
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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Η κατάρρευση της 

Σένγκεν θα κόστι-

ζε στην Ε.Ε ως και 

1,4 τρισ. ευρώ! 

 

Η κατάρρευση της 

ζώνης Σένγκεν θα 

μπορούσε να κοστί-

σει στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση το λιγότερο 

470 δισεκατομμύρια 

ευρώ, και μέχρι και 

1,4 τρισεκατομμύρι-

ο, κατά την επόμενη 

δεκαετία και πολλά 

δισεκατομμύρια ευ-

ρώ στις Ηνωμένες 

Πολιτείες και την 

Κίνα, σύμφωνα με 

έρευνα του γερμανι-

κού Ιδρύματος 

Bertelsmann που δό-

θηκαν στη δημοσιό-

τητα.  

                                             ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Eπιτέλους άρχισε από την Παρασκευή  19/2/2016  η πίστωση των  οφει-

λόμενων ιατρικών δαπανών ΤΑΥΤΕΚΩ (ΕΟΠΥΥ) έτους  2011 και μετά, 

στους λογαριασμούς των συναδέλφων συνταξιούχων. 

Συνάδελφοι, 

Μετά από τις επανειλημμένες επαφές του Συλλόγου Συνταξιούχων , της 

Ομοσπονδίας ΟΣΤΟΕ και της Συνομοσπονδίας ΑΓΣΣΕ με τον ΕΟΠΥΥ, 

εγκρίθηκε στις 13 Οκτωβρίου 2015 από το Δ.Σ. η καταβολή των ληξιπρό-

θεσμων οφειλών που αφορά 8.900 εντάλματα, ποσού 1.357.289,44 Ευ-

ρώ. 

Σήμερα 19/2/20169 άρχισε η σταδιακή πίστωση των λογαριασμών των 

Ασφαλισμένων.Αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 23/2/2016 

Τελεσίγραφο "εξόδου" για 5,3 χιλ. υπαλλήλους στις τρά-

πεζες 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες , η δέσμευση των τραπεζών αφορά 

την αποχώρηση περίπου 5.300 τραπεζοϋπαλλήλων. Σύμφωνα με τις 

ίδιες πληροφορίες, τη μεγαλύτερη δέσμευση έχει αναλάβει η Τράπε-

ζαΠειραιώς, με μείωση του προσωπικού της κατά 2.500 άτομα και α-

κολουθούν η Εθνική Τράπεζα με 1.600 άτομα, η Eurobank με 1.000 

άτομα και η Alpha Bank με μόλις 173. Οι αποχωρήσεις αυτές μπορεί 

να γίνουν τόσο από τα υποκαταστήματα, όσο και από τις θυγατρικές 

των ομίλων, με εξαίρεση την Εθνική, όπου σύμφωνα με τις πληροφο-

ρίες, οι μειώσεις προσωπικού αφορούν αποκλειστικά τους απασχολού-

Δραματικές περικοπές στις συντάξεις, τα εφάπαξ και τα μερίσματα, νέο κατώτερο πλα-

φόν για την κύρια σύνταξη και εθνική σύνταξη δύο ταχυτήτων υπό προϋποθέσεις, είναι 

ένα από τα σενάρια που έπεσαν στο τραπέζι προκειμένου οι δανειστές να πειστούν και να 

http://www.capital.gr/finance/quote/%CE%A0%CE%95%CE%99%CE%A1

