
Economist για την Ελλάδα: «Με ασυνήθιστη ροή θετικών 

ειδήσεων ξεκινά το 2014 - Προβληματική η οικονομική και η πολιτική 

κατάσταση» 

Με ασυνήθιστη ροή καλών ειδήσεων ξεκινά το 2014 η Ελλάδα, το μέ-

χρι πρότινος προβληματικό παιδί των χαμένων οικονομικών στόχων 
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 ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Πραγματοποιήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 18/2/2015 η κοπή της 

πίτας του Συλλόγου με την συμμετοχή σημαντικού αριθμού συνα-

δέλφων και με την συμμετοχή της Αντιπροέδρου του Συλλόγου 

Ελένης Μωραίτη και του Γενικού Γραμματέα Γιάννη Ιορδανίδη.  

Παράλληλα συνεχίζεται η κοπή της πίτας του Συλλόγου σε πολλές 

πόλεις της χώρας με την  συμμετοχή των συναδέλφων συνταξιού-

χων. 

Χαιρετίζουμε την κατηγορηματική δήλωση του Προέδρου του 

Συλλόγου Προσωπικού της Alpha Bank συν.Τάσου Γκιάτη, ότι δεν 

πρωτοστατεί σε διασπαστική κίνηση  με την ίδρυση ενός νέου Συλ-

λόγου Συνταξιούχων, του Ενιαίου και Ενωτικού, που τελικά μάλι-

στα δεν είχε καμία απήχηση στους νέους συνταξιούχους, που 

προέρχονται από την εθελουσία έξοδο και ως εκ τούτου ματαιώνε-

ται η επιδιωκόμενη διάσπαση. 

Παράκληση σε όσους νέους συναδέλφους που ενδεχομένως είχαν 

πιεσθεί να σπεύσουν να δηλώσουν συμμετοχή στην κυοφορία του 

νέου Συλλόγου να έλθουν και να εγγραφούν στον ένα και μοναδικό 

Σύλλογο μας, που με την ευκαιρία των 25 χρόνων από την ίδρυσή 

του χαρακτηρίζεται από τους αγώνες, τις διεκδικήσεις των αιτημά-

των μας και την ενότητα, επειδή «οι καιροί ου μενετοί.». 

Η κυβέρνηση δια-

βεβαιώνει ότι δεν 

θα υπάρξουν περι-

κοπές συντάξεων 

Η κυβέρνηση θα 

τηρήσει τη δέσμευ-

σή της και δεν θα 

προχωρήσει σε μει-

ώσεις κύριων ή ε-

πικουρικών συντά-

ξεων, διαβεβαιώ-

νουν κύκλοι του 

υπουργείου Εργα-

σίας, αναφερόμε-

νοι στις προτάσεις 

μεταρρυθμίσεων 

που απέστειλε η 

ελληνική κυβέρνη-

ση στο Eurogroup 

και στις οποίες πε-

ριλαμβάνονται, με-

ταξύ άλλων, προ-

βλέψεις για το α-

σφαλιστικό και τα 

εργασιακά. 

Παραλαβή ετήσιων καρτών με έκπτωση για τα Μέσα Μαζικής Μεταφορά 
Σας υπενθυμίζουμε ότι οι ετήσιες κάρτες διαρκείας για τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν εκδοθεί 

από τον ΟΑΣΑ και βρίσκονται στα γραφεία του Συλλόγου. 
 
Οι συνάδελφοι μπορούν  να τις παραλάβουν από τα γραφεία του Συλλόγου,  από την 25η Φεβρουα-
ρίου 2015, ημέρα Τετάρτη, (Ιπποκράτους 8, 1ος όροφος) καθημερινά από   Δευτέρα— Πέμπτη  
ώρες 10.00-14.00 με αστυνομική ταυτότητα ή εξουσιοδότηση. 


