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Τα γραφεία του Συλλόγου μας θα παραμείνουν κλειστά 
ενόψει των εορτών από 23/12/2015 έως 11/1/2016.

Α Υ Τ Ο Γ Ν Ω Σ Ι Α
Η επίγνωση των προτερημά-
των & των αδυναμιών μας

Πρόσφατα έχουμε διακρίνει φαινόμενα έλ-
λειψης αυτογνωσίας τόσο στους εκπροσώπους 
του Πολιτικού μας συστήματος, όσο και στους 
συνανθρώπους μας με οδυνηρά αποτελέσματα.

Ας προσπαθήσουμε λοιπόν να αναλύσουμε 
με αδρές γραμμές την έννοια της αυτογνωσίας: 
Δεν έκαναν λάθος όσοι τη θεώρησαν σαν βασι-
κή αρετή για κάθε ατομική πρόοδο.

Αυτογνωσία είναι η αυτεπίγνωση και η αυτο-
συνειδησία, δηλαδή η ακριβής γνώση του εσω-
τερικού μας κόσμου με όλες τις αρετές του, τα 
πάθη του, τις ικανότητές του και τις αδυναμίες 
του. Είναι το αποτέλεσμα της προσωπικής προ-
σπάθειας που συνιστούσε το αρχαίο επίγραμμα 
«γνώθι σαυτόν».

Ωστόσο η απόκτηση της αρετής αυτής δεν εί-
ναι εύκολο αγώνισμα. Προϋποθέτει συστηματι-
κό και ειλικρινή αυτοέλεγχο για να φωτιστούν 
τα άπλετα της ψυχής τα βάθη. Κι εδώ βρίσκεται 
η δυσκολία. Οι υποσυνείδητοι αμυντικοί μηχανι-
σμοί του ανθρώπου καλύπτουν, εξωραΐζουν ή 
και εξιδανικεύουν πολλές φορές τις αδυναμίες 
και τα πάθη της ψυχής.

Έτσι ενώ οι πραγματικές αρετές μεγεθύνο-
νται, οι αδυναμίες υποτιμούνται ή και προβάλ-
λονται συχνά σαν αρετές. Και όταν η αλλοίωση 
αυτή της πραγματικότητας είναι απλή φραστική 
διατύπωση για να καλυφθεί κάποια ενοχή, το 
κακό δεν είναι τόσο μεγάλο. Όταν όμως το άτο-
μο κάτω από την επίδραση του εγωισμού του 
πιστεύει πως έχει αρετές, τις οποίες ουσιαστι-
κά στερείται, τότε λέμε ο άνθρωπος δεν έχει το 
«γνώθι σαυτόν».

Με την αυτογνωσία ο άνθρωπος προγραμμα-
τίζει τη ζωή του, βάζει σκοπούς, επιλέγει τρό-
πους και μέσα για την επιτυχία των σκοπών του 
και κάθε φορά γνωρίζει πού και πώς ακριβώς 
βαδίζει. Ότι η αρετή αυτή αποτελεί τη βάση για 
την κατάκτηση και άλλων πολλών φαίνεται από 
τη στενότατη σχέση που έχει αυτή με τις άλλες, 
δεν μπορεί λχ να καλλιεργήσει κανείς την αρετή 
αυτή που στολίζει την ψυχή του.

Τέλος, η αυτογνωσία κάνει τον άνθρωπο με-
τριόφρονα καιεπιεική απένταντι στους άλλους, 
επειδή ο ίδιος έχει επίγνωση της δικής του 
ατέλειας και των προσωπικών του αδυναμιών. 
Από το σημείο αυτό αρχίζει και ο αγώνας για την 
ουσιαστική βελτίωση του εαυτού του, καθώς και 
των ανθρώπων του περιβάλλοντός του.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
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Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία 3 Δεκέμβρη 

Η αποστολή της Ανακοίνωσης 
στους συναδέλφους που είχαν 
καταθέσει Αγωγή κατά της Τρα-
πέζης, σχετικά με την υπογραφή 
εργολαβικών, καθυστέρησε ση-
μαντικά λόγω εμπλοκής στο Τα-
χυδρομείο. Όσοι συνάδελφοι δεν 
έχουν λάβει τα εργολαβικά αλλά 
και όσοι τα έχουν λάβει και δεν 
τα έχουν αποστείλει καλούνται 
να επικονωνήσουν άμεσα με τον 
Συλλόγο.

Ενημέρωση



2 Υγεία

Συνεργασία του ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩ-
ΚΛΙΝΙΚΗΣ με τον Σύλλογο Συντα-
ξιούχων ALPHA BANK 

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ανα-
κοινώνει την έναρξη της συνερ-
γασίας του με τον Σύλλογο Συ-
νταξιούχων ALPHA BANK για την 
παροχή πρωτοβάθμιων και δευ-
τεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας 
υψηλού επιπέδου σε ειδικές τιμές 
προς τα μέλη του και τα προστα-
τευόμενα μέλη αυτών που καλύ-
πτονται από το ομαδικό Ασφαλι-
στήριο της ΑΧΑ, με την επίδειξη 
του βιβλιαρίου Ασθένειας τους και 
απαραίτητα την κάρτα μέλους του 
Συλλόγου. 

Οι προνομιακές παροχές αφο-
ρούν κυρίως τη διενέργεια δι-
αγνωστικών εξετάσεων και τη 
νοσοκομειακή περίθαλψη. Συγκε-
κριμένα, στους συνταξιούχους της 
ALPHA BANK προσφέρονται: 

• Απεριόριστες έκτακτες Ιατρικές 

επισκέψεις στο Τμήμα Επειγό-
ντων Περιστατικών, 24 ώρες το 
24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο 
στους εφημερεύοντες ιατρούς 
της Ευρωκλινικής Αθηνών: Πα-
θολόγο, Καρδιολόγο, Ορθοπαι-
δικό και Γενικό Χειρουργό.

• Δωρεάν Διαγνωστικές εξετάσεις 
αξίας 400€ για τα περιστατικά 
που θα κριθούν επείγοντα και 
έκπτωση 50% σε περίπτωση 
που η αξία των διαγνωστικών 
εξετάσεων υπερβεί τα 400€.

• Απεριόριστες προγραμματισμέ-
νες ιατρικές επισκέψεις σε όλη 
την Ελλάδα, μόνο κατόπιν ραντε-
βού μέσω του συντονιστικού κέ-
ντρου του Ομίλου Ευρωκλινικής, 
στο τηλέφωνο 2130178530, 
στην προνομιακή τιμή των 20€.

• Προνομιακή τιμολόγηση στις πε-
ρισσότερες ιατρικές και χειρουρ-
γικές πράξεις που θα πραγματο-
ποιηθούν στο Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών.

• Απεριόριστες προγραμματισμέ-
νες Ιατρικές επισκέψεις στην 
Ευρωκλινική Αθηνών στην 
προνομιακή τιμή των 5€ κα-
τόπιν ραντεβού στο τηλέφωνο 
2130178530, στις εξής ειδικό-
τητες: Παθολόγου, Καρδιολόγου, 
Ορθοπαιδικού, Γενικού Χειρουρ-
γού, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρου, Δερ-
ματολόγου, Ενδοκρινολόγου, 
Νευρολόγου, Γυναικολόγου, 
Ουρολόγου, Γαστρεντερολόγου, 
Πνευμονολόγου, Αγγειοχει-
ρουργού, Νευροχειρουργού.

• Απεριόριστες προγραμματισμέ-
νες ιατρικές επισκέψεις στην 

Ευρωκλινική Παίδων, κατό-
πιν ραντεβού στο τηλέφωνο 
2130178530, στις εξής υπο-
ειδικότητες παιδιάτρων: ΩΡΛ, 
Ορθοπαιδικού, Ενδοκρινολόγου 
και Οφθαλμίατρου, στην τιμή 
των 30€ για τους Επιμελητές και 
50€ για τους Διευθυντές. Επί-
σκεψη σε Αναπτυξιολόγο στην 
προνομιακή τιμή των 60€.

• Δωρεάν μεταφορά με ασθενο-
φόρο σε περίπτωση επείγοντος 
περιστατικού (εισαγωγής) στην 
Ευρωκλινική Αθηνών και έκ-
πτωση 50% σε περίπτωση μη 
εισαγωγής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟ-
ΫΠΟΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ 
Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ 
ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΥΜΠΛΗ-
ΡΩΜΑΤΙΚΑ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΧΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ.
ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΛΙΝΟΥ 
Ή ΤΡΙΚΛΙΝΟΥ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΟΧΙ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ.
ΚΑΛΥΨΗ ΑΠΟ ΑΧΑ ΑΣΦΑΛΙ-
ΣΤΙΚΗ 80% ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 
ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥ-
ΧΩΝ 20%.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ ΓΙΑ 
ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΕΣ 2130178530

Ο Σύλλογος μας συνεργάζεται με το Πολυϊα-
τρείο της Κεντρικής Κλινικής Αθηνών με με-
γάλη επιτυχία.

Στα πλαίσια της καλής αυτής συνεργασίας βελ-
τιώνουμε συνεχώς τους όρους συνεργασίας 
μας.

Έτσι συμφωνήθηκε ότι για τις τρίμηνες συντα-

γογραφήσεις φαρμάκων το καταβαλλόμενο 

ποσό θα είναι 10 ευρώ και όχι 15 ευρώ. Επί-

σης για εξετάσεις που δεν είναι στην λίστα του 

ΕΟΠΥΥ οι συνάδελφοι θα έχουν ειδικές τιμές 

για τις οποίες θα ενημερώνονται από τον Επι-

στημονικό Διευθυντή της Κλινικής κ. Στέλιο 

Μουτάφη.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ
ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗΣ
Αθανασιάδου 9,  πάροδος Δ. Σούτσου
11521 Αθήνα
Τηλ. Κέντρο: 2106416600
Fax: 210 6416555

www.euroclinic.gr



3Από την δράση του Συλλόγου

Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 
1194/14-07-2015 έγγραφο του επικε-
φαλής της ομάδας εκκαθάρισης ληξιπρό-
θεσμων οφειλών των ασφαλισμένων του 
ΤΑΑΠΤΓΑΕ σας αναφέρουμε τα παρακάτω:

Στο διάστημα από τις 31-03-2015 μέχρι 
και τις 03-07-2015 ο Τομέας προχώρη-
σε στην τελική οριστικοποίηση των 8.900 
δαπανών με τελικό ποσό προς πίστωση 
1.357.289,44€.

Στις 07-07-2015 παραδόθηκαν στη Δι-
εύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών – Τμήμα 

Λογιστηρίου του ΕΟΠΥΥ:
1. Τα πρωτότυπα παραστατικά για 8.900 

εγγραφές.
2. Μηχανογραφημένες λίστες των εν 

λόγω παραστατικών.
Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω εκτεθέντα

Εισηγούμαστε
Τη λήψη απόφασης για την πληρωμή 8.900 
εγγραφών δαπανών ασφαλισμένων προς 
το ΤΑΑΠΤΓΑΕ που έχουν οριστικοποιηθεί 
συνολικού ποσού 1.357.289,44€.

Ο Πρόεδρος
Δημήτρης Α. Κοντός

Πληρωμή Ιατροφαρμα-
κευτικών Δαπανών

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας στα πλαίσια των 
πολιτιστικών εκδηλώσεων για την ψυχαγωγία των μελών του, 
διοργανώνει φέτος για τα μέλη του Λεκανοπεδίου Αττικής, 
εκδήλωση για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας, στις 3 
Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6:00 μ.μ. σε αί-
θουσα του γνωστού ξενοδοχείου ΑΜΑΛΙΑ (Λ. Αμαλίας 10).
Ο Σύλλογος θα προσφέρει δωρεάν αποκλειστικά και μόνο για 
τα μέλη του, πέρα από το ψυχαγωγικό πρόγραμμα, και ποικιλία 
από αλμυρά και γλυκά εδέσματα με απεριόριστη κατανάλωση 
σε καφέ και σε τσάι. Η συμμετοχή συνοδού (μόνο ένα άτομο) 
θα επιβαρυνθεί με το ποσό των 10 ευρώ.
Έτσι λοιπόν σας παρακαλούμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας 
από 12 Ιανουαρίου έως και 28 Ιανουαρίου 2016, προσερχό-
μενοι στα γραφεία του Συλλόγου μας (Δευτέρα έως και Πέ-
μπτη, ώρα 10:30 π.μ. μέχρι 13:30 μ.μ.) καταβάλλοντας και 
το αντίσοιχο ποσό για τον/την συνοδό σας, παραλαμβάνοντας 
την αντίστοιχη πρόσκληση, στην οποία θα αναγράφεται ό,τι 
σχετικό με την εκδήλωση.
Σας περιμένουμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί τον Καινούριο 
Χρόνο με αγάπη, κέφι και χορό.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
  Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
  Αγ. Βουτυράς Ι. Ιορδανίδης

Κοπή Πίτας

Συνάδελφοι, 
	Συζητείται στις 15 Ιανουαρίου 2016 η πρώτη αγω-
γή του Συλλόγου Συνταξιούχων ALPHA BANK και των 
μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά της ALPHA 
BANK με αίτημα να αναγνωρισθεί η υποχρέωση της 
Τράπεζας να καλύπτει τη διαφορά μεταξύ των παροχών 
που καταβάλλει το ΕΤΑΤ και των παροχών που δικαι-
ούμαστε να λαμβάνουμε σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Παροχών του ΤΑΠΤΠ.

	Σας γνωρίζουμε ότι ο Σύλλογός μας έχει προωθή-
σει τα σχετικά έγγραφα που μας αποστείλατε το Δε-
κέμβριο στους νομικούς συμβούλους του, οι οποίοι 
προβαίνουν στην τελευταία επεξεργασία τους ώστε να 
κατατεθούν οι αγωγές κατά της ALPHA BANΚ, σύμφω-
να με προηγούμενες ανακοινώσεις μας (α’ ομάδα αγω-
γών βοηθηματούχοι προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, 
β’ ομάδα αγωγών συνταξιούχοι ΙΚΑ και βοηθηματούχοι 
ΕΤΑΤ/ΕΤΕΑ και γ’ ομάδα αγωγών αρχικά βοηθηματού-
χοι προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος και στη συνέχεια 
συνταξιούχοι ΙΚΑ - ΕΤΑΤ/ΕΤΕΑ)

Στο επόμενο τεύχος της εφημερίδας μας αλλά και με 
ανακοινώσεις μας τον Ιανουάριο θα σας ενημερώσου-
με για τις ημερομηνίες συζητήσεως των πρώτων αγω-
γών.
	Η αίτηση ακύρωσης του Συλλόγου μας ενώπιον του 
ΣτΕ για να κριθεί η αυτοτέλεια των λογαριασμών που 
τηρούνται στο ΕΤΑΤ που είχε προσδιοριστεί να συζητη-
θεί στις 7/12/2015 αναβλήθηκε για μια ακόμη φορά 
από το Συμβούλιο Επικρατείας για τη δικάσιμο της 
21/3/2016.

	Αναμένονται τα αποτελέσματα του Συμβουλίου της 
Επικρατείας για την αίτηση ακύρωσης του Συλλόγου 
μας που συζητήθηκε στις 6/10/2014, ώστε να κριθεί 
παράνομη ως αντισυνταγματική η απόφαση του υπουρ-
γού Απασχόλησης και να εφαρμόζονται οι καταστατι-
κές διατάξεις του Ταμείου Αλληλοβοηθείας (αυξήσεις 
2008 βάσει ΟΜΕΔ συνολικά 8% σύμφωνα με την 
διαιτητική απόφαση αντί της συνολικής αύξησης 5% 
σύμφωνα με τις αυξήσεις του Δημοσίου.)

Για το Δ.Σ
Ελένη Μωραΐτη

Α’ Αντιπρόεδρος

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΕνΕργΕΙΕΣ - ΑγωγΕΣ

ΑΠΕργΙΕΣ - ΑγωνΙΣΤΙΚΕΣ 
ΚΙνηΤοΠοΙηΣΕΙΣ

Συνάδελφοι τα δικαστήρια είναι ένας δρόμος αλλά πιο γρήγορα αποτελέσματα φέρνει ο 
δρόμος. Έχουμε οδηγηθεί στην εξαθλίωση, δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο.
Τόσο στην απεργία της 12/11/2015 όσο και της 3/12/2015 το ΔΣ του Συλλόγου 
μας συμμετείχε αγωνιστικά και καλέσαμε τα μέλη μας να κάνουν το ίδιο. Επίσης συμ-
μετείχαμε και στη συγκέντρωση της 4/11/2015 που διοργάνωσε η ΑΓΣΣΕ στην Πλ. 
Κλαυθμώνος.

	Ο Σύλλογός μας άσκησε, ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση για την ακύρωση της 
απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των 
αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΤ με τις οποίες έγινε η κατανομή της κινητής περι-
ουσίας του ΕΤΑΤ κατά ποσοστό 48,387% στο ΕΤΑΤ και κατά ποσοστό 51,613% στο ΕΤΕΑ.
Με την ως άνω αίτηση προβλήθηκαν οι κάτωθι λόγοι ακυρώσεως: 
	 Η εξουσιοδοτική της προσβαλλόμενης υπουργικής απόφασης διάταξη παραβιάζει το άρθρο 1 

ΠΠΠ ΕΣΔΑ, την αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, την αρχή του Κράτους Δικαίου και 
την αρχή της ασφάλειας δικαίου, εξαιτίας της κατάργησης της αποστολής του ΕΤΑΤ ως φορέα 
προστασίας κεκτημένων δικαιωμάτων και εξαιτίας της μη εξασφάλισηςτου τμήματος του πε-
ριουσίας του ΕΤΑΤ που περιέρχεται στο ΕΤΕΑ υπέρ των συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων.

	Η παρ. 7 του άρθρου 45 του Ν.4052/2012 είναι αντίθετη στο άρθρο 43 παρ. 2 Συντ., καθώς η 
εξουσιοδοτική διάταξη δεν παρέχει κατευθυντήριες αρχές και κριτήρια σε σχέση με την κατανομή 
της περιουσίας.

	Η παρ. 7 του άρθρου 45 του Ν.4052/2012, μη προβλέποντας την εκπόνηση αναλογιστικής 
αλλά απλώς «οικονομικής» μελέτης, παραβιάζει το άρθρο 22 παρ. 5 Συντ., καθώς και τα άρθρα 
70 παρ. 3 του Ευρωπαϊκού Κώδικα Κοινωνικής Ασφάλειας (Ν. 1136/1981) και 71 παρ. 3 της 
Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 102 (Ν. 3251/1955).

	Οι προσβαλλόμενες πράξεις και το άρθρο 45 παρ. 7 Ν. 4052/12 έρχονται σε αντίθεση με την 
απορρέουσα από το άρθρο 22 παρ. 5 Συντ. αρχή της βιωσιμότητας στην κοινωνική ασφάλιση, 
διότι δεν έλαβαν υπόψη τους κρίσιμα δεδομένα με πρόδηλη σημασία για την συνέχιση της απο-
στολής του ΕΤΑΤ, το οποίο στερείται την περιουσία του. Ειδικότερα δεν λήφθηκαν υπόψη τα εξής 
δεδομένα: 

	Οι μεταβολές των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που επήλθαν με το Ν. 
4093/12, καθώς και οι μεταβολές των ορίων ηλικίας που επήλθαν με τον Ν. 4336/2015. 
Πλην όμως με τις μεταβολές αυτές τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης αυξήθηκαν σημαντικά, όπερ 
συνεπάγεται πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση για το ΕΤΑΤ που συνεχίζει το προσυνταξιοδοτικό κα-
θεστώς σε σχέση με το ΕΤΕΑ που καταβάλει επικουρικές συντάξεις μετά την απονομή συντάξεως 
από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

	 Από την 1/3/2013 οι ασφαλιστικές εισφορές όλων των ασφαλισμένων των τραπεζοϋ-
παλλήλων του ΕΤΑΤ δεν καταβάλλονται πλέον σε αυτό, αλλά στο ΕΤΕΑ, όπως ρητώς προβλέπε-
ται στα άρθρα 38 παρ. 1 και 2 και 45 παρ. 8 του Ν. 4052/12, πλην όμως η οικονομική μελέτη 
έχει λάβει ως δεδομένο ότι, σχετικά με το ΤΑΠΤΠ, το ΕΤΑΤ λαμβάνει εισφορά νέων ασφαλι-
σμένων ύψους 6% (3% εργατική και 3% εργοδοτική) επί του συνολικού μισθού και μέχρι το 
όριο των 5.543€, και εισφορά παλαιών ασφαλισμένων ύψους 7% (3,5% εργατική και 3,5% 
εργοδοτική) επί του συντάξιμου μισθού.

	 Το έτος 2015 συνταξιοδοτήθηκαν από το ΕΤΑΤ 2.200 περίπου συνταξιούχοι μετά την πραγ-
ματοποιηθείσα εθελούσια έξοδο προσωπικού την οποία πραγματοποίησε η Alpha Bank για την 
οποία δεν έχουν ακόμα εκπονηθεί αναλογιστικές μελέτες, όπως ρητώς επιβάλλει το άρθρο 10 
παρ. 6 Ν. 3620/2007, προκειμένου για τον καθορισμό του κόστους που πρέπει να επιβαρύνει 
την εργοδότρια τράπεζα.

Η ως άνω αίτηση ακύρωσης προβλέπεται να προσδιορισθεί από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της 
Επικρατείας τους πρώτους μήνες του 2016.

Γεωργία Φιλιπποπούλου
Δικηγόρος
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Ε Π Ι Δ ο μ Α  χ ρ η Σ η Σ  ( Ι Σ ο λ ο γ Ι Σ μ ο υ )
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥΚΑΙ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Του Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Συ-
νταξιούχων ALPHA BANK» που εδρεύει στην 
Αθήνα (οδός Ιπποκράτους αρ. 8) και εκπροσωπεί-
ται νόμιμα.

ΠΡΟΣ
Την Αφροδίτη Χαρίση, ως Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ 
με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» (ΕΤΑΤ) που εδρεύει 
στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αρ. 63 και εκ-
προσωπείται νόμιμα
Κυρία Πρόεδρε, 
Όπως γνωρίζετε από 1.1.2008 οι ασφαλισμέ-
νοι και συνταξιούχοι του Ταμείου Αλληλοβοη-
θείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως (ΤΑΠΤΠ) 
υπήχθησαν υποχρεωτικά στο ΕΤΑΤ. Σύμφω-
να με την ανωτέρω διάταξη αλλά και τις διατά-
ξεις του Ν.3371/2005 και του π.δ 209/2006 
στους οποίους παραπέμπει το άρθρο 10 του 
Ν.3620/2007 στους ήδη συνταξιούχους των Τα-
μείου καταβάλλονται τα ποσά σύνταξης που κατέ-
βαλε το Ταμείο από το οποίο συνταξιοδοτήθηκαν. 
Επίσης ορίζεται με σαφήνεια ότι οι παροχές που 
καταβάλει το ΕΤΑΤ είναι οι προβλεπόμενες από 
τις καταστατικές διατάξεις των επιμέρους Ταμείων 
και από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 
Επίσης, από την Αιτιολογική Έκθεση που συνο-
δεύει το άρθρο 10 του Ν.3620/2007 προκύπτει 

ότι το ΕΤΑΤ αναλαμβάνει την καταβολή των συ-
ντάξεων σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις 
του ΤΑΠΤΠ όπου ρητά προβλέπεται και η κατα-
βολή δώρου χρήσεως (άρθρο 1 του Καταστατικού 
και Κανονισμού Παροχών του ΤΑΠΤΠ) που ισούται 
με το 1/2 της μηνιαίας σύνταξής μας. Τα ανωτέ-
ρω αβίαστα προκύπτουν και από την οικονομική 
μελέτη η οποία εκπονήθηκε για λογαριασμό του 
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών από την 
εταιρία «HEWIT ASSOSIATES AE». Από τις παρα-
δοχές της ανωτέρω μελέτης συνάγεται σαφώς και 
η υποχρέωση του ΕΤΑΤ να καταβάλει ετησίως και 
μισή σύνταξη ως δώρο χρήσεως στους συνταξι-
ούχους του ΤΑΠΤΠ (σελ. 17 της μελέτης).
Επισημαίνεται ότι η χορήγηση του δώρου χρήσε-
ως στους βοηθηματούχους του ΤΑΠΤΠ δεν συν-
δέεται με την καταβολή του στους εν ενεργεία 
υπαλλήλους, ούτε με την εκάστοτε οικονομική κα-
τάσταση του Ταμείου, όπως προβλέπεται σε άλλα 
επικουρικά Ταμεία Τραπεζών που εντάχθηκαν στο 
ΕΤΑΤ με αυτόθροη συνέπεια να χρειάζεται για 
τους συνταξιούχους αυτούς και ειδική απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου. 
Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναμφισβήτητα δεδο-
μένα, το ΕΤΑΤ οφείλει να καταβάλλει κάθε έτος 
στους βοηθηματούχους που προέρχονται από το 
ΤΑΠΤΠ επιπλέον 1/2 της μηνιαίας σύνταξης ως 
δώρο χρήσεως. Εξάλλου, όπως έχουν διαπιστώ-
σει και τα αρμόδια όργανα του Ταμείου σας, κα-
μία νεώτερη διάταξη δεν έχει καταργήσει την ως 
άνω υποχρέωση του ΕΤΑΤ για καταβολή του δώρο 

χρήσεως. 
Όμως, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις των 
εκπροσώπων του Συλλόγου μας και τις διαβε-
βαιώσεις σας ότι θα προβείτε στην καταβολή του 
δώρου χρήσεως έτους 2014 αλλά έχει παρέλθει 
κάθε έννοια ευλόγου χρόνου και δεν έχετε προβεί 
μέχρι σήμερα στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να 
μας καταβληθεί το δώρο χρήσης για το έτος 2014 
αλλά και για τα επόμενα έτη. 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νόμιμου 

δικαιώματός των μελών μας 
ΖΗΤΑΜΕ

Να προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέρ-
γειες ώστε να καταβληθεί στα μέλη μας το δώρο 
χρήσης έτους 2014 και τα επόμενα έτη άλλως 
είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε όλες τις 
νόμιμες ενέργειες που επιβάλλονται για την πλήρη 
αποκατάσταση κάθε ζημίας των μελών μας. 
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει 
νόμιμα την παρούσα στο ΝΠΔΔ με την επωνυμία 
«Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων 
(Ε.Τ.Α.Τ.)» που εδρεύει στην Αθήνα οδός Πανε-
πιστημίου αρ. 63 και εκπροσωπείται νόμιμα, προς 
γνώσιν του και για τις νόμιμες συνέπειες αντιγρά-
φοντας ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης του.

Αθήνα, 1-12-2015
Για τον Σύλλογο Συνταξιούχων ALPHA BANK

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ O ΓEN. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΑΓ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ I. ΙOΡΔΑΝΙΔΗΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Του Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Συνταξιούχων 
ALPHA BANK» που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ιπποκράτους αρ. 8)  
και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ
Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙ-
ΣΗΣ» (Ε.Τ.Ε.Α) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φιλελλήνων 13-15 και εκ-
προσωπείται νόμιμα

------------------------------------------------------
Με βάση τις επιταγές του Συντάγματος και του νόμου, το Δημόσιο και τα 
λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στα οποία συμπεριλαμβάνεται 
προδήλως και το ΕΤΕΑ έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς καθυ-
στέρηση προς τις αποφάσεις του ΣτΕ και να ενεργούν ότι επιβάλλεται για την 
εκτέλεσή τους.
Οι υπ’ αριθμ. 2287/2015 και 2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του 
ΣτΕ έκριναν ότι οι μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και στις 
συντάξεις του ΕΤΕΑ που επιβλήθηκαν από 1.1.2012 και 1.1.2013 βάσει 
των Ν.4051/2012 και Ν.4093/2012 είναι αντισυνταγματικές καθώς αντί-
κεινται στα άρθρα 25 παρ. 1 και 4, 4 παρ. 5, 2 παρ. 1 και 106 παρ. 1 του 
Συντάγματος. Ακόμα με τις ως άνω αποφάσεις κρίθηκαν αντισυνταγματικές 
οι διατάξεις του Ν.4093/2012 που προέβλεψαν την πλήρη κατάργηση των 
Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και τα επιδόματα αδείας από τις κύριες και 
τις επικουρικές συντάξεις.

Το ΕΤΕΑ όμως, παρά την παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος από τη 
δημοσίευση των ως άνω αποφάσεων του ΣτΕ δεν προέβη μέχρι σήμερα στην 
αποκατάσταση της σύνταξης των μελών μας στο ύψος αυτής πριν την ισχύ 
των κριθεισών αντίθετων προς το Σύνταγμα νομοθετικών διατάξεων των 
Ν.4051/2012 και 4093/2012. 

Με την παρούσα διαμαρτυρόμαστε για την ανωτέρω συμπεριφορά των ορ-
γάνων του Ταμείου και αιτούμαστε, επιφυλασσόμενοι παντός νόμιμου δικαι-
ώματός των μελών μας, όπως αποκαταστήσετε άμεσα τη σύνταξή τους στο 
ύψος που ανερχόταν πριν τις μειώσεις των διατάξεων των Ν.4051/2012 
και 4093/2012 που κρίθηκαν αντισυνταγματικές. 

Με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων μας αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής 
εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΕΝΙ-
ΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ» Ε.Τ.Ε.Α που εδρεύει στην Αθήνα, 
οδός Φιλελλήνων 13-15 και εκπροσωπείται νόμιμα, αντιγράφοντας ολόκλη-
ρο το περιεχόμενο της παρούσας στην έκθεση επιδόσεώς του, προς γνώση 
και για τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα, 25/11/2015
Για το Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                      ΑΓ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ               ΙΩΑΝ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Του Σωματείου με την επωνυμία «Σύλλογος Συνταξιούχων ALPHA BANK» 
που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Ιπποκράτους αρ. 8) και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ
Το Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΝΙ-
ΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ» (ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) που εδρεύει στην 
Αθήνα, οδός  Αγ. Κωνσταντίνου αρ. 8 και εκπροσωπείται νόμιμα

------------------------------------------------------
Με βάση τις επιταγές του Συντάγματος και του νόμου, το Δημόσιο και τα 
λοιπά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στα οποία συμπεριλαμβάνεται 
προδήλως και το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ έχουν υποχρέωση να συμμορφώνονται χωρίς 
καθυστέρηση προς τις αποφάσεις του ΣτΕ και να ενεργούν ότι επιβάλλεται 
για την εκτέλεσή τους.
Οι υπ’ αριθμ. 2287/2015 και 2288/2015 αποφάσεις της Ολομέλειας του 
ΣτΕ έκριναν ότι οι μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και στις 
συντάξεις του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ που επιβλήθηκαν από 1.1.2012 και 1.1.2013 
βάσει των Ν.4051/2012 και Ν.4093/2012 είναι αντισυνταγματικές κα-
θώς αντίκεινται στα άρθρα 25 παρ. 1 και 4, 4 παρ. 5, 2 παρ. 1 και 106 παρ. 
1 του Συντάγματος. Ακόμα με τις ως άνω αποφάσεις κρίθηκαν αντισυνταγμα-
τικές οι διατάξεις του Ν.4093/2012 που προέβλεψαν την πλήρη κατάργηση 
των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και τα επιδόματα αδείας από τις κύριες 
και τις επικουρικές συντάξεις.

Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ όμως, παρά την παρέλευση εύλογου χρονικού διαστήματος 
από τη δημοσίευση των ως άνω αποφάσεων του ΣτΕ δεν προέβη μέχρι σή-
μερα στην αποκατάσταση της  σύνταξης των μελών μας στο ύψος αυτής πριν 
την ισχύ των κριθεισών αντίθετων προς το Σύνταγμα νομοθετικών διατάξε-
ων των Ν.4051/2012 και 4093/2012.

Με την παρούσα διαμαρτυρόμαστε για την ανωτέρω συμπεριφορά των ορ-
γάνων του Ταμείου και αιτούμαστε, επιφυλασσόμενοι παντός νόμιμου δικαι-
ώματός των μελών μας, όπως αποκαταστήσετε άμεσα τη σύνταξη τους στο 
ύψος που ανερχόταν πριν τις μειώσεις των διατάξεων των Ν.4051/2012 
και 4093/2012 που κρίθηκαν αντισυνταγματικές. 

Με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων μας αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής 
εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΙΔΡΥ-
ΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ - ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ» 
(ΙΚΑ - ΕΤΑΜ) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός  Αγ. Κωνσταντίνου αρ. 8 και εκ-
προσωπείται νόμιμα, αντιγράφοντας ολόκληρο το περιεχόμενο της παρούσας 
στην έκθεση επιδόσεώς του, προς γνώση και για τις νόμιμες συνέπειες.

Αθήνα, 25/11/2015
Για το Δ.Σ. του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK

                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                       ΑΓ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ              ΙΩΑΝ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Α Π ο Φ Α Σ η  Σ τ Ε  Π ρ ο Σ  Ε ΤΑ Τ - Ε Τ Ε Α - Ι Κ Α
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ΖηΤΕΙΤΑΙ ΠολΙΤΙΚη ΣυμΦωνΙΑ γΙΑ ΤΙΣ...ΠΕρΙΚοΠΕΣ
Οι πέντε προτάσεις - σοκ για κύριες 
και επικουρικές συντάξεις
Σε εθνικό διάλογο θέτει μέσα στις 
επόμενες ημέρες η κυβέρνηση το 
πλαίσιο της μεταρρύθμισης του 
Ασφαλιστικού επιδιώκοντας να εξα-
σφαλίσει μια «μίνιμουμ» πολιτική 
συμφωνία στο εσωτερικό για τον 
ανακαθορισμό των εισφορών και 
τις... περικοπές στις συντάξεις, πα-
λαιές και νέες, που θα γίνουν στο 
όνομα της ισότητας και της διατήρη-
σης του αναδιανεμητικού χαρακτήρα 
και της βιωσιμότητας της κοινωνικής 
ασφάλισης.
Τους άξονες της μεταρρύθμισης που, 
αμέσως μετά την έγκριση από τα κυ-
βερνητικά όργανα, θα αποτελέσουν 
τη βάση και για την τελική διαπραγ-
μάτευση με τους Θεσμούς, παρουσί-
ασε ο υπουργός Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Γ. Κατρούγκαλος στην 
Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Η 
μεταρρύθμιση προβλέπει:
1. Την καθιέρωση της εθνικής σύ-
νταξης που θα είναι ίση με το 60% 
του μέσου εισοδήματος (ετήσιο επί-
πεδο φτώχειας, σε συνάρτηση δηλα-
δή με την ανάπτυξη και την αύξηση 
των εισοδημάτων). Η εθνική σύντα-
ξη θα χρηματοδοτείται από τη γενι-
κή φορολογία και θα απονέμεται σε 
όλους όσοι έχουν τουλάχιστον 15 
έτη ασφάλισης στα 67 ή στα 62 με 
40 έτη ασφάλισης. «Ανοικτό» στη 

διαπραγμάτευση παραμένει αν θα 
χορηγείται με εισοδηματικά κριτήρια, 
όπως προβλέπει το 3ο Μνημόνιο, 
ενώ στο τραπέζι είναι και η μετατρο-
πή του ΕΚΑΣ σε επίδομα αλληλεγ-
γύης υπερηλίκων (ως προνοιακή 
παροχή).
2. Την απονομή αναλογικής σύ-
νταξης που θα προστίθεται στην 
εθνική σύνταξη με βάση το σύστημα 
των προκαθορισμένων παροχών, 
δηλαδή με συγκεκριμένα ποσοστά 
αναπλήρωσης τα οποία θα «κλειδώ-
σουν» στη διαπραγμάτευση με τους 
Θεσμούς.Σύμφωνα με πληροφορί-
ες, υπάρχουν εναλλακτικά σενάρια, 
ανάλογα με το εάν θα αυξηθούν οι 
ασφαλιστικές εισφορές ή αν θα προ-
βλεφθεί ρήτρα «διόρθωσης» των πα-
ραμέτρων του Ασφαλιστικού με βάση 
το ΑΕΠ, τα έσοδα κ.λπ, με ποσοστά 
αναπλήρωσης για την κύρια σύνταξη 
από 57% έως 65% (ανάλογα με τα 
έτη ασφάλισης και το εισόδημα - μι-
σθό) έναντι 80% που ήταν για τους 
«παλαιούς» και 70% για τους «νέ-
ους» ασφαλισμένους.

3. Την ανακατανομή των ασφαλι-
στικών εισφορών και τη σύνδεση 
των ασφαλίστρων με τον μισθό 
(20% για την κύρια σύνταξη όπως 
ισχύει στο ΙΚΑ) ή το εισόδημα, για 
τους ελεύθερους επαγγελματίες, 
τους αγρότες και τους ανεξάρτητα 
απασχολούμενους και πρόβλεψη για 
ελάχιστα ποσοστά υποχρεωτικών 
ασφαλίστρων (θα φέρουν σταδιακή 
αύξηση των εισφορών στον ΟΓΑ, 
στους δικηγόρους κ.ά.).
Τόσο η ηγεσία του υπουργείου όσο 
και τα μέλη της Πολιτικής Γραμματεί-
ας του ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν ότι θα πρέ-
πει να αυξηθούν τουλάχιστον κατά 
μία ποσοστιαία μονάδα οι εισφορές 
που είχαν μειωθεί, προκειμένου να 
μετριαστούν οι περικοπές στις συ-
ντάξεις.
4. Την ενοποίηση των ταμείων κύ-
ριας ασφάλισης στο ΙΚΑ (αν και 
έχει προταθεί η διατήρηση του ΟΓΑ 
και του ΝΑΤ για την άσκηση μη συ-
νταξιοδοτικών αρμοδιοτήτων) και 
τη διατήρηση του ΕΤΕΑ ως δεύτε-
ρου «πυλώνα» της υποχρεωτικής 
επικουρικής ασφάλισης (χωρίς 
κρατική επιχορήγηση που σημαίνει 
ότι τα ελλείμματα θα καλυφθούν με 
κλιμακωτές περικοπές συντάξεων 
τουλάχιστον 6% και αύξηση εισφο-
ρών 0,50% για τον ασφαλισμένο 
και 0,50% για τον εργοδότη).
5. Τον επανυπολογισμό των κατα-
βαλλόμενων συντάξεων με κριτήρια 

την ηλικία και ενιαίο ποσοστό ανα-
πλήρωσης (μεγαλύτερες περικοπές 
θα προκύψουν για όσους είναι κάτω 
των 60 ετών και έχουν συνταξιο-
δοτηθεί με ποσοστά αναπλήρωσης 
80%, όπως από το Δημόσιο, οι 
ΔΕΚΟ και τα ειδικά ταμεία).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονο-
μικής Πολιτικής που θα συνεδριάσει 
υπό την προεδρία του Γιάννη Δρα-
γασάκη αναμένεται να επικυρώσει 
τους άξονες της μεταρρύθμισης, ενώ 
οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν 
από τον ίδιο τον πρωθυπουργό Αλ. 
Τσίπρα σε επόμενη συνεδρίαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου.

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 
Η μεταρρύθμιση προβλέπει την κα-
θιέρωση της εθνικής σύνταξης που 
θα είναι ίση με το 60% του μέσου 
εισοδήματος (ετήσιο επίπεδο φτώ-
χειας, σε συνάρτηση δηλαδή με την 
ανάπτυξη και την αύξηση των εισο-
δημάτων).

ΚΡΙΤΗΡΙΑ 
«Ανοικτό» στη διαπραγμάτευση πα-
ραμένει αν θα χορηγείται με εισοδη-
ματικά κριτήρια, όπως προβλέπει το 
3ο Μνημόνιο, ενώ στο τραπέζι είναι 
και η μετατροπή του ΕΚΑΣ σε επί-
δομα αλληλεγγύης υπερηλίκων (ως 
προνοιακή παροχή).

Του Γιώργου Γάτου
www.imerisia.gr

120 ΔΙΣ. Ευρω Εχουν ΦυγΕΙ ΣΤΑ χρονΙΑ ΤηΣ ΚρΙΣηΣ
Διασφαλισμένες πλέον οι τραπεζι-
κές καταθέσεις
Οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπε-
ζες είναι πλήρως εξασφαλισμένες, 
καθώς μετά την ανακεφαλαιοποίηση 
των τραπεζών έχει αποσοβηθεί πλέ-
ον ο κίνδυνος «κουρέματος», διαβε-
βαίωσε ο διοικητής της Τράπεζας της 
Ελλάδας Γ. Στουρνάρας.
Η σταδιακή χαλάρωση των capital 
controls με στόχο την πλήρη άρση 
τους έως το τέλος του πρώτου εξα-
μήνου του 2016 είναι, μετά την 
ανακεφαλαιοποίηση, το μεγάλο στοί-
χημα για τις τράπεζες, και εκτιμάται 
πως, υπό προϋποθέσεις, καταθέσεις 
25 δισ. ευρώ μπορούν και πρέπει 
να επιστρέψουν στις τράπεζες εντός 
της επόμενης διετίας. Εξέλιξη που 
θα συμβάλει καθοριστικά στη δυνα-
μική χρηματοδότησης της πραγματι-
κής οικονομίας, με δεδομένο ότι στα 
χρόνια της κρίσης, από τις ελληνικές 
τράπεζες έφυγαν καταθέσεις ύψους 
120 δισ. ευρώ. Μάλιστα μόνο το 
τελευταίο έτος Έλληνες καταθέτες 
«σήκωσαν» 45 δισ. ευρώ από τις 
τράπεζες, εκ των οποίων περίπου 
36 δισ. εκτιμάται πως βρίσκονται σε 
σπίτια, χρηματοκιβώτια εταιριών και 
τραπεζικές θυρίδες.
Τα εντυπωσιακά αυτά στοιχεία πα-

ρουσίασε ο Αναπληρωτής Διευθύ-
νων Σύμβουλος της Eurobank, Θ. 
Καλαντώνης, εκτιμώντας παράλ-
ληλα πως έχουμε δει την κορυφή 
του παγόβουνου, όσον αφορά στα 
«κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια και 
ότι με τη βελτίωση του οικονομικού 
και πολιτικού περιβάλλοντος από το 
δεύτερο τρίμηνο του 2016 θα μπο-
ρούσε να επανακάμψει και η ζήτηση 
για νέες χρηματοδοτήσεις. Ειδικότε-
ρα, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. 
Καλαντώνης, σε ημερίδα της Ελλη-
νικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και 
Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ):
1. Σταδιακά ικανοποιούνται οι βασι-
κές και αναγκαίες προϋποθέσεις για 
τη σταδιακή επιστροφή των καταθέ-
σεων στις τράπεζες, τη δημιουργία 
καλύτερων συνθηκών για την αποτε-
λεσματικότερη διαχείριση των «κόκ-
κινων» δανείων, την περαιτέρω χα-
λάρωση των capital controls εντός 
πρώτου τριμήνου του 2016 και την 
πλήρη άρση τους έως το τέλος του 
πρώτου εξαμήνου του 2016.
2. Μέρος της ρευστότητας που έφυ-
γε από τις ελληνικές τράπεζες στα 
χρόνια της κρίσης, μπορεί και πρέπει 
να επιστρέψει στις τράπεζες εντός 
της επόμενης διετίας, προσδιορίζο-
ντας το ποσό αυτό περίπου στα 25 

δισ. ευρώ.
3. Η ανακεφαλαιοποίηση βοηθά 
προς αυτή την κατεύθυνση, είναι 
όμως επιτακτική ανάγκη η επόμε-
νη φάση χαλάρωσης των capital 
controls, ξεκινώντας από την πλή-
ρη απελευθέρωση των χρημάτων 
που, από τα σπίτια και τις θυρίδες, 
επιστρέφουν ξανά στο τραπεζικό σύ-
στημα. Δηλαδή, ο πελάτης να μπορεί 
να ξαναπάρει σε χαρτονόμισμα οποι-
αδήποτε στιγμή το ποσό που κατα-
θέτει, να το στείλει με έμβασμα στο 
εξωτερικό ή να κάνει πληρωμές στο 
εξωτερικό.
4. Το συνολικό ύψος των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων υπερβαίνει τα 
100 δισ. ευρώ, επί συνόλου 206 
δισ. ευρώ ή ποσοστό 55% του ΑΕΠ, 
αλλά ο ρυθμός αύξησής τους δεν 
επηρεάστηκε, όσο αναμενόταν, από 
τα capital controls.
5. Για τα δάνεια προς τις επιχει-
ρήσεις έχουμε ήδη δει την κορυφή 
του παγόβουνου, καθώς ο ρυθμός 
σχηματισμού νέων καθυστερήσεων 
άνω των 90 ημερών ήδη κινείται σε 
μηδενικά ή και αρνητικά ποσοστά, 
ενώ στους ιδιώτες οι καθυστερήσεις 
αυξάνονται μεν, αλλά με μειούμενο 
ρυθμό. «Εκτιμάμε ότι το ποσό των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων ιδιωτών 

θα φτάσει το μέγιστο σημείο του το 
καλοκαίρι του 2016, οπότε και θα 
σταθεροποιηθεί πριν ξεκινήσει η 
σταδιακή αποκλιμάκωσή του αργότε-
ρα», εκτίμησε, και τάχθηκε κατά των 
οριζόντιων λύσεων αλλά υπέρ της 
συνεργασίας και της μη εξομοίωσης 
εκείνων που αντιμετωπίζουν πραγ-
ματικά προβλήματα από τους επαγ-
γελματίες κακοπληρωτές.

Σύντομα το νομοσχέδιο για αδήλω-
τα εισοδήματα
Συμβολή στον «επαναπατρισμό» 
καταθέσεων στο τραπεζικό σύστημα 
φιλοδοξεί να έχει και το νομοσχέ-
διο για την εθελοντική αποκάλυψη 
αδήλωτων εισοδημάτων που ανα-
μένεται να καταθέσει η κυβέρνηση 
στη Βουλή, έως το τέλος του έτους. 
Με αυτό οι φορολογούμενοι θα μπο-
ρούν, υποβάλλοντας τροποποιητικές 
δηλώσεις και να αποκαλύψουν στις 
φορολογικές αρχές κεφάλαια που 
είναι στο εσωτερικό ή/και στο εξω-
τερικό και δεν έχουν δηλωθεί, ενώ 
οι συντελεστές φορολόγησης των ει-
σοδημάτων δεν είναι πολύ μεγάλοι, 
ούτε όμως και χαριστικοί.

Της Ελευθερίας Αρλαπάνου
www.imerisia.gr



6 Ειδήσεις

ALPHA BANK: 
Η καλύτερη επίδοση στο βασικό σενάριο
Ο όμιλος της ALPHA BANK σημείωσε την 
καλύτερη επίδοση στο βασικό σενάριο και 
στον έλεγχο των στοιχείων ενεργητικού 
των stress test. Τι δηλώνει η τράπεζα για 
κεφαλαιακούς δείκτες και προνομιούχες 
μετοχές. Αισιοδοξία για πλήρη κάλυψη των 
αναγκών από ιδιώτες.

Στα 263 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν 
οι κεφαλαιακές ανάγκες του ομίλου της 
ALPHA BANK, οι χαμηλότερες του κλάδου, 
ενώ για το δυσμενές σενάριο οι ανάγκες 
ανήλθαν σε 2,743 δισ. ευρώ.

Στην ανακοίνωση της τράπεζας αναφέρε-
ται ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες του δυσμε-
νούς σεναρίου διαμορφώθηκαν στα 2,743 
δισ. και οφείλονται εν μέρει στο υψηλότε-
ρο ελάχιστο όριο του δείκτη των βασικών 
εποπτικών κεφαλαίων του 8% σε σύγκρι-
ση με το ελάχιστο όριο του 5,5% που είχε 
εφαρμοσθεί στα stress tests, τα οποία διε-
νήργησε η Ευρωπαϊκή κεντρική Τράπεζα το 
2014.

Ένας ακόμη λόγος είναι, σύμφωνα με την 
επίσημη θέση της τράπεζας, οι αυστηρότε-
ρες προσαρμογές στο στρεσάρισμα του 
Asset Quality Review (AQR).

Ειδικότερα, το αποτέλεσμα του Ελέγχου 
της Ποιότητας στοιχείων του Ενεργητικού 
(AQR) διαμορφώθηκε για τον όμιλο της 
ALPHA BANK στα 1,746 δισ. ευρώ και 
οφείλεται, σύμφωνα με την τράπεζα, στις 
προβλέψεις για την συνολική αξιολόγηση 
των δανείων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ανακοίνω-
ση της τράπεζας προβάλλεται και το ζήτημα 
των προνομιούχων μετοχών, ύψους 940 
εκατ ευρώ, τις οποίες ο όμιλος αποπλήρω-
σε προς το ελληνικό δημόσιο.

www.euro2day.gr

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Η αύξηση των εισφορών κλειδί της στρατηγικής για 

περιορισμό των μειώσεων στις απολαβές των συνταξι-
ούχων. Οι αντιδράσεις των δανειστών και η προσπάθεια 
για ευρύτερες συναινέσεις στο εσωτερικό. Τι συζητήθηκε 
στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ. Ερώτημα το χρονο-
διάγραμμα των εξελίξεων.

 Στην επιβολή αύξησης των εισφορών κατά μια ποσοστιαία 
μονάδα ποντάρει η κυβέρνηση προκειμένου να αποτρέψει 
τις μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις.

Αυτό φάνηκε από την τοποθέτηση του Γ. Κατρούγκαλου 
στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ που εξέτασε το θέμα 
του ασφαλιστικού.

Η πρόταση, που συναντά αντιδράσεις από την πλευρά των 
δανειστών (που παράλληλα ζητούν την εισαγωγή εισοδημα-
τικών και περιουσιακών στοιχείων στην λήψη της Εθνικής 
Σύνταξης) οι οποίοι ούτε να ακούσουν δεν θέλουν για αύ-
ξηση του μη μισθολογικού κόστους αποβλέπει στη διάσωση 
των κύριων συντάξεων. Στον αντίποδα οι περικοπές θεω-
ρούνται βέβαιες για τις επικουρικές συντάξεις.

Για αυτές, σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Εργα-
σίας παρουσίασε δυο πιθανά σενάρια: α) την ενσωμάτωσή 
τους στις κύριες συντάξεις και β) τη σημαντική μείωση κυρί-
ως των υψηλών με παράλληλα διατήρηση του ΕΤΕΑ.
ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η κυβέρνηση θεωρεί «καλοδεχούμενη» την χρονική ανά-
σα που έδωσε χθες το Eurogroup για το δεύτερο πακέτο 
προαπαιτουμένων, ωστόσο κορυφαία στελέχη της εξηγούν 
ότι η όποια καθυστέρηση θα αποβεί εις βάρος της ολοκλή-
ρωσης της πρώτης αξιολόγησης και, επομένως, της έναρ-
ξης της συζήτησης για το χρέος.

Επίσης, κατά τις ίδιες πηγές, δεν πρέπει να ακυρωθεί ο 
«εθνικός διάλογος» για το ασφαλιστικό που, όπως διευκρι-
νίζουν, «προϋποθέτει ένα επαρκές χρονικό διάστημα και όχι 
λίγες ημέρες».

Αναζητείται, συνεπώς, η χρυσή τομή, από την οποία θα 
εξαρτηθεί και το εάν το ασφαλιστικό θα φτάσει στη Βουλή 
ως ενιαίο σύνολο (συνολική μεταρρύθμιση και δημοσιονο-
μικό προαπαιτούμενο) μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου.
ΘΕΛΟΥΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙ ΘΕΣΜΟΙ

Στο δημοσιονομικό σκέλος οι θεσμοί ζήτησαν στοιχεία 
όσον αφορά τη μείωση των πόρων του ασφαλιστικού κατά 
1% του ΑΕΠ για το 2016, με την πλευρά του υπουργείου 
Εργασίας να απαντάει κατά ένα μέρος με την κατάθεση του 

προϋπολογισμού για τον επόμενο χρόνο, στον οποίο «φω-
τογραφίζονται» μεγάλες περικοπές στις επικουρικές συντά-
ξεις κατά 400 εκατ. ευρώ, μειώσεις στο ΕΚΑΣ κατά 230 
εκατ. ευρώ και αυξήσεις εισφορών στους αγρότες κατά του-
λάχιστον 102 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, καταγράφεται, χωρίς 
να εξειδικεύονται μέτρα, η μείωση της συνταξιοδοτικής δα-
πάνης κατά περίπου 700 εκατ. ευρώ, μέσω της προωθού-
μενης ασφαλιστικής μεταρρύθμισης.

Σε αυτά, η κυβέρνηση θα επιδιώξει να χωρέσει την αύξηση 
των εισφορών και αναπόφευκτα μειώσεις κύριων συντάξε-
ων.

Η ελληνική πλευρά επιμένει ότι μέρος του δημοσιονομι-
κού στόχου μπορεί και πρέπει να καλυφθεί με αύξηση των 
εισφορών εργοδοτών και εργαζομένων. Ειδικότερα μια άμε-
ση αύξηση κατά 0,5% στις εισφορές εργοδοτών και εργα-
ζομένων στην επικουρική ασφάλιση υπολογίζεται ότι θα κα-
λύψει 250 εκατ. ευρώ, απομακρύνοντας την εφαρμογή της 
ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, ενώ μια σταδιακή αύξηση 
την επόμενη τριετία στις εισφορές για την κύρια ασφάλιση 
θα αποτρέψει μικρές ή μεγαλύτερες μειώσεις στις μεσαίες 
συντάξεις.

Καθώς βέβαια, οι δανειστές και κυρίως το ΔΝΤ συνδέουν 
την επιδιωκόμενη ασφαλιστική μεταρρύθμιση με τη συζήτη-
ση για το χρέος, ξεκαθαρίζουν ότι εκτός από τους άμεσους 
δημοσιονομικούς στόχους, απαιτείται και μια «φιλόδοξη» 
μεταρρύθμιση που θα εξασφαλίσει την οικονομική βιωσιμό-
τητα του συστήματος και κατά συνέπεια την οικονομική και 
δημοσιονομική σταθερότητα της Ελλάδας σε βάθος χρόνου.

Σε αυτή τη βάση, κλειδί για την προωθούμενη μεταρρύθμι-
ση θεωρείται το τελικό ύψος των συντάξεων, βάσει του νέου 
ποσοστού αναπλήρωσης. Στο υπουργείο Εργασίας υποστη-
ρίζουν ότι η κλίμακα που θα προκριθεί θα οδηγεί σε ποσοστό 
που μεσοσταθμικά θα φθάνει το 77%, κάτι που σημαίνει ότι 
για κάποιες ομάδες ασφαλισμένων, όπως οι χαμηλόμισθοι, 
θα υπάρχει ποσοστό αναπλήρωσης ακόμη και 100%. Η 
τρόικα επιμένει ότι το ποσοστό αναπλήρωσης για την κύρια 
σύνταξη δεν μπορεί να υπερβαίνει το 48% - 55%.

Στο Μαξίμου είναι πλέον κυρίαρχη η θέση, ότι στον αλ-
γόριθμο βάσει του οποίου θα υπολογιστεί το τελικό ποσό, 
πρέπει να περιλαμβάνεται και «ρήτρα ανάπτυξης» και «ρή-
τρα απασχόλησης», ώστε οι παρεμβάσεις να συνδέονται με 
το ΑΕΠ και την αγορά εργασίας.

www.euro2day.gr 

Την πρόταση της κυβέρνησης για το 
νέο ασφαλιστικό σύστημα, έδωσε 
στη δημοσιότητα ο υπουργός Εργα-
σίας, Γιώργος Κατρούγκαλος. Σύμ-
φωνα με τα όσα προτείνονται, πλέον 
η σύνταξη θα είναι το άθροισμα της 
εθνικής και της ανταποδοτικής σύ-
νταξης.
Η πρώτη θα δίνεται μόνο σε όσους 
έχουν τουλάχιστον 15 χρόνια ασφά-
λισης και χωρίς εισοδηματικά κριτή-
ρια και θα είναι ισόποση με το 60% 
του ενδιάμεσου εισοδήματος. Η δεύ-
τερη θα συνδέεται με τις ασφαλιστι-
κές εισφορές που έχουν δοθεί.
Επίσης ενοποιούνται όλα τα Ταμεία 
σε ένα, ενώ ΝΑΤ και ΟΓΑ παραμέ-
νουν αυτοτελή.
Αναλυτικά η πρόταση έχει ως εξής:
Γενικές αρχές της ασφαλιστικής με-
ταρρύθμισης για τον διάλογο στο 
πλαίσιο της οικονομικής και κοινω-
νικής επιτροπής
Η μεταρρύθμιση αποσκοπεί στη θέ-
σπιση ενός ενιαίου πλέγματος κοι-
νωνικής προστασίας προνοιακών και 
ασφαλιστικών παροχών, με επίκε-
ντρο το καθολικό, δημόσιο, αναδια-
νεμητικό σύστημα κοινωνικής ασφά-
λισης. Το νέο ασφαλιστικό σύστημα 
πρέπει να υπερβαίνει δραστικά την 
οργανωτική και λειτουργική διάσπα-
σή του, καθώς και τα αποσπασματικά 
και πελατειακά χαρακτηριστικά που 
το διέκριναν έως σήμερα, ώστε να 
εξασφαλίζει κοινωνική και διαγενεα-

κή δικαιοσύνη.
Η αναγκαία δημοσιονομική προ-
σαρμογή δεν θα προκύψει από νέες 
οριζόντιες μειώσεις, αλλά από τον 
εξορθολογισμό του συστήματος. Οι 
συντάξεις, και ιδίως οι κύριες, θα 
πρέπει να προστατευτούν από νέες 
μειώσεις.
Η σύνταξη θα αποτελεί το άθροισμα 
δύο τμημάτων: της εθνικής σύνταξης 
και της αναλογικής/ανταποδοτικής 
σύνταξης, υπό την εγγύηση του κρά-
τους:
Η Εθνική Σύνταξη αποσκοπεί στην 
αντιμετώπιση της φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού και δεν 
χρηματοδοτείται από ασφαλιστικές 
εισφορές αλλά απευθείας από τον 
κρατικό προϋπολογισμό. Δίνεται σε 
όλους, όσοι έχουν τουλάχιστον 15 
χρόνια ασφάλισης, χωρίς εισοδημα-
τικά κριτήρια. Ισόποση με το 60% 
του ενδιαμέσου εισοδήματος, θα 
ανεβαίνει μαζί με το ΑΕΠ και τη βελτί-
ωση της κατάστασης της οικονομίας. 
Ισοδυναμεί άρα με ρήτρα ανάπτυξης.
Το αναλογικό μέρος της σύνταξης 

αποσκοπεί στην εξασφάλιση αξιο-
πρεπούς επιπέδου διαβίωσης, όσο 
το δυνατόν εγγύτερα προς εκείνο 
που είχε ο εργαζόμενος κατά τη δι-
άρκεια του εργασιακού του βίου και 
αντιστοιχεί στις ασφαλιστικές εισφο-
ρές που έχουν καταβληθεί στους φο-
ρείς κύριας ασφάλισης. Υπολογίζεται 
βάσει των συντάξιμων αποδοχών και 
του ποσοστού αναπλήρωσης, σύμ-
φωνα με το διανεμητικό σύστημα 
προκαθορισμένων παροχών.
Τα ποσοστά αναπλήρωσης θα προσ-
διοριστούν στη βάση αναλογιστικής 
μελέτης με τη βοήθεια και της Διε-
θνούς Οργάνωσης Εργασίας (ILO), 
ούτως ώστε να εξασφαλίζουν αξιο-
πρεπείς συντάξεις και αναδιανομή 
υπέρ των φτωχότερων και πιο αδύ-
ναμων στρωμάτων.
Πλήρης οργανωτική και λειτουργική 
ενοποίηση του συστήματος, με σκο-
πό την ισότιμη αντιμετώπιση όλων 
των ασφαλισμένων, την εξοικονόμη-
ση πόρων και την καθιέρωση απλών 
και διαφανών κανόνων που θα επι-
τρέπουν γρήγορη έκδοση των συντά-
ξεων:
Οργανωτική ενοποίηση όλων των 
ασφαλιστικών ταμείων σε ένα φορέα 
κύριας ασφάλισης, με ταυτόχρονη 
λειτουργική ενοποίηση των κανόνων 
παροχών συντάξεων και είσπραξης 
εισφορών. ΟΓΑ και ΝΑΤ παραμέ-
νουν αυτοτελή νομικά πρόσωπα για 
την άσκηση των μη συνταξιοδοτικών 

τους αρμοδιοτήτων.
Ενιαίος υπολογισμός συντάξεων στη 
βάση των εξής τριών παραμέτρων:
1. Μισθός εργασιακού βίου (ή εισό-
δημα για ελεύθερους επαγγελματίες 
ή αγρότες.
2. Ενιαίο, ανά μισθολογική ή εισοδη-
ματική κατηγορία, ποσοστό αναπλή-
ρωσης.
3. Τα έτη ασφάλισης
Ενιαίος υπολογισμός εισφορών, βά-
σει του μισθού ή του εισοδήματος.
Επικουρική Σύνταξη: Μοναδικός 
φορέας επικουρικής ασφάλισης το 
ΕΤΕΑ, υποκατάσταση της ρήτρας μη-
δενικού ελλείμματος με τον κανόνα 
βιωσιμότητας.
Ανακεφαλαιοποίηση του συστήματος 
μέσω:
• Της αξιοποίησης των διαθέσιμων 
των Ταμείων στο πλαίσιο ενός σύγ-
χρονου, αξιόπιστου και διαφανούς 
πλαισίου
• Ενός ενιαίου συστήματος κοινω-
νικών πόρων
• Της αξιοποίησης μέρους της κι-
νητής και ακίνητης περιουσίας του 
Δημοσίου, η οποία θα πρέπει να θε-
ωρείται και να αντιμετωπίζεται ως 
περιουσία των νέων γενεών
Βελτίωση της εισπραξιμότητας των 
ασφαλιστικών εισφορών και δραστι-
κή αντιμετώπιση των ποικίλων εκδη-
λώσεων του φαινομένου της «μαύ-
ρης» εργασίας.

ΑυΤη ΕΙνΑΙ η ΠροΤΑΣη ΚΑΤρουγΚΑλου γΙΑ ΤΙΣ ΣυνΤΑξΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΑμΕΙΑ
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OΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ
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ΤΕΥΧΟΣ Νο 1 ΥΓΕΙΑ

Νέα βελτιωμένη έκδοση: Δεκέμβριος 2015

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Οι ανωτέρω όμιλοι (1, 2, 4 και 5) περιλαμβάνουν πέραν του ενός νο-
σοκομείου, μιας κλινικής ή ιατρικών κέντρων, στα οποία παρέχουν εξει-
δικευμένες εξετάσεις, παροχές και εκπτώσεις, λεπτομέρειες των οποίων 
αναφέρονται στα φύλλα 21-23 της εφημερίδας του Συλλόγου μας που 
περιέχουν τον «Οδηγό Συνταξιούχου ALPHA BANK, Τεύχος 1».

2. Το Διαγνωστικό κέντρο (3) με 6 μονάδες, παρέχει εξετάσεις, πέραν 
του ΕΟΠΥΥ, με έκπτωση 35%, επί του ισχύοντος τιμοκαταλόγου του  (και 
άλλες ειδικές τιμές) (βλ. τευχος 23).    
 
         
  
       

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΠΑΡΟΧΕΣ
ΟΜΙΛΟΣ 
ΥΓΕΙΑ 

(1)

ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ 
ΚΡΗΤΗΣ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ  

ΟΜΙΛΟΣ

ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ 

(2)

ΒΟΥΓΙΟΥ-
ΚΛΑΚΕΙΟ ΓΕΝ. 

ΚΛΙΝΙΚΗ

ΓEN. ΚLINIKH 
ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ 
Α.Ε. ΧΑΝΙΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ 
ΔΙΑΓΝ. 

ΚΕΝΤΡΑ       
(3)

ΓΕΝ. ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΕΛΕΥΘΩ ΧΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
ΒΕΡΟΙΑΣ

EUROMEDICA 
(5) ΑΘΗΝΑ

EUROMEDICA  
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Ιατρικές 
Επισκέψεις

20€ Ε.Τ. Ε.Τ.

Συνταγογράφηση 5€ 5€ 5€ 10€ 5€

Εφημερεύοντες 
Ιατροί

20€ δωρ δωρ

Κατόπιν ραντεβού -20% 10€ δωρ+25€ 10€ 30€

Τακτικά Εξωτερικά 
Ιατρεία

25€ 20€ 30€ 20€

Κατ’ οίκον 
Επισκέψεις

50+70€

Διαγνωστικές 
Εξετάσεις

ΕΟΠΥΥ Κ.Τ. Ε.Τ. ΕΟΠΥΥ Ε.Τ. Ε.Ο. -30% -30%

Εκτός ΕΟΠΥΥ -35% -50% -35%

Μη Επεμβατικές -30% Ε.Τ.

Επεμβατικές

Κλινικές δωρ

Ειδικές Εξετάσεις 30€

Check Up Π.Τ. Ε.Τ. 1/ ετ-δωρ Ε.Τ. Ε.Τ. -35% -35%

Νοσηλεία Ε.Ο. Ε.Τ.

Νοσοκομειακή -10% -10% Κ.Τ.-10% -10% εως-20%

Κατ’ οίκον -40% -15%

Νοσηλεία - 
Πίστωση

Οφθαλμολογικά 30€

Οδοντιατρικές 
Υπηρεσίες

-40%

Φυσιοθεραπείες

Ασθενοφόρα
24ωρ 
δωρ

δωρ. δωρ δωρ. δωρ.

Εξωτ. Ανασφάλι-
στος Ασθενής

Εκτός έδρας - 
πόλεως

Παρεχόμενες
εκπτώσεις

Συμμετοχή στις 
εξετάσεις

10% 10% 10% 10% 10%
20 - 
30%

10% 10%

Απορρόφηση δαπα-
νών νοσηλίων

20% 10% 20% 10% 20% 20%

Κάρτα Συλλόγου Ο.Κ. Ο.Κ. 
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EUROMEDICA 
ΚΟΖΑΝΗ

ΙΑΣΩ 
GENERAL 
ΛΑΡΙΣΑ

ΟΜΙΛΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΟ 

ΑΘΗΝΩΝ (4)

ΓΕΝ.ΚΛΙΝ.
ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ 

ΚΑΒΑΛΑ

ΙΠΠΟΚΡΑΤEIO 
ΙΔΡΥΜΑ 

ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ
ΑΘΗΝΩΝ

CRETA
ΙNTERCLINIC 

ΗOSPITAL

ΓΕΝ. ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΑΛ. ΜΑΣΤΟΡΑΣ 

ΚΕΡΚΥΡΑ
METROPOLITAN

MEDITERRANEO 
ΓΛΥΦΑΔΑ

ΕΡΡΙΚΟΣ 
ΝΤΥΝΑΝ

ΠΕΙΡΑΪΚΟ 
ΘΕΡΑΠΕΥ-

ΤΗΡΙΟ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΥΡΩ-
ΚΛΙ-

ΝΙΚΗΣ

Ε.Ο. + Ε.Τ.

5€ 5€ 5€ 5€

   20€ 25€ δωρ 10€ δωρ

10€ 10€ 5€

-15% 20€+συντ 20€
20 ή 
40€

Κ.Τ Κ.Τ. ΕΟΠΥΥ
ΕΟ-
ΠΥΥ

ΕΟΠΥΥ Κ.Τ. Ε.Τ + Ε.Ο Ε.Ο. E.T.
δωρ=
400€

-50% -25% -30% -50% -50%

30€ Π.Τ. -20% -20% Π.Τ.

ΕΟΠΥΥ Ε.Τ. ΕΟΠΥΥ

-40%
Α.Θ. 

-20%
Ε.Τ.

40ημ.

-40%

-10% Ε.Τ.

-15%

δωρ
24ωρο 

δωρ
δωρ δωρ. δωρ. δωρ.

24ωρ 
δωρ

δωρ

-50% 50€

-50%

20% 
Τ.Κ,

50% Ι.Τ.

10% 10%
10% 
(**)

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

20% 20% 20% 20% 20% 10% 20% 20% 20%

Ο.Κ. Ο.Κ. Ο.Κ. Ο.Κ.

ΚΛΙΝΙΚΕΣ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΩΝ 
Κ.Τ. = Κρατικό Τιμολόγιο    
Π.Τ. = Προνομιακές Τιμές.
Ε.Τ. = Ειδικές Τιμές    
Τ.Κ. = Τιμές Κλινικής
Ε.Ο. = Ειδικοί Όροι
Ι.Τ. = Ιδιωτικός Τιμοκατάλογος   
Α.Θ. = Νοσηλεία σε δωμάτιο ανωτέρας
κλίμακας από την προβλεπόμενη του ΕΟΠΥΥ.

(**) = Η συμμέτοχη στα Κέντρα Ιατρικό Π. Φα-
λήρου, Περιστερίου και Ψυχικού η απορρόφηση 
είναι 20%, στο Διαβαλκανικό 10% και στο Ια-
τρικό Αμαρουσίου 20%   
δωρ = Δωρεάν παροχή έως ..........  
Ο.Κ. = Η κάρτα του Συλλόγου μας είναι
Οικογενειακή (Σύζυγοι και Τέκνα) χωρίς 
επιβάρυνση     

      
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Περισσότερες πληροφορίες 
για κάθε συμβεβλημένο (Νοσοκομείο, Κλινική, 
Ιατρικό Κέντρο) ανατρέξτε στα φύλλα 21-23 
της εφημερίδας του Συλλόγου μας.   
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ΚΛΙΝΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΑΤΤΙΚΗ

Βιοϊατρική
Λ. Κηφισίας 132 

& Παπαδά
Αθήνα Αλεξάνδρα Καραβοκύρου 2106966177

Βουγιουκλάκειο Σμύρνης 36 Αιγάλεω Νέλλη Κοσμοπούλου 2105906611

Διάγνωση Α.Ε. Λ. Αλεξάνδρας 166 Αθήνα 2106438838

Ερρίκος Ντυνάν Λ. Μεσογείων 107 Αθήνα
Ελευθέριος Γκούτρας 2106972313

Δημήτρης Τσουγγράνης 2106972395

Ιασώ Λ. Κηφισίας 37-39 Μαρούσι Έλενα Ζαφειροπούλου 2106383931

Ιασώ General Λ. Μεσογείων 264 Χολαργός Θεοδώρου 2106502060

Ιατρικό Αθηνών Διστόμου 5-7 Μαρούσι 2106198100

Κεντρική Κλινική Αθηνών Ακληπειού 31 Αθήνα
Στέλιος Μουτάφης 6944302044

Γεώργιος Σιάτος 6946199999

Mediterraneo Ηλείας 8-12 Γλυφάδα Εύα Αθανασοπούλου 2109117000

Metropolitan Εθνάρχου Μακαρίου 9 Ν. Φάληρο 2104809000

Πειραϊκό Θεραπευτήριο Ακτή Κουντουριώτου 7Α Πειραιάς Ελισάβετ Καραβύση 2104198956

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Euromedica 
Γενική Κλινική

Μαρίας Κάλλας 11 & 
Γραβιάς

Θεσσαλονίκη
Ιωάννα Ιωαννίδου 2310895147

Άννα Μπίκου 2310895405

Euromedica 
Κυανούς Σταυρός

Βιζύης - Βύζαντος 1 Θεσσαλονίκη
Χρήστος Αδάμου 2310966132

Αθηνά Τζιμούρτου 2310966135

Πολυϊατρείο Θεσσαλονίκη Νικ. Μάνου 14 Θεσσαλονίκη Καλλιόπη Μπάρμπα
2310813333

6971945187

ΚΟΖΑΝΗ

Euromedica Ιπποκράτης Φιλίππου Β’ 1 Κοζάνη Στέλλα Κεντεποζίδου 2461054400

ΑΓΡΙΝΙΟ

Ιπποκράτειο Αγρινίου Γοργοποτάμου 16 Αγρίνιο
Αλέξιος Σιάμος 6974719739

Ιωάννης Στρανομίτης 6936005505

ΒΕΡΟΙΑ

Ευαγγελισμός Βέροια Βενιζέλου 11 Βέροια Ιωάννης Γκεκόπουλος 2331024625

ΚΑΒΑΛΑ

Ιπποκράτης Καβάλα Μεγ. Αλεξάνδρου 25 Καβάλα Σταύρος Κουρσακλής 2510221968

ΚΕΡΚΥΡΑ

Αλέξανδρος Μάστορας
1ο χλμ Εθν. 

Παλαιοκαστρίτσας
Κέρκυρα Ζωή Βάλαρη 2661043311

ΚΡΗΤΗ

Ασκληπιείον Ζωγράφου 8 Ηράκλειο
Έφη Καρβούνη 2810246140

Μάγδα Καρπέρη 2810246140

Creta Interclinic Μίνωος 63 Ηράκλειο Παναγιώτης Χαρκιολάκης 2810373800

Κλινική Γαβριλάκη Μάρκου Μπότσαρη 76 Χανιά Ελένη Φουρναράκη 2821070800

ΛΑΡΙΣΑ

Ιασώ Θεσσαλίας
8ο χλμ ΠΕΟ 

Λάρισας-Αθήνας
Λάρισα Ειρήνη Τριφύλλη 2410966100

ΡΟΔΟΣ

Euromedica 
Δωδεκανήσου

Κοσκινού Ρόδος Γεώργιος Καλαβρός 2241045000

ΧΙΟΣ

Γενική Κλινική Ελευθώ Γ. Μερίτη 49 Χίος Τσεσμετζή 2271029777

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
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Νο 85/15.10.2015

•Ιπποκράτειο Ίδρυμα Αγρινίου, Γε-
νική Κλινική ΑΕ (Νέα συνεργασία)

•Αρχική Εξώδικη Δήλωση προς 
ΕΤΑΤ (Εφημερίδα Συλλόγου Νο 23)

•«Βόμβα» από Ρωμανιά
«Σε 2 χρόνια και 8 μήνες όλες οι 
επικουρικές συντάξεις θα έχουν κα-

ταργηθεί πλήρως» εκτίμησε ο πρώ-
ην Γενικός Γραμματέας του υπουρ-
γείου Εργασίας, Γιώργος Ρωμανιάς.
Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, 
είπε επίσης πως «οι κύριες συντά-
ξεις κινδυνεύουν να περιοριστούν τα 
επόμενα χρόνια στα 300-400 ευρώ».

Νο 86/22.10.2015
salourou@euro2day.gr

Νο 88/5.11.2015
ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗ-
ΣΟΥΝ ΑΝ ΔΕΝ ΤΟΥΣ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ
Την θέλησή τους να 
αγωνιστούν για την 
ανατροπή της βάναυσης 
αντιλαϊκής Πολιτικής 
εξέφρασαν οι συντα-
ξιούχοι στην μεγάλη 
συγκέντρωση που δι-
οργάνωσε η Ανωτάτη 
Γενική Συνομοσπονδία 
Συνταξιούχων Ελλάδος 
(Α.Γ.Σ.Σ.Ε.) στην Αθήνα 

την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015.
Κεντρικός ομιλητής στη συγκέντρωση ήταν ο Πρόεδρος της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. Νίκος 
Μουλίνος.
Μετά τη συγκέντρωση έγινε πορεία προς την Βουλή των Ελλήνων, όπου αντι-
προσωπεία επέδωσε ψήφισμα απευθυνόμενο στον Πρόεδρο της Βουλής και τον 
Υπουργό Εργασίας. 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

No 90/3.12.2015
Νέος διοικητής του ΙΚΑ 
ο Δ. Καλαματιανός
Ο μέχρι πρότινος υποδιοικητής του 
Ιδρύματος, Διονύσης Καλαματιανός 
αναλαμβάνει τη θέση του διοικητή του 
ΙΚΑ. 

Νο 87/29.10.2015
Συντάξεις: Ποιοι πλήττο-
νται, ποιοι γλιτώνουν από 
τις αλλαγές στα όρια ηλικίας

Έως και πέντε επιπλέον 
χρόνια προσθέτει, από φέ-
τος, ο νέος νόμος 4336/15 
του 3ου Μνημονίου σε 
όσους και όσες είχαν «κλει-
δώσει» τα προηγούμενα 
χρόνια δικαίωμα να συντα-
ξιοδοτηθούν στα 50, αλλά 
δεν είχαν συμπληρώσει το 
ηλικιακό όριο έως τις 18 
Αυγούστου ενώ «διασώζο-
νται» 4 κατηγορίες:

Όσοι και όσες είχαν συ-
μπληρώσει τα απαιτούμενα 

έτη ασφάλισης και την ηλικία έως τις 18 Αυγούστου για πλήρη ή μειωμένη σύ-
νταξη.
•Οι εργαζόμενοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα, σε οικοδομικές και τε-
χνικές εργασίες και το προσωπικό καθαριότητας των ΟΤΑ.
•Οσοι συνταξιοδοτούνται λόγω βαριάς αναπηρίας και
•Οι μητέρες και χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνων.
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Νο 89/26.11.2015

ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ
•«Τρύπα» 2,191 δισ. στα ασφα-
λιστικά ταμεία το 2016 - Έρχεται 
«ψαλίδι» σε όλες τις συντάξεις
Μεγαλύτερο έλλειμμα στα ασφαλι-
στικά ταμεία (2,191 δισ. ευρώ από 
1,815 δισ. ευρώ φέτος) προβλέπει 
ο κρατικός προϋπολογισμός για το 
2016 παρά τις περικοπές σε συντά-
ξεις - ΕΚΑΣ και τις αυξήσεις εισφο-
ρών που θα γίνουν στο πλαίσιο της 
μεταρρύθμισης του Ασφαλιστικού.
Με βάση τα στοιχεία του προϋπολο-
γισμού, τα έσοδα των ασφαλιστικών 
ταμείων θα είναι λιγότερα (35,270 
δισ. ευρώ έναντι 35,557 δισ. ευρώ) 
κυρίως λόγω της μείωσης της κρα-
τικής επιχορήγησης (9,496 δισ. 
ευρώ από 9,954 δισ. ευρώ), ενώ 
τα έξοδα για πληρωμές συντάξεων 
και παροχές ασθενείας θα αυξηθούν 
μόλις κατά 89 εκατ. ευρώ (37,461 
δισ. ευρώ από 37,372 δισ. ευρώ).
Το κονδύλι για τις πληρωμές συντά-
ξεων, μάλιστα, προβλέπεται να μει-
ωθεί (!) στα 23,774 από 23,776 
δισ. ευρώ φέτος, στοιχείο που επι-
βεβαιώνει το «ψαλίδι» που θα μπει 
μέσω των περικοπών τόσο στις ήδη 
καταβαλλόμενες όσο και στις νέες 
συντάξεις αν ληφθεί υπόψη το γεγο-
νός ότι παραμένουν δεκάδες χιλιά-
δες απλήρωτες – σε αναμονή έκδο-
σης αποφάσεων- συντάξεις. Για τις 
κύριες συντάξεις η δαπάνη δεν προ-
βλέπεται να ξεπεράσει τα 20,268 
δισ. ευρώ (από 19,876 δισ. ευρώ 

φέτος) ενώ για τις επικουρικές θα 
μειωθεί στα 3,506 δισ. ευρώ από 
3,900 δισ. ευρώ.
ΟΙ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ
Επιπλέον όσων ήδη έχουν νομοθε-
τηθεί (αυξήσεις εισφορών ασθενεί-
ας, μπλόκο στις πρόωρες συντάξεις, 
χορήγηση μόνο του οργανικού – 
ανταποδοτικού ποσού για τις κατώ-
τατες συντάξεις έως τα 67 κ.α.):
•Από τη μεταρρύθμιση της κοινωνι-
κής ασφάλισης που, όπως υπογραμ-
μίζεται, θα αποκαταστήσει μέσω 
ενιαίων κανόνων (δηλαδή νέα χα-
μηλότερα ποσοστά αναπλήρωσης) 
«την ισότητα και την αλληλεγγύη 
τόσο μεταξύ των παλαιών όσο και 
μεταξύ παλαιών και νέων ασφαλι-
σμένων», προβλέπεται να εξοικονο-
μηθούν 685 εκατ. ευρώ (172 εκατ. 
ευρώ από το Δημόσιο και 513 εκατ. 
ευρώ από τα ταμεία του ιδιωτικού 
τομέα).
•Από την εφαρμογή συντελεστή μεί-
ωσης στα εφάπαξ θα εξοικονομη-
θούν 134,3 εκατ. ευρώ.
•Θα «κοπούν» 223 εκατ. ευρώ από 
δικαιούχους του ΕΚΑΣ.
•Θα περικοπούν 40,7 εκατ. ευρώ 
από κοινωνικούς πόρους.
•Θα αυξηθούν κατά 102 εκατ. ευρώ 
οι εισφορές των αγροτών στον ΟΓΑ 
στο πλαίσιο της αλλαγής του «χάρ-
τη» των ασφαλιστικών εισφορών
Συνολικά, από τα μέτρα του ‘15 και 
του ‘16 οι περικοπές θα φτάσουν τα 
1,838 δισ. ευρώ.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ



8 Το Βήμα των συναδέλφων

χΙουμορ
Ο Δεκάλογος του Τεμπέλη
1. Αγάπα το κρεβάτι σου ως εαυτόν.
2. Αναπαύσου την ημέρα, για να να απολαμ-
βάνεις τον ύπνο το βράδυ.
3. Αν δεις κάποιον να ξεκουράζεται, βοήθησέ τον.
4. Κάθε δουλειά είναι προσπάθεια που πρέ-
πει να αποφεύγεται.
5. Μην κάνεις σήμερα αυτό που μπορείς να 
αναβάλεις για αύριο.
6. Κάνε όσο το δυνατόν λιγότερες κινήσεις.
7. Ό,τι θα έπρεπε να κάνεις άφησε να το κάνει 
κάποιος άλλος.
8. Κανείς δεν πέθανε από υπερβολική ανά-
παυση.
9. Αν αισθανθείς διάθεση για εργασία, ξά-
πλωσε και περίμενε να σου περάσει.
10. Ενθυμού: ζούμε για να αναπαυόμαστε!

Του σ/φου Θεόδωρου Τρίγκα

Το ανέκδοτο του Νίκου
Μια γυναίκα μπαίνει σε ένα φαρμακείο και ζητά 
δηλητήριο αρσενικό.
- Τι το θέλετε το αρσενικό; ρωτάει ο φαρμακο-
ποιός.
- Να σκοτώσω τον άντρα μου, του απαντάει 
εκείνη.
- Μα τι λέτε; Δεν μπορώ να σας πουλήσω αρ-
σενικό για σκοτώσετε έναν άνθρωπο.
Τότε η κυρία βγάζει από την τσάντα της μια φω-
τογραφία όπου ο άντρας της «συνευρίσκεται» 
με τη γυναίκα του φαρμακοποιού.
Ο φαρμακοποιός παίρνει τη φωτογραφία στα 
χέρια του, την κοιτά και απαντά:
- Τώρα μάλιστα! Δε μου είπατε ότι έχετε συ-
νταγή!!!

Του σ/φου Νίκου Β. Σταθόπουλου

Το ΣχολΙο ΤηΣ ΕΦηΣ
ΑΚΟΥΣΕ ΜΕ

Όταν σου ζητώ να με ακούσεις και αρχίζεις να 
μου δίνεις συμβουλές, δεν έκανες αυτό που σου 
ζήτησα.

Όταν σου ζητώ να με ακούσεις και αρχίζεις να μου 
λες γιατί δεν πρέπει να νιώθω έτσι, καταπατάς τα 
συναισθήματά μου.

Όταν σου ζητώ να με ακούσεις και νιώθεις ότι 
πρέπει να κάνεις κάτι για να μου λύσεις το πρόβλη-
μά μου, με αποξενώνεις, όσο παράξενο και να σου 
φαίνεται αυτό.

Άκουσέ με! Το μόνο που σου ζητώ είναι να με 
ακούσεις, όχι να μιλήσεις ή να κάνεις, κάτι, μόνο 
να ακούσεις.

Μπορώ να κάνω κάτι για τον εαυτό μου. Δεν είμαι 
ανήμπορη. Ίσως καταβεβλημένη και αποθαρρυμέ-
νη, αλλά όχι ανήμπορη.

Όταν κάνεις κάτι για μένα που μπορώ και έχω την 
ανάγκη να κάνω μόνη μου, ενισχύεις το φόβο μου 

και τη χαμηλή μου αυτοπεποίθηση. 
Αλλά όταν δεχτείς ότι νιώθω αυτά που νιώθω, 

όσο παράλογα και να φαίνονται, τότε μπορώ να 
σταματήσω να προσπαθώ να σε πείσω και να αρχί-
σω, με τη βοήθειά σου, να καταλαβαίνω τι κρύβεται 
πίσω απ’αυτά τα παράλογα συναισθήματα.

Και όταν αυτό είναι ξεκάθαρο, οι απαντήσεις είναι 
εμφανείς και δεν χρειάζομαι συμβουλές. Τα παρά-
λογα συναισθήματα παίρνουν νόημα όταν καταλα-
βαίνουμε τι κρύβεται πίσω απ’ αυτά.

Ίσως γι’ αυτό η προσευχή να βοηθά κάποτε με-
ρικούς… γιατί ο Θεός είναι βουβός, δε δίνει συμ-
βουλές και δεν προσπαθεί να φτιάξει τα πράγματα. 
Απλώς ακούει και μας αφήνει να πάρουμε μόνοι 
μας τις αποφάσεις που πρέπει. 

Γι’ αυτό, σε παρακαλώ, απλά ΑΚΟΥΣΕ ΜΕ. Και αν 
θέλεις να μιλήσεις περίμενε ένα λεπτό για τη σειρά 
σου, και θα ακούσω και εγώ εσένα.

Από την σ/φο Έφη Μαθιοπούλου

ΠοΙημΑ

Στις μέρες μας οι έννοιες φόρος, φορολο-
γία, φοροδοτική ικανότητα, έχουν τελείως 
παρερμηνευτεί, έχουν τελείως παρεξηγη-

θεί.
Κάποιοι αγράμματοι «σοφοί» που στελεχώνουν 

τα οικονομικά υπουργεία, από υπουργούς μέ-
χρι και οι τελευταίοι «στελεχάρες» τους, μάλλον 
έχουν έλθει από άλλο πλανήτη και πιστεύουν ότι 
βάζοντας διαρκώς και άκριτα φόρους σε πολίτες, 
εταιρίες και οργανισμούς, θα γεμίσουν τα ταμεία 
του κράτους και πιθανόν τις τσέπες τους σαν απο-
τελεσματικοί υπεργολάβοι.

Αν υπήρχε ορθολογισμός στην επιβολή των φό-
ρων, σίγουρα η κατάσταση της οικονομίας θα ήταν 
περισσότερο βελτιωμένη. Αλλά πού να βρεθεί ο 
λογισμός, πολύ δε περισσότερο ο ορθός λογισμός.

Δεν έχουν καταλάβει όλοι αυτοί οι γραβατωμέ-
νοι αστοιχείωτοι, ότι η φορολογία αποδίδει όταν 
φορολογείται το ΕΙΣΟΔΗΜΑ, όπως δικαίως πρέ-
πει να φορολογείται.

Όταν το κράτος προβαίνει σε έργα και παροχές 
προς τους πολίτες, δικαιούται να ζητά φόρους. 

Εδώ όμως έχουμε φτάσει στη απόλυτη παράνοια. 
Η φορολογία επιβάλλεται όχι μόνο στο εισόδη-

μα, αλλά και στο μη εισόδημα και στην περιουσία, 
η οποία περιουσία όταν αποκτήθηκε φορολογήθη-
κε και εκεί έληξε η υποχρέωση. Ένα αυτό. 

Δεύτερο, το κράτος που εισπράττει τους φόρους, 
όχι μόνο δεν κάνει τις πρέπουσες παροχές που 
υποχρεούται από το Σύνταγμα προς τους πολίτες, 
αλλά τις εκφυλίζει ή μάλλον τις ξεφτιλίζει στε-
ρώντας από αυτούς τα βασικά στοιχεία παροχής 
μέσων για την υγεία του, νοσοκομεία, γιατρούς, 
φάρμακα, καθώς και από την παιδεία στερεί σχο-
λεία και διδακτικό προσωπικό, για να μη μιλήσου-
με για υπερχρεωμένα και ουδέποτε τελειωμένα 
έργα υποδομών.

Είναι φυσικό λοιπόν όταν έχεις απαίτηση να ει-
σπράττεις φόρους από μη πραγματοποιημένο ει-
σόδημα, να μη μπορείς να το εισπράξεις.

Αυτή είναι θεωρία γνωστή από αρχαιοτάτων 
χρόνων, που δεν ξέρω αν διδάσκεται στα διά-
σημα πανεπιστήμια του κόσμου, όπως το LSE, το 
ΗΑRVΑRD, το ΥΑLΕ κ.α..

Ακόμα και επί τουρκοκρατίας η φορολογία που 
επιβαλλόταν ήταν ο φόρος της «δεκάτης», που 
ήταν τακτικός φόρος για την αγροτική παραγω-
γή, τον οποίο επέβαλαν οι Οθωμανοί κατακτητές 
στους Χριστιανούς υπόδουλους, κυρίως τα πρώτα 
χρόνια της Οθωμανικής κυριαρχίας σε πρώην βυ-
ζαντινά εδάφη. Ο φόρος της δεκάτης διατηρήθηκε 
μέχρι το 1880.

Ευτυχώς που τότε δεν υπήρχαν οι σημερινές οι-
κονομικές θεωρίες, διαφορετικά «ζήτω που καή-
κανε» οι πρόγονοί μας.

Ακόμα και επί Καποδίστρια η φορολογική πολι-
τική του Κυβερνήτη όπως περιγράφεται στις δια-
τάξεις του Γ’ Ψηφίσματος της Δ’ Εθνοσυνέλευσης, 
με τη δεκάτη ως φόρο ο Καποδίστριας θέλησε να 
την εισπράξει σε χρήμα και όχι σε προϊόντα. Το 
θετικό σε αυτό ήταν πως το Κράτος δεν επιβαρυ-
νόταν από έξοδα είσπραξης του φόρου, όμως οι 
καλλιεργητές θα γίνονταν αντικείμενο εκμετάλ-
λευσης από τους τοκογλύφους και την κερδοσκο-
πική μανία των αγοραστών αγροτικών προϊόντων. 
Επειδή αυτή η διάταξη της πληρωμής της δεκάτης 
σε χρήμα προκάλεσε γενική αγανάκτηση ο Καπο-
δίστριας αναγκάσθηκε να την καταργήσει.

Οι σημερινές Κυβερνήσεις δεν καταλαβαίνουν 
από αδυναμία και δικαιολογημένη αγανάκτηση 
πολιτών. Και αυτό επειδή δεν κυβερνούν, απλά 
διεκπεραιώνουν αλλότριες εντολές. 

Για την επίκληση δε των στελεχάρων των οικο-
νομικών μας υπουργείων περί αναδιανομής του 
εισοδήματος, την απάντηση την δίνει Ο Γουόλτερ 
Ουίλιαμς, καθηγητής οικονομικών στο Πανεπι-
στήμιο Τζορτζ Μέισον, ο οποίος δήλωσε ότι «τα 
κυβερνητικά προγράμματα αναδιανομής του ει-
σοδήματος παράγουν το ίδιο αποτέλεσμα όπως η 
κλοπή. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι που κάνει 
ένας κλέφτης: αναδιανέμει το εισόδημα. Η διαφο-
ρά μεταξύ κυβέρνησης και κλοπής είναι κυρίως 
θέμα νομιμότητας».

Είναι επόμενο λοιπόν τα έσοδα που επιδιώκει το 
κράτος από την υπέρμετρη, άδικη και εξοντωτική 
φορολογία να την καταγράφει στους προϋπολογι-
σμούς του μόνο σαν «αναμενόμενα» έσοδα που 
ποτέ δεν θα πραγματοποιηθούν. Η δε εξοντωτική 
φορολόγηση των επιχειρήσεων λειτουργεί σαν 
μοχλός εξωπέταξης τους σε άλλες χώρες με φι-
λικότερο φορολογικό περιβάλλον, αφού πλέον η 
λέξη «ανάπτυξη» στη χώρα μας αποτελεί το πιο 
σύντομο και μάλιστα μονολεκτικό ανέκδοτο που 
εκφράζεται μάλιστα από επίσημα κυβερνητικά χεί-
λη.

Τελικά, η μόνη εξήγηση που μπορεί να δοθεί με 
τα όσα συμβαίνουν στη χώρα είναι ότι όλα αυτά 
γίνονται εκούσια και καθοδηγούμενα από τους 
κυβερνώντες και στόχο έχουν να τη διαλύσουν 
για να την παραδώσουν αμαχητί στα διεθνή τοκο-
γλυφικά όρνια που πετούν πάνω από τον ουρανό 
της και οργανώνουν την κάθετη εφόρμηση για να 
κατασπαράξουν τα κουφάρια μας.

Του σ/φου Δημήτρη Κακογιάννη

ΠΕρΙ Φορου ΣΚΙΑΣ

Μες τα στενά της ζήσης μου την στράτα
είδα τον κόσμο τούτο, τόσα πολλά κακά
που μ’ απορία τον Παντοδύναμο
ρωτώ που όλοι πιστεύουν 
πώς γίνεται η ανθρώπινη γενιά
Στο όνομά Του και στους προφήτες τ’ όνομα
Οι μεν τους άλλους να σκοτώνουν
Γρεκοί και Τούρκοι, Σέρβοι, Κροάτες και Αλβανοί
Εγγλέζοι, Ιρλανδοί, Ιράν, Ιράκ και οι λοιποί
όλοι τους λένε πως του Θεού φοβούνται την οργή
μα στ’ όνομα του αφαιρούνται τη ζωή.
Μα μέσα σ’ όλα αυτά, κρυφά παίζουν παιχνίδι
και στου πολέμου την αντάρα, χρυσές δουλειές
σκαρώνουν και αποδίδει.
Μα πάνω απ’ όλα το χειρότερο απ’ αυτά
τα νιάτα όλου του κόσμου τα κοιμίζουν
με μαριχουάνες, όπια και χασίσια
για να μην τύχει ξυπνώντας και ζητήσουν
Ζωή, Χαρά, Ειρήνη και Ομορφιά περίσσια.

1994, Του σ/φου Απόστολου Νικολάου
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ΕΚδΡΟμΕΣ
Εκδρομές που έγιναν

Στιγμιότυπο από την εκδρομή του Συλλόγου μας στα Τζουμέρκα και  Ιωάννινα στα μέσα Νοεμβρίου.

Φωτογραφία από τη σ/φο Βίκυ Κουλουμπού Γιάννενα Μέτσοβο

ΝικόποληΠέτρινο γεφύρι Κόκκορου Ζαγοροχώρια Ζαγοροχώρια

Φωτογραφίες από τη σ/φο Μαργαρίτα Σαμαρτζή

ΚΑΛΑμΑΤΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ – ΟΔΙΚΩΣ

Καλαμάτα – Πύλος – Μεθώνη – Κορώνη
Αναχώρηση: 5 Φεβρουαρίου 2016
Τιμή κατ’ άτομο: € 150
τιμή μονόκλινου: +€ 40

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Ξενοδοχείο PHARAE PALACE
• Με ημιδιατροφή – μπουφέ
• Ζωντανή μουσική το Σάββατο το βράδυ

μΕΘΑΝΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ – ΟΔΙΚΩΣ
Αναχώρηση: 23 Ιανουαρίου 2016

Τιμή κατ’ άτομο: € 12

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
• Το αργότερο μέχρι 28 Ιανουαρίου στα γραφεία του Συλλό-
γου μας: τηλ. 210 360 4327, 210 360 6071
• και στον σ/φο Αντ. Οικονομόπουλο: κιν. 6944 251595
Προσοχή!!! Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί με ένα πούλμαν

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με το κλείσιμο των θέσεων: € 80
1η μηνιαία δόση: € 35
2η μηνιαία δόση: € 35
Σύνολο: € 150

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στα γραφεία του Συλλόγου μας: τηλ. 210 360 4327, 210 360 6071
και στον σ/φο Αντ. Οικονομόπουλο: κιν. 6944 251595
Προσοχή!!! Οι θέσεις στο πούλμαν θα δοθούν βάσει της σειράς δήλωσης συμμετοχής

ΚΥΠΡΟΣ 6ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Λάρνακα – Όρος Τρόοδος – Μονή Κύκκου – Πάφος 
Λεμεσός – Λευκωσία
Αναχώρηση: 24 Μαρτίου 2016
Τιμή κατ’ άτομο: € 285
τιμή μονόκλινου: +€ 100
φόρος αεροδρομίου: € 145

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το αργότερο μέχρι 1 Μαρτίου στα γραφεία του Συλλόγου μας: τηλ. 
2103604327, 2103606071 και στον σ/φο Αντ. Οικονομόπουλο: 
κιν. 6944 251595

ΕΒΡΟΣ – ΘΡΑΚΗ 
4ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ - ΟΔΙΚΩΣ

Αναχώρηση: 4 Απριλίου 2016
Τιμή κατ’ άτομο: € 225
τιμή μονόκλινου: +€ 290

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Το αργότερο μέχρι 1 Μαρτίου στα γραφεία του Συλλόγου μας: 
τηλ. 2103604327, 2103606071 και στον σ/φο
Αντ. Οικονομόπουλο: κιν. 6944 251595

Εκδρομές θα γίνουν



ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Αθήνα 13/10/2015
Συνάντηση αντιπροσωπείας της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. 
με τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης 
κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο 
Την Πέμπτη 8/10/2015, τετραμελής 
αντιπροσωπεία της ΑΓΣΣΕ αποτελούμε-
νη από τον Πρόεδρο Νίκο Μουλίνο, τον 
Αναπληρωτή Πρόεδρο Γιάννη Ιορδανίδη, 
τον Γραμματέα Πέτρο Βογιατζή και τον 
υπεύθυνο Οργανωτικού Κώστα Κοντούλη 
πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υφυ-
πουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ Αναστά-
σιο Πετρόπουλο.
Η αντιπροσωπεία της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδας πα-
ρουσίασε στον Υφυπουργό τις θέσεις της για τα προβλήματα των συνταξιούχων, τόσο 
ως προς τις κύριες συντάξεις όσο και ως προς τις επικουρικές, όπως αυτές αποτυπώ-
θηκαν σε σχετικό υπόμνημα που είχε αποσταλεί σε όλα τα κόμματα στις 8/9/2015. 
Σχετικά έχουμε:
- Δημιουργία αυτόνομου Νομικού Θεσμικού πλαισίου για την άσκηση της συνδικα-
λιστικής τους δράσης, ώστε οι συνταξιούχοι, να ασκούν τον κοινωνικό τους ρόλο στο 
πλαίσιο «ειλικρινούς και ουσιαστικής διαβούλευσης».
- Αναγνώριση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. ως ισότιμου Κοινωνικού Εταίρου και συμμετοχή- δια-
βούλευση στα Κέντρα λήψης απόφασης για θέματα που τους αφορούν.
- Άμεση μετατροπή, όλων των μέχρι σήμερα περικοπών σε συντάξεις και εφάπαξ με 
την έκδοση Ειδικού Κρατικού Ομολόγου, με χαρακτηριστικά χρηματιστηριακού τίτλου 
(διαπραγμάτευση, μεταβίβαση, κ.λπ.)
- Υπολογισμό των σχετικών παρακρατήσεων επί του ποσού των λαμβανομένων σή-
μερα αποδοχών μας και όχι επί του ορχικού (ΙΚΑ).
- Συμμετοχή μας στην Ομάδα Σοφών εκπροσώπων μας ενόψει της διαμόρφωσης 
νέου πλαισίου στο Ασφαλιστικό Ζήτημα.
- Την άμεση προώθηση ευνοϊκών ρυθμίσεων (ενόψει και της δεδομένης αδυναμίας 
των συνταξιούχων) από τις τράπεζες των «κόκκινων δανείων» αλλά και φορολογικές 
ελαφρύνσεις.
- Άμεση εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Ο κ. Πετρόπουλος επιφυλάχθηκε και ζήτησε να συνεχισθεί η συνεργασία και ο διάλο-
γος, προκειμένου να λυθούν τα ακανθώδη ζητήματα των συνταξιούχων.

Αθήνα 21/10/2015
Ημερίδα Α.Γ.Σ.Σ.Ε. με θέμα την Υγεία 
(Διαπιστώσεις-Προοπτικές) 
Πραγματοποιήθηκε στις 20/10/2015, 
στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ η προγραμ-
ματισμένη ημερίδα της ΑΓΣΣΕ με τίτλο 
«ΥΓΕΙΑ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»
Η διοργάνωση στέφθηκε με επιτυχία, 
καθώς υπήρξε μεγάλη προσέλευση τόσο από τα μέλη της Ανώτατης Γενικής Συνομο-
σπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος, καθώς και από απλούς συνταξιούχους που ενδια-
φέρθηκαν να ενημερωθούν από την πρωτοβουλία αυτή της ΑΓΣΣΕ.
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την Υγεία καθώς και 
συνταξιοδοτικά θέματα.
Μετά την τοποθέτηση των κυρίως ομιλητών κκ. Δημ. Κοντού (Προέδρου του ΕΟΠΠΥ), 
Μιχ. Βλασταράκου (Προέδρου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου) και του γνωστού 
δημοσιογράφου Χρ. Μέγα., στους ομιλητές υποβλήθηκαν Ερωτήσεις και Σχόλια από 
το κοινό.
Το υλικό της ημερίδας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

Αθήνα 22/10/2015
Συνάντηση του Προεδρείου της 
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. με τον Υπουργό Εργασίας
Πραγματοποιήθηκε στις 21/10/2015, 
συνάντηση αντιπροσωπείας της 
Α.Γ.Σ.Σ.Ε., με επικεφαλής τον Πρόεδρό 
της κ. Νικ.Μουλίνο, με τον υπουργό Ερ-
γασίας κ. Γ. Κατρούγκαλο με σκοπό την 
ενημέρωση της πολιτικής ηγεσίας του 
υπουργείου για τα θέματα αρμοδιότητας 
του υπουργείου που αφορούν τους συνταξιούχους. 
Κατά τη συζήτηση τέθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι, ενώ 
επισημάνθηκε η ανάγκη θεσμικής αναγνώρισης της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. ως Ισότιμου Κοινωνικού 
Εταίρου στα κέντρα λήψης απόφασης. 
Ο κ. Κατρούγκαλος επιφυλάχθηκε και ζήτησε να συνεχισθεί η συνεργασία και ο διάλο-
γος, προκειμένου να λυθούν τα ακανθώδη ζητήματα των συνταξιούχων.

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

10  Ανακοινώσεις

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΛΤΕ - ΟΣΤΟΕ
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ Η ΥΦΑΡ-
ΠΑΓΗ ΤΩΝ 240.000.000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ-
ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Με εξαιρετικά επείγουσα επιστολή του, 
το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης (αρ. πρωτ. 106/13-10-
2015) και θέμα «Διατήρηση ασφαλιστι-
κού κεφαλαίου» προς το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, 
σταμάτησε τη διαδικασία ομαδικής απο-
χώρησης από το Επικουρικό Ταμείο και 
την υφαρπαγή των 240.000.000 ευρώ 
αποθεματικών.
Η αυστηρή εγκύκλιος-οδηγία του Υπουρ-
γείου Κοιν. Ασφάλ. προς το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 
καταλήγει ως εξής: «να απόσχετε από 
οποιαδήποτε ενέργεια επέμβασης με οποι-
οδήποτε τρόπο στο ασφαλιστικό κεφάλαιο 
του Ταμείου, λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
τυχόν παραβίαση των ανωτέρω επισύρει 
αστικές και ποινικές κυρώσεις».
Η Ομοσπονδία Συνταξιούχων Τραπεζικών 
– ΟΣΤΟΕ και οι Σύλλογοι Συνταξιούχων 
Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας, Εθνοκάρτας, 

Αττικής και Αθηνών-Eurobank εκφράζουν 
την ευαρέσκειά τους για την πολιτική πα-
ρέμβαση, απέστειλαν εξώδικα στις Διοι-
κήσεις των Τραπεζών που τηρούν τα απο-
θεματικά του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ και κατήγγειλαν 
την απαράδεκτη περικοπή της Επικουρικής 
Σύνταξης 6.303 συνταξιούχων, από το 
Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, κατά 90% από 1η 
Οκτωβρίου 2015!
Οι Σύλλογοι Συνταξιούχων Τραπεζικών 
μελών του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, μετά την πρώτη 
δικαίωσή τους, σε δεύτερο στάδιο θα δι-
αβουλευτούν με τον Υφυπουργό κ. Τάσο 
Πετρόπουλο για τις διαδικασίες ένταξης 
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑ, τα αποθεματικά 
του Ταμείου και το ύψος του βοηθήματος.
• Ομοσπονδία Συνταξιούχων Τραπεζικών-

ΟΣΤΟΕ
• Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής και 

Λαϊκής Τράπεζας
• Σύλλογος Συνταξιούχων πρώην Εθνο-

κάρτας
• Σύλλογος Συνταξιούχων Αθηνών-

Eurobank
• Σύλλογος Συνταξιούχων Τράπεζας 

Αττικής

ΔΕΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΑΝ 
ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ

Την θέλησή τους να αγωνιστούν για την ανατροπή της βά-
ναυσης αντιλαϊκής Πολιτικής εξέφρασαν οι συνταξιούχοι στην 
μεγάλη συγκέντρωση που διοργάνωσε η Ανωτάτη Γενική Συνο-
μοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.) στην Αθήνα την 
Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015.

Κεντρικός ομιλητής στη συγκέντρωση ήταν ο Πρόεδρος της 
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. Νίκος Μουλίνος.

Στη συγκέντρωση συμμετείχαν όλα τα μέλη της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. 
καθώς και οι συνταξιούχοι από:
• Πανελλήνιο Σύλλογο Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ
• Σύνδεσμο Αεροπορικών Εταιρειών
• Σύλλογο Δικηγόρων Ελλάδος
• Ένωση Μηχανικών & Εργοληπτών Δημοσίων Έργων ΤΣΜΕΔΕ 
• Σωματείο ΕΥΔΑΠ
• Σύνδεσμο Χημικών ΤΕΑΧ
• Σωματείο ΗΛΠΑΠ
• Σωματείο Ελληνικών Αμυντικών Συστημάτων
• Ομοσπονδία Προσωπικού Εταιρειών Τσιμέντου
• Κίνημα Συνταξιούχων Ελλάδος
• Εκπρόσωποι του Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου

Μετά τη συγκέντρωση έγινε πορεία προς την Βουλή των Ελ-
λήνων, όπου αντιπροσωπεία επέδωσε ψήφισμα απευθυνόμενο 
στον Πρόεδρο της Βουλής και τον Υπουργό Εργασίας. 

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
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Το Αλτσχάιμερ χτυπά πρώτα το σημείο όπου  
βρίσκεται το «GPS» του εγκεφάλου

Ο ιππόκαμπος είναι το πρώτο τμήμα του εγκεφάλου 
στο οποίο επιτίθεται η νόσος Αλτσχάιμερ, αλλά και το 
τμήμα που εμπλέκεται σε ένα συγκεκριμένο τύπο μνή-
μης και το οποίο ουσιαστικά αποτελεί ένα σύστημα 
πλοήγησης που βοηθάει στον προσανατολισμό των αν-
θρώπων στο χώρο. Για αυτό, οι έρευνες για την πρώιμη 
διάγνωση και τη θεραπεία της νόσου Αλτχάιμερ στρέ-
φονται στον μηχανισμό λειτουργίας των κυττάρων του 
ιπποκάμπου.

Τα παραπάνω επισημαίνει ο νομπελίστας καθηγητής 
του University College London, John O’Keefe, μιλώντας 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στο περιθώριο του Διεθνούς Συνεδρίου 
Νευροεπιστημών FENS-Featured Regional Meeting, 
που διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη. Ο καθηγητής O’Keefe, 
βραβεύτηκε, από κοινού με το ζεύγος May Britt Moser 
-Edvard Moser,το 2014 με το βραβείο Νόμπελ Ιατρι-
κής - Φυσιολογίας «για την ανακάλυψη των κυττάρων 
που σχηματίζουν ένα σύστημα εντοπισμού θέσης στον 
εγκέφαλο».

«Εδώ και πολλά χρόνια τώρα ερευνούμε τη δραστη-
ριότητα των κυττάρων σε ένα τμήμα του εγκεφάλου, 
στον ιππόκαμπο, που είναι γνωστό ότι εμπλέκεται σε 
συγκεκριμένο τύπο μνήμης στους ανθρώπους. Αυτός 
ο τύπος της μνήμης είναι η μνήμη γι’ αυτό που έκανε 
κάποιος χτες, για το πού το έκανε και το πότε το έκανε. 
Αυτή αποκαλείται επεισοδική μνήμη. Ξέραμε πριν πάρα 
πολλά χρόνια τι έκανε αυτό το σύστημα, δεν ξέραμε 
όμως πώς πραγματικά αποθήκευε τη μνήμη. Στη δικιά 
μας έρευνα βάλαμε πάρα πολύ λεπτά καλώδια δίπλα στα 
κύτταρα του ιπποκάμπου των αρουραίων ώστε να παρα-

κολουθήσουμε τη δραστηριότητα των κυττάρων και να 
δούμε τι καταγράφουν, πότε δραστηριοποιούνται και τι 
είδους πληροφορίες αποθηκεύουν. Πριν πολλά χρόνια 
ανακαλύψαμε ότι εκείνο που «ενδιαφέρει» πραγματικά 
τα κύτταρα είναι το πού ζει το ζώο, δεν τα απασχολεί 
το τι κάνει και γιατί το κάνει, αλλά ενδιαφέρονται μόνο 
για το μέρος του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται. 
Αυτό το σύστημα και στους αρουραίους και σε άλλα ζώα 
παρέχει έναν χάρτη ενός γνωστού περιβάλλοντος, είναι 
ένα είδος GPS. Ο τρόπος αποθήκευσης των πληροφο-
ριών για το πού συμβαίνει κάτι, πού είναι εντοπισμέ-
να τα πράγματα και τι βρίσκει κανείς, όταν πηγαίνει σε 
συγκεκριμένα μέρη, θα μπορούσε να είναι μια ισχυρή 
βάση για τη μνήμη. Συνεχίζουμε την έρευνα με ζώα για 
να καταλάβουμε πώς αυτά τα κύτταρα ενδιαφέρονται και 
αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένες τοποθεσίες του περι-
βάλλοντος, αν υπάρχουν άλλα είδη κυττάρων που σχε-
τίζονται με τον τόπο, διότι προκειμένου να έχουμε έναν 
χάρτη δεν χρειάζεται μόνο να ξέρουμε πού είναι κανείς, 
πρέπει να ξέρουμε πού είναι ο τόπος και πώς αυτός ο 
τόπος σχετίζεται με τους τόπους του περιβάλλοντος, σε 
ποια κατεύθυνση πρέπει να πάει κανείς. Επομένως πρέ-
πει να ξέρουμε πολλά άλλα πράγματα, όπως το πόσο 
γρήγορα κινείται κανείς σε ένα περιβάλλον, αν πηγαίνει 
αργά ή γρήγορα», αναφέρει ο καθηγητής O’Keefe, εξη-
γώντας τη λειτουργία των κυττάρων που σχηματίζουν το 
σύστημα πλοήγησης του εγκεφάλου.

Παράλληλα επισημαίνει ότι το ίδιο σύστημα υπάρχει 
και στον ιππόκαμπο των ανθρώπων, όπου διαμορφώ-
νεται ο χάρτης που αποτελεί τη βάση του γενικού συ-
στήματος της μνήμης και ότι αυτό είναι το πρώτο τμήμα 
του εγκεφάλου στο οποίο επιτίθεται η νόσος Αλτσχά-
ιμερ και για αυτό οι άνθρωποι που πλήττονται από τη 

νόσο χάνονται.
«Ζητήσαμε από ανθρώπους να μάθουν για ένα σύν-

θετο περιβάλλον σε εικονική πραγματικότητα και μετά 
σκανάραμε τον εγκέφαλο με σύγχρονες απεικονιστικές 
τεχνικές και παρατηρήθηκε ότι ο ιππόκαμπος είναι από 
τα λίγα τμήματα του εγκεφάλου που δραστηριοποιείται 
περισσότερο, καθώς προσπαθούν τα βρουν το δρόμο 
τους. Το πιο σημαντικό για το μέλλον, που αποδεικνύ-
ει αυτό που ξέραμε από το 1970, είναι ότι αυτό είναι 
το πρώτο τμήμα του εγκεφάλου, στο οποίο επιτίθεται 
η νόσος Αλτσχάιμερ. Τώρα ξέρουμε τι είναι αυτό που 
κάνουν τα κύτταρα αυτού του τμήματος και πώς επηρε-
άζονται και χρησιμοποιούμε αυτή την πληροφορία για 
να μελετήσουμε τι δεν πάει καλά στα αρχικά τμήματα 
της νόσου Αλτσχάιμερ σε αυτό το τμήμα του εγκεφάλου 
και πώς διάφοροι τύποι τοξικών μορίων που ξέρουμε 
ότι εμπλέκονται με τη νόσο, όπως π.χ. τα αμυλοειδή, 
κινούνται έξω από αυτήν την περιοχή σε άλλη περιο-
χή του εγκεφάλου», αναφέρει ο κ. O’Keefe, τονίζοντας 
πως ευελπιστεί ότι η έρευνα σε ζώα και ανθρώπους, σε 
συνδυασμό με ευαίσθητα τεστ και εξετάσεις, θα δείξει 
από το πρώιμο στάδιο ποιοι κινδυνεύουν να πάθουν 
Αλτσχάιμερ και να βρεθεί θεραπεία.

νΕΕΣ ΑνΑΚΑλυΨΕΙΣ

Τα πρώτα ερωτήματα που έρχο-
νται στο μυαλό όταν μας «πιάσει» 
η μέση είναι: Να πάρω παυσίπο-

νο ή μυοχαλαρωτικό; Να κάνω φυσικο-
θεραπεία ή αρκεί ένα μασάζ; Να βάλω 
κρύο ή ζεστό επίθεμα; Ποιες ασκήσεις 
βοηθούν και ποιες καταπονούν τη μέση;

Η οσφυαλγία, είναι ο συχνότερος πό-
νος παγκοσμίως. Από τη φυσιολογική 
φθορά του χρόνου και τον καθιστικό 
τρόπο ζωής, μέχρι τη λανθασμένη στά-
ση του σώματος, την έλλειψη γυμναστι-
κής, το αυξημένο βάρος και τις απότο-
μες κινήσεις, οι λόγοι που επιβαρύνουν 
τη μέση μας είναι πολλοί. 

Αν ταλαιπωρούμαστε από έντονους 
πόνους στη μέση, θα πρέπει να επισκε-
φτούμε ορθοπεδικό, ο οποίος θα μας ζη-
τήσει αρχικά να κάνουμε ακτινογραφία. 
Αν χρειαστεί, θα ακολουθήσει η αξονι-
κή και η μαγνητική. Στην περίπτωση που 
υπάρχει υποψία για δυσλειτουργία των 
νεύρων, γίνεται ένα ηλεκτρομυογρά-
φημα, μια απλή εξέταση που ελέγχει τη 
λειτουργία των μυών και των νεύρων.

ΖΕΣΤΟ Η ΚΡΥΟ ΕΠΙΘΕΜΑ;
Η αιτία του πόνου είναι αυτή που πρέ-

πει να μας καθοδηγεί στην επιλογή με-
ταξύ ζεστού και κρύου επιθέματος. Όταν 
ο πόνος στη μέση οφείλεται σε μυϊκό 
σπασμό, δηλαδή ο μυς είναι σκληρός 
και άκαμπτος, θα μας ανακουφίσει ένα 
ζεστό επίθεμα, όπως μια θερμοφόρα. 
Αντίθετα, η ζέστη επιδεινώνει τον πόνο 
που οφείλεται σε χρόνιες φλεγμονές, 
όπως η αρθρίτιδα. Ψυχρό επίθεμα επι-
λέγουμε όταν έχουμε υποστεί κάποιον 
τραυματισμό, ώστε να περιορίσουμε 
τη φλεγμονή και τον πόνο. Υπάρχουν 
και περιπτώσεις που είναι βοηθητική η 
εναλλαγή ζεστού και κρύου, όπου μπο-
ρούμε να χρησιμοποιήσουμε -με την 

καθοδήγηση του γιατρού μας- τις λεγό-
μενες «θερμοφόρες-παγοκύστες».

ΜΑΣΑΖ
Είναι ο πιο απλός τρόπος να ανακου-

φιστούμε από τον πόνο, όταν αυτός 
οφείλεται σε μυϊκό πιάσιμο. Μπορούμε 
να χρησιμοποιήσουμε:
• Παιδικό λάδι, το οποίο έχουμε προη-
γουμένως ζεστάνει ελαφρά.
• Αντιφλεγμονώδεις κρέμες με τοπική 
δράση. Μετά το μασάζ πρέπει να κρατή-
σουμε ζεστή την περιοχή της μέσης.
• Θερμαντικές κρέμες, που ζεσταίνουν 
και χαλαρώνουν τους μυς.

ΝΑ ΠΑΡΩ ΦΑΡΜΑΚΑ;
Ανεξάρτητα από την αιτία του πόνου, 

τα παυσίπονα και τα αντιφλεγονώδη 
χάπια προσφέρουν ανακούφιση. Για να 
είμαστε ασφαλείς, όμως, πρέπει να ακο-
λουθούμε κάποιες οδηγίες.

Χρησιμοποιήστε ήπιο παυσίπονο και 
στην περίπτωση που ο πόνος δεν υπο-
χωρήσει μετά από δύο 24ωρα, καλό 
είναι να απευθυνθούμε στον γιατρό μας.

ΝΑ ΒΑΛΩ ΖΩΝΗ;
Οι ειδικοί συνιστούν την ξεκούραση 

όταν πονάει η μέση μας. Αν, όμως, είναι 
απαραίτητο να σηκωθούμε, τότε μια ορ-
θοπεδική ζώνη ισχύος θα μας ανακου-

φίσει, κρατώντας ζεστούς τους μυς μας, 
και θα μας «θυμίζει» ότι πονάει η μέση 
μας για να είμαστε πιο προσεκτικοί.

ΠΟΤΕ ΝΑ ΚΑΝΩ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ;
Στην οξεία φάση του πόνου μπορεί 

να εφαρμοστεί η αναλγητική-αντιφλεγ-
μονώδης μορφή της φυσικοθεραπείας, 
που βοηθάει στη χαλάρωση των μυών 
της μέσης με μαλάξεις, ηλεκτροθερα-
πεία, διαθερμίες και υπερήχους. Όταν 
περάσει η κρίση, μπορούμε να κάνουμε 
κινησιοθεραπεία με τη βοήθεια του φυ-
σικοθεραπευτή.

ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΗ;
Η λύση του χειρουργείου αποτελεί την 

έσχατη επιλογή του ειδικού, αφού έχει 
εξαντληθεί κάθε προσπάθεια ανακούφι-
σης του ασθενούς με συντηρητική αγω-
γή και πρέπει να γίνει πολύ προσεκτι-
κά, αφού η επέμβαση δεν εξασφαλίζει 
ότι δεν θα παρουσιάσουμε στο μέλλον 
πρόβλημα στη μέση. Απαραίτητη είναι 
η επέμβαση σε ανθρώπους με σοβαρή 
νευρολογική δυσλειτουργία.

Η ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ
• Μπροστά στον υπολογιστή

Το επίπεδο των ματιών μας πρέπει να 
είναι στο ύψος του πάνω μέρους της 
οθόνης, η μέση να ακουμπά ολόκληρη 
στην πλάτη της καρέκλας και τα χέρια να 
βρίσκονται στα μπράτσα του καθίσματος 
για να μην επιβαρύνεται η μέση. Οι μη-
ροί και οι γάμπες πρέπει να σχηματίζουν 
ορθή γωνία, ώστε να διευκολύνεται η 
κυκλοφορία του αίματος, και οι μηροί 
να είναι παράλληλοι προς το έδαφος, γι’ 
αυτό μπορούμε να ρυθμίσουμε το ύψος 
της καρέκλας ή να χρησιμοποιήσου-
με ένα υποπόδιο. Αν συνηθίζουμε να 
καθόμαστε με σταυρωμένα τα γόνατα, 
καλό είναι να τα εναλλάσσουμε μεταξύ 
τους για να μοιράζεται η επιβάρυνση.

• Στο αυτοκίνητο
Τα γόνατα πρέπει να βρίσκονται στο 

ίδιο επίπεδο ή σε χαμηλότερο από τα 
ισχία (για να το πετύχουμε, μπορούμε 
να καθίσουμε πάνω σε ένα μαξιλαράκι). 
Το κάθισμα πρέπει να είναι σε τέτοια 
απόσταση από το τιμόνι, ώστε τα χέρια 
μας να σχηματίζουν ορθή γωνία και να 
μη χρειάζεται να σκύβουμε για να πιά-
σουμε το τιμόνι ή να τεντωνόμαστε για 
να πατάμε τα πεντάλ.
• Όταν σηκώνουμε βάρος

Στεκόμαστε όσο πιο κοντά γίνεται στο 
αντικείμενο που πρόκειται να σηκώσου-
με, ανοίγουμε τα πόδια μας στο εύρος 
των ώμων για να έχουμε καλύτερη 
στήριξη, λυγίζουμε τα γόνατα για να πι-
άσουμε το αντικείμενο και βάζοντας δύ-
ναμη στα πόδια και τους γλουτούς μας, 
το σηκώνουμε. Ο κορμός μας πρέπει 
να βρίσκεται σε ευθεία θέση σε όλη τη 
διάρκεια. Όταν θέλουμε να σηκώσου-
με ένα βαρύ αντικείμενο πάνω από το 
ύψος του κεφαλιού μας, καλό είναι να 
ανοίξουμε ελαφρώς τα πόδια μας και 
να τοποθετήσουμε το ένα πόδι λίγο πιο 
μπροστά από το άλλο.
• Στον ύπνο

Η χειρότερη στάση για τη μέση είναι 
όταν κοιμόμαστε μπρούμυτα και μάλι-
στα με μαξιλάρι κάτω από το πρόσωπό 
μας, αφού έτσι τεντώνονται υπερβολικά 
οι αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης. 
Αν συνηθίζουμε να ξαπλώνουμε σε 
πλάγια θέση, θα μας βοηθήσει η χρήση 
ενός μαξιλαριού ανάμεσα στα γόνατα, 
ενώ στην περίπτωση που προτιμάμε να 
κοιμόμαστε ανάσκελα, καλό είναι να βά-
ζουμε ένα μαξιλάρι κάτω από τα γόνατα.

Τι πρέπέι να κανω όΤαν πόναω σΤη μέση;
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ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΛΕΝΤΗ

«Ο Μιχάλης Κυριακίδης κατέχει το δαιμόνιο της εκλαΐκευ-
σης. […] «Το Ιατρικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό» του είναι 
κιβωτός απάσης ύλης, ιατρικής, νοσηλευτικής, φαρμα-
κευτικής κ.λπ. Νομίζω πως χαρίζει στο ελληνικό κοινό για 
πρώτη φορά ένα τόσο ευρέος φάσματος λημμάτων εργα-
λείο γνώσης.»

Κώστας Γεωργουσόπουλος 
 [από τον Πρόλογο του Λεξικού]

Το «Ιατρικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό» φιλοδοξεί να κα-
ταστήσει τον αναγνώστη κοινωνό των γενικών ιατρικών 
εννοιών και των ειδικών θεμάτων που αφορούν στη λει-
τουργία του ανθρώπινου οργανισμού και στα συχνά ή και 
λιγότερο συχνά νοσήματα από τα οποία μπορεί να προ-
σβληθεί ο άνθρωπος.
Εκτός από την επιστημονικώς ορθή παράθεση των θεμά-

των που περιέχει, στοχεύει παράλληλα στην κατανόηση εν-
νοιών από μη μυημένους σε ιατρικούς όρους αναγνώστες. 

Περιέχει πλήθος στοιχείων από το σύνολο σχεδόν των 
ιατρικών θεμάτων που συμπεριλαμβάνονται στα κλασικά 
συγγράμματα των επιμέρους ειδικοτήτων της ιατρικής επι-
στήμης, προσφέροντας άμεση και σφαιρική πληροφόρηση. 
Στο λεξικό δίδεται χώρος σε απαραίτητες βασικές έννοι-
ες βιολογίας, γενετικής, φυσιολογίας, βιοχημείας, μικρο-
βιολογίας και αναπτύσσονται επαρκώς στοιχεία από την 
ανατομία του ανθρώπινου σώματος και τη φαρμακολογία. 
Επίσης συμπεριλαμβάνει ξενόγλωσση ονοματολογία που 
αφορά φαρμακευτικά σκευάσματα ή λέξεις και όρους που 
έχουν καθιερωθεί διεθνώς και σχετίζονται με αυτά.
Το «Ιατρικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό» αποτελεί ένα σύγ-

χρονο ιατρικό σύγγραμμα με επιστημονική εγκυρότητα, το 
οποίο απευθύνεται πρωτίστως στο μη ειδικό-μη ιατρικό 
κοινό, προσφέροντας στον αναγνώστη τη δυνατότητα να 
ενημερωθεί για τα θέματα που τον ενδιαφέρουν με επιστη-
μονική ακρίβεια.

Το βιβλίο μπορείτε να το 
βρείτε στο βιβλιοπωλείο 

ΧΡΙΣΤΑΚΗ Ιπποκράτους 10, 
Αθήνα (δίπλα στα γραφεία του 
Συλλόγου μας).

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΕΡΤ ΑΙΓΑΙΟΥ 
Ευχάριστη ήταν η συνάντησή 
μας με τον Κ. Γιάννη Καλλο-
ντζή. Αφορμή στάθηκε ο ερ-
χομός του στο στούντιο για να 
μιλήσουμε για την παρουσίαση 
του βιβλίου του «Τα ζύγια».
Τον Γιάννη Καλλοντζή δεν τον 
γνωρίσαμε σήμερα. Τον ξέρου-

με κοντά είκοσι χρόνια, από την 
δράση του στο καταναλωτικό 
κίνημα τόσο σε τοπικό επίπεδο 
όσο και σε πανελλαδικό. Εκτός 
από αυτό όμως τον νιώθαμε 
και σαν συνεργάτη, αφού όχι 
λίγες φορές μας μετέφερε ει-
δήσεις αλλά και γιατί ήταν πά-
ντα πρόθυμος για τον σχολια-
σμό της τοπικής επικαιρότητας.
Σήμερα ήρθε με μιαν άλλη 
ιδιότητα, την ιδιότητα του συγ-
γραφέα. Το βιβλίο του, ένα 
μυθιστόρημα 240 σελίδων, 
έχει κυκλοφορήσει από τις 

«Αιολικές Εκδόσεις» εδώ και 
τρεις μήνες και βρίσκεται στις 
προθήκες των τοπικών βιβλι-
οπωλείων. Είναι μια ιστορία 
που διαδραματίζεται σε πρώτο 
επίπεδο στην ταραγμένη επο-
χή του 1922-23 και μεταφέ-
ρεται μετά στην δεκαετία του 
1960. Η πλοκή της υπόθεσης 
του βιβλίου διαδραματίζεται 
στον γνωστό για εκείνον χώρο 
του χωριού του, μεταφέροντας 
τόσο τα προσωπικά ακούσμα-
τά του όσο και τα βιώματά του 
στη νεώτερη εποχή. Στο βιβλίο, 
όπως λέει και ο τίτλος, τον 
απασχολούν «τα ζύγια», δηλα-
δή η ισορροπία, η ισορροπία 
της ψυχής του πρωταγωνιστή. 

Κουβαλά ένα μυστικό που δεν 
θέλει να φανερωθεί και που 
τον βασανίζει. Με αυτήν την 
ιστορία, που σου κρατά αμεί-
ωτο το ενδιαφέρον, επέλεξε ο 
συγγραφέας να μας μεταφέρει 
τόσο τα ιστορικά τοπικά στοι-
χεία όσο και στα λαογραφικά 
κομμάτια της ζωής του χωρι-
ού. Στόχος του, όπως μας είπε, 
είναι «αυτά τα στοιχεία να μην 
ξεχαστούν και να μεταφερθούν 
στις επόμενες γενιές».
Το εξώφυλλο του βιβλίου κο-
σμείται από λεπτομέρεια από 
έναν θαυμάσιο πίνακα του ζω-
γράφου Κώστα Μανιατόπου-
λου.

οΙΚολογΙΚΑ νΕΑ

Πρόστιμα σε όσους καλλιεργούν με-
ταλλαγμένα

Π ρ ό σ τ ι μ ο 
ύψους έως 
και 500.000 
ευρώ θα μπο-
ρεί να επιβάλ-
λει ο υπουρ-
γός Αγροτικής 
Ανάπτυξης σε 
όποιον επιχει-
ρήσει να καλλιεργήσει «μεταλλαγμένα» φυτά 
επί ελληνικού εδάφους

Σχέδιο νόμου το οποίο κατατέθηκε σήμερα, 
Τετάρτη στην Ολομέλεια της Βουλής προβλέ-
πει επιβολή προστίμων μέχρι και 500.000 
ευρώ σε όποιον επιχειρήσει να καλλιεργήσει 
μεταλλαγμένα φυτά επί ελληνικού εδάφους.

Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο 
παραβαίνει την απαγόρευση καλλιέργειας γε-
νετικά τροποποιημένων οργανισμών ή εισά-
γει «μεταλλαγμένους» σπόρους στην Ελλάδα 
-ανεξάρτητα από ενδεχόμενη αστική ή ποινι-
κή ευθύνη-, θα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 
100.000 ευρώ το οποίο θα προσαυξάνεται 
κατά 10.000 ευρώ για κάθε στρέμμα καλλι-
έργειας έως του ύψους των 500.000 ευρώ.

Τα πρόστιμα που θα εισπράττονται θα αποδί-
δονται στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοί-
κησης της περιοχής όπου πραγματοποιήθηκε 
η παράβαση.

μυθΙΣΤορημΑ «ΤΑ ΖυγΙΑ»,
Του Σ/Φου γΙΑννη ΚΑλλονΤΖη

 Η πλαστική σακούλα το με-
γαλύτερο πρόβλημα για το θα-
λάσσιο περιβάλλον

Από την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου, η 
Αλόννησος γίνεται η πρώτη πε-
ριοχή της Ελλάδας που καταργεί 
την πλαστική σακούλα, μια πραγ-
ματική μάστιγα για το περιβάλλον, 
ειδικά στη θάλασσα.

«Σε μια εποχή που η οικονομι-
κή δυσπραγία έχει καθηλώσει την 
προώθηση βιώσιμων προτάσεων, ένα μικρό νησί αποδεικνύει έμπρακτα 
τη βούλησή του να προασπίσει το φυσικό του πλούτο» ανακοίνωσαν οι 
περιβαλλοντικές οργανώσεις που είχαν την πρωτοβουλία. Το πρόγραμ-
μα «Αλόννησος χωρίς πλαστικές σακούλες» υλοποιείται από το Δίκτυο 
Μεσόγειος SOS και τη MOm/Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της 
Μεσογειακής Φώκιας, με τη συνεργασία του Δήμου Αλοννήσου και τη 
χρηματοδότηση του Ιδρύματος Thalassa.

Οι ιδιοκτήτες των σουπερμάρκετ της Αλοννήσου, η οποία φιλοξενεί 
τον σημαντικότερο πληθυσμό της απειλούμενης μεσογειακής φώκιας 
Monachus monachus, σταμάτησαν να διαθέτουν πλαστικές σακούλες και 
παρέχουν την εναλλακτική των επαναχρησιμοποιούμενων.

Την Τρίτη, εκπρόσωποι του δήμου, των ΜΚΟ, μαθητές και εθελοντές 
ενημέρωσαν τους κατοίκους και διένειμαν πάνινες τσάντες για τις καθη-
μερινές αγορές τους.

Περίπου 8 δισεκατομμύρια πλαστικές σακούλες -198 ανά κάτοικο- 
χρησιμοποιούνται κάθε χρόνο στην ΕΕ, και οι περισσότερες από τις μισές 
καταλήγουν στα σκουπίδια έπειτα από μία μόνο χρήση.

Πτηνά, θαλάσσιες χελώνες, κήτη και άλλα είδη απειλούνται άμεσα από 
τις σακούλες, τις οποίες καταπίνουν πιστεύοντας ότι πρόκειται για μέδου-
σες ή άλλες μορφές τροφής.

8 νέα μέλη προστέθηκαν στο 
δυναμολόγιο του Συλλόγου μας


