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                                      Ειδήσεις του Συλλόγου 

 Ο Σύλλογος διοργανώνει μουσική βραδιά στην ταβέρνα «Εν Μο-

σχάτω» στην πλατεία του Μοσχάτου στις 19/12/2014 ημέρα Παρα-

σκευή ώρα 10.00 μμ με κόστος συμμετοχής 15 ευρώ για πλήρες γεύμα 

και ποτών. Το τίμημα θα καταβληθεί απευθείας στην ταβέρνα. 

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να δηλώσουν συμμετοχή τηλεφω-

νικώς στον Σύλλογο έως 15/12 /2014 διότι οι συμμετοχές θα είναι πε-

ριορισμένες (έως 100 άτομα) 

 Πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συγκέντρωση στο ξενοδοχείο 

ΤΙΤΑΝΙΑ στις 12/11/2014 με την συμμετοχή μεγάλου αριθμού συνα-

δέλφων. 

Κατά την εκδήλωση τα μέλη του ΔΣ του Συλλόγου ενημέρωσαν 

τους συναδέλφους για τις τρέχουσες εξελίξεις των θεμάτων του Συλ-

λόγου τόσο στον τομέα της Υγείας όσο και στο τομέα των συντάξεων, 

καθώς και στις λοιπές δραστηριότητες του Συλλόγου, και επακολού-

θησε εποικοδομητικός διάλογος. 

Η ενημέρωση βιντεοσκοπήθηκε και θα αναρτηθεί σύντομα στην 

νέα ιστοσελίδα του Συλλόγου προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι 

Συνάδελφοι. 

 Άρχισε η καταβολή των οφειλών του ΕΟΠΥΥ στους συνάδελφους 

συνταξιούχους. Αναμένεται μέχρι τέλος Νοεμβρίου να έχει ολοκληρω-

θεί η καταβολή. 

 Σύντομα θα πραγματοποιηθεί συνάντηση του Προεδρείου του 

Συλλόγου με τη νέα Πρόεδρο του ΕΤΑΤ Κα Χαρίση προκειμένου να 

διευκρινιστεί η τύχη του επιδόματος ισολογισμού. Θα σας ενημερώ-

σουμε σχετικά. 

 

 Οι υπερωρίες της 

τρίτης ηλικίας 

Τροπολογία του Υ-

πουργείου Εργασίας 

προβλέπει τη μείωση 

κατά 50% των προστί-

μων που επιβάλλονται 

σε συνταξιούχους οι 

οποίοι συνεχίζουν -

μυστικά- τον εργασια-

κό τους βίο ως μισθω-

τοί ή ως ελεύθεροι ε-

παγγελματίες. Η από-

φαση αυτή θα έχει και 

αναδρομική ισχύ, κα-

θώς αφορά και πολίτες 

οι οποίοι εντοπίστηκαν 

μέσω διασταυρώσεων 

να εργάζονται τα τε-

λευταία χρόνια, παρά 

το γεγονός ότι λαμβά-

νουν σύνταξη 

www.zougla.gr 

Το δεύτερο πολυιατρείο του 

εγκαινίασε ο Σύλλογος 

Προσωπικού Alpha Bank 

στην Θεσ/νίκη. 

Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν 

τα μέλη του Συλλόγου, εκ-

πρόσωποι των συνταξιού-

χων, ο πρόεδρος και ο γενι-

κός γραμματέας του Ιατρι-

κού Συλλόγου Θεσσαλονί-

κης και πλήθος συναδέλ-

φων . 
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