομικής επιτροπής. Στη σύνθεση της Υγειονομι-
κής Επιτροπής ειρήσθω εν παρόδω, δεν συμμετείχε 
ο καθ’ύλην αρμόδιος ιατρός με ειδικότητα στα ορθο-

πεδικά και δερματολογικά για να κρίνει σοβαρά και 
υπεύθυνα τις υποβληθείσες αιτήσεις μετά των σχετι-
κών δικαιολογητικών (γνωματεύσεις, ακτινογραφίες, 
αξονικές και μαγνητικές εξετάσεις) εαν δικαιούνται οι 
κάτοχοί τους το επίδομα Λουτροθεραπείας ή όχι.
Η ως άνω επιτροπή έκρινε κακώς κατά τη γνώμη 
μας ότι δεν υπήρχε για το Ταμείο υγειονομικό όφε-
λος όπως εδήλωσε στο Προεδρείο μας, ο Πρόεδρος 
του ΤΑΥΤΕΚΩ και ως εκ τούτου προέβη στην έγκριση 
μερικών δεκάδων αιτήσεων ρευματικού μόνο τύπου, 
απορρίπτοντας τις υπόλοιπες εκατοντάδες αιτήσεις.
Το Προεδρείο μας αντιτάχθηκε σε αυτή την δήλωση 
του Προέδρου και αντέτεινε ότι το πρόβλημα δεν ήταν 
το υγειονομικό όφελος αλλά πρωτίστως το οικονο-
μικό όφελος που προέκυψε για το Ταμείο μετά την 
αθρόα περικοπή των εκατοντάδων επιδομάτων των 
ισάριθμων συνταξιούχων συναδέλφων μας.
Δηλώσαμε στον Πρόεδρο ότι μεγάλος αριθμός συνα-
δέλφων μας είχαν ήδη μεταβεί στις ιαματικές πηγές, 
ανάλογα με τις παθήσεις τους για να ανακουφιστούν 
εν όψει του επερχόμενου χειμώνα πιστεύοντας ότι θα 
ελάμβαναν τα επιδόματα όπως και στο παρελθόν. Σε 
αντιστάθμισμα ο Πρόεδρος του Ταμείου υπέδειξε την 
υποβολή ενστάσεων από εκείνους που νομίζουν ότι 
αδικήθηκαν από την επιτροπή.
Σε ερώτησή μας πότε θα επανεγκατασταθούν οι υπη-
ρεσίες το Ταμείου στο κτίριο της Χαριλάου Τρικούπη, 
που καθυστερεί αδικαιολόγητα η επισκευή του 3ου 
ορόφου ιδιοκτησίας του Ταμείου, μας δήλωσε ότι 
εντός του μηνός Νοεμβρίου θα επαναλειτουργήσει το 
Ταμείο στο 2ο όροφο (ιδιοκτησία της Γαλλικής Σχο-
λής) και έτσι θα τελειώσει η ταλαιπωρία των ασφα-
λισμένων και των υπαλλήλων των υπηρεσιών του 
Ταμείου που είναι διασκορπισμένες στην Ευπόλιδος, 
Ιπποκράτους, Μοσχάτο και Πατησίων.
Όσον αφορά την ένταξή μας στον ΕΟΠΥΥ μας ανέ-

φερε ότι δε γνωρίζει κάτι συγκεκριμένο πέραν των 
όσων διαδίδονται και τέλος για τη μη μέχρι σήμερα 
υπογραφή συμβάσεων και συνεργασία με τους κατά 
Νομό φαρμακευτικούς και ιατρικούς συλλόγους της 
Περιφέρειας ,έτσι ώστε να μην αναγκάζονται οι συ-
νάδελφοι να πληρώνουν το 100% τοις μετρητοίς για 
φάρμακα και επισκέψεις σε γιατρούς με αποτέλεσμα 
μετά από πάροδο αρκετών μηνών να λαμβάνουν την 
ανάλογη σχετική αποζημίωση από το Ταμείο, μας εδή-
λωσε ότι ξεκίνησε τη σχετική διαδικασία αλλά κατά 
εντολή των πολιτικών του προϊσταμένων αναγκάσθη-
κε να μην ολοκληρώσει αυτήν την προσπάθεια. Τέλος 
για τη διακοπή της πίστωσης από τα φαρμακεία της 
Αθήνας, μας διαβεβαίωσε ότι θα επαναλειτουργήσει 
κανονικά σε δύο εργάσιμες ημέρες, όπως και έγινε. 
Μετά από διεξοδική συζήτηση για τα θέματα υγείας 
των Συναδέλφων, καταλήξαμε ότι εφόσον προχωρή-
σουμε στην ίδρυση του νέου Φορέα Υγείας, είμαστε 
έτοιμοι να ξεκινήσουμε συμβάσεις με όλα τα Νοσο-
κομεία, Δημόσια και Ιδιωτικά, καθώς και με όλα τα 
φαρμακεία και Διαγνωστικά Κέντρα όλης της χώρας.
Οπως προέκυψε από τη συζήτηση φαίνεται ότι η ενδε-
χόμενη ένταξή μας στον ΕΟΠΥΥ θα είναι ένα μεγάλο 
πισωγύρισμα για όλους στον τομέα της Υγείας και εί-
ναι κάτι που δεν το θέλει κανείς από τους 180.000 
περίπου Τραπεζοϋπάλληλους-ασφαλισμένους (εργα-
ζόμενους ,συνταξιούχους, και μέλη των οικογενειών 
τους) και ιδιαίτερα εκείνος, δηλαδή ο Πρόεδρος του 
ΤΑΥΤΕΚΩ, που έδωσε μάχη για τη μη ένταξη μας στο 
ΕΟΠΥΥ.
Η συζήτηση κινήθηκε σε πολύ καλό κλίμα και συμ-
φωνήθηκε να συνεχίσει αυτή η υφιστάμενη ανοικτή 
γραμμή επικοινωνίας μεταξύ του Συλλόγου και του 
Τομέα Υγείας του Ταμείου, για την ταχεία κατά το δυ-
νατόν επίλυση των χρονιζόντων προβλημάτων των 
Συναδέλφων .

ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ»

ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ύστερα από συστηματικές προσπάθειες τόσο της ΟΤΟΕ και 
ΟΣΤΟΕ όσο και των Συλλόγων εργαζομένων και συνταξιούχων, 
από 17/10/2012 εκτελούνται κανονικά οι συνταγές φαρμάκων 

στα φαρμακεία της Αθήνας.
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Το ανέκδοτο του φύλλου
Κάθονται τρεις ξαδέλφες στο σαλόνι και συζητάνε παρουσία της κουφής γιαγιάς τους. 
Λέει η πρώτη: - Κορίτσια διάβασα στο Elle ότι φέτος θα φορεθούν γάντια μέχρι εδώ. Και δείχνει τον καρπό της. 
- Εγώ πάλι διάβασα στο Vogue ότι θα φορεθούν μέχρι εδώ, λέει η δεύτερη και δείχνει τον αγκώνα της. 
- Εγώ κορίτσια, λέει η τρίτη, μίλησα εχτές με τη Λίτσα που δουλεύει για τον Ασλάνη και μου είπε ότι θα φορεθούν μέχρι εδώ. Και δείχνει τον ώμο της. 
Οπότε πετάγεται η γιαγιά και λεει: - Κορίτσια... Καλό παιδί να ‘ναι και ό,τι να ‘ναι!

Συνθήματα της μάντρας 
Η φτώχεια δεν θέλει καλοπέραση,

επανάσταση θέλει.

ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΟΣ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

Συνολικά 22.435 παραβάσεις διαπι-
στώθηκαν στο πλαίσιο ελέγχων του 
ΣΔΟΕ το διάστημα από 6 έως 23 Ιου-
λίου σε επιχειρήσεις σε περιοχές με 
τουριστική κίνηση και αυξημένη οικο-
νομική δραστηριότητα.
-Ειδικότερα, τα μεγαλύτερα ποσοστά 
παραβατικότητας εμφανίζουν το Ρέθυμνο (100%), η Ζά-
κυνθος (100%), η Λευκάδα (100%), η Κως(100%), η 
Καστοριά (100%), τα Χανιά (86,7%) και η Θήρα (83%). 
Επίσης από τον Τύπο διάφορα :
-Για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο, που ξε-
περνούν τα 25 εκατομμύρια ευρώ, συνελήφθη 72χρονος 
αγροτοσυνδικαλιστής στη Θεσσαλονίκη.
Όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, ο 72χρονος κα-
τηγορείται ότι ως πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου 
της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Θεσσαλονίκης, 
δεν κατέβαλλε από το Μάρτιο του 2007 έως τον Ιούλιο 
του 2011 χρέη προς το Δημόσιο, ύψους 25.452.555,54 
ευρώ.
-Ακόμη τέσσερα άτομα συνελήφθησαν για μη καταβολή 
οφειλών προς το Δημόσιο. 
Πρόκειται για έναν 57χρονο, διευθύνοντα σύμβουλο εται-
ρείας, ο οποίος συνελήφθη στο Χαλάνδρι για χρέη προς 
το Δημόσιο ύψους 4.668.447,03 ευρώ. Στα Βριλήσσια 
και στα Σπάτα, ένας 52χρονος και ένας 62χρονος, διευ-
θύνοντες σύμβουλοι εταιρείας συνελήφθησαν για οφει-
λές ύψους 1.305.214,08 ευρώ και 657.186,38 ευρώ 
αντίστοιχα. Τέλος, ένας 61χρονος ιδιοκτήτης εταιρείας 
συνελήφθη στη Μεταμόρφωση για μη καταβολή οφειλών 
ύψους 618.806,16 ευρώ. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν 
στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
Αλλες συλλήψεις:
-H πρώτη σύλληψη έγινε το πρωί στην Άρτα. Πρόκειται για 
45χρονο, για μη καταβολή οφειλών προς το Δημόσιο. Το 
ύψος των οφειλών του ανέρχεται στο χρηματικό ποσό των 
658.223,43 ευρώ.
-Εξάλλου, στον Άγιο Δημήτριο Άρτας, συνελήφθη λίγο 
αργότερα 55χρονος, σε βάρος του οποίου εκκρεμούν 11 
καταδικαστικές αποφάσεις, με συνολική ποινή φυλάκισης 
10 ετών, για παραβάσεις του Νόμου «περί επιταγών», 
απάτη και υγειονομικές παραβάσεις.
-Στα Γιάννενα, συνελήφθη 47χρονος, σε βάρος του οποί-
ου εκκρεμούσαν 3 καταδικαστικές αποφάσεις, συνολικής 
ποινής φυλάκισης 28 μηνών, για μη καταβολή χρεών στο 
Δημόσιο, μη υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α και 
παραβάσεις της νομοθεσίας «περί εργατικών εισφορών». 
Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στούς τοπικούς εισαγγε-
λείς.
-Έξι άτομα συνελήφθησαν σε διάφορες περιοχές της Αττι-
κής για μη καταβολή οφειλών προς το Δημόσιο.
 
-Ειδικότερα, συνελήφθη στη Νίκαια ένας 55χρονος δια-
χειριστής τεχνικής εταιρείας, για μη καταβολή οφειλών 
προς το Δημόσιο ύψους 1.589.520,93 ευρώ.
-Στο Αιγάλεω, ένας 53χρονος συνελήφθη για οφειλές 
που ανέρχονται στις 281.156,96 ευρώ, ενώ στο Ελληνι-
κό μία 63χρονη για οφειλές ύψους 127.865,76 ευρώ.
-Επίσης, συνελήφθησαν στο Γαλάτσι τρία άτομα, ηλικίας 
32 και 36 ετών, καθώς και ένας 30χρονος για οφειλές 
ύψους 28.723,09 και 22.183,55 ευρώ αντιστοίχα. Οι 
συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελει-
οδικών Αθηνών.
-Δώδεκα συλλήψεις για χρέη στο Δημόσιο πραγματοποι-
ήθηκαν κατά το διήμερο 25 - 26 Απριλίου. Επτά χρεοφει-
λέτες συνελήφθησαν στην Αττική, 5 σε Δυτική Ελλάδα και 
Μαγνησία.
-Μεταξύ άλλων, στην Αγία Παρασκευή συνελήφθη 
61χρονος για ατομικά χρέη ύψους 1.091.568,90 ευρώ, 

στον Αγιο Στέφανο 61χρονη ομόρρυθμο 
μέλος εταιρείας για μη καταβολή ΦΠΑ 
ύψους 674.118,68 ευρώ, στην Κυψέλη 
50χρονος για μη καταβολή ατομικών χρε-
ών προς το Δημόσιο ύψους 408.352,46 
ευρώ. Επίσης, στο Αιγάλεω, πιάστηκε 
69χρονος για χρέος 186.195,11 ευρώ 

και στο Ελληνικό 27χρονος για. 162.947,25 ευρώ. Στη 
Νέα Ιωνία, αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιου-
σιακών Δικαιωμάτων συνέλαβαν 41χρονο διευθύνοντα 
σύμβουλο επιχείρησης εστίασης για 158.815,25 ευρώ.
-Δύο συλλήψεις έγιναν και στην Πάτρα: 43χρονος που 
δραστηριοποιείται στον χώρο πώλησης φυσικού αερίου 
για οφειλές 614.757,60 και 66χρονος έμπορος ενδυ-
μάτων για 17.620,28 ευρώ. - -
-Μια 23χρονη διευθύνουσα σύμβουλος κατασκευαστικής 
συνελήφθη στον Πύργο για 220.337,58 ευρώ. 
-Στον Σολομό Κορινθίας, 43χρονος συνιδιοκτήτης εργο-
στασίου πλαστικών συνελήφθη  για οφειλές 548.229,36 
ευρώ κλπ.κλπ.κλπ. χωρίς τέλος.
- Επίσης αγρότης από την Ήπειρο δήλωνε 496 ευρώ (δη-
λαδή ο άνθρωπος λιμοκτονεί!) εχει όμως καταθέσεις στο 
εξωτερικό 12.587.184 ευρώ!
- Ανοιξε σουβλατζίδικο το 2009 αλλά 40 ημέρες μετά το 
έκλεισε. Όμως είχε καταθέσεις στο εξωτερικό περίπου 3 
εκατ. ευρώ.
- Εστιάτορας από τη Χαλκιδική δήλωνε εισόδημα 1.722 
ευρώ αλλά όπως λέει ο λαός: “φασούλι το φασούλι γε-
μίζει το σακούλι και βγάζουμε στο εξωτερικό 2.193.623 
ευρώ!
- Το ίδιο και κηπουρός στην Δυτική Μακεδονία, που δη-
λώνει μόλις 2.275 ευρώ το χρόνο στην Εφορία αλλά έχει 
στο εξωτερικό καταθέσεις 610.000 ευρώ!
- Όλα είναι και θέμα σωστής διαχείρισης. Ταξιτζής που 
έχει διακόψει την επαγγελματική δραστηριότητά του από 
το 2005 στην Αττική, δήλωσε στην Εφορία μόνο 333 
ευρώ ετήσιο εισόδημα, αλλά έχει καταθέσεις 877.449 
ευρώ στο εξωτερικό.
- Καλύτερος ο επόμενος ταξιτζής. Μηδενικό εισόδημα 
αλλά καταθέσεις πάνω από μισό εκατομμύριο.
- Ναυτικός με εισόδημα 25.099,50 ευρώ (με ναυτιλιακές 
επιχειρήσεις στην Άπω Ανατολή) εμφανίζει καταθέσεις 
52.133.146,94 ευρώ.
- Δικαστικός επιμελητής από τη Βόρειο Ελλάδα με εισόδη-
μα 31.129 ευρώ εμφανίζεται να καταθέτει στο εξωτερικό 
788.502 ευρώ.
- Έμπορος κυνηγετικών όπλων με μηδενικό εισόδημα φέ-
ρεται να έχει στο εξωτερικό 4.000.000 ευρώ.
- Δημοσιογράφος (εργαζόταν ως ελεύθερος επαγγελμα-
τίας από το 1990 έως το 2006) με μηδενική δήλωση 
εισοδήματος, έχει σε τράπεζα του εξωτερικού το ποσό των 
350.000 ευρώ.
- Ταξιδιωτικός πράκτορας στην Αθήνα: δηλώνει μηδενικό 
εισόδημα αλλά έβγαλε έξω 1.234.152 ευρώ. 
- Ταξιδιωτικός πράκτορας σε νησί του Ιουνίου με μηδενικό 
εισόδημα έχει καταθέσεις 967.876 ευρώ.
- Δύο σκηνοθέτες (άντρας και γυναίκα), δηλώνουν εισό-
δημα μηδέν ο πρώτος και 2.821 ευρώ η δεύτερη, αλλά 
έχουν εμβάσει στο εξωτερικό το ποσό των 2.629.529 
ευρώ και 1.462.415 αντίστοιχα!
- Συγγραφέας με ετήσιο εισόδημα 15 χιλιάδων ευρώ έχει 
καταθέσει στο εξωτερικό 3.138.373 ευρώ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΜΟΝΟ ΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΚΑΙ ΟΙ  ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΠΟΥ ΚΡΑΤΟΥΝ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΣΤΟΥΣ ΩΜΟΥΣ ΤΟΥΣ
• ΑΡΑΓΕ ΠΟΥ ΠΗΓΑΝ ΤΟΣΟΙ ΚΑΙ ΤΟΣΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ;

ΧΙΟΥΜΟΡ
- Συζήτηση μεταξύ Αμερικανού και Έλληνα: - We have Βarack 
Οbama, Stevie Wonder, Bob Hope, and Johnny Cash. 
- We have Papandreou, no Wonder, no Hope, and no Cash!
_______________________________________________________
- Πύργε ελέγχου, είμαι στα 2500 πόδια, βρίσκομαι 400 χλμ μακριά 
από στεριά και δεν έχω σταγόνα καύσιμα. Δώσε οδηγίες. - Επανέλα-
βε μετά από μένα: \”ΠΑΤΕΡ ΗΜΩΝ Ο ΕΝ ΤΟΙΣ ΟΥΡΑΝΟΙΣ...\”
________________________________________________________
- Περπατάει ένας μεθυσμένος, παραπατάει και κουτουλάει πάνω σε 
μία κολώνα. Κάνει ένα βήμα πίσω, ξαναπαραπατάει και ξανακου-
τουλάει στην ίδια κολώνα. Γίνεται αυτό καμιά τριανταριά φορές και 
αγανακτισμένος λέει:
- Πού είμαι ρε πούστη; Στο δάσος;

 (Του συν/φου Γιάννη Ιορδανίδη)

   www.Ecoleft.wordpress.com

Η ΤΡΟΙΚΑ 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
ΕΚΤΕΛΕΙ

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΝΤΙΣΤΕΚΕΤΑΙ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.74
 
Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2012
Βίαιη και Παράνομη
Ένταξη του ΤΑΥΤΕΚΩ στο χρεοκοπημένο ΕΟΠΥΥ
Πάνω από νόμους και υπουργικές αποφάσεις υπερισχύει η 
λογική του πλιάτσικου και της ισοπέδωσης
Συνάδελφοι,
Με βάση όσα προβλέπονται στις διατάξεις της παρ.17 του 
άρθρου 13, του Νόμου 4052/1-3-2012 και στις διατάξεις 
της παρ.14 του άρθρου 44, του Νόμου 4075/11-4-2012, η 
ΟΤΟΕ και οι Σύλλογοι ζήτησαν έγκαιρα (πριν την διυπουργική 
επιτροπή) επισήμως την εξαίρεση των τριών Ταμείων Υγείας 
του ΤΑΥΤΕΚΩ από την ένταξή τους στον ΕΟΠΥΥ και την αυ-
τοδίκαιη μετατροπή τους σε ΝΠΙΔ.
Κατ’ εφαρμογή των ως άνω διατάξεων, κατετέθη έγκαιρα στον 
Υπουργό Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης κ. Ιωάννη Βρούτση 
με αρ.πρωτ. 21486/2047 η αναλογιστική μελέτη που απο-

δεικνύει την βιωσιμότητα του ταμείου με σκοπό την άμεση 
δημιουργία Ενιαίου Ταμείου Υγείας των Τραπεζοϋπαλλήλων 
με τη μορφή ΝΠΙΔ, το οποίο δεν θα χρηματοδοτείται από το 
κράτος και θα καλύπτει το σύνολο των εργαζομένων και των 
συνταξιούχων των Τραπεζών, καθώς και τα έμμεσα ασφαλι-
σμένα μέλη των οικογενειών τους.
Φαίνεται όμως ότι πάνω από νόμους και αποφάσεις (που μό-
λις πριν λίγους μήνες οι ίδιοι ψήφισαν) τελικά υπερισχύει η 
λογική του πλιάτσικου και της ισοπέδωσης.
Μας οδηγούν με απίστευτες διαδικασίες (ακύρωση προηγού-
μενης νομοθετικής ρύθμισης αλλά και υπουργικής απόφασης) 
στον χρεοκοπημένο ΕΟΠΥΥ με στόχο να καλύψουν ένα μικρό 
μέρος από τα πολλά δισεκατομμύρια ευρώ που είναι το άνοιγ-
μα του ΕΟΠΥΥ με τα χρήματα που προέρχονται από τις υψηλές 
εισφορές των Τραπεζοϋπαλλήλων και των Τραπεζών.
Αυτό είναι ένα ακόμη δείγμα της νοοτροπίας ενός ανίκανου 
πολιτικού συστήματος που θεωρεί «κοινωνική δικαιοσύνη», 
εμείς να πληρώνουμε μηνιαίες εισφορές που ξεπερνούν το 

10% και να απολαμβάνουμε την ίδια περίθαλψη με ασφαλι-
σμένους άλλων Ταμείων που πληρώνουν 12 ευρώ το μήνα!! 
και φυσικά στο τέλος λόγω της μη κρατικής χρηματοδότησης 
του ΕΟΠΥΥ να πληρώνουμε όλοι χωρίς να έχουμε καν πε-
ρίθαλψη.
Συνάδελφοι,
Ο ΕΟΠΥΥ καταρρέει πνιγμένος στα χρέη και την ανυποληψία.
Οι Υπουργοί Εργασίας και Υγείας αποφάσισαν την ώρα της κα-
τάρρευσης του ΕΟΠΥΥ να θυσιάσουν και τα μόνα υγιή Ταμεία 
για να πάρουν μια προσωρινή ταμειακή ανάσα.
Η απόφασή τους όμως αυτή θα έχει μεγάλο κόστος. Τόσο η 
ΟΤΟΕ όσο και οι Σύλλογοι είναι υποχρεωμένοι να αντιδρά-
σουν άμεσα με συντονισμένες ενέργειες σε κάθε επίπεδο.
Αυτό ο αγώνας είναι ιερός.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ         ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 77 

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2012 
ALPHA BANK 
Ο ισχυρότερος ιδιωτικός Τραπεζικός όμιλος
Συνάδελφοι, 
Τη στιγμή που η Ελληνική οικονομία προσπαθεί να βγει από 
το αδιέξοδο των τελευταίων ετών και να βαδίσει το δρόμο 
της σταθερότητας και της ανάπτυξης, κάθε σοβαρή επιχειρη-
ματική κίνηση με προοπτική και σαφή προσανατολισμό δεν 
μπορεί παρά να χαρακτηρίζεται θετική. 
Η Alpha Bank μετά την εξαγορά της Εμπορικής Τράπεζας 
γίνεται πλέον ο ισχυρότερος ιδιωτικός Τραπεζικός όμιλος 
της χώρας. 
Για μας τους εργαζόμενους της ενιαίας Τράπεζας η επιτυχής 
ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας αποτελεί τη μόνη εγ-
γύηση για την ασφάλεια της ίδιας μας της εργασίας αφού η 

τύχη μας είναι συνδεδεμένη με την πορεία της Τράπεζας. 
Η συνένωση όμως των δύο ιστορικών Τραπεζών προσθέτει 
σημαντικά οφέλη:
• ανακτάται η εμπιστοσύνη συνολικά στο ελληνικό τραπεζι-
κό σύστημα. 
• δημιουργείται αίσθημα ασφάλειας στους εργαζόμενους 
και στους μετόχους. 
• ενισχύεται η αξιοπιστία της Τράπεζας στο εξωτερικό. 
• ενισχύεται η κεφαλαιακή βάση και τα μεγέθη της Τράπεζας 
με αποτέλεσμα την απόκτηση σημαντικού πλεονεκτήματος 
ενόψει της ανακεφαλαιοποίησης του Τραπεζικού συστήμα-
τος. 
Συνάδελφοι, 
Η διαδικασία της συγχώνευσης θα είναι δύσκολη και επί-
πονη. 
Είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχουμε πάλι δημιουργώντας 
συνθήκες ασφάλειας και σιγουριάς θυμίζοντας ότι στο πα-

ρελθόν αντιμετωπίσαμε με απόλυτη επιτυχία την μεγαλύ-
τερη συγχώνευση που έγινε ποτέ στον Τραπεζικό κλάδο 
(Alpha-Ιονική).
Είναι αναμφίβολο λοιπόν, ότι πέρα από τις δυσκολίες του 
όλου θέματος έχουμε την πολύτιμη εμπειρία της αξιοποίη-
σης του συνόλου του εμψύχου δυναμικού της ενιαίας Τρά-
πεζας, για μια γρήγορη και ομαλή μετάβαση στο νέο χρημα-
τοπιστωτικό τοπίο που δημιουργείται.
Ως αντιπροσωπευτικός Σύλλογος της Alpha Bank καλω-
σορίζουμε τους συναδέλφους μας της Εμπορικής Τράπεζας, 
με τους οποίους έχουμε κοινά προβλήματα αλλά σίγουρα 
καλύτερη προοπτική σε σχέση με το χθες. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ   ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.78
Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2012
Τετάρτη, 24-10-2012 οι εργαζόμενοι στις Τράπεζες απεργούν
για το πιο ιερό δικαίωμα για μας και τις οικογένειές μας την Υγεία

Συνάδελφοι,
Την Παρασκευή (19.10.2012) το απόγευμα με την κατάθεση 
αιφνιδιαστικής τροπολογίας στη Βουλή, που υπογράφει ο Υπουρ-
γός Εργασίας, η Κυβέρνηση καταργεί το άρθρο 44, παρ.14 του 
Ν.4075/11-04-2012 που μας έδινε τη δυνατότητα δημιουρ-
γίας δικού μας Ταμείου Υγείας (ΝΠΙΔ) και μας εντάσσουν από 
1.11.2012 στον χρεοκοπημένο ΕΟΠΥΥ.
Η εξέλιξη αυτή εκδηλώθηκε αιφνιδιαστικά, τη στιγμή που η ΟΤΟΕ 
και οι Σύλλογοι τεκμηρίωσαν τη βιωσιμότητα ενός δικού μας 
Ταμείου Υγείας αφού ήδη είχαν κατατεθεί όλα τα νομιμοποιητικά 
έγγραφα για την ίδρυσή του (αναλογιστική μελέτη, καταστατικό, 
σύνθεση Δ.Σ., συμβολαιογραφική πράξη).
Αυτή η διαδικασία ματαίωσης της δημιουργίας ενός δικού μας 
Ταμείου Υγείας απέδειξε ανάγλυφα αυτό που λέγαμε πάντα ότι 
προέχει η λογική του πλιάτσικου σε ότι έχει μείνει όρθιο.
Αμέσως μετά την κατάθεση της τροπολογίας η ΟΤΟΕ και οι Σύλλο-
γοι ξεκίνησαν σειρά συναντήσεων στη Βουλή προκειμένου έστω 
και τώρα να δοθεί η δυνατότητα εφαρμογής του Ν.4075.
Στα πλαίσια αυτά αποφασίσθηκε και η αγωνιστική απάντησή μας 
με την προκήρυξη 24ωρης Απεργίας όλων των Τραπεζοϋπαλλή-
λων την Τετάρτη 24/10/2012.
Αυτή η απεργία είναι η πιο σημαντική των τελευταίων ετών.
Είναι και η μοναδική ελπίδα να αλλάξουμε έστω και τώρα αποφά-
σεις που θα ψηφισθούν την Πέμπτη 25/10/2012, αλλά θα είναι 
καταστρεπτικές για την υγεία τη δική μας και των οικογενειών μας.
Συνάδελφοι,
Ο Σύλλογος Προσωπικού Alpha Bank καλεί όλα τα μέλη του να 
συμμετέχουν σ’ αυτή την απεργιακή κινητοποίηση που πρέπει να 
είναι σταθμός για την προστασία της υγείας όλων των Τραπεζο-
ϋπαλλήλων.
Τέλος καλούμε όλους τους συναδέλφους και συνταξιούχους της 
Alpha Bank στη συγκέντρωση που θα γίνει την ίδια μέρα στις 
11π.μ. στη Σίνα 16. 

 Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ             ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 79
Αθήνα, 29 Οκτωβρίου 2012
Αύριο Τρίτη 30/10/2012 η κρίσιμη ψηφοφορία στη βουλή
ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 ΣΤΙΣ 16.30 μ.μ. ΣΤΗ ΣΙΝΑ 16
Συνάδελφοι,
Η επιτυχημένη απεργία και η συγκέντρωση της Τετάρτης 24/10/2012 έστειλαν αποφασιστικό μήνυμα των εργαζομένων 
και των συνταξιούχων στις Τράπεζες για την προστασία των Ταμείων Υγείας μας.
Αύριο Τρίτη 30/10/2012, στη βουλή θα πραγματοποιηθεί η κρίσιμη ψηφοφορία για την ένταξή μας ή όχι στον 
ΕΟΠΥΥ.
Η ΟΤΟΕ και οι Σύλλογοι με ειδικό κλιμάκιο θα παρακολουθήσουν όλη την κοινοβουλευτική διαδικασία (την Δευτέρα 
29/10 και την ημέρα της ψήφισης Τρίτη 30/10) και θα παρεμβαίνουν συνεχώς στους εκπροσώπους και τους εισηγητές 
των κομμάτων.
Παράλληλα πραγματοποιείται συγκέντρωση και συλλαλητήριο των εργαζομένων και των συνταξιούχων των Τραπεζών 
στη Σίνα 16, την Τρίτη 30/10/2012 στις 16.30 μ.μ.
Ο Σύλλογος καλεί ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους στην Alpha Bank να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα.
Τίποτα δεν έχει τελειώσει όσο η τροπολογία της ντροπής που αφορά την ένταξη των Ταμείων μας στον ΕΟΠΥΥ βρίσκεται 
ακόμη στο προς ψήφιση Νομοσχέδιο αύριο Τρίτη στη βουλή.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ θα είμαστε παρόντες σ’ αυτόν τον αγώνα μέχρι οι προσπάθειές μας να δικαιωθούν.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ             ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2012 

Δελτίο  Τύπου

Ο ΚΛΑΔΟΣ ΣΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Σε αγωνιστική ετοιμότητα θα βρίσκεται η ΟΤΟΕ και ο 
κλάδος των Τραπεζοϋπαλλήλων, εν’ όψει της ψηφο-
φορίας που θα γίνει στην Βουλή την προσεχή Τρίτη 
30/10/12 και αφορά στην Τροπολογία για τα Ταμεία 
Υγείας.
Στη κατεύθυνση αυτή η Εκτελεστική Γραμματεία της ΟΤΟΕ 
που συνεδρίασε σήμερα, αποφάσισε:
1. Την πραγματοποίηση συγκέντρωσης και συλλαλητηρίου 
των εργαζομένων και των συνταξιούχων των Τραπεζών 
στη Σίνα 16, την Τρίτη 30/10/12 στις 16.30.
2. Την ενημέρωση όλων των εργαζομένων και των 
συνταξιούχων, με κάλεσμα στη συγκέντρωση και στο 

συλλαλητήριο, προκειμένου ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να απαιτήσουμε 
την απόσυρση της Τροπολογίας.
3. Την παρακολούθηση από κοντά με ειδικό κλιμάκιο της 
ΟΤΟΕ όλων των κοινοβουλευτικών διαδικασιών (την 
Δευτέρα 29/10 και την Τρίτη 30/10) με συνεχείς παρου-
σίες και παρεμβάσεις στα Κόμματα.
Η ΟΤΟΕ, καλεί ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους και τους 
συνταξιούχους των Τραπεζών να συνεχίσουν μέχρι την 
τελευταία στιγμή να βρίσκονται σε αγωνιστική ετοιμότητα 
και επαγρύπνηση.
Ακόμα καλεί τους Συλλόγους – Μέλη της ΟΤΟΕ να κινη-
τοποιήσουν τους εργαζόμενους στις Τράπεζες και τους 
Συλλόγους και την Ομοσπονδία των Συνταξιούχων, να 
κινητοποιήσουν τα μέλη τους.
Τίποτα δεν έχει τελειώσει όσο η Τροπολογία της Ντροπής, 
που αφορά στην ένταξη των Ταμείων Υγείας στον ΕΟΠΥΥ 
βρίσκεται ακόμα στο προς ψήφιση Νομοσχέδιο την προσε-
χή Τρίτη στη Βουλή.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ θα είμαστε παρόντες σ’ αυτόν τον αγώνα 
μέχρι οι προσπάθειές μας να δικαιωθούν.

Το Γραφείο Τύπου της ΟΤΟΕ

Η νέα ιστοσελίδα της ΑΓΣΣΕ                               www.agsse.gr
Eχει ενδιαφέρον...
Σημειώνεται ότι μέλος της ομάδος τεκμηρίωσης της Συνομοσπονδίας επελέγη
ο Α Αντιπρόεδρος του Συλλόγου μας Συν/φος Γιάννης Ιορδανίδης.
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ΕΙΠΑΝ
Ο Πλούταρχος για 
τους φόρους
Οι νόμοι για τους φό-
ρους δεν διαφέρουν 
από τον ιστό της αράχνης, καθώς εύκολα συλλαμβάνει 
τα μικρά κουνούπια, ενώ κάθε μεγαλόσωμο έντομο 
τον ξεσκίζει και περνά ελεύθερα.
Ο Σαίξπηρ για τους φίλους
Αγάπα τους πάντες, εμπιστέψου λίγους και μην αδικείς 
κανένα.
Ο Κικέρων για την Ελληνική γλώσσα 
Ει οι θεοί διαλέγονται τη των Ελλήνων γλώττη χρώ-
νται, δηλ. αν οι θεοί μιλάνε μεταξύ τους χρησιμοποιούν 
την Ελληνική γλώσσα.
Ο Νίτσε για τους Ελληνες 
Σας θαυμάζω απεριόριστα Έλληνες, είπατε τα πάντα. 
Αλλά σας μισώ απεριόριστα Έλληνες γιατί δεν αφήσα-
τε τίποτε να πω εγώ.

ΤΙ  ΣΗΜΑΙΝΕΙ
Λούτσα: Μικρή κοιλότητα γης γεμάτη ακάθαρτο νερό

Τα Λεμονάδικα: Ήταν στην Πλατεία Καραϊσκάκη στον Πειραιά. 
Εκεί δένανε τα καράβια που ξεφορτώνανε λεμόνια, πορτοκάλια 
κλπ. Ήταν γεμάτη κιόσκια κλπ και συχνάζανε και πολλοί πορτο-
φολάδες.

Κομπογιαννίτης: Περιπλανώμενος εμπειρικός γιατρός που είχε κρεμασμένα από τον λαιμό του σε 
κόμπους τα βότανα, ίσως να είχαν και ονόματα πχ. για τον πονόλαιμο, για το βήχα, τον πονοκέφαλο 
κλπ.

Ντέρμπι: Ονομάζεται μια πόλη της Αγγλίας. Σ’ αυτήν την πόλη υπάρχει ένας ιππόδρομος στον οποίο 
από το 1780 τελείται κάθε χρόνο μια πολύ σημαντική και δύσκολη ιπποδρομία, η οποία λέγεται στοί-
χημα ντέρμπι. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό και αποφέρει μεγάλα κέρδη στον νικητή. Έχει κυριαρχήσει η 
λέξη «ντέρμπι» για να βαφτίσουν κάθε κόντρα που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά.

Πακτωλός: Ήταν αρχαίος ποταμός της Λυδίας ονομαστός για τα ψήγματα χρυσού που υπήρχαν στις 
όχθες του και στην άμμο του. Από την αρχαιότητα λέμε ότι έχουμε πακτωλό χρημάτων εννοώντας 
πηγή χρημάτων και αγαθών.

Επάλξεις: Λέγονται τα οδοντωτά μέρη των τειχών των φρουρίων. Όποιος πολεμάει από αυτά είναι πιο 
εκτεθειμένος γι’ αυτό λέμε σήμερα ότι θα βρίσκομαι στις επάλξεις για κάθε αγώνα.

ΓΙΑ ΝΑ ΓΕΛΑΜΕ 
• Ανέβηκε ένας υπέρβαρος σε ομιλούσα ζυγαριά, 
τότε μίλησε η ζυγαριά:
«Να ανεβαίνετε ένας – ένας»

• Στο ταξί ο μικρός ρωτάει την μητέρα του:
-Αν ο μπαμπάς ήταν αρκούδος και εσύ αρκούδα 
θα ήμουν εγώ αρκουδάκι;
Ναι, του λέει η μητέρα του ( ο ταξιτζής τσαντήλας 
δεν θέλει τέτοιες κουβέντες ).
Συνεχίζει ο μικρός:
-Αν ο μπαμπάς ήταν γάτος και εσύ γατούλα εγώ 
θα ήμουν γατάκι;
-Ναι, η απάντηση (ο ταξιτζής τσαντίζεται πιο πολύ).
Συνεχίζει ο μικρός:

-Αν ο μπαμπάς μου ήταν 
σκύλος και εσύ σκύλα εγώ θα 
ήμουν σκυλάκι;
-Ναι, λέει η μαμά. Ο ταξιτζής που έχει βγει από τα 
όρια του ρωτάει τον μικρό:
-Αν ο μπαμπάς ήταν αδελφή και η μαμά πόρνη τι 
θα ήσουνα?
-Ταξιτζής, απαντά αμέσως ο μικρός.

• Ενας 85άρης και ένας 70άρης κάθονται στον 
προθάλαμο του σεξολόγου συζητώντας μεταξύ 
τους. Ρωτά ο 85άρης:
-Πως τα πας με την γυναίκα σου;
-Καλά, απαντά ο 70αρης, μάλιστα κάνω και σεξ 

μια φορά την βδομάδα.
-Σώπα, του λέει ο 85άρης, παρ’όλη την ηλι-
κία μου εγώ το κάνω 3 φορές την εβδομάδα.

Καταστεναχωρημένος ο 70άρης μπαίνει στο για-
τρό μετά τον 85άρη φανερά ταραγμένος.
-Τι συμβαίνει, ρωτάει ο γιατρός.
-Γιατρέ μου εγώ κάνω σεξ μια φορά την εβδομάδα.
-Πολύ καλά, του λέει ο γιατρός.
-Μα ο άλλος κάνει 3 φορές και είναι και πολύ 
μεγαλύτερος.
-Πάψε, του λέει ο γιατρός, και εσύ άμα φτάσεις τα 
85 τέτοιες μαλακίες θα λες.

Του συναδέλφου Απόσολου Νικολάου
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Όλες οι πληροφορίες για την κάρτα Υγείας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ και η λίστα των συνεργαζομένων γιατρών είναι καταχωρημένα και στην ιστοσελίδα του Συλ-
λόγου μας (www.ssalpha.gr)
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ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΕ ΣΟΥΝΙΟ – ΛΑΥΡΙΟ
Ο Σύλλογος διοργανώνει στις 5/12/2012 ημέρα Τετάρτη ημερήσια εκδρομή – περίπατο 
σε Σούνιο – Λαύριο με κόστος συμμετοχής 8 ευρώ 
Όσοι Συνάδελφοι επιθυμούν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στον Σύλλογο μέχρι την 
29/11/2012 στον Συν/φο Δημ. Μέγγουλη.(τηλ.2103606071, 2103604327)

ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΘΕΑΤΡΑ - ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΜΟΥΣΕΙΑ - ΚΕΝΤΡΑ  ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
GUSTAVO RUSSO “TANGO SEDUCCION!”
28 Νοεμβρίου 2012 | Θέατρο Badminton > Γουδή - Ζωγράφου

Μια ξεχωριστή παρά-
σταση Τάνγκο. Από ένα 
παγκοσμίως γνωστό 
χορευτή. Αυτό είναι 
το Tango Seduccion 

που παρουσιάζει ο εκρηκτικός χορευτής και χορογράφος 
Gustavo Russo. Μια παράσταση που υμνεί τον έρωτα σε 
όλες τις εκφάνσεις και εκφράσεις του. Μία παραγωγή που 
πιστεύει και στηρίζει το έργο μιας Οργάνωσης μοναδικής στο 
είδος της στην Ελλάδα που βοηθά τα οροθετικά άτομα. Τάν-
γκο σημαίνει πάθος. Σημαίνει πόνος, εκφρασμένος πότε σαν 
κραυγή, πότε σαν κλάμα και πότε σαν γιορτή. Τρεις ημέρες 
πριν από την 1η Δεκεμβρίου (Παγκόσμια Ημέρα κατά του 
Aids)-την Τετάρτη 28 Νοεμβρίου στο Θέατρο Badminton- 
ένας από τους πιο γνωστούς χορευτές Τάνγκο στον κόσμο, 

ο Gustavo Russo, «στρέφει το βλέμμα του» σε μια ευαίσθητη 
πληθυσμιακή ομάδα, αφήνοντας τα - γεμάτα σαγήνη - βή-
ματα του να παρασύρονται από...το αχαλίνωτο πάθος για τη 
Ζωή! Μια βραδιά «στην υπηρεσία» ενός σημαντικού κοι-
νωνικού έργου, καθώς μέρος των εσόδων της θα διατε-
θούν για τους σκοπούς της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης 
«ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ».
Είναι ο πιο γνωστός χορευτής Τάνγκο και ένας από τους κα-
λύτερος χορογράφους παγκοσμίως. Πλαισιωμένος από 14 
διακεκριμένους χορευτές, και ένα τραγουδιστή, ανεβαίνει 
στη σκηνή του Θεάτρου Badminton την Τετάρτη 28 Νοεμβρί-
ου για να παρουσιάσει τον πιο αισθησιακό χορό όλων των 
εποχών. Το Αργεντίνικο Τάνγκο. Τάνγκο σημαίνει πάθος. 
Σημαίνει πόνος, εκφρασμένος πότε σαν κραυγή και πότε σαν 
κλάμα, πότε σαν γιορτή και πότε σαν θρήνος. Τάνγκο είναι ο 

αργεντίνικος χορός του έρωτα, του προδομένου έρωτα, της 
σαγήνης. Και ο Gustavo Russo γνωρίζει καλά το τάνγκο της 
…σαγήνης. Η –με άλλα λόγια- το Tango Seduccion!! (Τάνγκο 
Σεντουθιόν)
Πού και πότε: Θέατρο Badminton > Γουδή - Ζωγράφου 
Διεύθυνση: Πάρκο Σχολής Χωροφυλακής, Τηλέφωνο: 211 
10 100 20 
Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012, ώρες: 21:30
Εισιτήρια: Δ΄ Ζώνη: 15€, Φοιτητικό: 10€, Γ΄ Ζώνη: 25€, 
Β΄ Ζώνη: 35€, Α΄ Ζώνη: 40€
Σημεία Προπώλησης: Ταμεία θεάτρου Badminton - Τηλ: 
210 88 40 600
Ηλεκτρονικά από το site του θεάτρου Badminton - www.
badmintontheater.gr
Καταστήματα Public (Με Voucher)

ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΟΠΕΡΑ ΣΤΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΠΥΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ: Η ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΑ
Ο.Μ.Μ.Θ. - ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗ-
ΝΗ - ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ 
ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

22 Νοεμβρίου 2012 έως 25 Νοεμβρίου 2012

Πεμ|Παρ|Σαβ|Κυρ   21:00 (ΑΙΘΟΥΣΑ ΦΙΛΩΝ 
ΜΟΥΣΙΚΗΣ Μ1)

Κωμικό μελόδραμα σε τρεις πράξεις
Ποιητικό κείμενο: Νικόλαος Λάσκαρης και Πολύβιος Δημητρα-
κόπουλος
Μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Εθνικής Λυρικής Σκη-
νής, η κωμική όπερα Η Κρητικοπούλα του Σπύρου Σαμάρα θα 
παρουσιαστεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης για τέσσε-
ρις μόνο παραστάσεις, από τις 22 έως και τις 25 Νοεμβρίου.
Η Κρητικοπούλα παρουσιάστηκε στην πρώτη, πλήρη σκηνική 
αναβίωσή της μετά από 80 χρόνια, το Νοέμβριο του 2011 
στην Εθνική Λυρική Σκηνή, σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια.
Πρόκειται για ένα ξεχασμένο αριστούργημα το οποίο ανακα-
λύφθηκε και αποκαταστάθηκε πρόσφατα. Με απλά υλικά η κω-
μική αυτή όπερα μιλά για τον έρωτα και την επανάσταση στα 

χρόνια της ενετοκρατίας. Μέσα από εκπυρσοκροτήσεις, έρω-
τες, τραγούδια και πεντοζάλη, η Μεγαλόνησος πανηγυρίζει την 
επανάστασή της και οι πρωταγωνιστές την ένωσή τους.
Παρότι η υπόθεση διαδραματίζεται στην ενετοκρατούμενη 
Κρήτη (1211-1715), αφορμή στάθηκαν προφανώς οι κρητι-
κές επαναστάσεις στα τέλη του 19ου αιώνα, η ίδρυση της Κρη-
τικής Πολιτείας (1896-1913) και, τελικά, η ένωση της Με-
γαλονήσου με την υπόλοιπη Ελλάδα μετά τους Βαλκανικούς 
πολέμους του 1912/13. Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης 
είναι η Κρητικοπούλα Αρετή, που επιτυγχάνει να αποσπάσει 
από τον Ενετό Δούκα της Κρήτης προνόμια για τους συμπατρι-
ώτες της. Με φόντο την “πολιτική” αυτή διάσταση, πλέκεται σε 
πρώτο επίπεδο ένα γαϊτανάκι από αισθηματικές ιστορίες κάθε 
είδους, που έχει ως συνέπεια κωμικές καταστάσεις.
Ηλίας Βουδούρης Διεύθυνση Ορχήστρας  Πέ-
τρος Ζούλιας Σκηνοθεσία
Αναστασία Αρσένη Σκηνογράφος – Ενδυματολόγος
Φώτης Διαμαντόπουλος Κινησιολογία Κατερίνα Πε-
τσατώδη Βοηθός Σκηνοθέτη
Αγαθάγγελος Γεωργακάτος Διεύθυνση Χορωδίας
Γωγώ Ηλιοπούλου Αρετή
Σοφία Κυανίδου Κοντέσα

Διονύσης Τσαντίνης Δούκας
Αλεξάνδρα Ματθαιουδάκη Δούκισσα
Γιάννης Χριστόπουλος Παύλος
Δημήτρης Ναλμπάντης Μιχάλης
Κωστής Ρασιδάκης Φουρλάνος (Γελωτοποιός)
Παύλος Μαρόπουλος Δον Πλάτσιντο
ΕΚΔΟΤΗΡΙΑ ΜΜΘ
Στο Μέγαρο Μουσικής: 25ης Μαρτίου & Παραλία.
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα-Σάββατο: 10:00πμ-6:00μμ
Τηλέφωνο: 2310 895938-9.
Τις ημέρες που πραγματοποιούνται παραστάσεις στο κτίριο Μ2 
μπορείτε να καλείτε και στο: 2310896000. Εφόσον υπάρχει 
παράσταση Κυριακή, τα εκδοτήρια ανοίγουν δύο ώρες πριν 
από την εκδήλωση.Στην Πλατεία Αριστοτέλους.
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο: 10:00πμ-
3:30μμ
Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 10:00πμ-2:00μμ και 5:30μμ-
8:00μμ
Ηλεκτρονικά στο www.ticketservices.gr
Τιμές εισιτηρίων: 50€ (μαθητικά: 35€), 35€ (μαθητικά: 30€), 
25€ (μαθητικά: 20€), 15€, 10€ (μαθητικά - φοιτητικά)

“ΤΟ ΚΟΡΟΙΔΑΚΙ ΤΗΣ ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΟΣ” 
ΤΩΝ ΝΙΚΟΥ ΤΣΙΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΥΒΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ
Από Τετάρτη 24 Οκτω-
βρίου 2012 | Θέατρο 
Αλέκος Αλεξανδρά-
κης (πρώην Ριάλτο) > 
Κυψέλη  

Η αγαπημένη κωμωδία των Νίκου Τσιφόρου και Πολύ-
βιου Βασιλειάδη, «Το κοροϊδάκι της δεσποινίδος», σε 
σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια με τους Σπύρο Παπαδό-
πουλο, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ταξιάρχη Χάνο, Τζένη 
Μπότση, Κάκια Ιγερινού κ.α. θα παρουσιαστεί στο θέ-
ατρο Αλέκος Αλεξανδράκης για τη χειμερινή περίοδο 
2012-2013.
Ένα έργο που όλοι έχουμε αγαπήσει, όλοι έχουμε γε-
λάσει με τις αθάνατες ατάκες του και τραγουδήσει «ένα 
χρυσόψαρο μεσά στη γυάλα», το οποίο πρωτοπαρου-
σιάστηκε στο θέατρο στα τέλη της δεκαετίας του ’50, 
γνωρίζοντας τεράστια επιτυχία, και το 1960 μεταφέρ-
θηκε στη μεγάλη οθόνη. 

Ο Σπύρος Παπαδόπουλος στο ρόλο του αφελή πλην τί-
μιου υπαλληλάκου, η Κατερίνα Παπουτσάκη στο ρόλο 
της κακομαθημένης κόρης, ο Ταξιάρχης Χάνος στο ρόλο 
του απεγνωσμένου διευθυντή για τις οικονομικές του 
ατασθαλίες και η Τζένη Μπότση στο ρόλο της μοιραί-
ας γυναίκας συναντιούνται κάτω από τις σκηνοθετικές 
οδηγίες του Πέτρου Ζούλια και δημιουργούν μια κω-
μωδία παρεξηγήσεων μεταφέροντάς μας σε μια Ελλάδα 
του χθες, που έχει στοιχεία απ’ την Ελλάδα του σήμερα. 
Απ’ τη μια ο έρωτας, αλλά κι απ’ την άλλη τα «κόκκινα 
ντοσιέ», τα σκάνδαλα και οι απάτες συνεχίζουν να πρω-
ταγωνιστούν στην ελληνική μας πραγματικότητα.

Συντελεστές:
Σκηνοθεσία: Πέτρος Ζούλιας
Σκηνικά- κοστούμια: Αναστασία Αρσένη
Χορογραφία: Φώτης Διαμαντόπουλος
Φωτισμοί: Ανδρέας Μπέλλης

Παίζουν:
Σπύρος Παπαδόπουλος, Κατερίνα Παπουτσάκη, Τα-
ξιάρχης Χάνος, Τζένη Μπότση, Τάσος Γιαννόπουλος, 
Αλέξανδρος Καλπακίδης, Στέλιος Πέτσος, πλειάδα 
νέων ηθοποιών και η Κάκια Ιγερινού.
Διάρκεια : 2 ώρες με διάλειμμα
Που :Θέατρο Αλέκος Αλεξανδράκης (πρώην Ριάλτο) > 
Κυψέλη 
Διεύθυνση: Κυψέλης 54 Τηλέφωνο: 2108827000 
Τετάρτη: 19:00  Πέμπτη: 19:00  Παρασκευή: 21:00
Σάββατο: 18:00  Σάββατο: 21:00  Κυριακή: 18:00  
Κυριακή: 21:00
Εισιτήρια 
Τετάρτη και Πέμπτη (λαϊκή απογευματινή): Γενική Είσο-
δος: 15€
Παιδικό: 12€
Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή: Γενική Είσοδος: 18€
Φοιτητικό: 15€, Παιδικό: 12€

• Ειδικά για τους Συνταξιούχους της Αlpha Bank ισχύουν οι κάτωθι τιμές με την επίδειξη της Οικογενειακής Κάρτας Μέλους στο ως άνω θέατρο
• Τετάρτη και Πέμπτη (λαϊκή απογευματινή): 12 ευρώ   • Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή: 15 ευρώ
ΟΙ ΩΣ ΆΝΩ ΤΙΜΕΣ ΙΣΧΥΟΥΝ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ
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Πως νιώθουν άραγε οι άνθρωποι που πάσχουν από Αλτσχά-
ιμερ; Σ’ αυτό το ερώτημα μπορούν πλέον να απαντήσουν οι 
θεατές μίας ταινίας κινηματογράφου στο Ισραήλ. Ανυποψί-
αστοι εισήλθαν στον χώρο προβολής της ταινίας που είχαν 
επιλέξει να δουν. Όμως η ταινία που προβάλλονταν δεν ήταν 
αυτή που είχαν επιλέξει...
Η σύγχυση που ένιωσαν αυτοί οι άνθρωποι έστω και για λίγα 
δευτερόλεπτα παρομοιάζεται με το τι πραγματικά νιώθουν οι 
πάσχοντες με τη νόσο του Αλτσχάιμερ βέβαια, σε σχεδόν μό-
νιμη βάση.
Επρόκειτο για καμπάνια στο πλαίσιο της Διεθνούς Εβδομάδας 
για την ενημέρωση του κοινού για την νόσο του Αλτσχάιμερ.
Τα τελευταία χρόνια αυξάνεται αλματωδώς ο αριθμός των 
ανοϊκών ασθενών. Οι πάσχοντες από νόσο Αλτσχάιμερ και 
άλλες μορφές άνοιας στην Ευρώπη ανέρχονται σήμερα σε 
7,3 εκατομμύρια, ενώ στην χώρα μας υπολογίζεται πως νο-
σούν περισσότεροι από 160.000 άνθρωποι.
Παγκοσμίως οι ανοϊκοί ασθενείς υπερβαίνουν τα 35 εκατομ-
μύρια, ενώ αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 εκατομμύρια 
μέχρι το 2050.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση η νόσος Αλτσχάιμερ απορροφά αυτή 
τη στιγμή το 25% του συνόλου των δαπανών για την Υγεία. 
Σαν αποτέλεσμα πολλοί ηλικιωμένοι που διαπιστώνουν προ-
βλήματα με τη μνήμη τους και οι οικογένειές τους απευθύνο-
νται στον οικογενειακό τους γιατρό και αναζητούν απαντήσεις 
στα εναγώνια ερωτήματά τους.
Η παθολογική διεργασία που συμβαίνει στον εγκέφαλο των 
ασθενών με νόσο Αλτσχάιμερ, αρχίζει δεκαετίες πριν από την 
εμφάνιση των κλινικών συμπτωμάτων και η αιτιοπαθογένειά 
της είναι προφανώς πολυπαραγοντική.
Η νόσος συνήθως εκδηλώνεται σε άτομα ηλικίας άνω των 65 
ετών, ενώ είναι σχετικά σπάνια σε μικρότερες ηλικίες. Στην 
πραγματικότητα, σε ποσοστό 95% το Αλτσχάιμερ εκδηλώνε-
ται σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, γεγονός που καθιστά 
την ηλικία τον κυριότερο παράγοντα κινδύνου για την εμφά-
νισή του.
Στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων, η νόσος 
Αλτσχάιμερ είναι σποραδική δηλαδή δεν έχει κληρονομική 
συνιστώσα.
Σαφής κληρονομική προδιάθεση αναγνωρίζεται σε ποσοστό 
περίπου 5% των ατόμων που πάσχουν. Στις περιπτώσεις αυ-
τές η ηλικία έναρξης της νόσου είναι σχετικά μικρή, μεταξύ 40 
και 60 ετών. Έχουν αναγνωριστεί τρία γονίδια υπεύθυνα για 
προγεροντικές μορφές της νόσου.
Στα άτομα χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου η συχνότητα 
της άνοιας είναι μεγαλύτερη. Ειδικά σχεδιασμένες μελέτες 
έχουν δείξει ότι η συνεχιζόμενη εκπαίδευση στην ενήλικο ζωή 
αυξάνει τις νοητικές εφεδρείες και πιθανώςπροστατεύει από 
την άνοια με τη δημιουργία νέων νευρωνικών δικτύων, αλλά 
και νέων εγκεφαλικών κυττάρων.
Πίεση, «ζάχαρο» και χοληστερίνη
Σήμερα αυξάνονται αλματωδώς οι επιστημονικές ενδείξεις 
που συνδέουν τους γνωστούς αγγειακούς παράγοντες κινδύ-
νου (υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης,υπερχοληστερολαιμία, 
υπερομοκυστεϊναιμία, παχυσαρκία, κάπνισμα) με τη νόσο Αλ-
τσχάιμερ, γεγονός που επιτρέπει την πρόληψή της.
Πολλές μεγάλες μελέτες επιβεβαιώνουν ότι ο έλεγχος των 
αγγειακών παραγόντων κινδύνου, η συστηματική σωματική 
άσκηση, η υγιεινή διατροφή με φρούτα, λαχανικά, ξηρούς 
καρπούς και Ω3 λιπαρά οξέα, συντελούν σημαντικά στην 
πρόληψη της άνοιας.
Οι τακτικές αυτές όμως πρέπει να εφαρμόζονται από τη μέση 
ηλικία, πριν αρχίσει η νευροεκφυλιστική διαδικασία στον 
εγκέφαλο.
Εφικτή η έγκαιρη διάγνωση
Η διάγνωση σε πρώιμα κλινικά στάδια είναι εφικτή. Ένας 
έμπειρος γιατρός μπορεί να διαγνώσει τη νόσο Αλτσχάιμερ με 
βεβαιότητα έως και 90%, συνδυάζοντας τα διαγνωστικά μέσα 
που έχει στη διάθεσή του (νευροαπεικονιστικές μέθοδοι, βιο-
λογικοί δείκτες, νευροψυχολογικές δοκιμασίες). 
Συνήθως όμως οι ανοϊκοί ασθενείς εξετάζονται από ειδικό 
γιατρό 3 χρόνια αφού εμφανίσουν τα πρώτα συμπτώματα της 

νόσου. Η καθυστέρηση αυτή στη διάγνωση και στη θεραπεία 
έχει αρνητικές επιπτώσεις στην πορεία της νόσου.
Σήμερα αναζητούνται εντατικά τρόποι αναγνώρισης των υπο-
ψήφιων ασθενών και διερευνάται η πιθανότητα μη ειδικοί 
παράγοντες (όπως ορμόνες, αντιοξειδωτικοί παράγοντες ή 
αντιφλεγμονώδεις ουσίες) να μπορούν να αναστρέψουν ή να 
καθυστερήσουν την παθογόνο διεργασία.
Καινούριες θεραπευτικές προσεγγίσεις της νόσου Αλτσχάιμερ 
όπως η ανοσοθεραπεία, η γενετική τροποποίηση, η αναστολή 
της συσσώρευσης της β-αμυλοειδούς πρωτεΐνης και άλλων 
παθολογικών πρωτεϊνών έχουν περάσει από το στάδιο της 
θεωρίας στην κλινική πράξη.
Πάνω από 100 φάρμακα βρίσκονται σε αυτή τη στιγμή σε δι-
άφορες φάσεις κλινικών δοκιμών.
Άλλο άνοια κι άλλο Αλτσχάιμερ
Ο όρος «άνοια» αναφέρεται σε μια σειρά συμπτωμάτων τα 
οποία παρουσιάζουν άτομα με νοσήματα που καταστρέφουν 
τα εγκεφαλικά κύτταρά τους.
Τα συμπτώματα αυτά είναι καταρχήν απώλεια της μνήμης και 
ακολούθως διαταραχή των υπολοίπων νοητικών λειτουργιών: 
του λόγου, της προσοχής, της συγκέντρωσης, της κρίσης.
Αποτέλεσμα αυτής της παθολογικής διεργασίας είναι η στα-
διακή και αργή επιδείνωση της ικανότητας του ατόμου να 
λειτουργεί ικανοποιητικά στην καθημερινή ζωή και τελικά η 
πλήρης αποδιοργάνωση της προσωπικότητάς του.
Πολύ συχνά, ο όρος «άνοια» χρησιμοποιείται λανθασμένα 
από το ευρύ κοινό και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ως συ-
νώνυμος της νόσου Αλτσχάιμερ.
Η άνοια είναι ένας περιγραφικός, γενικός όρος, ενώ η νόσος 
Αλτσχάιμερ είναι συγκεκριμένη ασθένεια, η οποία ευθύνεται 
για περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις άνοιας. Η αμέ-
σως επόμενη σε συχνότητα άνοια είναι η αγγειακή άνοια, η 
οποία προκαλείται από πολλαπλά εγκεφαλικά επεισόδια, μι-
κρά ή μεγάλα. Άλλες μορφές άνοιας οφείλονται σε σπανιό-
τερα αίτια όπως π.χ. η νόσος με σωμάτια Lewy, η άνοια της 
νόσου Πάρκινσον, οι μετωποκροταφικές άνοιες κλπ.
Αναστρέψιμες άνοιες
Σε λίγες περιπτώσεις η άνοια εμφανίζεται σαν επακόλουθο 
υποκείμενου σωματικού νοσήματος – λ.χ. μιας σοβαρής εν-
δοκρινολογικής ασθένειας (υποθυρεοειδισμός) ή της έλλει-
ψης από τον οργανισμό συγκεκριμένων βιταμινών (Β12) και 
ιχνοστοιχείων.
Η άνοια μπορεί επίσης να αποτελεί σύμπτωμα όγκων του 
εγκεφάλου ή να είναι αποτέλεσμα τοξικής δράσης στον 
εγκέφαλο ουσιών όπως το αλκοόλ ή διαφόρων φαρμάκων 
(ηρεμιστικά και παλαιά αντικαταθλιπτικά, φάρμακα για τη νόσο 
Πάρκινσον, ορισμένα αντιυπερτασικά φάρμακα).
Τέλος, ψυχικές παθήσεις, όπως η κατάθλιψη και η γενικευ-
μένη αγχώδης διαταραχή, επίσης μπορεί να προκαλέσουν 
μνημονικές δυσκολίες.
Η ανίχνευση τέτοιων περιπτώσεων «δευτερογενούς ανοϊκής 
συνδρομής» όπως αποκαλείται, έχει σημασία διότι αντιμετω-
πίζοντας το υποκείμενο πρόβλημα θεραπεύουμε – εν μέρει ή 
ολικά – και την άνοια.
Η αγγειακή άνοια
Η αγγειακή άνοια είναι η δεύτερη σε συχνότητα άνοια, έπειτα 
από τη νόσο Αλτσχάιμερ. Προκαλείται από ανεπαρκή παροχή 
αίματος σε περιοχές του εγκεφάλου, που οδηγεί σταδιακά στη 
νέκρωσή τους. Είναι αποτέλεσμα αγγειακών εγκεφαλικών 
επεισοδίων, μεγάλων ή μικρών, μεμονωμένων ή πολλα-
πλών.
Η πρόληψη της αγγειακής άνοιας είναι δυνατή γιατί οι αγγει-
ακοί παράγοντες κινδύνου παίζουν μεγαλύτερο ρόλο απ’ ό,τι 
στη νόσο Αλτσχάιμερ.
Τα συμπτώματα της αγγειακής άνοιας είναι κατάθλιψη, απά-
θεια, επιβράδυνση των νοητικών λειτουργιών, αδυναμία 
οργάνωσης και εκτέλεσης σύνθετων πράξεων (εκτελεστική 
δυσλειτουργία).
Η απώλεια μνήμης είναι ήπια και δεν είναι κύρια εκδήλωση 
αυτής της κατάστασης. Η βάδιση είναι αργή και ασταθής με 
συχνές πτώσεις και συχνά εμφανίζεται ακράτεια ούρων.
Στα πλέον προχωρημένα στάδια, οι ασθενείς δεν μπορούν 
να εκτελέσουν απλές καθημερινές δραστηριότητες, όπως η 
ατομική υγιεινή, το ντύσιμο, το μαγείρεμα και τα ψώνια ή πιο 
σύνθετες εργασίες, όπως η χρήση του τηλεφώνου, οι τραπε-
ζικές συναλλαγές ή η φυσικοθεραπεία για την αποκατάσταση 
των κινητικών τους προβλημάτων.
Φάρμακα όπως οι αναστολείς της ακετυλοχολινεστεράσης, 
που χρησιμοποιούνται με καλά αποτελέσματα στη θεραπεία 
της νόσου Αλτσχάιμερ, βοηθούν και τους ασθενείς με αγγει-

ακή άνοια. 
Τι είναι η νόσος Αλτσχάιμερ
Η νόσος Αλτσχάιμερ είναι μια εκφυλιστική νόσος του εγκεφά-
λου. Αρχικά της συμπτώματα είναι η ήπια έκπτωση της μνήμης 
και των άλλων νοητικών λειτουργιών που συχνά περνούν 
απαρατήρητα τόσο από τον ίδιο τον ασθενή όσο και από τα 
μέλη της οικογένειάς του.
Όσο όμως η νόσος εξελίσσεται, επηρεάζονται σταδιακά και οι 
δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, δηλαδή οι κοινωνικές 
σχέσεις, η διαχείριση των οικονομικών, η οδήγηση, η φροντί-
δα του εαυτού.
Με την πάροδο του χρόνου οι δυσκολίες αυτές γίνονται τόσο 
σοβαρές, ώστε ο ασθενής να εξαρτάται ολοκληρωτικά από 
τους άλλους. Στα παραπάνω προστίθενται κάποιες φορές, και 
διαταραχές στη συμπεριφορά, απάθεια ή επιθετικότητα, διατα-
ραχές ύπνου και όρεξης, υπερκινητικότητα.
Στον εγκέφαλο των ασθενών που πάσχουν από την νόσο Αλ-
τσχάιμερ ανευρίσκονται χαρακτηριστικά παθολογοανατομικά 
ευρήματα, όπως είναι οι «γεροντικές πλάκες» και οι «νευρο-
ϊνιδιακοί σχηματισμοί», που εντοπίζονται σε συγκεκριμένες 
περιοχές που ελέγχουν τις νοητικές λειτουργίες.
Συχνότητα και προληπτικά τεστ
Η συχνότητα της νόσου αυξάνεται με την ηλικία. Εμφανίζεται 
Η συχνότητα της νόσου αυξάνεται με την ηλικία. Εμφανίζεται 
κατά μέσον όρο στο 5% έως 10% των ατόμων ηλικίας άνω 
των 65 ετών. Ειδικά, όμως, μετά την ηλικία των 85 ετών, κάθε 
ηλικιωμένος έχει 1 στις 3 πιθανότητες να την εμφανίσει.
Επομένως, η συχνότητα στο γενικό πληθυσμό είναι αρκετά 
μεγάλη, ώστε δεν είναι σπάνιο να πάσχουν δύο ή περισσό-
τερα μέλη μιας οικογένειας. Η μεγάλη αύξηση του αριθμού 
των ανοϊκών ασθενών αποτελεί αναπόφευκτο επακόλουθο 
της γήρανσης του γενικού πληθυσμού λόγω της αύξησης του 
μέσου όρου ζωής.
Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο εξέταση που 
να μπορεί να προβλέψει εάν ένα άτομο θα προσβληθεί στο 
μέλλον από νόσο Αλτσχάιμερ.
Ειδικά στην περίπτωση των ατόμων που εμφανίζουν την νόσο 
πριν από τα 50, συστήνεται προληπτικά γενετικός έλεγχος 
στους ίδιους και στα μέλη της οικογένειάς τους ώστε να δι-
απιστωθεί εάν φέρουν κάποιο από τα γνωστά γονίδια που 
ευθύνονται για τις προγεροντικές μορφές της νόσου.
Εντούτοις, ούτε καν αυτή η εξέταση δεν μπορεί να προβλέ-
ψει με βεβαιότητα εάν κάποιος θα νοσήσει. Επιτρέπει μόνο να 
γνωρίζουμε εάν ένας άνθρωπος έχει περισσότερες πιθανότη-
τες από τους υπολοίπους να εμφανίσει την νόσο. Για τον λόγο 
αυτό, αλλά και εξαιτίας του μεγάλου οικονομικού κόστους, ο 
γενετικός έλεγχος δεν συγκαταλέγεται στις εξετάσεις ρουτί-
νας που προτείνονται στους ασθενείς.
Προδιαθεσικοί παράγοντες
Ο κυριότερος παράγοντας κινδύνου είναι η αύξηση της ηλικί-
ας. Τελευταία, όμως, πολλαπλασιάζονται όπως προαναφέρ-
θηκε αλματωδώς οι επιστημονικές ενδείξεις που συνδέουν 
τους γνωστούς παράγοντες κινδύνου για την καρδιαγγειακή 
νόσο (υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, υπερχοληστερολαι-
μία, παχυσαρκία, κάπνισμα) και με τη νόσο Αλτσχάιμερ, κάτι 
που επιτρέπει μερικώς την πρόληψή της.
Πρόσφατες σχετικές μελέτες δείχνουν ότι ο έλεγχος της αρτη-
ριακής πίεσης, του σωματικού βάρους, των επιπέδων σακχά-
ρου και χοληστερόλης στο αίμα είναι ευεργετικός τόσο για τον 
εγκέφαλο όσο και για το καρδιαγγειακό σύστημα.
Επιπλέον, η συστηματική σωματική αλλά και πνευματική 
άσκηση και η υγιεινή διατροφή φαίνεται ότι προστατεύουν 
από την άνοια. Ειδικότερα, όσοι ασκούνται πνευματικά (σπου-
δάζοντας, διαβάζοντας,... παιδεύοντας το μυαλό τους) παθαί-
νουν νόσο Αλτσχάιμερ σε μικρότερη συχνότητα ή σε ηπιότερη 
μορφή.
Η εξέλιξη
Η φυσική πορεία της νόσου Αλτσχάιμερ οδηγεί τελικά τους 
ασθενείς στον θάνατο. Η εκφύλιση του εγκεφάλου αρχικά 
περιορίζεται σε δομές που σχετίζονται με τη μνήμη και τις 
νοητικές λειτουργίες γενικότερα, αλλά στη συνέχεια επεκτεί-
νεται σταθερά σε ευρύτερες περιοχές του εγκεφάλου, επηρε-
άζοντας σταδιακά όλες τις λειτουργίες και τα συστήματα του 
σώματος.
Η πιο συχνή αιτία θανάτου των ανοϊκών ασθενών είναι οι λοι-
μώξεις, γεγονός που οφείλεται στο ότι καθώς εξελίσσεται η 
νόσος, το ανοσολογικό σύστημα και συνολικά ο οργανισμός 
τους αποδυναμώνονται.

Από inews.gr

Πώς νιώθουν οι άνθρωποι που πάσχουν από Αλτσχάιμερ;
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Νέα μέλη του συλλόγου μας

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012
1. ΒΑΡΤΖΙΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
2. ΗΛΙΑΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
3. ΣΕΛΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
4. ΣΟΥΛΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
5. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
1. ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2. ΚΑΡΑΔΗΜΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ

Η COSMOTE για 3η συνεχή χρονιά στη-
ρίζει έμπρακτα τους ανέργους και τους 
συνταξιούχους, σε μια περίοδο οικονο-
μικών δυσχερειών, προσφέροντάς τους 
έκπτωση 15% στο πάγιο για 1 χρόνο, 
σε όλα τα προγράμματα Συμβολαίου και 
ΚαρτοΣυμβολαίου.
Η ειδική αυτή οικονομική προσφορά θα 
διατίθεται έως και τις 31 Δεκεμβρίου 
2012 .
Δικαιούχοι της προσφοράς είναι οι:
• Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, που 
ως δικαιολογητικό θα πρέπει να προσκο-
μίσουν κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ, σε ισχύ 
• Συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, που ως 
δικαιολογητικό θα πρέπει να προσκομί-
σουν βεβαίωση του συνταξιοδοτικού τους 
φορέα ή κάποιο έντυπο συνταξιοδοσίας 
τους. 
Οι συνδρομητές που ανήκουν στις 
παραπάνω ομάδες, προκειμένου να 
επωφεληθούν από την προσφορά, θα 
πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά σε ένα από τα καταστήμα-
τα COSMOTE, ΓΕΡΜΑΝΟΣ, OTEshops και 
στο εκτεταμένο εμπορικό δίκτυο αντιπρο-
σώπων της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα.
Οι υφιστάμενοι συνδρομητές μπορούν 
εναλλακτικά να καλέσουν την Εξυπηρέτη-
ση Πελατών COSMOTE στο 13838.

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 ΕΚΔΡΟΜΩΝ:

ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

3. ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΥΛΒΙΑ
4. ΚΟΝΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5. ΛΑΖΑΡΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
6. ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
7. ΜΠΟΥΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
9. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
10. ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
11. ΧΑΝΤΖΑΡΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΥΓΑΝ
1.ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΣΙΜΟΣ (21.8.12)
2.ΜΠΑΣΤΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (31.8.12)
3.ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (21.8.12)

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

Έκπτωση 15%
στο μηνιαίο

πάγιο για 1 χρόνο! 

ΣΤΗΝ  ΑΤΤΙΚΗ
ΑΘΗΝΑ: ΑΟΜ Αθηναϊκός Όμιλος Μπριτζ Μιχαλα-
κοπούλου 181, τηλ. 210 - 7759674, κιν. 690 
- 6890500 & 693 – 6606057
ΑΘΗΝΑ: ΑΣΑΕ Αθλητικός Σύλλογος Αιγυπτιωτών 
Ελλήνων 3ης Σεπτεμβρίου 56Α, κιν. 697- 
9473455 & 697- 9477023 ΑΘΗΝΑ: ΟΑΑ Όμιλος 
Αντισφαιρίσεως Αθηνών Λεωφ. Βασ. Όλγας 2, κιν. 
694-5778303 & 694- 4740425
ΓΛΥΦΑΔΑ: ΑΟΜΒ Αγωνιστικός Όμιλος Μπριτζ 
Βουλιαγμένης Βουλιαγμένης 85 (City Plaza), κιν. 
697- 7007123 & 693-6161778
ΔΡΟΣΙΑ: ΘΕΣΠΙΣ Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης 
& Πολιτισμού “Θέσπις” Γρ.Λαμπράκη 19, κιν. 694 
- 7472752 & 690 – 9942208
ΚΑΛΛΙΘΕΑ: ΜΠΟΚΑ Μπριτζ Όμιλος Καλλιθέας 
Θησέως 78, κιν. 693 - 6484233
ΜΑΡΟΥΣΙ: ΟΑΜ-ΛΕ Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ • 
Λέσχη Επιστημόνων Ιπποκράτους 6-8, κιν.697- 
6400126 & 697- 7037923
ΜΑΡΟΥΣΙ: ΟΑΜΚΗ Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ 
Κηφισιάς Λεωφ. Κηφισίας 70, κιν.698 - 7444414 
& 693 - 2363779 ΜΕΛΙΣΣΙΑ: ΑΕΠ Μ Α Αθλητική 
Ένωση Ποντίων Μελισσιών Αττικής Κλ. Γυμν., 
Γεννηματά & Σάμου, κιν.697- 6707099 & 697-
7305492
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ: ΙΚΑΡΟΣ Αθλητική Ένωση “Ίκαρος” 
Καλλιθέας Λεωφ. Ελ. Βενιζέλου 78, τηλ. 210 
- 9852220,694 – 4360932
ΝΕΟΣ ΒΟΥΤΖΑΣ: ΑΣΝΒ Αθλητικός Σύλλογος Νέου 
Βουτζά “Η Πρόοδος” Χρυσ. Σμύρνης 1, κιν. 697-
4326685 &697- 7305492 ΠΑΛΑΙΟ ΨΥΧΙΚΟ: 
ΑΟΜΨ Αθλητικός Όμιλος Μπριτζ Ψυχικού Κονδυ-
λάκη 8, κιν. 694 - 4592226 & 694 - 4301255 
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ: ΑΟΤ Αθλητικός Όμιλος “Τα-
ταύλα”  φιξ & Ζέφυρου 1-3, κιν. 694 - 4205123 
& 694 - 2461390 ΠΕΙΡΑΙΑΣ: ΟΑΜΠΕΙ Όμιλος 
Αγωνιστικού Μπριτζ Πειραιά Ομηρίδου Σκυλίτση 26, 
κιν. 693 - 7019635 & 697- 7282629 ΦΙΛΟΘΕΗ: 
ΟΠΑΦ Όμιλος Πνευματικού Αθλητισμού Φιλοθέης   
Καποδιστρίου 17, κιν. 697- 8489280 & 694 
– 4399855
Υπό Ίδρυση:
ΑΘΗΝΑ: ΣΣΕΤΕ Σύλλογος Συνταξιούχων Εθνικής 
Τράπεζας Ελλάδος Δραγατσανίου 8, κιν. 6945 
- 755505 ΜΕΛΙΣΣΙΑ: ΜΕΛΙΣΣΙΑ Αθλητική Ένωση 
έναντι Ιεράς Μονής Πεντέλης, Ό Τέλης” κιν. 697- 
7282629
ΣΤΗΝ  ΥΠΟΛΟΙΠΗ   ΕΛΛΑΔΑ
ΑΓΡΙΝΙΟ: ΚΕΔΑ Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 
Αγρινίου Μελ. Μερκούρη & Καλλέργη 30 (πρώην 
“Τρένα”), κιν 697- 3320528

ΑΙΓΙΝΑ: ΜΣΑΚ Μορφωτικός Σύλλογος Αιγίνης “Ο 
Καποδίστριας” Νοσοκομείου & Αγ.Νεκταρίου, κιν. 
697- 2037351 ΒΟΛΟΣ: ΑΟΜΜ Αθλητικός Όμιλος 
Μπριτζ Μαγνησίας Tennis Club, Αηδονοφωλιές, κιν. 
697- 8186830 & 697- 2915653 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ-
ΚΗ: ΟΑΜΘ Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Θεσσαλονί-
κης Μανιώς Μαυρογένους 4, κιν.697 - 9225846 
& 694 – 5874480
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΙΟΘ Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Θεσ-
σαλονίκης Μεγάλου Αλεξάνδρου 12, κιν.694  
8008793 & 697-7675301 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 
ΛΑΜΘ Λέσχη Αγωνιστικού Μπριτζ Θεσσαλονίκης 
Λεωφ. Νίκης 63, κιν.694 - 5348286 ΘΕΣΣΑΛΟ-
ΝΙΚΗ: ΖΕΥΣ Ελάνιος Ζευς, κιν. 694 - 6792573
ΙΩΑΝΝΙΝΑ: ΑΜΙ Αγωνιστικό Μπριτζ Ιωαννίνων Νότη 
Μπότσαρη 12, κιν. 697- 2606122
ΚΑΛΑΜΑΤΑ: ΟΑΜΚ Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ 
Καλαμάτας Ξενοδ. Pharae Palace, Ναυαρίνου & 
Ρ.Φερραίου, κιν. 69&-3514443&697-2714663
ΚΕΡΚΥΡΑ: ΚΟΑΜ Κερκυραϊκός Όμιλος Αγωνιστικού 
Μπριτζ Προσαλένδου 35, κιν.6932 -154616 & 
694 - 7287125 ΚΙΑΤΟ: ΑΟΜΣ Αθλητικός Όμιλος 
Μπριτζ Σικυώνος Κλεισθένους & 28ης Οκτωβρίου, 
κιν. 697-4640680 & 697-8525842 ΚΡΗΤΗ-
ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΠΛΗ Περιηγητική Λέσχη Ηρακλείου 
Πλατεία Ελευθερίας, Μέγαρο Ντόρε, κιν. 697-
4412988 & 694-6957784
ΚΡΗΤΗ-ΡΕΘΥΜΝΟ: ΡΟΜ Ρεθεμνιώτικος Όμιλος 
Μπριτζ Μελιδώνη 1, κιν. 697-3939107 & 697-
2899222
ΚΡΗΤΗ-ΧΑΝΙΑ: ΟΑΜΧΝ Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ 
Χανίων   Ξενοδ. «ΑΚΑΙΙ», Κισσάμου 55, κιν. 694 
- 6237013 ΛΑΜΙΑ: ΕΣΠΕΡΟΣ Γυμναστικός Σύλλο-
γος Λαμίας “Έσπερος” κιν. 694 – 7243555
ΛΑΡΙΣΑ: ΟΑΜΛ Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Λάρι-
σας Χρυσοχόου 15, κιν.693—7654040
ΛΕΣΒΟΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗ: ΣΛΑΜ ΣύλλογοςΛέσβου 
Αγωνιστικού Μπρίτζ Εγκατ. Ναυτ. Ομίλου, Τέρμα 
Μακρύ Γιαλού, κιν. 694-8205279
ΠΑΤΡΑ: ΠΟΑΜ Πατραϊκός Όμιλος Αγωνιστικού 
Μπριτζ Σοφοκλέους 22, Τερψιθέα, κιν. 697-
7347752 & 697- 4394048 ΠΑΤΡΑ: ΝΙΚΗ 
Αθλητική Ένωση Τέννις “Νίκη” Πατρών Ηρακλέους 
138, Εγλυκάδα, τηλ. 261-0642100, κιν. 694 
- 4381435 & 693 – 6714211
ΡΟΔΟΣ: ΟΑΜΡ Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ 
Ρόδου Πλατεία Ελευθερίας, “Ακταίον”, κιν. 694 
- 4838391 & 694 – 4377131
ΣΑΜΟΣ: ΣΑΜΟΣ Σύλλογος Αγωνιστικού Μπριτζ 
“Ο Σάμιος” Ξενοδ. “Αιολίς”, Βαθύ, κιν. 697- 
4767585 & 693 – 2245573
ΣΕΡΡΕΣ: ΟΑΜΣ Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ Σερρών 
Πολιτιστικό Κέντρο Κηφισιάς, κιν.694 - 7702402 
& 694 - 8931451 ΤΡΙΠΟΛΗ: ΣΤΑ Σύλλογος 
Αντισφαίρισης Τρίπολης κιν. 697- 9660560 & 
697- 0883373 & 697- 4316106
ΧΑΛΚΙΔΑ: ΑΟΜΧ Αθλητικός Όμιλος Μπριτζ 
Χαλκίδος Ευβοίας 60, κιν. 697- 7678835 & 694 
– 4464789
ΧΙΟΣ: ΧΟΜ Χιώτικος Όμιλος Μπριτζ Ξενοδοχείο 
“ΟΪ3Π3”, Ελ. Βενιζέλου 92, κιν. 694 - 5723387 & 
697- 4637223
Υπό Ίδρυση:
ΑΙΓΙΟ: ΟΜΑ Όμιλος Μπριτζ Αιγίου   ΚαφέLOSS, 
Παραλία Αιγίου κιν. 697- 7254579
ΔΡΑΜΑ: ΓΑΛΑΞΙΑΣ Μορφωτικός Αθλητικός Σύλλο-
γοςΔράμας “Γαλαξίας” Ξενοδ. “Εμπορικό”, Εθνικής 
Αμύνης 8, κιν. 694 -4680480

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΟΠΟΥ  ΜΠΟΡΕΙΤΕ  ΝΑ 
ΜΑΘΕΤΕ  Η  ΝΑ  ΠΑΙΞΕΤΕ  ΜΠΡΙΤΖ

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΗΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΟΥΚΟ
από τον Πρόεδρο Αγαμ. Βουτυρά

Έφυγε για πάντα από κοντά μας πλήρης ημερών 
ο συνάδελφος Ηλίας Γεροντούκος υποκύπτοντας 
στην κοινή μοίρα των ανθρώπων.
Με συγκίνηση και οδύνη αποχαιρετούνε το δικό 
μας συνάδελφο και άνθρωπο, τον άνθρωπο που 
συνδέθηκε με ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας, 
στον εργασιακό χώρο της τράπεζάς μας.
Υπήρξε ένας Διευθυντής που εργάσθηκε αόκνως 
και με μεγάλη αγάπη για την πρόοδο του ιδρύμα-
τος, αλλά και την ίδια την αγάπη είχε και για όλους 
τους συναδέλφους και όχι μόνο για τους άμεσα 
συνεργάτες του. Κατά τη διάρκεια της θητείας του 
στην Τράπεζα είχε εμπνεύσει την αλληλεγγύη, τη 
συναδελφικότητα, τη μεθοδικότητα, την εργατικό-
τητα, την εντιμότητα και το ήθος.
Ήταν ένας μεγάλος Άρχοντας, προσηνής, χαρι-
σματικός και πολύ ευγενής. Αγαθός με την καλή 
έννοια της λέξης και δοτικός, εφάρμοζε έναν 
προσωπικό τρόπο της αγάπης και της προσφο-
ράς συνδυάζοντας απλότητα λόγων και πνευμα-
τικότητα έργων. Είχε έναν πρότυπο αλτρουισμό 
και περιφρόνηση της όποιας αυθαιρεσίας.
Εκφράζουμε τη λύπη και τη συμπάθειά μας στην 
αγαπημένη του οικογένεια.
Περίλυπη η οικογένεια των συνταξιούχων σε 
αποχαιρετά με ένα μεγάλο ευχαριστώ για τις 
υπηρεσίες που μας προσέφερες ως αδιαφιλο-
νίκητος Πρόεδρος στις Γενικές Συνελεύσεις του 
Συλλόγου μας με λεπτότητα και γενναιοδωρία.
Αγαπημένε μας Ηλία, συνάδελφε και Διευθυντά 
σε αποχαιρετούμε και ευχόμαστε να είναι ελα-
φρό το χώμα που σε σκεπάζει. Καλό σου ταξίδι 
και θα σε θυμόμαστε πάντα και ιδιαίτερα εγώ 
που έτρεφα για το πρόσωπό σου και τον αδαμά-
ντινο χαρακτήρα σου μια ειλικρινή αγάπη, έναν 
βαθύ σεβασμό και μια οφειλομένη εκτίμηση.

Βιβλιοχαρτοπωλείο – Είδη 
δώρων – Φωτοτυπίες
ΓΡΑΜΜΑΤΑ – ΑΡΙΘΜΟΙ
ΝΙΡΒΑΝΑ 50 
τηλ.2108540937 
ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΡΙΑ :ΜΑΡΙΑ ΧΡΥ-
ΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
Κόρη του πρώην Αντιπροέ-
δρου του Συλλόγου Δημήτρη 
Χρυσανθόπουλου
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝ/ΦΟΥ 
Βιβής Ντόκορου

Thalatta Seaside Hotel
Agia Anna Beach
Νότια Εύβοια
20% έκπτωση για την περίο-
δο από 8/9 έως 27/6 και
10% έκπτωση από 28/6 
έως 7/9 
www.thalattahotel.gr
τηλ.2227097397
      2103615844

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΣΤΗΡΙΖΕΙ:


