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ΣΕΒΑΣΜΟΣ
Σεβασμός είναι το συναίσθημα που προκαλείται από
την αναγνώριση μιας ηθικής αξίας σε ένα πρόσωπο
ή σε ένα ιδανικό. Εκδηλώνεται δε ο σεβασμός ως
εκτίμηση, όταν πρόκειται για την αξιοπρέπεια των
προσώπων, και ως υπακοή, όταν πρόκειται για θεσμούς όπως είναι οι νόμοι.
Ο σεβασμός στη σωστή του έκφραση προϋποθέτει
ψυχική ωριμότητα, συνειδητοποίηση από το άτομο
των αξιών της ζωής, τη σωστή εκτίμηση της θέση
που κατέχει τούτο μέσα στην κοινωνία.
Συνήθως εκδηλώνουμε το σεβασμό σε πρόσωπα
που είναι μεγαλύτερης ηλικίας από εμάς, γιατί υπολογίζουμε την πείρα τους που πρέπει λογικά να τους

έχει προσθέσει ωριμότητα, φρόνηση, νηφαλιότητα
και υπευθυνότητα στις ενέργειές τους, στις σκέψεις
και γενικά στις πράξεις τους. Ωστόσο πρέπει και από
την πλευρά τους τα άτομα αυτά να συμπεριφέρονται
έτσι, ώστε να εμπνέουν σεβασμό ή να είναι άξια σεβασμού.
Στην περίπτωση που ο σεβασμός εκδηλώνεται ως
υπακοή σε ιδέες και θεσμούς υπαγορεύεται από
την αξιολογική στάση του ανθρώπου μπροστά στον
πνευματικό πολιτισμό και στην τόσο πολύμορφη ανθρώπινη δημιουργία.
Ο σεβασμός ενός ατόμου, με όποια μορφή και αν
εκδηλώνεται, δείχνει και το μέτρο της κοινωνικοποί-

Η Συντακτική Επιτροπή
Στο 22ο φύλλο της εφημερίδας μας θα
βρείτε εκτός από τις τρέχουσες ειδήσεις που μας αφορούν:
•Επιλογή από τα newsletter που εστάλησαν με e-mail στους συναδέλφους
που μας έχουν ενημερώσει με την ηλεκτρονική τους διεύθυνση (κυριότερες
ειδήσεις).
•Τις νέες συνεργασίες με Νοσοκομειακές Μονάδες σε όλη την χώρα,
•Ανακοινώσεις της ΟΤΟΕ, του ΤΑΑΠΤΓΑΕ, της ΑΓΣΣΕ και της ΟΣΤΟΕ
•Το βήμα των Συναδέλφων με άρθρα
και σχόλια συναδέλφων
•Το πολιτιστικό βήμα με προτάσεις για
εκδρομές, πολιτιστικές εκδηλώσεις,
ενημερώσεις των νέων εκδόσεων βιβλίων και νέων cd,
•Το ιατρικό και νομικό βήμα με διάφορα θέματα,

•Το κοινωνικό βήμα με τα νέα μέλη
του Συλλόγου μας, τους αποβιώσαντες
συναδέλφους μας και άλλες χρήσιμες
πληροφορίες.
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι στην
ιστοσελίδα μας στην στήλη «Προσφορές στα μέλη μας» θα βρείτε τον «Κατάλογο παρεχόμενων προσφορών,
εκπτώσεων, υπηρεσιών, διευκολύνσεων και ειδικών τιμών», τον οποίο θα
συμβουλεύεστε προκειμένου να χρησιμοποιείτε την Οικογενειακή Κάρτα
Μέλους.
Ελπίζοντας να σας κρατήσουμε και
αυτή τη φορά καλή συντροφιά σας ευχόμαστε:
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
Το επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας
θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο.

ησής του στη ζωή. Στις σημερινές κοινωνίες ο σεβασμός σε πρόσωπα και σε θεσμούς έχει κλονιστεί
σοβαρά. Η αιτία βρίσκεται στον γενικότερο κλονισμό
των καθιερωμένων αξιών που υποθάλπεται από την
αμφισβήτηση.
Πάντως την αποκληρωτική άρνηση του σεβασμού
επιχειρεί ο αναρχισμός που εκδηλώνεται είτε ως
πολιτικοκοινωνικό σύστημα είτε ως καθημερινή
πράξη.

Δικαστική απόφαση για τη
Σύμβαση του 1981 (σελ. 13)

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΓ. ΒΟΥΤΥΡΑ

Εξέλιξη αγωγών
(σελ. 13)

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του ΔΣ σας εύχονται
ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ με υγεία, προσωπική και οικογενειακή!

Όπως κάθε χρόνο τα γραφεία του Συλλόγου μας θα παραμείνουν κλειστά
κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Εντούτοις τα μέλη του ΔΣ θα βρίσκονται σε επιφυλακή και θα παρακολουθούν τα δρώμενα στον χώρο μας.

Νέες μεγάλες συμφωνίες
του Συλλόγου με
Νοσοκομειακά Ιδρύματα (σελ. 2)

ΧΑΟΣ στα ασφαλιστικά ταμεία (σελ. 5)

Ο Σύλλογος απέκτησε σελίδα
στο facebook (σελ. 3)

Ημέρες και ώρες λειτουργίας του Συλλόγου: Δευτέρα έως Πέμπτη 10.00 -14.00

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ • ΕΙΔΗΣΕΙΣ • ΣΧΟΛΙΑ • ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΟΤΟΕ, ΤΗΣ ΟΣΤΟΕ, ΤΗΣ ΑΓΣΣΕ & ΤΟΥ ΤΑΑΠΤΓΑΕ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΒΗΜΑ • ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ • ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Από την δράση του Συλλόγου - Υγεία

Νέες συμφωνίες με Νοσηλευτικά Ιδρύματα
Ο Σύλλογος συνεχίζοντας την προσπάθεια της
αναβάθμισης των παροχών Υγείας στα μέλη του
ήλθε σε συμφωνία επέκτασης της συνεργασίας με
τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών, το Νοσοκομείο
Metropolitan στο Ν. Φάληρο και την Κεντρική Κλινική Αθηνών.

Οι συμφωνίες αυτές σε καμία περίπτωση δεν
αποτελούν στροφή στην ιδιωτική ασφάλιση,
αλλά αποτελούν εναλλακτική αντιμετώπιση των
σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το
Εθνικό Σύστημα Υγείας της χώρας και που μας
αναγκάζει να στραφούμε στον Ιδιωτικό τομέα για

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ Ι.Α.Ε.

Νικ. Μάνου 14, 546 43 Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310 813333, 2310 813444, 6984626304
www.polyiatreia.gr www.idiotikapolyiatreia.gr
Απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού σε όλες τις ειδικότητες
των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων με τιμή/επίσκεψη 12 ευρώ. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση διαγνωστικών εξετάσεων και φαρμάκων με 5 ευρώ.
ΙΑΤΡΕΙΑ
Πνευμονολογικό - Παθολογικό - Χειρουργικό - Ιατρείο Μαστού - Ιατρείο Ορθού & Αιμορροειδων - Ορθοπεδικό - Αθλητικές κακώσεις - Ιατρείο Σπονδυλικής Στήλης - Ουρολογικό - Ανδρολογικό.
Μαιευτήρ Γυναικολόγος – Κοστολόγηση
Συνταγογράφηση
Απλή Εξέταση (εξέταση – συνταγογράφηση - ψηλάφιση μαστών)
Απλό TEST – PAP
Υπέρηχος μαζί με εξέταση
Όλο το πακέτο μαζί

5 ευρώ
15 ευρώ
20 ευρώ
25 ευρώ
40 ευρώ

Καρδιολόγος – Κοστολόγηση
Συνταγογράφηση
5 ευρώ
Κλιν. εξέταση - Καρδιογράφημα - Συνταγογράφηση
20 ευρώ
Test Κοπώσεως
25 ευρώ
Test Κοπώσεως - Κλιν. εξέταση - Συνταγογράφηση - Καρδιογράφημα
35 ευρώ
U/S καρδιάς
25 ευρώ
Κλιν. εξέταση - Καρδιογράφημα - Συνταγογράφηση - U/S καρδιάς
30 ευρώ
Κλιν. εξέταση - Καρδιογράφημα - Συνταγογράφηση - U/S καρδιάς - Test Κοπώσεως			
60 ευρώ
Triplex καρδιάς
50 ευρώ
Κλιν. εξέταση - Καρδιογράφημα - Συνταγογράφηση - Triplex καρδιάς
65 ευρώ
Κλιν. εξέταση - Καρδιογράφημα - Συνταγογράφηση - Test Κοπώσεως - Triplex καρδιάς
105 ευρώ
ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ METROPOLITAN
Με το Νοσοκομείο Metropolitan συνεργαζόμαστε εδώ και μία 4ετία αλλά τώρα
αναβαθμίζουμε τη συνεργασία μας με τις
κάτωθι παροχές:
• Δωρεάν ιατρικές επισκέψεις ετησίως σε
ιατρούς, επιμελητές του νοσοκομείου. Οι
επισκέψεις αφορούν προγραμματισμένες
ιατρικές κλινικές επισκέψεις και γίνονται
στα Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου
(εξαιρούνται: Ψυχιατρική, Παιδιατρική,
Οφθαλμολογική και Οδοντιατρική επίσκεψη). Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού ο Δικαιούχος απευθύνεται στο
τμήμα Επειγόντων περιστατικών, όπου οι
επισκέψεις είναι δωρεάν παρότι δεν είναι
προγραμματισμένες.
• Οφθαλμολογικές επισκέψεις 40% έκπτωση
• Οδοντιατρικές υπηρεσίες 10% έκπτωση
• Φυσιοθεραπείες 15% έκπτωση
• Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού
δωρεάν εργαστηριακές και διαγνωστικές

εξετάσεις αξίας 250 ευρώ.
• Διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις με τιμές κρατικού τιμολογίου (ΦΕΚ)
Εξαιρούνται εξετάσεις μοριακής βιολογίας, ειδικές αξονικές και μαγνητικές τομογραφίες, ψηφιακή μαστογραφία.
• Σε περίπτωση που οι εξετάσεις είναι συνταγογραφημένες στον ΕΟΠΥΥ δεν παρακρατείται συμμετοχή.
• Σε περίπτωση νοσηλείας απορρόφηση
10% από το 20% της συμμετοχής σας με
το ασφαλιστικό συμβόλαιο της ΑΧΑ.
• Σε περίπτωση νοσηλείας δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο εντός Αττικής.
Οι παροχές ισχύουν με την επίδειξη της
ονομαστικής κάρτας METROPOLITAN, με
την οποία σας έχει εφοδιάσει ο Σύλλογος
Όσοι συνέδελφοι δεν την έχουν, να μας
ενημερώσουν για να φροντίσουμε για την
έκδοσή της και να τους εφοδιάσουμε με
βεβαίωση μέλους.

να βρούμε την υγεία μας.
Συνάδελφοι το θέμα της Υγείας το εξετάζουμε σοβαρά
με στόχο να καλύψουμε όλους τους Συναδέλφους σε
όλη την χώρα. Το θέμα της Υγείας δεν περιμένει.

Διευκρινίζεται ότι η συνεργασία μας με τα Πολυϊατρεία του Συλλόγου Προσωπικού της ALPHA
BANK διεκόπη αναίτια και αιφνιδιαστικά με απόφαση του ΔΣ του Συλλόγου Προσωπικού!!!
Οι παροχές της κάρτας θα ισχύουν μέχρι την
ημερομηνία λήξης της, η οποία αναγράφεται στο
σώμα της κάρτας, ενώ οι κάρτες που έχουν λήξει
δεν θα ανανεωθούν.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟΥ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
Ασκληπιού 31, 10680 Αθήνα,
ΠΑΡΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
• Απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις, κατόπιν ραντεβού
σε όλες τις ειδικότητες των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων με τιμή/
επίσκεψη 10 ευρώ.
• Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
διαγνωστικών εξετάσεων και φαρμάκων 5 ευρώ.
• Στην συμφωνία περιλαμβάνονται
ιατρικές πράξεις που καλύπτει το
ΠΔ /ΦΕΚ.
• Απορρόφηση του 5% της συμμετοχής του παραπεμπτικού μειώνοντας την επιβάρυνση σας από το
15% σε 10%.
• Σε περίπτωση νοσηλείας και
εξετάσεων που καλύπτει το
ασφαλιστικό συμβόλαιο της ΑΧΑ
παρέχεται απορρόφηση του 20%

(διαφορά από το συμβόλαιο της
ΑΧΑ).
ΙΑΤΡΕΙΑ
Αγγειοχειρουργικό, Δερματολογικό, Μεταβολισμού - Παχυσαρκίας, Ενδοκρινολογικό - Διαβήτη,
Καρδιολογικό,
Καρδιοχειρουργικό, Νευρολογικό, Ορθοπεδικό,
Ουρολογικό,
Οφθαλμολογικό,
Παθολογικό,
Πνευμονολογικό,
Ρευματολογικό, Φυσικοθεραπείας,
Χειρουργικό, ΩΡΛ.
ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ THΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
• Τηλέφωνο για ραντεβού
(8:00-15:00) 213674042.
• Για εισαγωγή ασθενών πληροφορίες στους Ιατρούς κ. Στέλιο
Μουτάφη 6944302044 και
κ. Γεώργιο Σιάτο 6946199999.

ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΜΕ ΤΟΝ ΌΜΙΛΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
Στις 1/6/2015 υπεγράφη Ιδιωτικό
Συμφωνητικό με τον Όμιλο του Ιατρικού Αθηνών που περιλαμβάνει:
• Έκπτωση 30% στις διαγνωστικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται ιδιωτικά στα εξωτερικά ιατρεία
των κλινικών του Ομίλου και τιμές
κρατικού τιμολογίου για MRI CT,
TRIPLEX καρδιάς και αγγείων και
PET/CT.
• Δωρεάν χρήση της Υπηρεσίας των
ασθενοφόρων (EMS) σε περίπτωση
έκτακτης ανάγκης εισαγωγής των
δικαιούχων σε κλινική του Ομίλου
για τις περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης.
• Προνομιακές τιμές σε check-up
για άνδρες γυναίκες και παιδιά
• Για νοσηλεία στο Ιατρικό Παλαιού

Φαλήρου, Ιατρικό Ψυχικού, ή στο
Ιατρικό Περιστερίου: απορρόφηση
του 20% της συμμετοχής μας με το
ασφαλιστικό συμβόλαιο της ΑΧΑ.
• Για νοσηλεία στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης: απορρόφηση του 10% της συμμετοχής μας
με το ασφαλιστικό συμβόλαιο της
ΑΧΑ.
Οι Δικαιούχοι προκειμένου να δικαιούνται τις ανωτέρω παροχές
υποχρεούνται να αποδεικνύουν
στην Εταιρεία ότι είναι μέλη του
Συλλόγου, δηλ. να επιδεικνύουν
εκτός από το Βιβλιάριο Ασθενείας,
την Κάρτα του Ιατρικού Αθηνών για
τα μέλη του Συλλόγου ή έστω μία
βεβαίωση του Συλλόγου ότι είναι
μέλη μας.
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Από την δράση του Συλλόγου
Συνάντηση του
Συλλόγου με τον
Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης

Συναντήσεις
Συνάντηση με ΟΤΟΕ
Πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου συνάντηση στα
γραφεία της ΟΤΟΕ με τη Γραμματέα
Ασφαλιστικού της Ομοσπονδίας κα
Βάσω Βογιατζοπούλου, προκειμένου να συζητήσουμε τα τεκταινόμενα στον χώρο του ΕΤΑΤ.
Διαφαίνεται μία πρόταση της ΟΤΟΕ
προκειμένου να διασφαλισθεί ένα
μέρος του βοηθήματος για τους συναδέλφους βοηθηματούχους και μόνο, με
ένα ποσό κύριας ασφάλισης δηλ. ΙΚΑ χωρίς να θιγεί το σύνολο του σημερινού βοηθήματος. Το θέμα το παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς και θα σας
ενημερώνουμε άμεσα.

Αναπληρωτής Πρόεδρος
της ΑΓΣΣΕ ο Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου μας
Στις 11/6/2015 συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο της
ΑΓΣΣΕ για την συγκρότηση της σε σώμα.
Η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος συγκροτήθηκε σε σώμα. Πρόεδρος της ΑΓΣΣΕ
εξελέγη και πάλι ο συν. Νικ. Μουλίνος από την ΟΣΤΟΕ,
ενώ ο Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου μας, Γιάννης Ιορδανίδης, εξελέγη Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΑΓΣΣΕ.
Καλή επιτυχία στους συναδέλφους!

Εγγραφές νέων μελών
Συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι εγγραφές νέων μελών στο Σύλλογό μας που προέκυψαν από την εθελούσια έξοδο της Τράπεζας.
Όσοι Συνάδελφοι δεν έχουν στείλει την σχετική αίτηση
εγγραφής, να επικοινωνήσουν με τον Σύλλογο. Σημειώνουμε ότι για να παραλάβουν την Οικογενειακή κάρτα
του Συλλόγου με όλα τα σχετικά οφέλη της απαιτείται
ένα τρίμηνο αναμονής από την εγγραφή τους. Μην το
αμελείτε.

Την Τετάρτη 6/5 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του ΔΣ του Συλλόγου με τον
Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Γ. Ρωμανιά με
αντικείμενο τα συνταξιοδοτικά μας θέματα.
Κατά την συνάντηση εθίγησαν θέματα σχετιζόμενα με τη σύμβαση του ‘81, την
ανεξαρτησία των λογαριασμών του ΕΤΑΤ, το επίδομα Ισολογισμού κ.ά..
Η συνάντηση κινήθηκε σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα και συμφωνήσαμε
να την επαναλάβουμε συντόμως με γραπτές προτάσεις και εισηγήσεις προς
υλοποίηση. Θεωρούμε ότι ήταν μια συνάντηση με θετικό πρόσημο.
Σύντομα θα δούμε και τον νέο Πρόεδρο του ΕΤΕΑ κ. Αθ. Καποτά με τον οποίο
θα συζητήσουμε θέματα επικουρικής ασφάλισης.

Εκδήλωση ΟΤΟΕ
Στις 18/6/2015 η ΟΤΟΕ πραγματοποίησε στο
Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ εκδήλωση με τις κάτωθι
θεματικές ενότητες:
1. Το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα και οι προτάσεις της ΟΤΟΕ για το ρόλο του και τη συμβολή του στην οικονομική ανάπτυξη.
2. Οι εργασιακές σχέσεις στις τράπεζες, το παρόν και το μέλλον με σχέδιο και όραμα χωρίς
διακρίσεις.
3. Το ασφαλιστικό στον κλάδο των τραπεζών,
(συνταξιοδοτικά και υγεία), νέα δεδομένα,
προκλήσεις και προοπτικές.
Στην εκδήλωση παρέστησαν ως μέλη του ΔΣ της
ΟΣΤΟΕ, ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΟΣΤΟΕ και Πρόεδρος του Συλλόγου μας, κος Αγ. Βουτυράς, και η
Ταμίας της ΟΣΤΟΕ, κα Κων/να Αναργύρου.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας απέστειλε την
παρακάτω επιστολή:
Κ. Σταύρο Κούκο Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015
Πρόεδρο Ο.Τ.Ο.Ε.
Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Κατ’ αρχάς σας ευχαριστώ για την τιμητική για
εμένα πρόσκλησή σας να παραστώ στην εκδήλωση της ΟΤΟΕ με θέματα που αφορούν το Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα, το ρόλο και τη συμβολή της ΟΤΟΕ στην οικονομική ανάπτυξη, τις
εργασιακές σχέσεις στις Τράπεζες και το Ασφα-

Το πρόβλημα με τη δημιουργία «Αντισυλλόγου» έληξε οριστικά (;)
ύστερα από την απόλυτη διαβεβαίωση (λόγος τιμής) του Προέδρου
των εργαζομένων Τάσου Γκιάτη.

Έκτακτη Ανακοίνωση για
τον Πολιτιστικό Όμιλο
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλλογός μας ουδεμία σχέση έχει με τον Πολιτιστικό Όμιλο
Συνταξιούχων ALPHA BANK.
Διευκρινίζουμε ότι ο Σύλλογός μας σύμφωνα με το Καταστατικό του έχει Πολιτιστική Επιτροπή με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, σ/φο Οδυσσέα
Ρομπάκη, όπως αναλυτικά σας είχαμε ενημερώσει στο υπ’ αριθμ. 19 φύλλο της
εφημερίδας μας.
Παραμένουμε ενεργοί και ενωμένοι με μοναδικό σκοπό την αγωνιστική μας διάθεση
για τη διεκδίκηση και κατοχύρωση των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων που τόσο βάναυσα παραβιάζονται τόσο από τους κρατούντες όσο και από την
Τράπεζα.
Παρακαλούμε να παραμείνετε σταθεροί και μόνο στο Σύλλογό μας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Αγ. Βουτυράς
Ι. Ιορδανίδης

λιστικό στον κλάδο των Τραπεζών (συνταξιοδοτικά και υγεία), τα νέα δεδομένα, προκλήσεις και
προοπτικές.
Παρακολούθησα μετά μεγάλης προσοχής τις
ανακοινώσεις της επιστημονικής σας ομάδας και
σας συγχαίρω για τους συνεργάτες σας για την
εμβρίθειά τους επί των θεμάτων που μας ανέπτυξαν.
Με την ευκαιρία σας μεταφέρω και τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς και τα συγχαρητήρια της
Προέδρου της ΟΣΤΟΕ, κυρίας Ελένης Κλητοράκη, για την ωραία πρωτοβουλία που είχατε για
τη διοργάνωση αυτής της ενημερωτικής συγκέντρωσης και που δυστυχώς δεν είχε την τύχη να
συμμετάσχει και να παρακολουθήσει τις θεματικές ενότητες που αφορούσαν τον κλάδο μας
λόγω αιφνίδιας ασθένειάς της.
Χαιρετίζω την υπόσχεσή σας όπως και της συμβούλου σας, κυρίας Βάσως Βογιατζοπούλου,
υπεύθυνης επί του Ασφαλιστικού, ότι δεν θα
παραλείψετε να έχουμε μια συνάντηση με την
ΟΣΤΟΕ για τα κοινά θέματα που μας απασχολούν.
Εύχομαι η πρωτοβουλία σας αυτή να έχει και συνέχεια και πάντα να είναι επιτυχής στην επίτευξη
του σκοπού σας.
Με εκτίμηση
ΑΓ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ
Πρόεδρος Συλ. Συνταξιούχων ALPHA BANK
& Α’ Αντιπρόεδρος ΟΣΤΟΕ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΕΚΤΗΣΕ
ΣΕΛΙΔΑ ΣΤΟ FACEBOOK
ΜΕ ΣΚΟΠΟ…
Σκοπός της ομάδας είναι η προβολή συνταξιοδοτικών θεμάτων,
που αφορούν αποκλειστικά τους
συνταξιούχους Alpha Bank, μισθολογικά, νομικά, φορολογικά,
απασχόλησης
συνταξιούχων,
αποζημιώσεων απόλυσης, εφάπαξ παροχών, υγείας, λοιπά συναφή
θέματα και προτάσεις για την επίλυση τους.
Μέλη της Ομάδας μας μπορούν να γίνουν ΜΟΝΟ όσοι είναι γραμμένοι
στο Σύλλογό μας.
Το όνομα της σελίδας είναι «Σύλλογος Συνταξιούχων Αλφα Τράπεζας» και μπορείτε να μας βρείτε και μέσω της ιστοσελίδας του Συλλόγου.
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Από την δράση του Συλλόγου

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Με απόφαση του Δ.Σ. του Συλλόγου μας απεστάλη στο Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ εξώδικη δήλωση για την μη κατάθεση των διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η
απόφαση που ελήφθη ήταν αρνητική για την κατάθεση των διαθεσίμων στην ΤΕ.

ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Tου Συλλόγου Συνταξιούχων Alpha Bank που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ιπποκράτους αρ. 8 και εκπροσωπείται νόμιμα.

ΠΡΟΣ

Τον κ. Νικόλαο Δομένικο, ως Προέδρου του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ),
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πατησίων αρ. 54.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ

Ι. Τα μέλη του Δ.Σ του ΤΑΥΤΕΚΩ
ΙΙ. Την Κυβερνητική Επίτροπο
Όπως γνωρίζετε, τα διαθέσιμα των Τομέων των Τραπεζών του ΤΑΥΤΕΚΩ έχουν
δημιουργηθεί από τις εισφορές των ασφαλισμένων τραπεζοϋπαλλήλων και είναι η
τελευταία γραμμή άμυνας για τη, στοιχειώδη έστω, διατήρηση των ήδη συρρικνωμένων ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων και συνταξιούχων.
Ως εκ τούτου η δυνατότητα ακέραιης καταβολής των παροχών των Ταμείων μπορεί να διασφαλιστεί μόνο εφόσον δεν θιγούν τα κεφάλαια που έχουν σχηματιστεί
υπέρ εκάστου εξ αυτών.
Το Ελληνικό Δημόσιο, στο παρελθόν, δια διαφόρων πράξεων και παραλείψεων
της εκτελεστικής και νομοθετικής λειτουργίας του παραβιάζοντας την υποχρέωση
του για προστασία των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων προκάλεσε σε
αυτά σημαντική οικονομική ζημία και μεγάλα ελλείμματα, θέτοντας σε σοβαρότατο
κίνδυνο όχι μόνο την ακεραιότητα των παροχών στα μέλη μας αλλά και την ίδια
τη βιωσιμότητα τους. Εξάλλου τόσο εσείς, αλλά και όλα τα μέλη του ΤΑΥΤΕΚΩ και
η Κυβερνητική Επίτροπος γνωρίζετε πολύ καλά τις σημαντικές ζημίες που έχουν
υποστεί γενικώς τα αποθεματικά του ΤΑΥΤΕΚΩ και ειδικώς των Ταμείων των Τραπεζών με την τοποθέτησή τους σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου και τα τεράστια ελλείμματα που προκλήθηκαν μετά την απομείωση που επέβαλε το PSI.
Για τους λόγους αυτούς σας δηλώνουμε με την παρούσα μας, ότι θεωρούμε παράνομη και άκυρη οποιαδήποτε ενέργεια προς την κατεύθυνση της οποιασδήποτε
μορφής «επένδυσης» ή οποιαδήποτε απόπειρα «επένδυσης» - «διάθεσης» και
«διαχείρισης» οποιουδήποτε χρηματικού ποσού από τα κάθε είδους αποθεματικά και τα ταμειακά διαθέσιμα των Τομέων των Τραπεζών του ΤΑΥΤΕΚΩ και ιδιαιτέρως για την τυχόν σύναψη βραχυχρόνιων πράξεων διαχείρισης ρευστότητας
(repos). Τυχόν λήψη οποιασδήποτε απόφασης αναφορικά με τα ανωτέρω, προσβάλλει τα δικαιώματα των ασφαλισμένων μελών μου, θέτει εν αμφιβόλω την
ομαλή λειτουργία του Ταμείου και την ακέραιη καταβολή των παροχών προκαλώντας ζημία και στα μέλη μου για την αποκατάσταση της οποίας θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι.

Για τους λόγους αυτούς και με ρητή επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματός μας
ΚΑΛΕΙΣΤΕ

Να απέχετε από οποιαδήποτε λήψη απόφασης σχετικά με την «αξιοποίηση επένδυση» των διαθεσίμων των Τομέων Προσωπικού Τραπεζών του ΤΑΥΤΕΚΩ μέσω
ΟΔΔΗΧ σε βραχυχρόνιες πράξεις διαχείρισης ταμειακής ρευστότητας (repos), ή
σε οποιαδήποτε άλλη παρόμοιας μορφής επένδυση.
Nα γνωστοποιήσετε στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης την κατηγορηματική αντίθεση του ΤΑΥΤΕΚΩ σε οποιαδήποτε
απόπειρα επέμβασης της κρατικής εξουσίας με σκοπό την οποιαδήποτε χρήση,
«επένδυση» ή την υπό οποιοδήποτε λόγο ή αιτία διάθεση είτε των διαθεσίμων,
είτε των ταμειακών αποθεματικών του ΤΑΥΤΕΚΩ για σκοπούς αλλότριους από
τους καταστατικούς σκοπούς αυτού.
Σε διαφορετική περίπτωση σας δηλώνουμε ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια, η οποία θα είναι επιβεβλημένη για την προστασία της περιουσίας του Ταμείου
μας και την διασφάλιση των εν γένει δικαιωμάτων των ασφαλισμένων και των
συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλήλων
Αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα και εμπρόθεσμα την παρούσα προς εκείνον που απευθύνεται ο οποίος καλείται να παραδώσει αντίγραφο της παρούσας σε όλα τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη του
ΤΑΥΤΕΚΩ καθώς και στην Κυβερνητική Επίτροπο και στην αναπληρώτρια αυτής, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντας την ολόκληρη
στις εκθέσεις επίδοσης που θα συντάξει.

Αθήνα, 24-4-2015
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANΚ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ		
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΒΟΥΤΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ στο ετατ
Με ψήφους 4-2 ελήφθη απόφαση από το Δ.Σ. του ΕΤΑΤ για την
μη κατάθεση των διαθεσίμων στην Τράπεζα της Ελλάδος.

ΣτΕ: Και επισήμως αντισυνταγματικές

οι περικοπές σε κύριες και επικουρικές
συντάξεις

Οι μόνοι που δικαιούνται και αναδρομικών είναι εκείνοι που προσέφυγαν, αλλά εν προκειμένω, είναι ελάχιστοι σε σχέση με το σύνολο
ων δικαιούχων. Η απόφαση του ΣτΕ προκαλεί σημαντικότατες επιβαρύνσεις στον κρατικό κορβανά.
Ανεβάζει κατά πολύ τον πήχη των δυσκολιών για το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, εν μέσω των κρίσιμων διαπραγματεύσεων
που διεξάγονται με τους εταίρους, η δημοσιοποίηση της αναμενόμενης απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, που
κηρύσσει αντισυνταγματικές τις περικοπές σε κύριες και επικουρικές
συντάξεις μετά το 2012.
Η απόφαση που κυοφορήθηκε για μήνες, είναι η σημαντικότερη, από
όσες κατά καιρούς έχει εκδώσει το Ανώτατο Δικαστήριο για μέτρα
δημοσιονομικής προσαρμογής, καθώς αφορά το σύνολο των κύριων
και επικουρικών συντάξεων για όλο το φάσμα των συνταξιούχων
του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ η οποία είναι αμετάκλητη, δεν μεταβάλλεται με κάποιο ένδικο μέσο, όλες οι περικοπές
που έγιναν σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, μετά το 2012, (με
το λεγόμενο δεύτερο μνημόνιο) είναι αντισυνταγματικές και δεν πρέπει να ισχύουν στο εξής.
Από τη δημοσίευση της απόφασης, δηλαδή από την 9η Ιουνίου, όλες
οι συντάξεις, κύριες και επικουρικές, πρέπει να επανέλθουν στα επίπεδα του 2012 και οι όποιες περικοπές σε αυτές δεν θα ισχύουν
στο μέλλον.
Ωστόσο, το ανώτατο δικαστήριο, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί
και να ελεγχθεί το δυσβάστακτο δημοσιονομικό κόστος που παράγεται από την απόφασή του, όρισε η αντισυνταγματικότητα των περικοπών στις συντάξεις, να μην έχει, τουλάχιστον, αναδρομική ισχύ.
Με άλλα λόγια, οι περικοπές κρίνονται αντισυνταγματικές μεν, δεν
θα ισχύουν δηλαδή στο εξής, αλλά οι συνταξιούχοι δεν έχουν λαμβάνειν έως τη δημοσίευση της απόφασης, τα ποσά των συντάξεων
που τους περικόπηκαν.
Οι μόνοι που δικαιούνται και αναδρομικών είναι εκείνοι που προσέφυγαν, αλλά εν προκειμένω, είναι ελάχιστοι σε σχέση με το σύνολο
ων δικαιούχων.
Η Ολομέλεια του Συμβουλίου τη Επικρατείας εφάρμοσε και για τις
περικοπές των συντάξεων, ό,τι είχε αποφανθεί και για τις περικοπές στις αποδοχές των πανεπιστημιακών τους οποίους δικαίωσε μεν
αλλά δεν τους έδωσε αναδρομικά.
Με δεδομένη τη σύνθετη και εξαιρετικά δύσκολη πολιτική συγκυρία
πάντως, κυρίως σε ό,τι αφορά τα θέματα των διαπραγματεύσεων και
του μεγάλου δημοσιονομικού κενού που έχει ήδη προκληθεί το τελευταίο εξάμηνο, η απόφαση του ΣτΕ προκαλεί σημαντικότατες επιβαρύνσεις στον κρατικό κορβανά και ισχυρούς πονοκεφάλους στο
οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.
Και ενώ, όπως σχολίαζαν δικαστικές πήγες, μπορεί το περιεχόμενο
της απόφασης να ανταποκρίνεται στις προεκλογικές εξαγγελίες του
κυβερνώντος κόμματος, εντούτοις το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, εκτιμούν οι ίδιες πηγές, ότι θα αντιμετωπίσει δυσκολίες
σημαντικές, καθώς το δημοσιονομικό κόστος της απόφασης είναι
μεγάλο και πάντως εξαιρετικά δύσκολο να καλυφθεί.
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Ειδήσεις - σχόλια

Εγκρίθηκαν από τη Βουλή
οι νέοι επικεφαλής των Ταμείων
Με τις θετικές ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ
και των ΑΝΕΛ, τις αρνητικές του ΚΚΕ και τις λευκές
των υπόλοιπων κομμάτων, ενέκρινε η Επιτροπή ΔΕΚΟ
της Βουλής, τον διορισμό του Αθανάσιου Καποτά στη
θέση του Προέδρου του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής
Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), του Στυλιανού Πλιάκη για τη

θέση του Προέδρου του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Ε.Τ.Α.Α.), του Αναστασίου Πετρόπουλου στη θέση του Διοικητή του Οργανισμού
Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.) και
του Ανδρέα Κομματά για τη θέση του Προέδρου του
Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (Ν.Α.Τ.).

ΧΑΡΑΤΣΙ ΔΕΗ
Στις 19 Νοεμβρίου 2015 θα συζητηθεί από την Ολομέλεια του Αρείου
Πάγου η συνταγματικότητα ή μη για
το «χαράτσι» μέσω των λογαριασμών
της ΔΕΗ, μετά την αναβολή που ζήτησε
κατά την έναρξη της διαδικασίας ο νομικός παραστάτης του Δημοσίου.

Ρωμανιάς: Εξασφαλισμένη μέχρι το 2017
η ρευστότητα των Ταμείων
«Το σύστημα θα έχει πρόβλημα μετά από 5 χρόνια.
Υπάρχει ζήτημα μακροβιότητας του συστήματος αλλά
αυτό δεν λύνεται με κόψιμο των συντάξεων, εκεί κάνει λάθος η Λαγκάρντ», υπογράμμισε μεταξύ άλλων
ο Γ.Γ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
«Τώρα δεν έχουμε θέμα ρευστότητας, είναι εξασφαλισμένη μέχρι το 2017. Όντως όμως, το σύστημα
θα έχει πρόβλημα
μετά από 5 χρόνια.
Υπάρχει ζήτημα μακροβιότητας
του
συστήματος», υπογράμμισε ο γενικός
γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
Γιώργος Ρωμανιάς,
μιλώντας στον Real
FM.
«Η κ. Λαγκάρντ είπε
στον κ. Βαρουφάκη πως το σύστημα
συντάξεων δεν είναι βιώσιμο. Αυτό
είναι
κατανοητό.
Τώρα δεν έχουμε θέμα ρευστότητας είναι εξασφαλισμένη μέχρι το 2017. Όντως όμως, το σύστημα θα
έχει πρόβλημα μετά από 5 χρόνια. Υπάρχει ζήτημα
μακροβιότητας του συστήματος και όλοι οι νόμοι που
είχαν ψηφιστεί το 2010, ήταν σε αυτή τη βάση. Οι
αλλαγές του 2010 και οι περικοπές των συντάξεων
του 2011 και του 2012 δείχνουν πως η μακροβιό-

τητα του συστήματος αντιμετωπίζεται με κόψιμο των
συντάξεων. Αυτό δεν προσφέρει λύση, η κυρία Λαγκάρντ κάνει λάθος σε αυτό το σημείο», υπογράμμισε
ο κύριος Ρωμανιάς.
«Πολλά στελέχη που υποτίθεται πως ενημέρωναν
την τρόικα, δεν είχαν καταλάβει πως μόνο με τις
παραμετρικές αλλαγές δεν έχουμε μέλλον, με αυξήσεις των ορίων
ηλικίας και τον
περιορισμό των
συντάξεων. Δεν
νοείται η κ. Λαγκάρντ να ενημερώνεται από
τον κύριο Τόμσεν», ανέφερε σε σχέση με
τους χειρισμούς
τρόικας.
«Το κόψιμο είναι
η εύκολη λύση.
Όταν μιλάμε για
τη βιωσιμότητα,
τα πράγματα αλλάζουν. Δεν υπογράψαμε μνημόνιο. Υπήρχαν από τις
προηγούμενες κυβερνήσεις δεσμεύσεις ότι το ύψος
των συντάξεων θα εξαρτάται διαρκώς από τη διαμόρφωση του δημοσίου χρέους. Αυτό δεν ξέρω γιατί
υπεγράφη. Τέτοια ρύθμιση δεν έχω δει πουθενά, να
υπάρχει συνάρτηση», σημείωσε.
www.euro2day.gr

ΧΑΟΣ ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ
«Έμφραγμα»
στο
ΙΚΑ:
Στην «ουρά» για σύνταξη 161.000 πολίτες - Δεν
αποκλείεται νέο «κούρεμα»
σε κύριες και επικουρικές
Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εργαζομένων (ΠΟΣΕ) ΙΚΑ
αυτή τη στιγμή είναι σε εκκρεμότητα
86.000 αιτήσεις για κύρια σύνταξη.
Στο επικουρικό του μεγαλύτερου
Ταμείου της χώρας πρέπει να εξεταστούν 75.000 για επικουρική σύνταξη παρότι και αυτοί έχουν υποβάλει
αίτηση συνταξιοδότησης εδώ και δύο
χρόνια.
Σε «αδιέξοδο» οδηγείται η κατάσταση
στο υποκατάστημα της Νικηφόρου,
όπου συγκεντρώνεται ο βασικός πυρήνας των αιτήσεων.
Ανάλογη είναι η κατάσταση στο ΕΤΕΑ
με περισσότερους από 67.000 δικαιούχους να είναι σε αναμονή από το
2013.
Το Έθνος

Οι νεκροθάφτες της Ελλάδας και της Ευρώπης
Όταν ο Ζαν Μοννέ και ο Ρομπέρ
Σουμάν οραματίζονταν μία Ενωμένη
Ευρώπη, ένα πρωτοφανές ιστορικό
δημιούργημα που θα άλλαζε τη «γηραιά ήπειρο», αλλά και ολόκληρο
τον κόσμο, υπολόγιζαν χωρίς τον
Σόιμπλε, τον Ντάισελμπλουμ και τις
δυνάμεις που αυτοί εκπροσωπούν.
Γιατί οι δύο από τους ιδρυτές πίστευαν ότι πραγματικά Ενωμένη Ευρώπη
θα υπάρξει μόνο όταν δημιουργηθεί
πραγματική αλληλεγγύη μεταξύ των
λαών, όταν η ευρωπαϊκή ταυτότητα,
ο Ευρωπαίος πολίτης αναβαθμιστεί
και κερδίσει την πρώτη θέση στο νου
και την καρδιά των πολιτών όλων
των εθνών.
Το έργο που είχε συντελεστεί τα προηγούμενα χρόνια το οποίο οδήγησε στη δημιουργία της Ευρωζώνης,
έστω με ελαττώματα, ελλείψεις και
δυσλειτουργίες, γκρεμίζουν καθημερινά οι Σόιμπλε, Ντάισελμπλουμ
και Σία.
Η εμπιστοσύνη και η αλληλεγγύη
μεταξύ των λαών υποκαταστάθηκε
από την καχυποψία, ακόμα και την
εχθρότητα. Μεγαλύτερη απόδειξη η
Ελλάδα.

Πέντε χρόνια τώρα αντί να εκδηλωθεί η αλληλεγγύη, ξεδιπλώνεται μία
τιμωρητική διάθεση.
Πέντε χρόνια τώρα αντί να βοηθηθεί ο ελληνικός λαός να ξεπεράσει
την κρίση, γίνεται πειραματόζωο
και εφαρμόζονται πολιτικές που τον
οδηγούν στην καταστροφή.
Πέντε χρόνια τώρα αντί οι ηγέτες
της Ευρώπης να συνεχίσουν να προωθούν την ανάπτυξη και την ολοκλήρωση της Ευρώπης σε θεσμικό,
αλλά κυρίως σε συναισθηματικό επίπεδο, καταστρέφουν καθημερινά ότι
δημιούργησαν οι προκάτοχοί τους.
Κοντόφθαλμοι, μύωπες και σε ηγετικό επίπεδο νάνοι αποδομούν καθημερινά το μεγαλύτερο ιστορικό
πείραμα που έχουν θέσει σε κίνηση
οι Ευρωπαίοι.
Στιγματίζουν λαούς, καλλιεργούν
υποτιμητικά και προσβλητικά κλισέ,
προβάλλουν την εθνική ανωτερότητα και εν τέλει σπέρνουν τη διχόνοια
και καλλιεργούν το μίσος μεταξύ
των λαών.
Η Ευρώπη βαδίζει πλέον προς τον
ιστορικό της θάνατο. Οι νεκροθάφτες της Ελλάδας, Σόιμπλε, Ντάι-

σελμπλουμ και Σία, είναι στην πραγματικότητα και νεκροθάφτες της
Ευρώπης.
Ο πρώτος αδυνατεί να κατανοήσει
πως δεν μπορεί να επιβιώσει μία
γερμανική Ευρώπη και η προσπάθειά του οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στον κατακερματισμό της Ευρώπης και την αναβίωση των εθνικών
αντιθέσεων και ανταγωνισμών. Η
αρχή της παλινδρόμησης της ιστορίας μπήκε σε κίνηση.
Ο δεύτερος, ο Ολλανδός χοιροτρόφος, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί
ως ηγέτης και δεν αποτελεί παρά
μαριονέτα του Γερμανού υπουργού
Οικονομικών.
Η εμμονή τους να υποχρεώσουν την
Ελλάδα σε ταπεινωτική υποταγή και
σε πολιτικές που ως τώρα κατέστρεψαν τη χώρα βλάπτουν σοβαρά όχι
μόνο την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη. Σε μία κρίση ειλικρίνειας το
παραδέχτηκε και ο ίδιος ο Σόιμπλε
την περασμένη εβδομάδα, λέγοντας
πως αν υποφέρει η Ελλάδα, θα υποφέρει και η Γερμανία.
Αλλά κρίση ήταν και πέρασε. Την
επομένη ξαναπήρε το σφυρί και συ-

νέχισε να σφυροκοπά την ελληνική
κυβέρνηση, χωρίς (;) να αντιλαμβάνεται πως αποδομεί το ευρωπαϊκό
οικοδόμημα.
Οι σημερινές πολιτικές ηγεσίες
έβαλαν την Ευρώπη στον αυτόματο
πιλότο της διάλυσης. Χωρίς ανατροπές, ριζικές μεταρρυθμίσεις που θα
ξαναδώσουν ώθηση στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και θα επανεμπνεύσουν τους Ευρωπαίους πολίτες, ο
θάνατος της Ενωμένης Ευρώπης θα
επέλθει με μαθηματική ακρίβεια. Και
οι νεκροθάφτες θα έχουν ονοματεπώνυμο: Σόιμπλε, Ντάισελμπλουμ
και Σία.
Ευθύνες βεβαίως θα έχουν και η
Μέρκελ, ο Ολάντ, ο Ρέντσι και λοιποί
που δεν αντιστέκονται σθεναρά και
δεν αποτρέπουν, ενώ το μπορούν,
τον ευρωπαϊκό όλεθρο.
Όμως, για να γίνει αυτό χρειάζονται
πραγματικοί ηγέτες με όραμα, ενώ
αυτοί δεν είναι παρά διαχειριστές και
πολιτικοί νάνοι.
Θανάσης Λυρτσογιάννης
www.newsit.gr
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Μείωση ασφαλιστικών τιμών
στα περισσότερα φάρμακα από 15/5/2015

Για νέα πολιτική του φαρμάκου, με μείωση της
συμμετοχής των ασφαλισμένων, έκανε λόγο σε
συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Υγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής.
Παράλληλα, χαρακτήρισε ύπουλο τον τρόπο με
τον οποίο αυξήθηκε η συμμετοχή των πολιτών,
η οποία, όπως ανέφερε άγγιξε μεσοσταθμικά το
30% και συνολικά τα 622 εκατ. ευρώ.
Όπως επεσήμανε ο κ. Κουρουμπλής, μετά από

σκληρή διαπραγμάτευση με τη φαρμακοβιομηχανία βρέθηκε ένας κοινός τόπος, με στόχο το
φάρμακο να είναι προσβάσιμο για όλους τους
πολίτες.
Επιπλέον, τόνισε ότι η συνταγογραφική συμπεριφορά των γιατρών θα «παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο ώστε να αποφεύγονται τα φαινόμενα κατάχρησης και σπατάλης», ενώ αναφέρθηκε
στο πλαίσιο των εκπτώσεων, κάνοντας λόγο για
εφαρμογή ενός κλιμακωτού συστήματος redate
με βάση τον όγκο πωλήσεων για δικαιότερη κατα-

Επιστροφή στο... 1980

για τους φτωχούς στην Ελλάδα!
Η μεγάλη υποχώρηση στα διαθέσιμα εισοδήματα των πολιτών στην Ελλάδα εν
μέσω κρίσης έχει οδηγήσει σε απώλεια
όλων των κερδών των τελευταίων 30
ετών, τονίζει η αμερικανική εφημερίδα. Σε
χειρότερη μοίρα τα φτωχότερα στρώματα.
Την τελευταία επταετία, η οικονομική κατάρρευση της Ελλάδας έχει ακυρώσει όλη την
πρόοδο που είχε επιτευχθεί τα προηγούμενα 28 χρόνια όσον αφορά στα εισοδήματα
των φτωχότερων στρωμάτων, σημειώνει
σε δημοσίευμά της η Washington Post.
Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, υπάρχουν
πολλοί τρόποι να εξετάσει κανείς την ελληνική ύφεση. Η οικονομία της χώρας, σε
όρους ΑΕΠ, έχει υποχωρήσει περίπου όσο
και των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της Μεγάλης
Ύφεσης. Η ανεργία έχει ανέλθει έως 28%.
Επίσης, οι πόλεις της γεμίζουν κάπνα τους
χειμώνες, επειδή οι πολίτες δεν αντέχουν
οικονομικά να ζεστάνουν τα σπίτια τους με
κανέναν άλλο τρόπο παρά με το να καίνε
ό,τι βρεθεί στα χέρια τους.
Ένας ακόμη τρόπος είναι να δει κανείς
πόσα χρήματα είχαν οι Έλληνες πολίτες,
από τους πλουσιότερους έως το φτωχότερο 10%, μετά την αφαίρεση των φόρων και
του πληθωρισμού, τα τελευταία 40 χρόνια.
Όπως φαίνεται και στο σχετικό γράφημα,
υπήρχε ένα μεγάλο άλμα για όλες τις κατηγορίες μετά την απομάκρυνση της χούντας το 1974, στασιμότητα από τα μέσα
της δεκαετίας του ‘80 έως τα μέσα της δε-

καετίας του ‘90 και μια ακόμη μεγαλύτερη
αύξηση, ιδίως για τους πλούσιους. Αμέσως
μετά ακολούθησε η μεγάλη κατρακύλα που
ακύρωσε όλα τα κέρδη των τελευταίων 30
ετών, αν όχι περισσότερα.
Οι πλούσιοι στην Ελλάδα τα έχουν καταφέρει καλύτερα από τους υπόλοιπους με
το πραγματικό τους εισόδημα να υποχωρεί
μόλις στα επίπεδα του 1985. Όμως τα εισοδήματα των φτωχότερων έχουν υποχωρήσει ακόμη περισσότερο, στα επίπεδα που
βρίσκονταν το 1980.
Η εφημερίδα υπογραμμίζει ότι αυτός είναι
και ο λόγος που δεν είναι υπερβολική η
θέση περί ανθρωπιστικής κρίσης στην Ελλάδα.
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει θέσει ως προτεραιότητα την αντιμετώπισή της, προωθώντας ρυθμίσεις για σίτιση των φτωχότερων,
διασφάλιση της υγειονομικής περίθαλψης
και δωρεάν ρεύμα για όσους δεν αντέχουν
οικονομικά το κόστος.
Ωστόσο, το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι
με δεδομένα τα προβλήματα ρευστότητας
στη χώρα, δεν είναι σαφές το από πού θα
προέλθει η χρηματοδότηση, ή ακόμη και το
εάν η Αθήνα θα έχει τα κεφάλαια να αποπληρώσει τους δανειστές της. Όλη αυτή η
αβεβαιότητα έχει «σκοτώσει» την εύθραυστη ανάκαμψη και έχει οδηγήσει σε νέες
πιέσεις προς την οικονομία.

νομή των βαρών στις εταιρείες.
«Προχωράμε σε ένα σύστημα διαφανές, αναλογικό, δίκαιο, προβλέψιμο, το οποίο θα έχει αναδρομική ισχύ και από την εφαρμογή του οποίου
θα εξοικονομηθούν επιπλέον 160 εκατ. ευρώ»
ανέφερε ο υπουργός.
Ο κ. Κουρουμπλής ανακοίνωσε, επίσης, τη λειτουργία επιτροπής διαπραγμάτευσης για τα φάρμακα στον ΕΟΠΥΥ με στόχο τη μείωση του κόστους, ενώ εξήγγειλε μέτρα για ενίσχυση της
ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας.

Τέλος το εισιτήριο των
5 ευρώ στα νοσοκομεία
Καταργήθηκε το εισιτήριο των 5 ευρώ για εξέταση στα
εξωτερικά ιατρεία στα δημόσια νοσοκομεία με κοινή
υπουργική που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Στο 2% το μπόνους για εφάπαξ
πληρωμή του φόρου εισοδήματος
Τη γενναιοδωρία του στους συνεπείς φορολογούμενους
οι οποίοι θα πληρώσουν έως το τέλος Ιουλίου, μια κι έξω
το φόρο εισοδήματος «εξαντλεί» η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών. Μετά από ένα μπαράζ διαρροών με
μαξιμαλιστικές διαθέσεις επιβράβευσης όσων βάλουν
το χέρι στην τσέπη για εφάπαξ πληρωμή του φόρου εισοδήματος, η προσγείωση στην πραγματικότητα είναι…
ανώμαλη.
Τα σενάρια που διακινούνταν έβαζαν τον πήχη της έκπτωσης έως και στο 20% αρχικά, μετά στο 10% με 15%
(κάτω από 10% σε κάθε περίπτωση έλεγαν οι σώφρονες
υπηρεσιακοί) και τελικά, τροπολογία η οποία κατατέθηκε
στη Βουλή σήμερα δίνει έκπτωση 2%!
Αυτή είναι η επιβράβευση για τους συνεπείς, την ώρα
που σε όσους από άποψη δεν πλήρωναν δεκάρα τσακιστή φόρων (δεν μιλάμε για όσους δεν είχαν τη δυνατότητα) το υπουργείο Οικονομικών, για να μαζέψει γρήγορα
έσοδα, σβήνει απλόχερα πρόστιμα και προσαυξήσεις.
Η τροπολογία η οποία κατέθεσε η αναπληρώτρια υπουργός Οικονομικών Ν. Βαλαβάνη στη Βουλή εκτός από
την έκπτωση 2% δίνει όμως «καλές» εκπτώσεις στους
αγρότες και έρχεται να διορθώσει τη φοροτρέλα να καλούνται να πληρώσουν φόρο έως και 33% ιδιοκτήτες
ακινήτων, οι οποίοι δεν εισέπραξαν ποτέ τα συγκεκριμένα ενοίκια.

www.euro2day.gr

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: 8,5 δισ.
«έχασαν» οι συνταξιούχοι
«Από το 2009 έως το 2014 αφαιρέθηκαν από τα εισοδήματα των συνταξιούχων 8,5 δισ. ευρώ... δεν υπάρχουν περιθώρια για άλλες μειώσεις στις συντάξεις». Τη
δήλωση αυτή - μήνυμα προς τους δανειστές που ζητούν
αλλαγές στο Ασφαλιστικό και περικοπές, έκανε χθες ο Δ.
Στρατούλης με αφορμή την έκθεση της Ε.Ε. που προβλέπει αύξηση της συνταξιοδοτικής δαπάνης μέσα στις επόμενες δεκαετίες λόγω της γήρανσης του πληθυσμού. «Το
ΑΕΠ μειώθηκε κατά 25% από το 2009 μέχρι το 2014.
Η λύση για το ασφαλιστικό δεν είναι να μειώνουμε συνεχώς είπε ο Δ. Στρατούλης. Η ετήσια δαπάνη για το Ασφαλιστικό, μειώθηκε από 32 δισ. το 2009 στα 23,5 δισ. το
2014. Η δαπάνη μετά τις αλλαγές μειώθηκε στο 14,3%
από 16,2% πέρυσι.
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Κασούμης: Το πλαστικό χρήμα θα «μαζέψει» την παραοικονομία
Πολλά
τα
οφέλη για
οικονομία,
κυβέρνηση
αλλά
και
καταναλωτές από την
επιβολή
χρήσης πλαστικού χρήματος, υποστηρίζει ο εντεταλμένος
γενικός διευθυντής της Alpha Λεωνίδας Κασούμης. Πώς συμπεριφέρονται οι καταναλωτές.
Προς τη σωστή κατεύθυνση είναι σε
κάθε περίπτωση η χρήση πλαστικού
χρήματος (πιστωτικών και χρεωστικών καρτών) αναφορικά με την
επίδραση που έχει στο σύνολο της
οικονομίας, στην ασφάλεια των συναλλαγών, στη μείωση του κόστους
διαχείρισης των μετρητών και φυσικά
στην παραοικονομία και στη φοροδιαφυγή.
Ως γνωστόν η κυβέρνηση δημοσιοποίησε την πρόθεσή της να επιβάλει
την πληρωμή μέσω πλαστικού χρήματος (χρεωστικές ή πιστωτικές) σε
νησιά μεγάλης τουριστικής κίνησης
για συναλλαγές άνω των 70 ευρώ.
Αν και με το μέτρο αυτό στόχος είναι
η πάταξη της φοροδιαφυγής, τα οφέλη, σχολιάζουν οι τραπεζίτες, θα είναι
πολλαπλάσια για την οικονομία.
Ερωτηθείς από το Euro2day.gr, ο
εντεταλμένος γενικός διευθυντής της
Alpha Bank και πρόεδρος του Visa
Hellas, Λεωνίδας Κασούμης, σχετικά
με το προτεινόμενο αυτό μέτρο, απάντησε ότι «προφανώς είναι προς τη
σωστή κατεύθυνση και προς όφελος
της οικονομίας γενικά η προώθηση
της χρήσης πλαστικού χρήματος, καθώς μειώνει τη διακίνηση ρευστού,
περιορίζοντας σημαντικά το μεγάλο
κόστος που αυτό ενέχει για το σύνολο της οικονομίας». Βεβαίως, πρόσθεσε, ταυτόχρονα καταπολεμείται η
παραοικονομία σε πολλά επίπεδα.
Η διαχείριση μετρητών, όπως έχουν
δείξει συγκεκριμένες μελέτες, έχει
μεγάλο κόστος και επιβαρύνει την
οικονομία. Όσο θα αυξάνεται σταδιακά η χρήση πλαστικού, θα γίνεται πιο
ανταγωνιστική η τιμολόγηση και θα
μειώνονται αντίστοιχα οι προμήθειες
στους εμπόρους - επιχειρηματίες.
Κύριε Κασούμη, πέραν της θέσης
σας και της εμπειρίας σας στην

Alpha Bank, έχετε γνώση για το σύνολο της αγοράς πιστωτικών καρτών, λόγω και της προεδρίας σας
στο Visa Hellas. Πώς θα χαρακτηρίζατε τη συμπεριφορά των καταναλωτών την περίοδο της κρίσης;
Αναμφίβολα η χρήση και ο αριθμός
των πιστωτικών καρτών έχουν μειωθεί σημαντικά την περίοδο της κρίσης
λόγω προφανώς και της μείωσης
των εισοδημάτων. Τα τελευταία όμως
χρόνια παρατηρείται σημαντική αύξηση στη χρήση των χρεωστικών καρτών, γεγονός το οποίο έχει οδηγήσει
στο να υπάρχει συνολικά αύξηση των
συναλλαγών με κάρτες. Επιπρόσθετα
τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεταστροφή και μεγαλύτερη χρήση των
καρτών σε καθημερινές συναλλαγές
όπως το super market και η βενζίνη.
Παρά την κρίση, η συμπεριφορά των
καταναλωτών ως προς τα μέσα πληρωμών σταδιακά εκσυγχρονίζεται
και τείνει να ακολουθεί τα διεθνή
πρότυπα, παρότι ακόμα υστερούμε
από αυτά: οι νεότεροι καταναλωτές
επιδιώκουν ευκολία, ταχύτητα αλλά
και ασφάλεια στις καθημερινές τους
συναλλαγές, οι σύγχρονες τεχνολογίες που έχουν εισέλθει στη ζωή μας
και η σημαντικότατη αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου συντελούν στη
χρήση σύγχρονων μέσων πληρωμών όπως είναι οι κάρτες αλλά και το
οικονομικό περιβάλλον που ολοένα
και περισσότερο ευνοεί τις διαφανείς
συναλλαγές με χρήση ηλεκτρονικών
μέσων.
Με ποια κριτήρια ανανεώνονται σήμερα οι πιστωτικές κάρτες; Αποτελεί
κριτήριο η μη τακτική χρησιμοποίησή της από τον χρήστη;
Για την ανανέωση της κάρτας λαμβάνονται υπόψη διάφοροι παράγοντες
όπως η χρήση της, η ορθή αποπληρωμή της, η σχέση με τον πελάτη, το
είδος του προϊόντος και άλλα. Στο
πλαίσιο αυτό η μηδενική χρήση της
κάρτας για μεγάλο χρονικό διάστημα
είναι ένα από τα κριτήρια. Η πρακτική
αυτή λειτουργεί και για την ασφάλεια
του καταναλωτή από πιθανή απώλεια
κάποιας κάρτας.
Σε τι επίπεδα διαμορφώνεται η
εγκρισιμότητα καρτών σήμερα;
Η εγκρισιμότητα των καρτών διαμορφώνεται σήμερα περίπου στο
50%. Φυσικά ανάλογα με το κανάλι
προέλευσης της αίτησης (κατάστημα

τραπέζης, Internet, συνεργαζόμενες
επιχειρήσεις) το ποσοστό εγκρίσεως
διαφοροποιείται. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συρρίκνωση των νέων
πιστώσεων στην οποία προφανώς
αναφέρεστε, εν πολλοίς οφείλεται
στη σημαντική μείωση της ζήτησης
από την πλευρά των καταναλωτών
στα χρόνια της κρίσης οι οποίοι λόγω
της απώλειας εισοδήματος αλλά και
της ανασφάλειας για το μέλλον δεν
επιθυμούν πλέον περαιτέρω ανοίγματα. Φυσικά, λόγω του ιδιαίτερα
δυσμενούς οικονομικού περιβάλλοντος (σοβαρές μειώσεις εισοδημάτων, υψηλότερες απαιτήσεις για
εξασφαλίσεις και προβλέψεις επισφαλειών), οι τράπεζες οφείλουν να
αξιολογούν με ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο
και αυτό σίγουρα οδηγεί σε μείωση
της εγκρισιμότητας. Ωστόσο θα μπορούσαμε να πούμε ότι με αυτόν τον
τρόπο προστατεύεται σημαντικά και
ο καταναλωτής από επιβάρυνση που
μελλοντικά δεν θα μπορούσε να εξυπηρετήσει.
Υπάρχουν αιτήματα για μεταφορά
υπολοίπου;
Οι μεταφορές υπολοίπου έχουν μειωθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό,
τόσο γιατί οι τράπεζες δεν τις επιδιώκουν όπως στο παρελθόν λόγω
μειωμένης δυνατότητας ανάληψης
κινδύνου, όσο και γιατί οι πελάτες
δεν το ζητάνε τόσο έντονα και συχνά.
Εξακολουθεί το κοινό να χρησιμοποιεί τις κάρτες του για ανάληψη μετρητών με τη μορφή μικρού δανείου
από την κάρτα του; Σε ποια επίπεδα
κινούνται σήμερα τα επιτόκια γι’ αυτόν το σκοπό;
Όλες οι κάρτες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για αγορές όσο και
για cash advance. Το cash advance
έχει μειωθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό και κυμαίνεται περίπου στο 5%
της συνολικής χρήσης της κάρτας. Για
100 ευρώ ανάληψη μετρητών – cash
advance, η χρέωση τόκων κάθε μήνα
ανέρχεται σε περίπου 1,5 ευρώ.
Ολοένα και περισσότερο οι κάτοχοι
χρησιμοποιούν τις κάρτες τους στις
αγορές τους αξιοποιώντας προνόμια
όπως ευκολία κι ασφάλεια, προγράμματα επιβραβεύσεως, προγράμματα
ατόκων δόσεων και αποφεύγουν τα
μετρητά που δεν τους αποφέρουν κανένα όφελος.

Η τάση για δωρεάν και εφ’ όρου
ζωής συνδρομή στις κάρτες έχει...
περάσει ανεπιστρεπτί;
Οι κάρτες πληρωμών προσφέρουν
σημαντική διευκόλυνση και οφέλη στους κατόχους και τους απαλλάσσουν από το να κυκλοφορούν
με πολλά μετρητά. Σχεδόν όλες οι
κάρτες συμμετέχουν σε πρόγραμμα
επιβράβευσης, όπως είναι το πρόγραμμα Bonus, όπου οι κάτοχοι των
καρτών κερδίζουν σημαντικά με τη
χρήση της κάρτας τους. Υπάρχει η δυνατότητα των ατόκων δόσεων, όπου
ο κάτοχος διευκολύνεται σημαντικά
στην αποπληρωμή των συναλλαγών
του. Οι κάρτες πληρωμών μπορούν
να χρησιμοποιηθούν εύκολα και με
ασφάλεια για αγορές στο διαδίκτυο
(e-commerce). Παρέχουν ασφάλεια
μέσω της τεχνολογίας Chip &PIN,
οπότε ακόμα και εάν κλαπεί η κάρτα
δεν μπορούν να γίνουν συναλλαγές.
Στο εξωτερικό όλες οι συναλλαγές
πραγματοποιούνται γρήγορα και με
ασφάλεια χωρίς να απαιτείται η αναζήτηση συναλλάγματος. Με το μηνιαίο λογαριασμό που λαμβάνει ο κάτοχος, ο οποίος μπορεί να είναι και σε
ηλεκτρονική μορφή για γρηγορότερη
παραλαβή και ευκολότερη αρχειοθέτηση, όλες οι συναλλαγές καταγράφονται και έτσι μπορεί κάποιος ανά
πάσα στιγμή να έχει εύκολη πρόσβαση σε αυτές.
Επίσης τα τελευταία χρόνια τα έσοδα των τραπεζών από τόκους που
κάλυπταν το κόστος της κάρτας και
επέτρεπαν σε σημαντικό βαθμό τη μη
χρέωση συνδρομών έχουν μειωθεί
σημαντικά λόγω των αυξημένων επισφαλειών συνεπεία της σημαντικής
αύξησης των μη εξυπηρετούμενων
οφειλών.
Οι κάρτες πληρωμών αποτελούν ένα
δυναμικό εργαλείο που προσφέρει
διευκόλυνση, ασφάλεια και επιβράβευση στον καταναλωτή. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι προσφέρουν πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό ή
στο πιστωτικό όριο, σε επιχειρήσεις
και ΑΤΜ σε όλο τον κόσμο αλλά και
στο διαδίκτυο. Όπως αντιλαμβάνεστε
οι υποδομές που στηρίζουν τα προϊόντα καρτών είναι ιδιαίτερα κοστοβόρες και θεωρούμε ότι μια λογική
ετήσια συνδρομή είναι ένα δίκαιο τίμημα και για τις δύο πλευρές, για τον
πελάτη και για την τράπεζα.

σε ποια «χέρια» βρίσκεται το χρέος της Ελλάδας
Το Δημόσιο Χρέος της Κεντρικής Διοίκησης της Ελλάδας, στις 31.3.2015, διαμορφώθηκε στο
ποσό των 312,7 δισ. ευρώ, και σαν ποσοστό επί του ΑΕΠ σε 174,7%, σύμφωνα με έγγραφο που
διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους.
Η κατανομή του Δημόσιου Χρέους της Κεντρικής Κυβέρνησης έχει ως εξής:
Ομόλογα
39,4 δισ. ευρώ
Ομόλογα που κατέχει η ΕΚΤ (SMP program)
19,8 δισ. ευρώ
Ομόλογα που κατέχουν οι Ευρωπαϊκές Κεντρικές Τράπεζες (ANFAs)
7,3 δισ. ευρώ
Έντοκα γραμμάτια
14,9 δισ. ευρώ
Βραχυπρόθεσμα δάνεια (repos)
9,8 δισ. ευρώ
Δάνεια από το Ευρωπαϊκό ταμείο χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (EFSM) 130,9 δισ. ευρώ
Δάνεια από ΔΝΤ
21,2 δισ. ευρώ
Δάνεια από Κράτη-μέλη της Ευρωζώνης
52,9 δισ. ευρώ
Δάνεια από Τράπεζα Ελλάδος
4,3 δισ. ευρώ
Λοιπά Δάνεια εσωτερικού
0,1125 δισ. ευρώ
Λοιπά Δάνεια εξωτερικού
5 δισ. ευρώ
Ειδικά και Διακρατικά δάνεια εξωτερικού (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) 7,09 δισ. ευρώ
Σύνολο
312,7 δισ. ευρώ
Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, έπειτα από ερώτηση που είχε καταθέσει ο βουλευτής της ΝΔ Ευάγγελος Μπασιάκος, ζητώντας να ενημερωθεί πως διαμορφώνεται το Ελληνικό Δημόσιο Χρέος.
Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ
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Πολιτιστικό Βήμα

Εκδρομές που έγιναν

Νέες εκδόσεις βιβλίων
Best sellers

Εκδρομή στην Ζάκυνθο

Νέες εκδόσεις

Στις 22 Μαΐου πραγματοποιήθηκε
4ήμερη εκδρομή του Συλλόγου μας
στο πανέμορφο νησί της Ζακύνθου.
Οι τολμηροί έκαναν μπάνιο στις πεντακάθαρες παραλίες του νησιού.

Εκδρομή στο Λαύριο
Πραγματοποιήθηκε η ημερήσια εκδρομή του Συλλόγου στο Λαύριο
με την συμμετοχή ομάδας Συναδέλφων.
Οι καιρικές συνθήκες και το κέφι
των Συναδέλφων συνετέλεσαν
στην ευχάριστη αυτή δραπέτευση
από την γκρίζα καθημερινότητα
μας.

Εκδρομή στη θεσσαλονικη
Από την εκδρομή της
Θεσσαλονίκης 28/5/2015 στο
Μουσείο Βαλκανικών Πολέμων.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Διευκρινίζεται ότι στις εκδρομές του Συλλόγου, ο Σύλλογος δεν έχει
ουδεμία συμμετοχή στις δαπάνες και όλες οι δαπάνες της εκδρομής
καταβάλλονται από τους συμμετέχοντες.

Νέες κυκλοφορίες cd
Ο Λάκης με τα ψηλά ρεβέρ επιστρέφει. Μία συλλογή από
το σύνολο της καριέρας του δημοφιλούς καλλιτέχνη.

Εκδρομές που θα γίνουν
Πανόραμα Σικελίας
ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ
ΔΩΡΟ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΟΛΟΥ

8 ημέρες
αεροπορικώς

Ειδική Αναχώρηση: 28/8/2015
Τιμή κατ’ άτομο:
585€
Τιμή μονόκλινου:
+120€
Φόροι αεροδρομίου:
145€

Μία ιδιαίτερη μουσική κασετίνα με τραγούδια.
Το άλμπουμ των Pink Floyd

ΠεριλαμβάνΕται:
• Επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* με πρωινό και γεύμα καθημερινά

Μια συνεπής στάση που έσβησε ένα στίγμα του παρελθόντος!

Τρόπος πληρωμής
• Με το κλείσιμο των θέσεων: 250€
• 10 ημέρες πριν την αναχώρηση: 100€
• 1η μηνιαία δόση: 95€
• 2η μηνιαία δόση: 95€
• 3η μηνιαία δόση: 95€
• Μαζί με τους φόρους αεροδρομίων: 730€

Κωνσταντινούπολη
ΒΟΣΠΟΡΟΣ – ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ

Η ΝΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

7 ημέρες
οδικώς

Ειδική Αναχώρηση: 26/9/2015
Τιμή κατ’ άτομο:
375€
Τιμή μονόκλινου:
+160€
Περιλαμβάνονται:
• Ξενοδοχεία 4* με ημιδιατροφή στην Κωνσταντινούπολη
• 1 νύχτα στην Κομοτηνή με πρωινό
• 1 νύχτα στην Καβάλα με πρωινό
Τρόπος πληρωμής
• Με το κλείσιμο των θέσεων: 195€
• 1η μηνιαία δόση: 60€
• 2η μηνιαία δόση: 60€
• 3η μηνιαία δόση: 60€
• Μαζί με τους φόρους αεροδρομίων: 375€

«Έφυγε» ο Günter Grass (1927-13/4/2015)
Είσαι ένα βήμα πριν το χάος, μια και δεν ανταποκρίθηκες στις αγορές,
είσαι μακριά απ’ τη χώρα, που κάποτε σου δάνεισε το λίκνο.
Ό,τι με την ψυχή ζητούσες και νόμιζες πως είχες βρει
τώρα το εξοβελίζεις, για σκουπίδι το περνάς.
Ολόγυμνη σαν οφειλέτης διαπομπεύεται, υποφέρει η χώρα εκείνη
που έλεγες και ξανάλεγες πως χάρη της χρωστάς.
Στη φτώχια καταδικασμένος τόπος, τόπος που ο πλούτος του
στολ ίζει τώρα τα μουσεία: λάφυρα που φυλάς Εσύ.
Κείνοι που χίμηξαν με τα όπλα στη χώρα την ευλογημένη με νησιά
στολή φορούσαν κι είχαν τον Χέλντερλιν κρυμμένο στο γυλιό.
Καμιά ανοχή πια γι’ αυτή τη χώρα, κι ας ανεχόσουν κάποτε
σαν σύμμαχους στο σβέρκο της τους κολονέλους.
Χώρα που ζει πια δίχως δίκιο, με τη δύναμη αυτών που έχουν πάντα δίκιο
να της σφίγγει κάθε μέρα το ζωνάρι πιο σφιχτά.
Κι όμως απείθαρχη η Αντιγόνη μαυροφορεί – σ’ όλη τη χώρα
πενθοφορεί ο λαός της που κάποτε σε είχε φιλέψει, σε είχε δεχθεί.
Μα η κουστωδία του Κροίσου έχει στοιβάξει έξω απ’ τη χώρα,
στα δικά σου θησαυροφυλάκια, τα αστραφτερά μαλάματα.
Πιες, επιτέλους, πιες, αναβοούν των επιτρόπων οι χειροκροτητές,
μα ο Σωκράτης οργίλος σου γυρνά γεμάτο πίσω το ποτήρι.
Εν χορώ θα ρίξουν οι θεοί κατάρα σ’ ό,τι σου ανήκει,
μια κι είναι βούλησή σου τον Όλυμπό τους να πουλήσεις.
Ανούσια πια θα μαραζώσεις δίχως τη χώρα,
που το δικό της πνεύμα σε επινόησε, Ευρώπη.
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Ανακοινώσεις

ΟΤΟΕ
υγεια
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015

Δελτίο Τύπου

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΤΟΕ – ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ &
ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
Τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη κατάσταση των ασφαλιστικών Ταμείων και των προβλημάτων που αφορούν στην προοπτική της βιωσιμότητάς τους εξ αιτίας και των εθελούσιων εξόδων των τελευταίων χρόνων,
έθεσε το Προεδρείο της ΟΤΟΕ στην προγραμματισμένη συνάντηση που είχε
με τον Αν. Υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Δημήτρη Στρατούλη.
Συγκεκριμένα η ΟΤΟΕ αναφέρθηκε συνολικά στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ασφαλιστικά ταμεία των Τραπεζών που χορηγούν επικουρικές
συντάξεις και εφάπαξ, επικεντρώνοντας ιδιαίτερα στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) για το οποίο ζήτησε πολιτικές δεσμεύσεις
από τη Κυβέρνηση με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που θα διασφαλίσουν
τη βιωσιμότητα του και τη συνέχιση της λειτουργίας του, προκειμένου να
συνεχισθεί απρόσκοπτα η καταβολή των συντάξεων στους ασφαλισμένους.
Παράλληλα ζήτησε να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα καθυστέρησης
καταβολής των επικουρικών συντάξεων στους ασφαλισμένους της Alpha
Bank και της πρώην Αγροτικής Τράπεζας από το ΕΤΕΑ, σύμφωνα με όσα
προβλέπονται στο Νόμο και στα καταστατικά τους.
Ακόμα ζήτησε, την απεμπλοκή του Ταμείου Αυτασφαλείας (εφάπαξ) της
Εθνικής Τράπεζας που λειτουργεί με τη μορφή ΝΠΙΔ από την εφαρμογή των
διατάξεων του Νόμου 4261/2014 (Α΄107).
Ο κ. Δημ. Στρατούλης που πλαισιωνόταν και από τον Γεν. Γραμματέα του
Υπουργείου κ. Γ. Ρωμανιά, άκουσε με ενδιαφέρον τις απόψεις της ΟΤΟΕ και:
• ζήτησε τις προτάσεις της για το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ) προκειμένου να εξετάσει τρόπους αντιμετώπισης του
προβλήματος,
• δεσμεύτηκε να παρέμβει ώστε να επιλυθούν άμεσα τα προβλήματα καταβολής των συντάξεων που αντιμετωπίζουν οι Ασφαλισμένοι της Alpha
Bank και της πρώην Αγροτικής Τράπεζας από το ΕΤΕΑ και τέλος,
• δεσμεύτηκε να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για το Ταμείο Αυτασφάλισης της Εθνικής Τράπεζας (εφάπαξ).
Ακόμα, επεσήμανε ότι, με δεδομένη την πολιτική βούληση της Κυβέρνησης
και του ίδιου, οι λύσεις στα παραπάνω θα αναζητηθούν και μέσα από την
συμμετοχή των Τραπεζών, οι οποίες οφείλουν να αναγνωρίσουν τα προβλήματα και τις υποχρεώσεις τους απέναντι στα ασφαλιστικά ταμεία και να
ανταποκριθούν σε όσα τους αναλογούν.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με τη δέσμευση του Υπουργού να βρίσκεται ο
ίδιος αλλά και ο Γεν. Γραμματέας σε συνεχή επικοινωνία με την ΟΤΟΕ και
την αρμόδια Γραμματεία του Ασφαλιστικού, προκειμένου να παρασχεθούν
τόσο οι προτάσεις και τα τεχνικά στοιχεία, αλλά και νέες σκέψεις και ιδέες
που αφορούν στην ουσιαστική αντιμετώπιση των προβλημάτων των ασφαλιστικών ταμείων των τραπεζοϋπαλλήλων.
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα 15/06/2015

Νέα σύνθεση του Συμβουλίου Διοίκησης της Α.Γ.Σ.Σ.Ε
Μετά τις εκλογές της 29ης Μαΐου 2015 και στο πλαίσιο των προβλεπόμενων
Καταστατικών Διατάξεων, σε σχετική συνεδρίαση (11/6/2015) του νέου Δ/Σ
της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. το Συμβούλιο Διοίκησης συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:
Συμβούλιο Διοίκησης
Πρόεδρος
Αναπλ. Πρόεδρος
Γεν. Γραμματέας
Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
Γραμματέας Οικονομικού
Αναπλ. Γραμ. Οικονομικού
Γραμματέας Οργανωτικού
Αναπλ. Γραμ. Οργανωτικού

Νικόλαος Μουλίνος
Ιωάννης Ιορδανίδης
Πέτρος Βογιατζής
Δημήτριος Γεωργίου
Γεώργιος Νιάρχος
Γεώργιος Σβουρδάκος
Κων/νος Κοντούλης
Φώτιος Κρυτσάνης

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Α.Γ.Σ.Σ.Ε.

Το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ σε πρόσφατη συνεδρίασή του αποφάσισε να
προχωρήσουν οι διαδικασίες δημιουργίας
συμπληρωματικού προγράμματος παροχών υγείας για όλους τους τραπεζοϋπαλλήλους και τις οικογένειές τους, που θα
καλύπτει καταρχάς τις ιατρικές εξετάσεις
και τα φάρμακα συμπληρωματικά και πέραν των παροχών που χορηγούνται, τόσο
από τα ασφαλιστικά ταμεία (λ.χ. ΠΕΔΥ,

ΤΥΠΕΤ), όσο και από τα ιδιωτικά προγράμματα που λειτουργούν σε ορισμένες
τράπεζες.
Στο πρόγραμμα θα συμπεριληφθούν,
εκτός από τα φάρμακα, με τη συμμετοχή των οποίων επιβαρύνονται σήμερα
οι ασφαλισμένοι και άλλες παροχές που
δεν καλύπτονται από τους υφιστάμενους
ασφαλιστικούς φορείς και τα προγράμματα των Τραπεζών.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2015, η ΟΤΟΕ
απέστειλε προς τον Αν. Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Δημ. Στρατούλη με κοινοποίηση στον Γ. Γραμματέα
Κοιν. Ασφαλίσεων κ. Γ. Ρωμανιά, την
πρόταση της, που υπερψήφισε από
το Γενικό Συμβούλιο της ΟΤΟΕ στις
30/4/2015 ,σχετικά με το αίτημα του
κλάδου να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση
για εξαίρεση του ΕΤΑΤ από την υπ’ αριθμ.
Φ21250/4231/165/27.2.2013
εγκύκλιο του προηγούμενου Υπουργού
Εργασίας.
Με τον τρόπο αυτό ζητούμε να μας δοθεί τρίμηνη (3) προθεσμία για εκπόνηση
και υποβολή στην αρμόδια Διεύθυνση
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας ενιαίας αναλογιστικής μελέτης, που θα τεκμηριώνει

τους πόρους που θα απαιτηθούν για τη
διασφάλιση της βιωσιμότητας του ΕΤΑΤ.
Και, ταυτόχρονα, τη μεταφορά στο ΕΤΑΤ
των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων που εντάχθηκαν με τις διατάξεις του Ν.4052/2012 και την ΠΝΠ
31.12.2012 στο ΕΤΕΑ, ώστε να μετατραπεί το ΕΤΑΤ σε ΝΠΙΔ υποχρεωτικής
ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα
7 και 8 του ν.3029/2012.

ΟΣΤΟΕ 34 ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. ΧΩΡΙΣ ΤΟΥΣ
o

ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ!
Στις 16/6/2015 συνέρχεται το 34ο
ετήσιο απολογιστικό συνέδριο της
ΟΣΤΟΕ. Ένα συνέδριο χωρίς φυσικά
την συμμετοχή των εκλεγμένων συνέδρων που προέρχονται από τον ΣΣΕΤΕ, αφού το Δ.Σ. του Συλλόγου μας,
εξακολουθεί να αρνείται να εφαρμόσει
την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και να εξοφλήσει τις οφειλές
του Συλλόγου προς την Ομοσπονδία
ώστε ο ΣΣΕΤΕ να επανέλθει στους κόλπους της ΟΣΤΟΕ. (Όπως έγινε άλλωστε
και στο πρόσφατο συνέδριο της ΑΓΣΣΕ
από όπου επίσης αποκλείστηκαν οι σύνεδροι οι προερχόμενοι από τον Σύλλογό μας) Τι και αν ακόμα και το πόρισμα
του ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών
που «ξέχασαν» να το ανακοινώσουν

στους συναδέλφους επειδή δεν τους
συμφέρει… επιβεβαιώνει το χρέος του
ΣΣΕΤΕ προς την ΟΣΤΟΕ; Επιμένουν
στην πολιτική που έχουν επιλέξει για
απομόνωση του ΣΣΕΤΕ από την Ομοσπονδία και τους συνταξιούχους των
άλλων τραπεζών, επειδή δεν μπορούν
να ελέγξουν την Διοίκηση της ΟΣΤΟΕ!
Θυσιάζουν τα συμφέροντα των συνταξιούχων στο βωμό των μικροπαραταξιακών σκοπιμοτήτων τους! Για το κατάντημα αυτό είναι όλοι συνυπεύθυνοι.
Και εκείνοι που ξεκίνησαν το θέμα και
σήμερα χύνουν κροκοδείλια δάκρυα και
οι άλλοι που βρήκαν ευκαιρία να πλήξουν την ΟΣΤΟΕ επειδή δεν μπορούν
να την ελέγξουν!
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.206
ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ-ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2015
Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο, σε τέκνα
Ασφαλισμένων του Τομέα μας, τα οποία μετά το
18ο έτος της ηλικίας τους ή μετά την συμπλήρωση του 24ου ή 26ου έτους (στις ειδικά προβλεπόμενες περιπτώσεις, για Άνεργα έως τα
24 έτη ή Φοιτητές έως τα 24 ή 26 έτη, οδηγίες
στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο, στο www.taapt.gr,
για τις προϋποθέσεις συνέχισης της ασφάλισης
τέκνων από 18 έως 26 ετών, στην Ασφάλιση
Παιδιών σελ. 10-14), ενώ θα έπρεπε να διακοπεί η ασφάλισή τους από τον Τομέα μας, λόγω
ανάληψης Εργασίας, έναρξης Εμπορικής, Επιχειρηματικής ή Αγροτικής δραστηριότητας (και
εφόσον αποκτούν δικαίωμα ασφάλισης στον
Ασφαλιστικό Φορέα που αντιστοιχεί), Γάμου,
Μετοίκησης στο εξωτερικό ή υπέρβασης των
καθορισμένων ορίων ηλικίας του 24ου ή του
26ου έτους, οι Ασφαλισμένοι μας να αμελούν
να ενημερώσουν το Ταμείο και αυτά να παραμένουν – ενώ δεν πρέπει να εμφανίζονται πλέον
– στο Βιβλιάριο Ασθενείας του Άμεσα Ασφαλισμένου.
Για τους εν Ενεργεία υπαλλήλους ειδικότερα,
συνέπεια αυτού είναι, να εξακολουθεί η παρακράτηση της εισφοράς του τέκνου, από την μισθοδοσία τους.
Τονίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση, ακόμη και με
την συμπλήρωση του ανώτερου ηλικιακού ορίου των 26 ετών, θα πρέπει οι Ασφαλισμένοι
μας να προσκομίζουν, υποχρεωτικά και άμεσα,
ή να αποστέλλουν το Βιβλιάριο Ασθενείας τους
(και το Ιδιαίτερο Βιβλιάριο Ασθενείας, εάν είχε
χορηγηθεί τέτοιο στο τέκνο) στο Τμήμα Μητρώου του Τομέα, με αίτησή τους, για την διαγραφή
του και την αφαίρεσή του από αυτό.
Με τον τρόπο αυτό, αφ’ ενός τα Βιβλιάρια Ασθενείας θα εμφανίζουν ως Προστατευόμενα Μέλη
τα τέκνα εκείνα που θα δικαιούνται ασφάλιση,
αφετέρου για τους Εν Ενεργεία ασφαλισμένους,
το Τμήμα Μητρώου θα ενημερώνει εγκαίρως τις
Διευθύνσεις Ανθρωπίνου Δυναμικού των Τραπεζών, για την διακοπή της παρακράτησης της
εισφοράς του Τέκνου, από την μισθοδοσία τους.
Παρομοίως, πρέπει να διαγράφονται και οι Σύζυγοι που είναι ασφαλισμένοι στον Τομέα μας,
όταν αποκτούν δικαίωμα ασφάλισης για τον
Κλάδο Ασθένειας από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα
(από ίδιο δικαίωμα), στις περιπτώσεις: ανάληψης Εργασίας, έναρξης Επιχειρηματικής/Εμπορικής ή Αγροτικής δραστηριότητας, Θεμελίωσης δικαιώματος καταβολής Σύνταξης από τον
Κύριο Φορέα (ΙΚΑ) ή από Προσυνταξιοδοτικό/
Επικουρικό Ταμείο ή μετά την λήψη Διαζυγίου.
Υπενθυμίζουμε ότι, απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση παροχών από τον Τομέα και
τον ΕΟΠΥΥ, για μέλη τα οποία κακώς δεν έχουν
διαγραφεί από τον Τομέα και από το Βιβλιάριο
Ασθενείας, εφ’ όσον δεν έχουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις παραμονής στην ασφάλιση.
Η ανωτέρω χρήση αποτελεί πράξη παράνομη
και διώκεται ποινικά.
Ο Τομέας επιφυλάσσεται ρητά, κάθε δικαιώματός του αστικής και ποινικής φύσεως.
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ		
Ο ΑΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ		
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
Γ. ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΣΚΩΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.207
ΑΣΦΑΛΙΣTIKΗ IKANOTHTA ΑΝΕΡΓΩΝ (Πρώην Υπαλλήλων)
Α) ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
Β) ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ 29 ΕΩΣ 55 ΕΤΩΝ
Σχετικά με την ασφάλιση ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,
που μετά την αποχώρησή τους από την Τράπεζα,
δεν ακολουθεί ΑΜΕΣΗ συνταξιοδότηση από Προσυνταξιοδοτικό/Ειδικό Επικουρικό Ταμείο ή από
τον Κύριο Φορέα (ΙΚΑ) και μετά από την λήξη
του 6μήνου που δικαιούνται, από την ημερομηνία
αποχώρησής τους από την Τράπεζα:
Α) Εφ’ όσον είναι ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
από τον ΟΑΕΔ (δηλαδή εισπράττουν από τον
ΟΑΕΔ Επίδομα Ανεργίας, χρονικής διάρκειας 5
έως 12 μηνών, βάσει των σχετικών προϋποθέσεων του ΟΑΕΔ) ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ
ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥΣ στον Τομέα μας, για ΟΣΟ
ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΡΚΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ και
για 6 μήνες μετά τη λήξη αυτής, εφόσον η ημερομηνία έναρξης της, είναι εντός του 6μήνου από
την αποχώρηση από την Τράπεζα, υποβάλλοντας
στο Τμήμα Μητρώου α) σχετική Αίτηση, β) την
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ» από τον ΟΑΕΔ και
αντίγραφο των ενσήμων, που τυχόν πραγματοποίησαν σε άλλο Εργοδότη, μετά την αποχώρηση
από την Τράπεζα, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 50.
Β) Άνεργοι ηλικίας 29 έως 55 ετών, καλύπτονται για παροχές Ασθενείας σε Είδος (Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή περίθαλψη) από τον
Ασφαλιστικό τους Φορέα στον οποίο ασφαλίζονταν πριν τη διακοπή της εργασίας τους, εφόσον:
1. Έχουν πραγματοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε Ασφαλιστικού Οργανισμού 600 ημέρες εργασίας.
Το κατώτατο όριο των 600 ημερών εργασίας,
αυξάνεται ανά 100 ημέρες κάθε χρόνο μετά τη
συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας , μέχρι το 54ο έτος της ηλικίας.
2. Έχουν εγγραφεί ως άνεργοι στον ΟΑΕΔ, για
χρονικό διάστημα 12 τουλάχιστον συνεχών
μηνών, πριν από την ημερομηνία υπαγωγής
τους στην ασφάλιση του οικείου Ασφαλιστικού
Φορέα και κατέχουν Κάρτα Ανεργίας ανανεούμενη ανά τρίμηνα.
3. Δεν ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο, στο
Δημόσιο ή σε άλλο Ασφαλιστικό Οργανισμό.
Σε περίπτωση που ο άνεργος, έχει ασφαλιστεί
σε περισσότερους του ενός Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, θα καλυφθεί για παροχές ασθενείας
από τον Ασφαλιστικό Οργανισμό, στον οποίο έχει

ασφαλιστεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Η κάλυψη για παροχές Ασθενείας σε Είδος, ισχύει
για δύο χρόνια από την ημερομηνία υποβολής της
Αίτησης και εφόσον ο Ασφαλισμένος εξακολουθεί να παραμένει άνεργος.
Σχετικά δικαιολογητικά:
• Αίτηση για υπαγωγή στην ασφάλιση.
• Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
• Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, ότι ο αιτών είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα του, επί ένα συνεχές
δωδεκάμηνο, πριν από την υποβολή της Αίτησής
του για την υπαγωγή στην ασφάλιση.
• Αντίγραφο Κάρτας Ανεργίας, ανανεούμενη ανά
τρίμηνο, που θα προσκομίζεται στη συνέχεια ανά
6μηνο στο Τμήμα Μητρώου του Τομέα μας, μαζί
με σχετική βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, ότι εξακολουθεί ο δικαιούχος να είναι άνεργος, για τη συνέχιση της ασφάλισής του.
• Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου, με την οποία ο
Αιτών θα δηλώνει ότι είναι ανασφάλιστος, ότι μόλις αναλάβει εργασία θα το δηλώσει στον Τομέα
μας και ότι το ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ είναι ο Ασφαλιστικός
Φορέας με τα περισσότερα έτη ασφάλισης, για
τον Κλάδο Ασθενείας.
Σε περίπτωση ασφάλισης σε περισσότερους από
έναν Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, θα δηλώνονται όλοι οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί στους οποίους ο Αιτών ασφαλίστηκε και θα προσκομίζονται
οι σχετικές Βεβαιώσεις για το χρόνο ασφάλισής
τους στους Φορείς αυτούς.
Στην προαναφερόμενη περίπτωση, ο άνεργος θα
καλυφθεί για παροχές ασθενείας από τον Ασφαλιστικό Οργανισμό, στον οποίο έχει ασφαλιστεί
για το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
Το δικαίωμα για παροχές ασθενείας σε Είδος
ισχύει για δύο χρόνια. Αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης και λήγει με τη συμπλήρωση της διετίας, (με πιθανή παράταση αυτής, μετά από σχετική Υπουργική Απόφαση).
Σε περίπτωση που ο άνεργος, αναλάβει εργασία
πριν από τη λήξη της διετίας, το δικαίωμα για παροχές διατηρείται μέχρι τη θεμελίωση δικαιώματος παροχών από τον νέο Ασφαλιστικό του Φορέα και πάντως, όχι πέραν του εξαμήνου από την
ημερομηνία υπαγωγής του στην ασφάλιση.
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ		
Ο ΑΝ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ		
ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
Γ. ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Μ. ΣΚΩΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ No. 212
Υποβολή δικαιολογητικών, τα οποία αφορούν παραστατικά, που καταστράφηκαν
από την πυρκαγιά της 12ης Φεβρουαρίου 2012, που έπληξε το ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ
Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεών
μας, σχετικά με το θέμα της επικεφαλίδας και
για τελευταία φορά, παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι, δεν έχουν
αποστείλει ακόμα στο ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ φωτοαντίγραφα παραστατικών, που αφορούν έξοδα κηδείας ή επίδομα συμπαράστασης, που τα πρωτότυπά τους καταστράφηκαν από την πυρκαγιά της
12ης Φεβρουαρίου 2012 να τα αποστείλουν
στο ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Χαρ. Τρικούπη 6-810, 10679 Αθήνα), έτσι ώστε να ακολουθήσει
σχετικός έλεγχος, προκειμένου να εξοφληθούν,

μετά βέβαια από σχετική απόφαση του Υπουργείου. Η αποστολή των ως άνω φωτοαντιγράφων
θα συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του (της)
ασφαλισμένου (ης) ότι δεν έχει για την ίδια αιτία
εισπραχθεί χρηματικό ποσό από το ΤΑΥΤΕΚΩ ή
άλλο φορέα. Καταληκτική ημερομηνία αποστολής
των ανωτέρω φωτοαντιγράφων ορίζεται η 30η
Ιουνίου 2015.
Με εκτίμηση,
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

11

Το βήμα των συναδέλφων

ΧΙΟΥΜΟΡ
Ο πρωθυπουργός πήγε σένα χωριό και αφού ρώτησε τους
χωρικούς τι θέλουν, ρώτησε και ένα παιδί:
- Εσύ τι θέλεις;
- Παπούτσια
- Τι νούμερο;
- 43…
- Τι; 43; Μα είσαι πολύ μικρός.
- Ε, μέχρι να μου τα πάρετε εσείς, εγώ θα έχω μεγαλώσει!
Γυναίκα είναι αυτή που δίνει 357 ευρώ για προϊόντα περιποίησης προσώπου και στον άντρα της παίρνει το σαμπουάν
απ’ τα Lidl γιατί λέει το βρήκε σε προσφορά!!!

ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ
Μαύρο χιούμορ

Στο γιατρό

Δύο σκελετοί πηδούν το φράχτη ενός
νεκροταφείου και βρίσκουν μια μοτοσικλέτα. Την καβαλάνε αλλά λίγο πριν
ξεκινήσουν, ο ένας κατεβαίνει ξανά,
μπαίνει πάλι μέσα στο νεκροταφείο και
μετά από λίγο γυρίζει κουβαλώντας την
ταφόπλακα κάτω από τη μασχάλη του.

Ένας αδέξιος χειρουργός έκανε μια εγχείρηση, που πόνεσε τρομερά τον πελάτη του. Ο γιατρός για να δικαιολογηθεί
του λέει:

- Αυτή πάλι τι την θέλεις;
- Δεν ξέρεις ότι δεν πρέπει να κυκλοφορούμε χωρίς ταυτότητα;

Με πήραν για διαφήμιση σε γυμναστήριο…
– Αλήθεια; και τι θα κάνεις;;
– Το πριν…

ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΟΥ
Μια ρήση
Ο ασχολούμενος με την πολιτική οφείλει να έχει ως εφόδια την
ευελιξία μιας χορεύτριας και την ηθική μιας πόρνης.

Σωκράτης
Όταν ρωτήθηκε ποια πόλη διοικείται παράνομα είπε:
«Η πόλη στην οποία οι άρχοντες τοποθετούνται από οργανωμένα συμφέροντα.»
Του σ/φου Θεόδωρου Τρίγκα

Αν δεν καώ εγώ
αν δεν καείς εσύ
αν δεν καούμε εμείς
πώς θα γενούνε
τα σκοτάδια λάμψη!
Πόσο επίκαιρα είναι τούτα τα λόγια του μεγάλου Τούρκου επαναστάτη ποιητή Ναζίμ Χικμέτ. Σήμερα που από παντού μας πυροβολούν εμάς τους εργαζόμενους με ποικίλους τρόπους και με
τις ευλογίες της κυβέρνησης, των κάθε φύσης οργάνων της και
της Ε.Ε..
Με τον Τύπο που οργιάζει μαζί με την TV, με τρομοκράτηση του
κοσμάκη πως δεν θα πληρωθούν μισθοί και συντάξεις, ότι πηγαίνουμε για πτώχευση και καταστροφή. Με μια τηλεόραση που
αντί για ψυχαγωγία του κόσμου, αντί για ενημέρωση, αντί για
πολιτισμό, μας περιλούζει κάθε μέρα και νύχτα με σαβούρες και
εμετικές Αμερικάνικες σειρές για να αποκοιμηθούμε και να συνηθίσουμε στο τίποτα για να τα δεχτούμε όλα. Προσπάθεια να
τρομοκρατηθεί ο κόσμος ότι κινδυνεύουμε να τα χάσουμε όλα
αν δεν δεχτούμε αυτά που ζητούν οι δανειστές, αν δε συμβιβαστούμε με τα λίγα μέχρι να περάσει η κρίση. Ποια κρίση; Είναι
δική μας αυτή; Εμείς τη δημιουργήσαμε; Γιατί πληρώνει και θα
πληρώνει ο λαός; Ο μισθωτός, ο συνταξιούχος; Για τα κέρδη
των τραπεζιτών και πλουτοκρατών ματώνουμε, για αυτούς κάθε
μέρα υποφέρουμε.
Αυτός είναι κι ο λόγος που ταράχτηκε ο ΣΕΒ μετά τη μεγαλειώδη συγκέντρωση στο Σύνταγμα στις 11/06/2015 και ούτε λίγο
ούτε πολύ μας είπε ο Πρόεδρος του ότι είμαστε αχάριστοι και για
μας προσπαθούν.
Για αυτό το λόγο πρέπει να ξεσηκωθούμε, να σηκωθεί ο κόσμος
από τον καναπέ του και να βγει στο δρόμο. Να φωνάξει ότι δεν
θέλει άλλο σώσιμο και να απαιτήσει να πάρει πίσω όσα του στέρησαν, να δείξει την αποφασιστικότητά και τη δύναμή του.
Μόνο έτσι θα πετύχουμε, αξίζει ο κόπος να προσπαθήσουμε γιατί αν δεν αγωνιστούμε, αν δεν καούμε δεν θα ‘ρθει κανένας να
μας… σώσει!
Της σ/φου Φωτεινής Μητροπούλου

- Θα με περάσατε για χασάπη…
- Αχ γιατρέ μου κάθε άλλο. Οι χασάπηδες πρώτα σκοτώνουν και μετά γδέρνουν!
Του σ/φου Ν. Β. Σταθόπουλου

Το σχόλιο της Έφης
Ανάταση
Γύρισε σελίδα στο βιβλίο της αποτυχίας
και βούτηξε στο ροζ χρώμα της ελπίδας.
Πορεύσου προσδοκώντας την ευτυχία
μέσα από το γύρισμα της κάθε στιγμής.
Κάθε πρωί στολίσου με τα δικά σου τρυφερά αισθήματα-στολίδια, τόσο φτηνά
και τόσο ακριβά συνάμα.
Χαμογέλασε σ’ έναν άγνωστο και μοιράσου τον πόνο σου έστω και μ’ έναν
περαστικό.
Νιώσε χαρά για τη χαρά του διπλανού
σου και μοίρασε ευχές έστω και αν δεν
είναι μέρα γιορτής.

Άγγιξε με επιείκεια την πονεμένη ψυχή
και το άρρωστο σώμα του γείτονα.
Μάθε να ξεχνάς, να χαρίζεις συγγνώμη
και μην ξεχνάς να θυμάσαι μένοντας πιστός στα πιστεύω σου.
Μοίραζε τις σκέψεις σου χωρίς να φοβάσαι την κριτική των άλλων.
Κράτα κάθε μέρα ένα παράθυρο ανοικτό
στην αλήθεια και χάριζε απλόχερα την
ευγνωμοσύνη σου ζώντας απλά χωρίς
αμφισβήτηση.
Μην κοιτάς τον καπνό του χθες αλλά τη
λάμψη του σήμερα γιατί μόνον έτσι θα
νιώσεις την ανάταση!
Της σ/φου Έφης Ματθιοπούλου

IDIOT: Όποιος δεν ασχολείται
			

με τα κοινά είναι... ηλίθιος

Δεν ήταν νοητό στην αρχαία Ελλάδα κάποιος να
μην ασχολείται με τα κοινά ζητήματα της πόλης
του. Ήταν αδιανόητο!
Και εάν παρ’ ελπίδα, κάποιος είχε αποφασίσει να
μην ασχολείται με αυτά,
είχαν ένα ιδιαίτερο ρήμα
γι’ αυτόν, το ρήμα ιδιωτεύω, που σήμαινε «δεν
ασχολούμαι με τα κοινά»,
«είμαι ιδιώτης», «ασχολούμαι μόνο με τις δικές
μου υποθέσεις», «δεν
αναμειγνύομαι στα δημόσια πράγματα».
Το ρήμα απαντάται στον
Πλάτωνα
(«Πολιτεία»
579c).
Αυτόν τον άνθρωπο,
όμως, τον ιδιώτη, δεν τον
είχαν σε μεγάλη εκτίμηση,
γιατί δεν μπορούσαν να

εννοήσουν πώς είναι δυνατόν να μην τον ενδιαφέρουν τα κοινά πράγματα για
την πόλη του, αφού αυτά θα
έχουν άμεση επίπτωση στη
ζωή του και την ποιότητα
αυτής.
Έτσι σιγά-σιγά το επίθετο
ιδιώτης κατέληξε να σημαίνει άνθρωπο χαμηλού
επιπέδου και νοημοσύνης, αδιάφορο και νωθρό,
ενώ και στην ψυχιατρική
υπάρχει ο χαρακτηρισμός
ιδιώτης, που σημαίνει τον
πάσχοντα εξ ιδιωτείας (=
πλήρους διανοητικής ανεπαρκείας). Από το ιδιώτης
έφτιαξαν οι ξένοι ληστές
της γλώσσας μας, τη λέξη
idiot που σημαίνει ηλίθιος.
Του σ/φου
Απόστολου Νικολάου

Υπενθύμιση
Όπως είχε επισημάνει ο Πρόεδρός μας στο 1ο φύλλο της εφημερίδας μας, θα καταχωρούνται κείμενα συναδέλφων στη στήλη «Το Βήμα των Συναδέλφων», τα οποία θα είναι
ενυπόγραφα και θα κινούνται στα πλαίσια της δεοντολογίας και μακράν πολιτικής σκοπιμότητας.
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Από το Newsletter
No 73/2.4.2015 ξεχωρίζουν
οι κάτωθι ειδήσεις:

Newsletters

Από το Newsletter No 74/30.4.2015
ξεχωρίζει η κάτωθι είδηση:

• Το 44,8% των συνταξιούχων (1.189.396
από 2.654.784) παίρνουν συντάξεις κάτω από
το σταθερό όριο της σχετικής φτώχειας των
665 ευρώ, όπως ορίζεται από τα στοιχεία του
2013 της ΕΛΣΤΑΤ.
• ΕΤΕΑ - ΕΤΑΤ: Οι συνάδελφοι που έχουν
υποβάλλει αίτηση στο ΙΚΑ για την έκδοση κύριας σύνταξης από 1/6/2013 μέχρι σήμερα
και δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στο
ΕΤΕΑ αίτηση εγγραφής για τη χορήγηση επικουρικής σύνταξης. Την αίτηση έγγραφής έχουν
προμηθευτεί από το ΕΤΑΤ (κ. Σπυρόπουλο).
Προκειμένου να εξασφαλίσουν την έναρξη της
επικουρικής σύνταξής τους από την ημερομηνία
αποχώρησής τους, οι συνάδελφοι της περιφέρειας θα συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής,
θα την αποστείλουν με εταιρεία ταχυμεταφοράς
(courier) στο ΕΤΕΑ, υπόψη κ. Ι. Σπυρόπουλου,
για την έγκαιρη προετοιμασία του φακέλου του
στο ΕΤΕΑ.

ΣτΕ: Συνταγματική η περικοπή των δώρων
των συνταξιούχων
Συνταγματική έκρινε το Α’ Τμήμα του Συμβουλίου της
Επικρατείας, την περικοπή των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος θερινής άδειας
των συνταξιούχων, εκτός του ΟΓΑ.
Οι Σύμβουλοι της Επικρατείας απέρριψαν τους ισχυρισμούς των συνταξιούχων, κρίνοντας ότι οι περικοπές των επιδομάτων έγιναν στο πλαίσιο σειράς
νομοθετικών μέτρων λιτότητας και απέβλεπαν στον
περιορισμό των δαπανών της γενικής κυβέρνησης, ο
οποίος θα συνέβαλε στην μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος της χώρας.
Υποστήριξαν ακόμη, ότι οι περικοπές δεν είναι αντίθετες στην Διεθνή Σύμβαση «περί του Ευρωπαϊκού
Κώδικα Κοινωνικής Ασφαλείας.»
Σημειώνεται, ότι ο πρόεδρος του Τμήματος Νίκος
Σακελλαρίου μειοψήφησε υποστηρίζοντας ότι οι περικοπές των επιδομάτων των συνταξιούχων είναι
αντίθετες στο Σύνταγμα και την ΕΣΔΑ.
Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνταξιούχων ΔΕΗ,
το Πανελλήνιο Σωματείο Συνταξιούχων Εργατοϋ-

Από το Newsletter
No 77/21.5.2015

Από το Newsletter No 75/7.5.2015
ξεχωρίζουν οι κάτωθι ειδήσεις:

ξεχωρίζει η κάτωθι ειδήση:
Σας ενημερώνουμε ότι η αγωγή των μελών
του ΔΣ του Συλλόγου μας κατά της Alpha Bank
για τη σύμβαση του 1981, που είχε προσδιορισθεί για τις 15-5-2015 θα συζητηθεί σε
μεταγενέστερη δικάσιμο λόγω νομολογιακών
εξελίξεων που πρέπει να μελετηθούν από το
νομικό μας επιτελείο. Η νέα δικάσιμος είναι
15/1/2016.

Από το Newsletter
No 78/28.5.2015
ξεχωρίζουν οι κάτωθι
ειδήσεις:
Αντισυνταγματική έκρινε η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου την εισφορά αλληλεγγύης,
αποκάλυψε ο αντιπρόεδρος της Βουλής και
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Μητρόπουλος
- αποκάλυψη που επιβεβαιώθηκε και προκάλεσε νέους πονοκεφάλους στην κυβέρνηση.
ΔΙΑΒΗΜΑ ΤΗΣ ΟΤΟΕ & ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΤ

• Πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου συνάντηση στα γραφεία της ΟΤΟΕ με την Γραμματέα Ασφαλιστικού της Ομοσπονδίας κα Βάσω
Βογιατζοπούλου, προκειμένου να συζητήσουμε τα
τεκταινόμενα στο χώρο του ΕΤΑΤ. (σελ. 3)
• Ο Σύλλογος απέκτησε σελίδα στο facebook με
σκοπό την προβολή συνταξιοδοτικών θεμάτων,
που αφορούν αποκλειστικά τους συνταξιούχους
Alpha Bank, μισθολογικά, νομικά, φορολογικά,
απασχόλησης συνταξιούχων, αποζημιώσεων απόλυσης, εφάπαξ παροχών, υγείας, λοιπά συναφή
θέματα και προτάσεις για την επίλυση τους. (Σύλλογος Συνταξιούχων Άλφα Τράπεζας)
• Το ΔΣ του Συλλόγου προετοιμάζεται πυρετωδώς για το δικαστήριο της 15/5 με την Τράπεζα
με θέμα την αποκατάσταση των απωλειών από της
βάρβαρες περικοπές που έχουν γίνει μέχρι τώρα.
• Αντισυνταγματικές έκρινε το ΣτΕ όλες τις μειώσεις σε κύριες κι επικουρικές συντάξεις, την κατάργηση των δώρων, από το 2012 και μετά, καθώς
και τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Την αποκάλυψη έκανε, μιλώντας στον ΑΝΤ1, ο βουλευτής
του ΣΥΡΙΖΑ και αντιπρόεδρος της Βουλής, Αλέξης
Μητρόπουλος. Η απόφαση, που αναμένεται να δημοσιευθεί σύντομα, σύμφωνα με τον κ. Μητρόπου-

παλλήλων Εταιρειών Πετρελαίου και Υγραερίου, ο
Σύλλογος Συνταξιούχων Αγροτικής Ανάπτυξης, η
Ομοσπονδία Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος, το Σωματείο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ, αλλά και συνταξιούχοι
που υποστήριζαν ότι οι περικοπές των επιδομάτων
είναι αντισυνταγματικές και προσκρούουν στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Κέρδος online

λο έχει οριστικό χαρακτήρα. Το θέμα εξετάστηκε
μετά από προσφυγή περίπου 100 συνταξιούχων
στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η απόφαση αφορά περίπου 3 εκατομμύρια συνταξιούχους και το
δημοσιονομικό κόστος ανέρχεται σε περισσότερα
από 2 δισ. ευρώ, όπως είπε ο κ. Μητρόπουλος. Ο
αντιπρόεδρος της Βουλής συμπλήρωσε, πάντως,
ότι η απόφαση αυτή αποτελεί ένα ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο στα χέρια της κυβέρνησης.

Από το Newsletter No 76/14.5.2015
ξεχωρίζουν οι κάτωθι ειδήσεις:
Νέες συμφωνίες και επεκτάσεις συμφωνιών με:
• ΙΑΤΡΙΚΟ Π. Φαλήρου, ΙΑΤΡΙΚΟ Περιστερίου,
ΙΑΤΡΙΚΟ Ψυχικού (Απολλώνιο) για απορρόφηση
του 20% της συμμετοχής μας.
• ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Θεσσαλονίκης με απορρόφηση 10% της συμμετοχής μας.
• ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ με απορρόφηση 20% της
συμμετοχής μας.
• ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Αθηνών (Ασκληπιού) με
απορρόφηση 20% της συμμετοχής μας και απορρόφηση 5% της συμμετοχής μας στις εξετάσεις
δηλ. στην πραγματοποίηση εξετάσεων η συμμετοχή μας από 15% είναι 10%.
• Τα Εξεταστικά Κέντρα «ΔΙΑΓΝΩΣΗ» με δυνα-

τότητα χωρίς παραπεμπτικά να έχουμε συμμετοχή
15% στις τιμές του Κρατικού Τιμολογίου
(ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ Νο 1)
Πραγματοποιήθηκε στις 6/5/2015 η συνάντηση
του ΔΣ με τον Γεν. Γραμματέα του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Γ. Ρωμανιά με θέματα συνταξιοδοτικού περιεχομένου. (σελ. 3)
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Νομικό βήμα
ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ 1981
Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι Ειρηνοδικείο Αθηνών έκανε δεκτές δύο αγωγές συναδέλφων μας κατά της Τράπεζας με αίτημα την επιδίκαση του
μηνιαίου βοηθήματος τους για το διάστημα 1992-1997, το οποίο δεν
κατέβαλε το ΤΑΠΤΠ με επίκληση του Ν. 1902/90.
Μεταξύ άλλων οι αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών, αναγνωρίζουν την ευθύνη της Τράπεζας που απορρέει από την από 28.7.1981
σύμβαση με το ΤΑΠΤΠ και το Σύλλογο Προσωπικού και δέχονται ότι
αυτή είναι καθαρά συμβατική και ανεξάρτητη από την ευθύνη του
Ταμείου. Επίσης τονίζεται στην απόφαση ότι η σύμβαση δεν είναι εγγυητική, αλλά ενοχική αμφοτεροβαρής σύμβαση υπέρ τρίτου και συνεπώς οι ασφαλισμένοι έχουν αυτοτελή απαίτηση κατά της Τράπεζας
με την διάταξη του άρθρου 412 ΑΚ.
Επίσης, με τις αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Αθηνών γίνεται δεκτό ότι
με την αμφοτεροβαρή σύμβαση του 1981, η Τράπεζα ανέλαβε την
υποχρέωση να καλύπτει στο διηνεκές την απρόσκοπτη λειτουργία
του κανονισμού συντάξεων και παροχών του Ταμείου Αλληλοβοηθείας.
Οι ανωτέρω θέσεις του Ειρηνοδικείου για τις δεσμεύσεις της Τράπεζας από τη σύμβαση του 1981 προσδιορίζονται αναλυτικά και στην
αγωγή του Συλλόγου και μελών του Δ.Σ. του σωματείου μας η οποία
συζητείται τον Ιανουάριο του 2016. Επίσης η εμπεριστατωμένη επιχειρηματολογία μας για τις δεσμεύσεις της Τράπεζας που απορρέουν
από τη σύμβαση του 1981 έχει πλήρως αναπτυχθεί σε σχετικές ανακοινώσεις μας καθώς και στις συγκεντρώσεις που έγιναν στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ από το νομικό επιτελείο του Συλλόγου.
Χαιρετίζουμε τις θετικές απόψεις των αποφάσεων του Ειρηνοδικείου και
σας καλούμε όλους να μας στηρίξετε στους ιδιαίτερα δύσκολους καιρούς.
Συνάδελφοι,
Για να στεφθεί με επιτυχία η προσπάθειά μας στις χρονοβόρες και με
μεγάλο κόστος σχετικές διαδικασίες, απαιτείται γενική συστράτευση,
ώστε συσπειρωμένοι και απερίσπαστοι να αγωνιστούμε σθεναρά με
κάθε μορφή πάλης, για να αποδεχθεί η Διοίκηση της Τράπεζας τις παραπάνω θέσεις μας και να μας καταβάλει τις μέχρι σήμερα αξιώσεις
μας που απορρέουν από τη σύμβαση 1981 και βεβαίως να δεσμευθεί
ότι θα καλύπτει στο διηνεκές τις εκάστοτε προκύπτουσες διαφορές
από τις μειώσεις των συντάξεων μας.
Είναι ευνόητο ότι θα σας ενημερώνουμε για κάθε εξέλιξη.
Ελένη Μωραΐτη
Α’ Αντιπρόεδρος

Σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ
Με την υπ΄αριθμ. 2287/2015 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ κρίθηκαν αντισυνταγματικές οι μειώσεις των κύριων και των επικουρικών συντάξεων που
επιβλήθηκαν με τους Ν.4051/2012 και 4093/2012 (βλέπετε σκέψεις 23-24
σελ.56-61).
Στη σκέψη 26 (σελ. 70) αναλύονται οι λόγοι για τους οποίους το Δικαστήριο
έκρινε ότι οι συνέπειες της αντισυνταγματικότητας των ως άνω διατάξεων θα
επέλθουν μετά τη δημοσίευση της απόφασης και επομένως - σύμφωνα με την
απόφαση - δεν μπορεί να γίνει επίκληση της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων αυτών για τη θεμελίωση αποζημιωτικών αξιώσεων άλλων συνταξιούχων
που αφορούν περικοπείσες, βάσει των εν λόγω διατάξεων, συνταξιοδοτικές παροχές τους για χρονικά διαστήματα προγενέστερα του χρονικού σημείου δημοσιεύσεως της απόφασης. Η διαγνωσθείσα αντισυνταγματικότητα θα έχει αναδρομικό χαρακτήρα μόνο για τους ενάγοντες και για όσους έχουν ασκήσει ένδικα
μέσα ή βοηθήματα μέχρι το χρόνο δημοσιεύσεως της αποφάσεως.(10-6-2015)
Τέλος, στις σελίδες 71-74 της απόφασης αναφέρεται η ιδιαίτερα αιτιολογημένη
μειοψηφία 6 Συμβούλων της Επικρατείας οι οποίοι υποστήριξαν ότι δεν είναι
συνταγματικά ανεκτός ο γενικός αποκλεισμός της δυνατότητας προσώπων να
επιδιώξουν και να επιτύχουν δια των δικαστηρίων αποκατάσταση προκληθείσης
ζημίας (και μάλιστα συνέπεια παραβάσεως του Συντάγματος). Ακόμη υποστήριξαν ότι απόφαση του ΣτΕ επί πιλοτικής δίκης, με την οποία διάταξη νόμου κρίνεται αντισυνταγματική, δεν μπορεί να δεσμεύσει ως προς τον περιορισμό της
χρονικής εκτάσεως των αποτελεσμάτων τον δικαστή ο οποίος θα επιληφθεί στο
μέλλον αγωγής αποζημιώσεως θεμελιούμενης στην εν λόγω αντισυνταγματικότητα διότι τούτο θα ισοδυναμούσε με επιβολή υποχρεώσεως στον δικαστή να
εφαρμόσει νόμο αντισυνταγματικό κατά παράβαση του άρθρου 87 παρ. 2 Σ.
Γεωργία Φιλιπποπούλου,
Δικηγόρος

15/5/2015: Αναβολή αγωγής μελών του
Συλλόγου κατά της Τράπεζας
Σας ενημερώνουμε ότι η αγωγή
των μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου
μας κατά της ALPHA BANK για τη
σύμβαση του 1981, που είχε προσδιορισθεί για τις 15/5/2015 θα
συζητηθεί σε μεταγενέστερη δικάσι-

μο λόγω νομολογιακών εξελίξεων
που πρέπει να μελετηθούν από το
νομικό μας επιτελείο.
Η νέα ημερομηνία της δίκης προσδιορίσθηκε για την 15/1/2016.

Σχετικά με τις αγωγές κατά ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑ
Παρά τις προσπάθειές μας δυστυχώς δεν κατέστη δυνατή η έγκαιρη
κατάθεση των αγωγών μας κατά του
ΕΤΑΤ στα διοικητικά δικαστήρια, δεδομένου ότι στις 10.6.2015, ημέρα
κατά την οποία συγκεντρώθηκαν τα
δικαιολογητικά από τα ενδιαφερόμενα μέλη σας, δημοσιεύθηκαν οι
αναμενόμενες αποφάσεις του ΣτΕ.
Παρόλο που οι αγωγές μας όπως
γνωρίζετε ήταν έτοιμες το βράδυ της
10ης Ιουνίου 2015 και είχε προγραμματιστεί η κατάθεσή τους για το
πρωί της 11.6.2015, μεσολάβησε
η δημοσίευση των αποφάσεων του
ΣτΕ με τις οποίες περιορίσθηκε η
αναδρομικότητα των συνεπειών της
αντισυνταγματικότητας των διατάξεων για τις περικοπές των συντάξεων. Ειδικότερα, με τις αποφάσεις του
ΣτΕ κρίθηκε ότι μετά από στάθμιση
του δημοσίου συμφέροντος, αναφερόμενου στην οξυμένη δημοσιονομική κρίση και στην κοινώς γνωστή
ταμειακή δυσχέρεια του ελληνικού
Κράτους, οι συνέπειες της αντισυνταγματικότητας των επίμαχων δια-

τάξεων των νόμων 4051/2012 και
4093/2012 ως προς τις περικοπές
των κύριων και επικουρικών συντάξεων θα επέλθουν μετά τη δημοσίευση των αποφάσεων του ΣτΕ. Ως εκ
τούτου η αντισυνταγματικότητα των
ως άνω διατάξεων θα έχει αναδρομικό χαρακτήρα μόνον για όσους είχαν
ασκήσει ένδικα μέσα μέχρι τη δημοσίευση των αποφάσεων του ΣτΕ, δηλαδή μέχρι τις 10.6.2015, ενώ δεν
θα μπορεί να γίνει επίκληση της αντισυνταγματικότητας των διατάξεων
αυτών για τη θεμελίωση αποζημιωτικών αξιώσεων άλλων συνταξιούχων
που αφορούν συνταξιοδοτικές παροχές που περικόπηκαν με βάση τις διατάξεις αυτές για χρονικά διαστήματα
προγενέστερα της 10.6.2015.
Κατόπιν της εξέλιξης αυτής η προσπάθειά μας να προλάβουμε τη δημοσίευση των αποφάσεων του ΣτΕ
δεν ευδοκίμησε και οι δυνατότητές
μας να στραφούμε κατά του ΕΤΑΤ
περιορίστηκαν σημαντικά. Βέβαια
στις αποφάσεις του ΣτΕ υπήρξε και
άποψη της μειοψηφίας, σύμφωνα

με την οποία σε περίπτωση ζημίας
που προκλήθηκε από την εφαρμογή
αντισυνταγματικού νόμου, ο αποκλεισμός με δικαστική απόφαση της
δυνατότητας οποιουδήποτε ζημιωθέντος προσώπου, πέραν εκείνων που
έχουν ήδη ασκήσει σχετικές αγωγές,
να επιδιώξει δικαστικώς με αγωγή
την αποκατάσταση της ζημίας του,
αντίκειται σε θεμελιώδεις συνταγματικές αρχές και διατάξεις καθώς και
σε διατάξεις της ΕΣΔΑ και νόμων.
Ενόψει της άποψης αυτής της μειοψηφίας της Ολομέλειας του ΣτΕ μπορούμε να προχωρήσουμε έστω και
τώρα στην κατάθεση των αγωγών
μας κατά του ΕΤΑΤ, προσδοκώντας –
με μικρότερες ασφαλώς πιθανότητες
– να κριθεί και πάλι το παραπάνω ζήτημα της αναδρομικότητας υπέρ των
απόψεων της σημερινής μειοψηφίας
και υπέρ των θέσεών μας, ώστε να
δικαιωθείτε αναδρομικά και να σας
επιστραφούν από το ΕΤΑΤ οι μειώσεις της σύνταξής σας.
Με βάση τις παραπάνω σκέψεις θεωρούμε πως έχουμε υποχρέωση να

θέσουμε υπόψη σας το ενδεχόμενο
και τη δυνατότητα που έχουμε να συνεχίσουμε τη δικαστική διαδικασία
και κατά του ΕΤΑΤ – ΕΤΕΑ ενώπιον
των διοικητικών δικαστηρίων, έστω
και με μικρότερες πλέον πιθανότητες
επιτυχίας. Η τελική επιλογή ανήκει σε
καθένα από τα μέλη σας.
Οι παραπάνω εξελίξεις ασφαλώς δεν
επηρεάζουν στο ελάχιστο τον δικαστικό αγώνα μας κατά της Τράπεζας
με αίτημα, σε εφαρμογή της σύμβασης του 1981, την καταβολή κάθε
ποσού μείωσης των επικουρικών συντάξεών σας, ο οποίος συνεχίζεται.
Θα είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε
περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.
Γεωργία Φιλιπποπούλου
Δικηγόρος
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Μήπως βλέπετε θολά; Όλες οι αιτίες

O καταρράκτης είναι μια ιδιαίτερα
συχνή πάθηση του οφθαλμού που
συναντούμε σε άτομα συνήθως άνω
των 60 ετών και που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την όραση.
Πως θα καταλάβουμε ότι έχουμε
καταρράκτη; Πως βλέπει κάποιος με
καταρράκτη; Μπορεί να θεραπευτεί;
Και εάν ναι πως;
Στο επιστημονικό άρθρο που ακολουθεί θα ενημερωθείτε πλήρως για
την πάθηση των ματιών που λέγεται
καταρράκτης.
Για να κατανοήσουμε τι είναι ο καταρράκτης, είναι χρήσιμο να καταλάβουμε με απλό τρόπο πως λειτουργεί
ο οφθαλμός. Φανταστείτε ότι το μάτι
έχει το σχήμα μίας μπάλας. Το φως
εισέρχεται από μπροστά μέσω της
κόρης και καταλήγει στο πίσω μέρος
του ματιού, στον αμφιβληστροειδή.
Στη συνέχεια μέσω πολύπλοκων
διεργασιών που γίνονται στον εγκέφαλο δημιουργείται η εικόνα που
βλέπουμε.
Ακριβώς πίσω από την κόρη βρίσκεται ο ΦΑΚΟΣ του ματιού. Φυσιολογικά, ο φακός του ματιού είναι διαφανής.
Στην περίπτωση που ο φακός του
ματιού αρχίζει και θολώνει – και

αυτό συνήθως συμβαίνει
με την πρόοδο της ηλικίας – εμποδίζει το φως
να φτάσει στον αμφιβληστροειδή. Έτσι, τα αντικείμενα που βλέπουμε
είναι θολά. Η κατάσταση
αυτή, η θόλωση δηλαδή
του φακού του ματιού,
ονομάζεται ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ.

Πότε θα καταλάβετε εάν
έχετε καταρράκτη;
Τα κυριότερα ενοχλήματα που θα
έχετε είναι:
 Σταδιακή θόλωση της όρασης.
Με άλλα λόγια, η εικόνα των αντικειμένων που βλέπετε, γίνεται με
την πάροδο του χρόνου, όλο και πιο
θολή.
 Μπορεί να βλέπετε αντανακλάσεις γύρω από τα αντικείμενα, ιδίως
το βράδυ.
 Μπορεί επίσης να εμφανισθεί αύξηση της μυωπίας, κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι τα γυαλιά που έχετε
(εάν έχετε) εδώ και καιρό, παύουν
να είναι χρήσιμα.
 Καθώς ο καταρράκτης προχωράει (όταν ο φακός δηλαδή του ματιού
σας γίνεται ολοένα και πιο θολός),
οι καθημερινές σας δραστηριότητες
όπως για παράδειγμα το διάβασμα, η
οδήγηση και το ράψιμο γίνονται σιγά
σιγά , όλο και πιο δύσκολες
Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι παρόμοια προβλήματα στην όραση
μπορεί να οφείλονται και σε άλλες
παθήσεις του ματιού. Επιπρόσθετα,
θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι
η παρουσία καταρράκτη συνδυάζε-

ται πολλές φορές με άλλες σοβαρές
παθήσεις του ματιού, που μάλιστα
εμφανίζονται στην ίδια ηλικία με
αυτή που μπορεί να παρουσιασθεί
ο καταρράκτης. Ο γιατρός σας μετά
από την απαραίτητη εξέταση, θα πρέπει να σας πει αν η δυσκολίες που
έχετε οφείλονται μόνο στην ύπαρξη
καταρράκτη και όχι σε κάποια άλλη
πάθηση.

Ποια είναι η θεραπεία του
καταρράκτη;
Ο καταρράκτης αντιμετωπίζεται με
χειρουργική επέμβαση. Ο γιατρός
που θα αναλάβει την ευθύνη της
επέμβασης, θα αφαιρέσει τον θολωμένο φακό του ματιού σας και
στη θέση του θα τοποθετήσει έναν
ειδικό συνθετικό φακό. Η επέμβαση
γίνεται συνήθως με σταγόνες, χωρίς
να χρειασθεί αναισθησία με ένεση.
Μετά την επέμβαση, αφού ο γιατρός
εξετάσει το χειρουργημένο μάτι σας
και δώσει τις κατάλληλες οδηγίες,
μπορείτε να επιστρέψετε στο σπίτι
σας την ίδια μέρα.
Η επέμβαση γίνεται με Λέιζερ
(Laser);
Στο θέμα αυτό υπάρχει συχνά παραπληροφόρηση. Ο καταρράκτης – σε
όλο τον κόσμο – γίνεται με ΥΠΕΡΗΧΟΥΣ και η μέθοδος είναι γνωστή
ως φακοθρυψία.
Ωστόσο, θα πρέπει να γνωρίζετε
ότι κατά τη διάρκεια της επέμβασης
είναι σημαντικό να στηριχθεί ο ειδικός φακός που μπαίνει στο μάτι σε
μια πολύ λεπτή μεμβράνη του ματιού
σας. Μετά την επέμβαση, σε κάποιο
χρονικό διάστημα (συνήθως 1- 2
χρόνια), η μεμβράνη αυτή μπορεί να

θολώσει και έτσι να αρχίζει να μειώνεται η όρασή σας και να αισθάνεστε
όπως αισθανόσασταν πριν την επέμβαση του καταρράκτη.
Η κατάσταση αυτή ονομάζεται δευτερογενής καταρράκτης (ή αλλιώς
θόλωση του οπισθίου περιφακίου).
Η θεραπεία στην περίπτωση αυτή γίνεται εύκολα με ειδικό Laser, χωρίς
να χρειασθεί χειρουργική επέμβαση.
Πότε θα πρέπει να κάνετε επέμβαση,
εάν πάσχετε από καταρράκτη;
Παλαιότερα υπήρχε η άποψη ότι ο
καταρράκτης θα πρέπει να ωριμάσει
πρώτα για να χειρουργηθεί. Με τα
χρόνια και με την ανάπτυξη νέων τεχνικών στη χειρουργική του καταρράκτη, αυτό έχει αλλάξει.
Ο καταρράκτης θα πρέπει να χειρουργείται όταν ελαττώνει την όραση και περιορίζει τις καθημερινές
δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα το διάβασμα, την οδήγηση και το
ράψιμο. Συνεπώς ο χρόνος που θα
πρέπει να γίνει η επέμβαση, εξαρτάται από τις ανάγκες του κάθε ατόμου.
Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι απαραίτητο να ωριμάσει ο καταρράκτης,
για να αφαιρεθεί. Μάλιστα πολλές
φορές, όταν περιμένει κανείς να
ωριμάσει ο καταρράκτης, ο φακός
του ματιού γίνεται σκληρός. Αυτό
έχει ως αποτέλεσμα να αυξάνεται ο
κίνδυνος των επιπλοκών κατά την
επέμβαση. Για το λόγο αυτό είναι
προτιμότερο να γίνεται η επέμβαση
του καταρράκτη όταν ο φακός του
ματιού σας δεν είναι ιδιαίτερα σκληρός.
Ευαγγελία Καρκαλέτση,
Χειρουργός Οφθαλμίατρος

Συμβουλές για να προστατεύεστε τη μέση σας!

Ο πόνος στη μέση είναι ένα συχνό
φαινόμενο για το οποίο πολλοί άνθρωποι καταφεύγουν στο γιατρό. Οι
καθημερινές συνήθειες μπορεί να
καταπονήσουν αρκετά τη μέση σας
και να χειροτερεύουν την κατάστασή

σας. Διαβάστε στο επιστημονικό άρθρο που ακολουθεί πως πρέπει να
προστατεύετε τη μέση σας.
Οι πόνοι στη μέση έχουν γίνει πιο
συχνοί από ποτέ. Στην πραγματικότητα, περίπου 60-90% των αν-

θρώπων θα βιώσουν στη ζωή τους
τουλάχιστον ένα τραυματισμό στη
μέση τους. Σε πολλές περιπτώσεις,
η κατάσταση αυτή θα γίνει χρόνια
και ίσως απαιτήσει χειρουργική
επέμβαση.
Παρ ‘όλα αυτά, οι περισσότεροι εξακολουθούν να αδιαφορούν για τις
επιπτώσεις που έχει στη μέση τους
ο τρόπος ζωής τους.
Είναι αλήθεια, ότι σχεδόν όλα όσα
κάνετε απαιτούν τη χρήση της μέσης σας. Ο τρόπος που κοιμάστε ή
κάθεστε, τι τρώτε, ή ακόμα και η διαχείριση των συναισθηματικών σας
εντάσεων μπορεί να έχουν αντίκτυπο στη μέση.
Αν έχετε ένα κρεβάτι, που δεν προσφέρει αρκετή υποστήριξη στη μέση
σας, θα μπορούσε να είναι ο λόγος
για τον οποίο ξυπνάτε με άκαμπτη ή
πονεμένη πλάτη. Διαλέξτε λοιπόν,
με φροντίδα το στρώμα που ταιριάζει

στις ανάγκες σας.
Ακόμα και απλές, καθημερινές κινήσεις, όπως το βούρτσισμα των δοντιών σας, το πλύσιμο των πιάτων,
πώς σηκώνεστε από το κρεβάτι ή
τον καναπέ, πώς σκύβετε για να βάλετε τα παπούτσια σας ή ακόμη και
πώς κάθεστε στο αυτοκίνητο μπορεί
να επιβαρύνει τη μέση σας.
Είναι σημαντικό να μάθετε να κάνετε όλες αυτές τις συχνές κινήσεις
με προσοχή και ευελιξία χωρίς να
τραυματίζετε τη μέση. Ακολουθείστε
ασκήσεις διατάσεων, κάντε γιόγκα,
πιλάτες για να ενδυναμώσετε τους
μύες των ισχίων σας και προσέξτε
τον τρόπο που μετακινείτε ή σηκώνετε αντικείμενα.
Χριστίνα Ι. Μπουντούρη,
Γενική – Οικογενειακή Ιατρός,
iatropedia
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Πέντε μυστικά για
να μείνετε υγιείς!
Δεν είναι όνειρο απατηλό η διατήρηση της καλής υγείας. Υπάρχουν απλά μυστικά τα οποία αν τα
τηρήσουμε ευλαβικά μπορούν να
διασφαλίσουν καλή υγεία μέχρι τα
βαθιά γεράματα.
Ποια είναι τα βήματα για μια υγιή
ζωή
Νερό και πάλι νερό
Ο ανθρώπινος οργανισμός δεν
χρειάζεται μόνο το οξυγόνο αλλά
και το νερό. Η σωστή ενυδάτωση
του αποτελεί σημαντικό παράγοντα
για την καλύτερη λειτουργία και
απόδοση του οργανισμού. Επιβάλλεται να πίνετε οκτώ με δέκα ποτήρια νερό την ημέρα.
Τροφή
Δώστε προσοχή στη διατροφής σας
ώστε να διατηρείτε ένα υγιές σωματικό βάρος.
Καταναλώστε υγιεινές τροφές
όπως είναι τα φρούτα τα λαχανικά

και τα δημητριακά ολικής αλέσεως.
Βιταμίνες
Μην παραμελείτε τις βιταμίνες αφού
ο οργανισμός αν έχει έλλειψη σε βιταμίνες το ανοσοποιητικό σύστημα
δε μπορεί να λειτουργήσει σωστά.
Κάντε Τσεκ απ
Προσπαθήστε να είστε συνεπείς με
τα ιατρικά σας ραντεβού. Τουλάχιστον μια φορά το χρόνο κάντε τα
τσεκ απ, που απαιτούνται ώστε να
προλάβετε κάποιο πρόβλημα υγείας
πριν την εκδήλωσή του.
Ασκηθείτε
Δεν υπάρχει επιστημονική έρευνα,
η οποία να μην αποδεικνύει τα οφέλη της άσκησης στην υγεία.
Σηκωθείτε από τον καναπέ και ξεκινήστε να αθλείστε ή ακόμη και να
περπατήστε. Τη διαφορά στην υγεία
σας θα τη δείτε αμέσως.
www.webmd.com

Σηκωθείτε από τα γραφεία!
Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της σημερινής εποχής που έχουν
αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία
του σύγχρονου ανθρώπου είναι η
καθιστική εργασία στο γραφείο.
«Σηκωθείτε κάθε μισή ώρα από το
γραφείο σας και περπατήστε, σταθείτε όρθιοι, κινηθείτε» είναι η συμβουλή και η ανάλογη εκστρατεία στη
Βρετανία μετά από διαπιστώσεις ότι
πολλά ιατρικά προβλήματα, κυρίως
καρδιαγγειακά, οφείλονται στην καθιστική εργασία. Όπως επισημαίνει
ο Δρ. Μάικ Λούσμορ του University
College Hospital, η έλλειψη κίνησης
αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αιτίες προβλημάτων υγείας και
η συμβουλή του είναι ότι πρέπει να
αλλάξει ο τρόπος που εργαζόμαστε
στα γραφεία και όλοι να έχουν την
δυνατότητα περισσότερης κίνησης
αλλά και κάποιας ορθοστασίας τις
ώρες που εργάζονται.
Μελέτη με την συμμετοχή 2.000
εργαζομένων σε γραφεία στην
Βρετανία έδειξε ότι το 37% των
ανδρών και το 45% των γυναικών
είναι όρθιοι λιγότερο από 30 λεπτά

Ποιές τροφές κάνουν
καλό στα μάτια;
Τα μάτια, όπως και κάθε άλλο όργανο του ανθρώπινου σώματος,
χρειάζονται φροντίδα και περιποίηση προκειμένου να λειτουργούν
σωστά. Εκτός από τα γυαλιά ηλίου
η σωστή διατροφή είναι απαραίτητη
για την καλή όραση και την προστασία των ματιών. Διαβάστε στο
επιστημονικό άρθρο που ακολουθεί
ποιες τροφές κάνουν καλό στα μάτια σας.
H φροντίδα των ματιών μας είναι
σημαντική. Δοκιμάστε αυτές τις τροφές για να τα κρατήσετε την όρασή
σας σε άριστη κατάσταση.
Εδώ είναι έξι από τις καλύτερες τροφές για την υγεία των ματιών σας.
1. Η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη είναι αντιοξειδωτικά που προστατεύουν τα υγιή κύτταρα και είναι πλούσια στο σπανάκι και το λάχανο. Έχει
αναφερθεί ότι δρουν σαν «εσωτερικά γυαλιά ηλίου». Έχουν επίσηςβιταμίνη Α που βοηθά στην όραση.
2. Η έλλειψη ψευδαργύρου έχει
συνδεθεί με τη μειωμένη όραση
και τον καταρράκτη. Ο ψευδάργυρος, που βρίσκεται στα στρείδια, τον

αστακό, το σολομό, το γάλα επιβραδύνει την εξέλιξη της εκφύλισης
της ωχράς κηλίδας, η οποία είναι
μια συχνή πάθηση σε ηλικίες άνω
των 50 ετών.
3. Τα βερίκοκα είναι μια καλή πηγή
β-καροτένιου και λυκοπένιου, δύο
καροτενοειδών που μπορούν να
βοηθήσουν την προστασία της καλής όρασης.
4. Ένα φλιτζάνι γλυκοπατάτας περιέχει περισσότερο από την πλήρη
ημερήσια ανάγκη σε βιταμίνη Α. Και
βέβαια υπάρχει πάντα και το πορτοκάλι.
5. Τα αβγά είναι ένα άλλο τρόφιμο
που έχει σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε ψευδάργυρο. Είναι επίσης
μια καλή πηγή για τα ωμέγα-3 λιπαρά οξέα.
6. Το φύτρο σιταριού θεωρείται κορυφαία πηγή της βιταμίνης Ε, όπως
και άλλες νόστιμες επιλογές, όπως
τα αμύγδαλα, ηλιόσποροι, το φυστικοβούτυρο.
Χριστίνα Ι. Μπουντούρη,
Γενική – Οικογενειακή Ιατρός,
iatropedia

Η καλύτερη παραδοσιακή θεραπεία για το
διαβήτη σύμφωνα με τους διατροφολόγους

την ημέρα ενώ το 50% των εργαζομένων δεν σηκώνονται… ούτε
για φαγητό αφού τρώνε καθισμένοι
στο γραφείο τους. Υπολογίζεται ότι
η ακινησία την ώρα εργασίας προσθέτει βάρος και μάλιστα 2,4 κιλά
τον χρόνο!
Η Λίζα Γιάνγκ του βρετανικού προγράμματος Health at Work εξηγεί
ότι αυτός ο τρόπος εργασίας, η συνεχής καθιστική εργασία επί πολλές
ώρες, προκαλεί καρδιοαγγειακά
προβλήματα γι’ αυτό και προτρέπει
τους εργαζομένους να «ξεκολλήσουν» από την οθόνη του υπολογιστή τους και να «κυκλοφορούν»
έστω και για λίγο στα γραφεία τους.
Iatropedia

Ο σακχαρώδης διαβήτης είναι μεταβολική ασθένεια η οποία χαρακτηρίζεται από αύξηση της συγκέντρωσης του σακχάρου στο αίμα
(υπεργλυκαιμία) και διαταραχή του
μεταβολισμού της γλυκόζης, είτε ως
αποτέλεσμα ελαττωμένης έκκρισης
ινσουλίνης είτε λόγω ελάττωσης
της ευαισθησίας των κυττάρων του
σώματος στην ινσουλίνη.
Οι κύριοι τύποι σακχαρώδους διαβήτη είναι ο διαβήτης τύπου 1, ο
διαβήτης τύπου 2 και ο διαβήτης της
κύησης. Ο σακχαρώδης διαβήτης
έχει χρόνια πορεία και μπορεί να
προκαλέσει μια σειρά σοβαρών επιπλοκών, όπως καρδιαγγειακή νόσο,
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, βλάβες
του αμφιβληστροειδούς, βλάβες
των νεύρων, στυτική δυσλειτουργία
κ.ά.. Πρωτεύοντα ρόλο στη θεραπεία του σακχαρώδους διαβήτη παίζει η χορήγηση ινσουλίνης.
Εναλλακτικά μπορείτε να δοκιμά-

σετε την παραδοσιακή θεραπεία, αν
κάνετε ένεση ινσουλίνης ρωτήστε
και τον ειδικό γιατρό σας.
Συστατικά:
• 2 ξυλάκια κανέλα
• 1 σακουλάκι γαρίφαλο
• 1,5 λίτρο φυσικό νερό (όχι ανθρακούχο)
Προετοιμασία:
Βάλτε την κανέλα και το γαρίφαλο
στο νερό και αφήστε το να μείνει
για 4-5 ημέρες στο ψυγείο. Κάθε
πρωί, πίνετε 100 ml νερό με άδειο
στομάχι.
Εάν σας περισσέψει αρκετό νερό
για άλλες 4 ημέρες, φτιάξετε μία
νέα ποσότητα. Πίνετε τρία μπουκάλια και κάντε ένα διάλειμμα για 15
ημέρες. Επαναλάβετε τη διαδικασία
εάν είναι απαραίτητο.
Σημείωση:
Αυτή η παραδοσιακή θεραπεία είναι
πολύ καλή για τη μείωση της χοληστερόλης και των τριγλυκεριδίων.

Το ύψος του ανθρώπου συνδέεται με την εμφάνιση στεφανιαίας νόσου
Μελέτη που έγινε στα γενετικά δεδομένα 200.000 ατόμων με ή χωρίς
στεφανιαία νόσο έδειξε ότι όσο πιο
κοντό είναι ένα άτομο τόσο περισσότερο κινδυνεύει να παρουσιάσει
στεφανιαία νόσο.
Την πρωτότυπη μελέτη έκαναν ερευνητές του Πανεπιστημίου του Λέστερ
και σύμφωνα με τα αποτελέσματα για
κάθε περίπου 6,3 εκατοστά χαμηλότερο ύψος, ο κίνδυνος στεφανιαίας
νόσου αυξάνεται κατά 13,5%. Έτσι,

ένας άνθρωπος που είναι σχεδόν
20 εκατοστά πιο κοντός από κάποιον άλλον, κινδυνεύει περισσότερο
κατά 40% να εκδηλώσει στεφανιαία
νόσο.
Όπως επισημαίνει ο επικεφαλής της
μελέτης, καθηγητής καρδιολογίας
σερ Νιλές Σαμανί, η εξέταση σε 180
γονίδια που επηρεάζουν το ύψος
έδειξε ότι οι συγκεκριμένοι γενετικοί
παράγοντες επηρεάζουν και την εκδήλωση της στεφανιαίας νόσου. Όσο

περισσότερα γονίδια διαθέτει κανείς
που τον προδιαθέτουν γενετικά να είναι ψηλός, τόσο λιγότερο κινδυνεύει
από στεφανιαία νόσο, ενώ όσο πιο
κοντός είναι κανείς τόσο αυξάνεται ο
κίνδυνος για την καρδιά του.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η στεφανιαία
νόσος είναι η κυριότερη αιτία πρόωρου θανάτου παγκοσμίως και αφορά
1 στους 6 άνδρες και 1 στις 10 γυναίκες.
Όπως επισημαίνει ο καθηγητής η

σχέση ανάμεσα στο χαμηλό ύψος
και στον καρδιολογικό κίνδυνο είναι πρωτογενής και δεν οφείλεται
σε δευτερογενείς παράγοντες, όπως
είναι η διατροφή και οι κακές κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Τονίζει
μάλιστα ότι πάνω από 60 χρόνια είναι γνωστή η σχέση ύψους καρδιάς
και οι αρνητικές επιπτώσεις στους
κοντούς ανθρώπους.
www.naftemporiki.gr
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Διακοπές
στο Πήλιο

Νέα μέλη
86 νέοι συνάδελφοι εντάχθηκαν στο δυναμολόγιο του Συλλόγου μας

Αποβιώσαντες
• Αγγελόπουλος Παναγιώτης
• Αποστολοπούλου Αλίκη
• Γερασίμου Αλίκη
• Κυπριανός Νικόλαος

• Μπαριτάκη Καλλιόπη
• Νέγκας Ιωάννης
• Στρογγύλη Παναγιώτα
• Τακετζής Γρηγόριος

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συνεχίζονται οι ανωτέρω απογευματινές συγκεντρώσεις. Οι παρευρισκόμενες εκτός από το καφεδάκι τους, πληροφορούνται για όλες
τις εξελίξεις που αφορούν τον χώρο μας, ανταλλάσσουν απόψεις,
λαμβάνουν απαντήσεις σε ερωτήματα και περνούν ευχάριστα 2 ή και
περισσότερες ώρες ξεφεύγοντας από τα καθημερινά τους προβλήματα.

Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον
στο μαγευτικό οικισμό Νταμουχάρη δίπλα
στα χωριά Τσαγκαράδα, Μούρεσι και Άγιο
Ιωάννη και 60 μέτρα από τη θάλασσα,
βρίσκονται τα ενοικιαζόμενα studio της
σ/φου Βέρας Βαλαρούτσου με πηλιορείτικη αρχιτεκτονική κατάλληλα εξοπλισμένα
και θέα τη θάλασσα. Για τους συναδέλφους ισχύουν ειδικές τιμές με έκπτωση 2030%.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2421050441, 2426049689, 6977911175
www.maistros-studios.gr, info@maistros-studios.gr

Πάμε Σαντορίνη;
Η συνάδελφος Θεώνη Συρίγου προσφέρει στους συναδέλφους ειδικές τιμές για
τις διακοπές ή τις σύντομες αποδράσεις
τους στο ξενοδοχείο Selini στο Καμάρι
Σαντορίνης.
Για πληροφορίες και κρατήσεις επικοινωνήστε μαζί της:
www.selini-hotel-santorini.gr, hotelselinikamari@yahoo.gr
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2286032625, 2286030625 (φαξ), 6977620415

Χειροποίητα σαπούνια

Ραφήνα

Artistic soaps handmade by Margarita
Η συνάδελφος Μαργαρίτα Μόλιου φτιάχνει:
• χειροποίητα σαπούνια από ελαιόλαδο
και άλλα φυτικά έλαια
• σαπούνια γλυκερίνης
• διακοσμητικά σαπούνια και κεριά (για
δώρο ή μπομπονιέρες γάμου/βάφτισης)

Βρείτε δείγμα της δουλειάς της στη σελίδα:
www.facebook.com/pages/ArtisticSoap/308389245936311
Έκπτωση 10% σε συναδέλφους.
Eπικοινωνήστε στο 6973661164

ΠΡΟΝΟΜΙΟ
με κάρτα
www.mekarta.gr 21302500-67 ως 71
Η «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα» είναι το νέο
εκπτωτικό προϊόν που δημιουργήθηκε
με μοναδικό σκοπό την στήριξη των ελληνικών οικογενειών και τη διατήρηση
της Ποιότητας Ζωής. Δίνει έμφαση στον
τομέα της Υγείας με πολλές δωρεάν παροχές. Επιπλέον προσφέρει στα μέλη της
προνόμια σε 20 τομείς της καθημερινότητάς τους.

Το κόστος της «ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα»
είναι προσιτό για όλους και μπορεί να
αποσβεστεί άμεσα κατά τη διάρκεια ενός
έτους:
• 80€ η ατομική και 120€ η οικογενειακή ανεξαρτήτως μελών για την Περιφέρεια
• 120€ η ατομική και 160€ η οικογενειακή ανεξαρτήτως μελών για την Αττική

Δωρεάν παροχές υγείας… και όχι μόνο:
ΠΡΟΝΟΜΙΟ με κάρτα υγείας πανελλαδικά
στις μεγαλύτερες ιατρικές μονάδες
•
•
•
•
•
•

ΔΩΡΕΑΝ 11 check-up
• ΔΩΡΕΑΝ ακτινογραφία θώρακα
ΔΩΡΕΑΝ απεριόριστες επισκέψεις
• ΔΩΡΕΑΝ ηλεκτροκαρδιογράφημα
ΔΩΡΕΑΝ οδοντιατρικές υπηρεσίες
• ΔΩΡΕΑΝ υπερηχογράφημα άνω &
ΔΩΡΕΑΝ αιμοληψία κατ’ οίκον
κάτω κοιλίας
ΔΩΡΕΑΝ μεταφορά με ασθενοφόρο • ΔΩΡΕΑΝ 24ωρη παροχή ιατρικών
ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις στο ιατρείο μετασυμβουλών
βολισμού
• ΔΩΡΕΑΝ δερματολογικές υπηρεσίες
• ΔΩΡΕΑΝ φυσικοθεραπείες
• ΔΩΡΕΑΝ υπέρηχος θυρεοειδούς
Σ/φος Νώντας Παπαδόπουλος

Πωλείται διαμέρισμα 75τ.μ., 1ου, 2
υ/δ, κατασκευή 2008, προσόψεως, διαμπερές, με μπάνιο, αυτόνομη θέρμανση, τζάκι, πόρτα ασφαλείας, πάρκινγκ
πιλοτής, αποθήκη 12τ.μ. και θέα απεριόριστη. Το διαμέρισμα δεν έχει κατοικηθεί ποτέ, είναι σε άριστη κατάσταση και

βρίσκεται σε τριώροφη πολυκατοικία
στην περιοχή του Πρωτέα σε οικόπεδο
1.200τ.μ..
Τιμή μετρητοίς 73 χιλ. ευρώ. Στην τιμή
περιλαμβάνονται τα σχετικά πιστοποιητικά του νομικού και τεχνικού ελέγχου
του ακινήτου που διενεργήθηκαν πρόσφατα.
Τηλ. Επικοινωνίας 6936031144

ΠΩΣ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΟΥΜΕ
ΟΤΙ Η ΚΛΗΣΗ ΕΙΝΑΙ
ΑΠΟ ΕΙΣΠΡΑΚΤΙΚΗ
Συνήθως οι εισπρακτικές και τα άτομα που
δουλεύουν για ένα κομμάτι ψωμί σε αυτές
ξεκινούν το τηλεφώνημα ως ακολούθως:
«Καλημέρα σας ο κ. _____ Γεώργιος?».
«Σας τηλεφωνώ εκ μέρους της ____ Τράπεζας»
Λοιπόν η έκφραση «εκ μέρους της _____
Τράπεζας» είναι η ένδειξη ότι πρόκειται για
εισπρακτική. Ζητήστε λοιπόν (πριν απαντήσετε σε οτιδήποτε άλλο) το μικρό της όνομα και τα πλήρη στοιχεία της εταιρείας που
εργάζεται.
Στην συνέχεια πείτε της «σας απαγορεύω
προφορικά και από σήμερα να καλείτε σε
οποιοδήποτε τηλέφωνο σας έχει διαβιβάσει η τράπεζά μου». Την ίδια μέρα γράψτε
μια επιστολή στην Τράπεζά σας:
«Με την παρούσα σας δηλώνω ότι απαγορεύω και δεν συναινώ από σήμερα να
διαβιβάζετε προσωπικά μου στοιχεία συμπεριλαμβανομένων και των πιθανών
υπολοίπων προς εσάς σε οποιονδήποτε
ιδιώτη ή σε οποιαδήποτε ιδιωτική επιχείρηση οποιασδήποτε νομικής μορφής πλην της
Τειρεσίας Α.Ε. και της δικαιοσύνης αν αυτό
ζητηθεί από τα αρμόδια όργανα του νόμου».
Κάντε το. Θα δείτε αμέσως την διαφορά.
Τέρμα τα εκατοντάδες τηλεφωνήματα!!!

Προσφορά βιβλίων στο Αντικαρκινικό Ογκολογικό
Νοσοκομείο Αθηνών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ»
Οι Σύλλογοι Συνταξιούχων Ιονικής – Λαικής, Alpha Bank,
Εθνοκάρτας και Αθηνών – Eurobank επισκέφθηκαν στις
28.4.2015 την Κοινωνική Υπηρεσία των Εθελοντών του
Νοσοκομείου «Ο Άγιος Σάββας» και προσέφεραν 115 βιβλία στην δανειστική βιβλιοθήκη για τους ασθενείς και τους
συνοδούς τους.
Τα Προεδρεία των Συλλόγων Συνταξιούχων που παρέδωσαν τα βιβλία, υποδέχθηκαν με χαρά και συγκίνηση ο Πρόεδρος του Δ.Σ. – Διοικητής του Νοσοκομείου κ. Νικόλαος

Φαλδαμής, ο Διευθυντής Διοικητικής –Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Γρηγόρης Κουτούφαρης, η Διευθύντρια Κοινωνικής
Υπηρεσίας κ. Μαρία Παπακωνσταντίνου και η εθελόντρια κ.
Μαρία Φουντεδάκη.
Η προσφορά στο συνάνθρωπο είναι στάση ζωής και κινητήρια δύναμη για μια κοινωνία πιο ανθρώπινη. Όταν μοιραζόμαστε τα δύσκολα η ζωή αποκτά αξίες και οι άνθρωποι
γινόμαστε καλύτεροι.
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