
Παραλαβή ετήσιων καρτών με έκπτωση για τα Μέσα Μαζικής Μεταφο-
ρά 

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 Συλλό-
γου,  από την 25η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη, (Ιπποκράτους 8, 
1ος όροφος) καθημερινά από   Δευτέρα— Πέμπτη  ώρες 10.00-14.00 με 
αστυνομική ταυτότητα ή εξουσιοδότηση. 

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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Νωρίτερα φέ-

τος η υποβολή 

των φορολογι-

κών δηλώσε-

ων 

Νωρίτερα από κάθε 

άλλη χρονιά αναμένε-

ται να ανοίξει φέτος η 

αυλαία των φορολογι-

κών δηλώσεων για πε-

ρισσότερους από 6 εκα-

τομμύρια φορολογού-

μενους.  

Το υπουργείο Οικονο-

μικών βάζει τέλος στην 

«καλοκαιρινή» υποβο-

λή των φορολογικών 

δηλώσεων επισπεύδο-

ντας τις διαδικασίες με 

στόχο η ηλεκτρονική 

πύλη του Taxisnet που 

θα δεχθεί τις δηλώσεις 

του 2016 να ανοίξει 

τέλη Φεβρουαρίου ή το 

αργότερο μέχρι αρχές 

Μαρτίου, όταν δηλαδή 

οι φορολογούμενοι θα 

έχουν πληρώσει και την 

τελευταία δόση του 

ΕΝΦΙΑ.  

Νέα μεγάλη συμφωνία του Συλλόγου με το 

Νοσοκομείο “ΙΑΣΩ GENERAL” 

Προνόμια υγείας ΙΑΣΩ General για το Σύλλογο Συνταξιού-
χων της ALPHA BANK  

Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στις εφημερεύουσες ειδι-
κότητες Παθολόγου, Καρδιολόγου, Χειρουργού και Ορθο-
παιδικού για Επείγοντα Περιστατικά στο Τμήμα Επειγό-

ντων Περιστατικών στη τιμή των 20€ 

Απεριόριστες επισκέψεις στις υπόλοιπες ειδικότητες των 
εξωτερικών ιατρείων, κατόπιν ραντεβού, στην προνομιακή 

τιμή των 20€ 

Απορρόφηση του ποσοστού απαλλαγής/συμμετοχής στο 
πρόγραμμα ομαδικής ασφάλισης (ΑΧΑ) σε περίπτωση νο-
σηλείας  

Απορρόφηση του 5% από τη συμμετοχή των ασφαλισμένων 
στις διαγνωστικές εξετάσεις στην περίπτωση προσκόμισης 
παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ (συμμετοχή 10% αντί 15% που 
ισχύει για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ)  

Τιμές ΦΕΚ στις διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις 
για εξωτερικούς ασθενείς (όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ 20% 
έκπτωση επί του ιδιωτικού τιμοκαταλόγου)  

Δωρεάν χρήση του ασθενοφόρου σε περίπτωση νοσηλείας  
Check up σε προνομιακή τιμή  


