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του Συλλόγου Συνταξιούχων ALPHA BANK

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

Δικαστικές ενέργειες του Συλλόγου
(σελ. 2-3) 

Θέματα υγείας 
(σελ. 4-5) 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. σας εύχονται
Καλό φθινόπωρό 

με υγεία, δύναμη και αγώνα  
για καλύτερες μέρες για όλους

Τ   α μέλη της Συντακτικής Επιτροπής σας 
εύχονται:

ΚΑΛΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
με υγεία προσωπική και οικογενειακή. Ελπί-

ζουμε η νέα Κυβέρνηση να εγκύψει με ενδια-
φέρον, γρήγορα και αποτελεσματικά, στα προ-
βλήματα που ταλανίζουν την χώρα μας, προς 
όφελος των πολιτών, ώστε οι καλύτερες μέρες 
να έλθουν σύντομα.

Στο 23ο φύλλο της εφημερίδας μας θα βρείτε 
εκτός από τις τρέχουσες ειδήσεις που αφορούν 
όχι μόνο τα μέλη του Συλλόγου μας αλλά και τον 
κλάδο μας γενικότερα:
• Τις κυριότερες ειδήσεις από τα newsletter 

που εστάλησαν με e-mail στους συναδέλ-
φους, που μας έχουν γνωστοποιήσει την ηλε-
κτρονική τους διεύθυνση.

• την υγεία με νέες συνεργασίες με Νοσοκο-
μειακές Μονάδες σε όλη την χώρα, συμπλη-
ρωματικό του προηγουμένου ένθετου από το 
φύλλο εφημερίδας 21,

• ανακοινώσεις της ΑΓΣΣΕ, ΟΣΤΟΕ, ΕΤΕΑ, 
ΤΑΥΤΕΚΩ, 

• το βήμα των Συναδέλφων με άρθρα και σχό-
λια συναδέλφων

• το πολιτιστικό βήμα με προτάσεις για εκδρο-
μές και πολιτιστικές εκδηλώσεις,

• το ιατρικό βήμα με διάφορα θέματα,
• και τέλος το κοινωνικό βήμα με τα νέα μέλη 

του Συλλόγου, τους αποβιώσαντες συναδέλ-
φους μας και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Ελπίζοντας να σας κρατήσουμε και αυτή τη 
φορά καλή συντροφιά σας ευχόμαστε και πάλι 

ΚΑΛΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ

Παρακαλούμε να φυλάσσετε και να αρχειοθε-
τείτε τα φύλλα της εφημερίδας μας και να συμ-
βουλεύεστε τις στήλες που αφορούν κυρίως 
θέματα υγείας.

Για άλλη μια φορά σας προτρέπουμε να μας 
στείλετε μια «καλημέρα» στο e-mail του Συλλό-
γου από την προσωπική σας ηλεκτρονική διεύ-
θυνση, ώστε να έχετε τακτική και άμεση ενημέ-
ρωση, αλλά και να συμβάλλετε στη μείωση των 
εξόδων του Συλλόγου.

Η γενικευμένη ανομία αποτελούσε επί δεκαετί-
ες μια παγιωμένη κατάσταση στη χώρα μας. 
Οι απάτες των ισχυρών μέσω των διαπλο-

κών τους έμεναν ατιμώρητες, η εισφοροδιαφυγή και η 
φοροδιαφυγή έγιναν κανόνας όπως και οι μίζες το ίδιο.

Πληρώσαμε ακριβά αυτό το φαινόμενο. Η χώρα μας 
δεν χρεοκόπησε τυχαία άλλωστε, απλώς έφτασε σε ένα 
σημείο όπου η συσσωρευμένη ανομία σε συνδυασμό με 
την κακοδιαχείριση του διεφθαρμένου πολιτικού συστή-
ματος οδήγησαν στο κραχ. Ο Έλληνας πολίτης βλέπει 
επιτέλους με ανακούφιση ότι η Ελλάδα, η χώρα μας, 
αρχίζει να μοιάζει με άλλες ευρωπαϊκές χώρες ως προς 
την απόδοση δικαίου έναντι των ισχυρών παραγόντων 
της δημόσιας ζωής. Κανείς δε μένει πλέον στο απυρό-
βλητο και οι πύλες της Δικαιοσύνης και των φυλακών 
έχουν ανοίξει για όσους βάναυσα έκλεψαν, εξαπάτησαν 
ή δε σεβάστηκαν το νόμο και τον όρκο τους. Ενδεχομέ-
νως και ασφαλώς να υπάρχει και ο κίνδυνος της υπερ-
βολής. Πρόκειται όμως για μια υγιή, όσο και αν είναι 
επώδυνη, διαδικασία την οποία έχει μεγάλη ανάγκη η 
Ελληνική Κοινωνία.

Ας ευχηθούμε να υπάρξει συνέχεια προς την κατεύ-
θυνση να τιμωρηθούν σκληρά οι παραβάτες, να επι-
στραφούν τα κλεμμένα και να δημευθούν οι περιουσίες 
τους που έγιναν σε βάρος του Ελληνικού λαού.

Ήλθε επιτέλους η στιγμή η Δικαιοσύνη να κάνει το 
χρέος της σε συνδυασμό με την Εκτελεστική Εξουσία. 
Οφείλουν να πατάξουν από κοινού οριστικά και αμετά-
κλητα τη διαφθορά και τα παρεπόμενά της.

ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΑΓ. ΒΟΥΤΥΡΑ

Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΝΑ 
ΣΤΑΘΕΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ 
ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ

Η Συντακτική Επιτροπή
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Με το υπ’ αρίθμ. 

ΔΑ1Β/Φ104/330-12.10.2015 

έγγραφο εγκρίθηκε από τον ΕΟΠΥΥ 

η πληρωμή δαπανών ασφαλισμένων 

του ΤΑΑΠΤΓΑΕ συνολικού ποσού 

1.357.289,44€ για 8.900 εγγραφές 

δαπανών ασφαλισμένων που

εκκρεμούν από το 2012.

Επί του  
πιεστηρίου...
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ΕΝΩΠΙΟΝ
ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ 
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Του Συλλόγου Συνταξιούχων 
ALPHA BANK που εδρεύει στην 
Αθήνα, οδός Ιπποκράτους αρ. 8 και 
εκπροσωπείται νόμιμα. 

ΠΡΟΣ
Την Αφροδίτη Χαρίση, ως Προέ-

δρου του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλι-
σης Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ), 
που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Πα-
νεπιστημίου αρ.63.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ
I. Τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΤΑΤ.
II. Την Κυβερνητική Επίτροπο.
III. Διευθυντή του ΕΤΑΤ, Δημή-

τριο Οικονόμου
Με την από 18.9.2015 πρόσκλη-

σή σας εκλήθησαν οι εκπρόσωποί 
μας στο ΕΤΑΤ να παραστούν, την 
Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2015, στη 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του Ε.Τ.Α.Τ. με θέμα ημε-
ρήσιας διάταξης τη λήψη απόφασης 
για την εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. 
36008/1771/7.8.2015 (ΦΕΚ Β 
1688/13.8.2015) απόφασης του 
Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης που αφορά την μεταφορά 
ποσού πενήντα εκατομμυρίων ευρώ 
(50.000.000€) σε τραπεζικό λογα-
ριασμό του ΕΤΕΑ. 

Επίσης, επικαλείστε ότι οι ανω-
τέρω χρηματικές καταβολές προ-
βλέπονται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 
34985/1484/5.8.2015 οικονο-
μική μελέτη της Διεύθυνσης Επο-
πτείας και Επιθεώρησης Νομικών 
Προσώπων Τμήμα αναλογιστικών 
μελετών του Υπουργείου Εργασίας 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης, της οποίας γί-
νεται μνεία στο προοίμιο της ανωτέ-
ρω Υπουργικής απόφασης. 

Με την παρούσα μας δηλώνουμε 
ότι θεωρούμε παράνομη και ως εκ 
τούτου άκυρη τόσο την Υπουργική 
απόφαση όσο και κάθε απόφαση 
του Δ.Σ του ΕΤΑΤ που θα αφορά 
μεταφορά οποιουδήποτε ποσού από 
το ΕΤΑΤ στο ΕΤΕΑ, ενέργεια η οποία 
με μαθηματική ακρίβεια οδηγεί το 
ΕΤΑΤ σε πλήρη οικονομική αδυναμία 
να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
του προς τους ασφαλισμένους του.

Όπως γνωρίζετε, με το ν. 
3371/2005 αλλά και με τις μετα-
γενέστερες νομοθετικές διατάξεις, 
με τις οποίες εντάχθηκαν υποχρε-
ωτικά στο ΕΤΑΤ οι ασφαλισμένοι 

και συνταξιούχοι των επικουρικών 
ταμείων που λειτουργούσαν στην 
Εμπορική Τράπεζα (άρθρο 26 Ν. 
3566/2006), την Αγροτική Τρά-
πεζα (άρθρο 38 Ν.3522/2006), 
την ALPHA BANK (άρθρο 10 
Ν.3620/2007) και στην Τράπεζα 
Αττικής (άρθρο 9 Ν. 3554/2007) 
προβλέφθηκε ότι οι προϋποθέσεις 
συνταξιοδότησης και οι προβλεπό-
μενες από τις καταστατικές διατά-
ξεις των επιμέρους Ταμείων παρο-
χές διατηρούνται σε ισχύ και ότι 
στους συνταξιοδοτηθέντες πρέπει 
να καταβάλλονται τα ποσά σύντα-
ξης που κατέβαλε το Ταμείο από 
το οποίο συνταξιοδοτήθηκαν. Οι 
προσδοκίες των ασφαλισμένων 
μέχρι 31.12.1992 για τη συντα-

ξιοδότησή τους από το ΕΤΑΤ είναι 
ορισμένου ποσού, επειδή ακριβώς 
έχουν αποτιμηθεί ως τέτοιες από τις 
ειδικές οικονομικές μελέτες που εκ-
πονήθηκαν ανά ενταχθείσα Τράπεζα 
και συνεπώς οι συντάξεις τους προ-
στατεύονται ως περιουσία και κατά 
το άρθρο 1 του Π.Π.Π. της ΕΣΔΑ. 

Επομένως η μεταφορά οποιουδή-
ποτε ποσού στο ΕΤΕΑ, στηριζόμενη 
σε μια πρόχειρη και χωρίς τεκμηρί-
ωση οικονομική μελέτη, θα επιφέ-
ρει όπως καλώς γνωρίζετε αδυνα-
μία του ΕΤΑΤ να ανταποκριθεί στην 
καταβολή των συνταξιοδοτικών πα-
ροχών στους ασφαλισμένους του. 

Σημειώνεται ότι και η μεθοδολογία 
της οικονομικής μελέτης την οποία 
επικαλείστε στηρίχθηκε σε μελέτη 
για το ΕΤΑΤ του Οκτωβρίου 2012, 
στα συμπεράσματα της οποίας το 
ΕΤΑΤ εμφανίζεται βαθειά ελλειμ-
ματικό. Επιπλέον, η ως άνω μελέτη 
ουδέποτε έχει γνωστοποιηθεί, ως 
επιβαλλόταν, στα μέλη του Δ.Σ. του 
ΕΤΑΤ προκειμένου να πάρει επίση-
μο χαρακτήρα, να αξιολογηθεί και 
να γίνουν ενέργειες (όπως θα επι-
βαλλόταν) για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος της ελλειμματικότητας 

του Ταμείου και της θεραπείας του.
Επίσης, είναι πρόδηλο ότι η ανω-

τέρω μελέτη (Οκτωβρίου 2012) 
δεν είχε λάβει υπόψη της τις μετα-
γενέστερες νομοθετικές ρυθμίσεις 
και όλως ενδεικτικώς ότι:
• από 1.3.2013 οι ασφαλιστικές 
εισφορές όλων των ασφαλισμένων 
των τραπεζοϋπαλλήλων του ΕΤΑΤ 
δεν καταβάλλονται πλέον στο ΕΤΑΤ 
αλλά στο ΕΤΕΑ. 
• την σημαντική αύξηση των ορίων 
ηλικίας συνταξιοδότησης από τον 
κύριο φορέα ασφάλισης με αυτό-
θροη συνέπεια της παραμονής στο 
ΕΤΑΤ των συνταξιούχων στο ΕΤΑΤ 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
από αυτό που συνηθιζόταν. 
• Το έτος 2015 συνταξιοδοτήθη-
καν από το ΕΤΑΤ 2.200 περίπου 
συνταξιούχοι μετά την πραγματο-
ποιηθείσα εθελούσια έξοδο προ-
σωπικού την οποία πραγματοποίησε 
η ALPHA BANK για την οποία δεν 
έχουν εκπονηθεί ακόμα οι απαραί-
τητες συμπληρωματικές οικονομι-
κές μελέτες (σύμφωνα με το Νόμο 
3371/2005) για τον προσδιορισμό 
του κόστους που πρέπει να καταβά-
λει η Τράπεζα στο ΕΤΑΤ.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι το Ελ-
ληνικό Δημόσιο, στο παρελθόν, δια 
διαφόρων πράξεων και παραλείψε-
ων της εκτελεστικής και νομοθετι-
κής εξουσίας, παραβιάζοντας την 
υποχρέωση του για προστασία των 

αποθεματικών των ασφαλιστικών 
ταμείων, προκάλεσε σε αυτά σημα-
ντική οικονομική ζημία και μεγάλα 
ελλείμματα, θέτοντας σε σοβαρότα-
το κίνδυνο όχι μόνο την ακεραιότη-
τα των παροχών αλλά και την ίδια τη 
βιωσιμότητά τους. Ενδεικτικά ανα-
φέρουμε τις σημαντικότατες ζημίες 
(214.034.632,52€) που έχουν 
υποστεί τα αποθεματικά του ΕΤΑΤ 
με την τοποθέτησή τους σε ομόλο-
γα του Ελληνικού Δημοσίου και τα 
τεράστια ελλείμματα που προκλήθη-
καν μετά την απομείωση που επέβα-
λε το PSI. 

Επισημαίνεται ότι παρανόμως 
αποφασίσατε στις 24/8/2015 χω-
ρίς την παρουσία εκπροσώπων των 
ασφαλισμένων και συνταξιούχων, 
τη μεταφορά ποσού 50.000.000€ 
σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΤΕΑ.

Επειδή με την ανωτέρω παράνομη 
Υπουργική απόφαση, εκδοθείσα λί-
γες μέρες πριν την προκήρυξη των 
βουλευτικών εκλογών του Σεπτεμ-
βρίου 2015 συνεχίζεται η ανεπίτρε-
πτη απόπειρα επέμβασης της κρα-
τικής εξουσίας στα διαθέσιμα και 
αποθεματικά του ΕΤΑΤ η οποία πα-
ρατηρείται τους τελευταίους μήνες.

Για τους λόγους αυτούς
και με ρητή επιφύλαξη παντός 

νόμιμου δικαιώματός μας
Σας προειδοποιούμε ότι σε περί-

πτωση προσβολής των ασφαλιστι-
κών και συνταξιοδοτικών δικαιω-
μάτων και εννόμων αγαθών των 
ασφαλισμένων και συνταξιούχων 
του ΕΤΑΤ με ενέργειες, όπως είναι, 
ενδεικτικά, η υπερψήφιση πρότασης 
για απόφαση ή η συμμετοχή, άμεση 
ή έμμεση, στην υλοποίηση αποφά-
σεων που αφορά τη μεταφορά της 
περιουσίας του ΕΤΑΤ προς το ΕΤΕΑ 
στηριζόμενη στην ως άνω παράνο-
μη Υπουργική απόφαση, θα διεκδι-
κήσουμε την πλήρη αποκατάσταση 
όλων των ζημιών μας, υλικών και 
ηθικών, που θα προκληθούν στους 
ασφαλισμένους και στους συνταξι-
ούχους λόγω της απομείωσης της 
περιουσίας του ΕΤΑΤ. 

Για τους λόγους αυτούς
Σας καλούμε

- Να απέχετε από οποιαδήποτε 
λήψη απόφασης σχετικά με την με-
ταφορά οποιουδήποτε ποσού στο 
ΕΤΕΑ και οπωσδήποτε 
- Να καταψηφίσετε στη συνεδρία-
ση της 23ης Σεπτεμβρίου 2015 
ή σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή 
συνεδρίαση την πρόταση περί με-
ταφοράς 50.000.000 ευρώ στο 
ΕΤΕΑ.
- Να ανακαλέσετε την απόφαση 
της 24ης Αυγούστου 2015 του 
Δ.Σ. του ΕΤΑΤ με την οποία μετα-
φέρθηκε παράνομα –και χωρίς να 
ληφθούν υπ’ όψιν τα ανωτέρω– 
αντίστοιχο ποσό στο ΕΤΕΑ και να 
προβείτε άμεσα στις δέουσες ενέρ-
γειες για την επιστροφή του στο 
ΕΤΑΤ.

Σε διαφορετική περίπτωση σας 
δηλώνουμε ότι θα προβούμε σε 
κάθε νόμιμη ενέργεια, η οποία θα 
είναι επιβεβλημένη για την προστα-
σία της περιουσίας του Ταμείου μας 
και την διασφάλιση των εν γένει δι-
καιωμάτων των ασφαλισμένων και 
των συνταξιούχων τραπεζοϋπαλλή-
λων, συμπεριλαμβανομένης και της 
απόδοσης ποινικών και αστικών ευ-
θυνών έναντι παντός υπευθύνου με 
την ειδικότερη επισήμανση ότι μετά 
την επίδοση της παρούσας δεν μπο-
ρείτε πλέον να επικαλεστείτε συγ-
γνωστή νομική πλάνη για την απαλ-
λαγή σας από τις νόμιμες κυρώσεις.

Με την επιφύλαξη των δικαιωμά-
των των συνταξιούχων που έχουν 
προσφύγει στη δικαιοσύνη αρμό-
διος δικαστικός επιμελητής παραγ-
γέλλεται να επιδώσει νόμιμα και 
εμπρόθεσμα την παρούσα προς την 
Πρόεδρο του ΕΤΑΤ η οποία καλείται 
να παραδώσει αντίγραφο της πα-
ρούσας σε όλα τα τακτικά και ανα-
πληρωματικά μέλη του ΕΤΑΤ, στην 
Κυβερνητική Επίτροπο και στην 
αναπληρώτρια αυτής, στον Διευθυ-
ντή του ΕΤΑΤ, Δημήτριο Οικονόμου 
προς γνώση τους και για τις νόμιμες 
συνέπειες, αντιγράφοντας την ολό-
κληρη στις εκθέσεις επίδοσης που 
θα συντάξει.

Αθήνα, 29.9.2015

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
ALPHA BANK

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ     ΙΩΑΝΝΗΣ 
  ΒΟΥΤΥΡΑΣ           ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Σας παραθέτουμε το κείμενο της Εξώδικης Δή-
λωσης – Πρόσκλησης του Συλλόγου μας προς 
την Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του ΕΤΑΤ για 
τη μεταφορά χρηματικού ποσού από το ΕΤΑΤ (τα-
μείο που χορηγεί βοήθημα στους βοηθηματού-
χους προσυνταξιοδοτικού χαρακτήρα) στο ΕΤΕΑ 
(ταμείο που χορηγεί επικουρική σύνταξη στους 
συνταξιούχους κύριας ασφάλισης).



3Από την δράση του Συλλόγου

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η επιστροφή των 70€ 
που κατέθεσαν οι συνάδελφοι για την αγωγή κατά του 
ΕΤΑΤ και του Δημοσίου. Το εγχείρημα ήταν δύσκολο 
και συνέπεσε και με το κλείσιμο των γραφείων του 
Συλλόγου λόγω καλοκαιριού, αλλά και με το κλεί-
σιμο των Τραπεζών, λόγω της επιβολής των Capital 
Control, κάτι που επιβάρυνε την προσπάθεια.
Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους που μας βο-
ήθησαν στην προσπάθεια αυτή.

Δημιουργία Ομάδας Αιμοδοσίας για να 
καλύψουμε τους Συναδέλφους που 
ενδεχομένως θα χρειαστούν αίμα στο 

μέλλον.

Συνάδελφοι, 
Η εθελοντική προσφορά αίματος ανάμεσα στα 
μέλη του Συλλόγου μας και στα μέλη των οι-
κογενειών μας και η κάλυψη των αναγκών σε 
αίμα των συναδέλφων μας, μας οδήγησε στην 
ιδέα της λειτουργίας Τράπεζας Αίματος για την 
Οικογένεια των μελών μας.
Έτσι με συντονισμένες ενέργειες και επίπο-
νες διαδικασίες ο Σύλλογός μας έγινε ήδη 
μέλος της ΠΟΣΕΑ – Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών.

Μη διστάζεις. Δώσε λίγο Αίμα. Χάρισε τη 
Χαρά της ζωής. Γίνε Εθελοντής Αιμοδότης.
Γιατί το αίμα δεν είναι βιομηχανικό προϊόν. 
Προσφέρεται μόνο από τον υγιή άνθρωπο 
στον πάσχοντα συνάνθρωπο. Γιατί η εθελο-
ντική αιμοδοσία είναι πράξη Ανθρωπιάς και 
Αλληλεγγύης. Γιατί η προσφορά αίματος είναι 
προσφορά ζωής. Γιατί η προσφορά αίματος 
είναι Πολιτισμός. Γιατί, ως εθελοντής αιμο-
δότης, καλύπτεις την οικογένειά σου σε αίμα 
αν χρειαστεί. Γιατί η αιμοδοσία είναι ανώδυ-
νη και ακίνδυνη. Γιατί η αιμοδοσία ωφελεί 
και τον Εθελοντή Αιμοδότη. Με τις εξετάσεις 
που γίνονται στο αίμα του μπορεί να προλά-
βει δυσάρεστες καταστάσεις γι’ αυτόν. Γιατί 
πρέπει να απαλλάξουμε τον εαυτό μας, το 
φίλο, το συγγενή, το γείτονα, τον άγνωστο 
συνάνθρωπο που κινδυνεύει από το άγχος 
να βρει αίμα όταν το χρειάζεται. Γιατί πρέπει 
να υπάρχει αίμα όταν το χρειαζόμαστε. Γιατί 
σε δέκα νοσοκομειακούς αρρώστους οι δύο 
χρειάζονται αίμα. Γιατί πρέπει η Πατρίδα μας 

να γίνει αυτάρκης σε αίμα, από εθελοντικά 
προσφερόμενο αίμα. Γιατί μόνο το εθελοντι-
κά προσφερόμενο αίμα παρέχει ασφάλεια και 
ποιότητα στην υγεία.
Από τους συναδέλφους και τα μέλη των οι-
κογενειών τους, ζητάμε να δώσετε αίμα σε 
οποιοδήποτε Κρατικό Νοσοκομείο Πανελλα-
δικά σε πίστωση του Λαϊκού Νοσοκομείου 
Αθηνών για τον κοινό Λογαριασμό της Τρά-
πεζας Αίματος «ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΙΟΝΙΚΗΣ». 
Οι ανάγκες σε μονάδες αίματος για κάλυψη 
των συνταξιούχων συναδέλφων μας είναι 
επιτακτικές. 

ΕΝΑΣ ΔΕ ΦΤΑΝΕΙ,  
ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΟΙ.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ 
 ΛΙΓΟ ΑΙΜΑ ΑΚΟΜΗ.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΔΩΣΟΥΜΕ  
ΛΙΓΗ ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΖΩΗ.

ΚΑΘΕ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΕΝΑΣ  
ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ.

ΟμάΔά άιμΟΔΟΣιάΣ

EΝΗμΕΡΩΣΗ

Μεταφέρουμε την έντονη διαμαρτυρία συνα-
δέλφων μας προς την Τράπεζα εξαιτίας της 
παρακράτησης μέρους ή όλης της σύνταξής 
τους λόγω οφειλόμενων χρηματικών ποσών 
από δάνεια και κάρτες. Η παρακράτηση αυτή 
δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην επιβί-
ωσή τους.
Παράκλησή μας να επιδειχθεί από την Τρά-
πεζα η αναγκαία κοινωνική ευαισθησία και 
ανοχή για τους συναδέλφους μας συνταξι-
ούχους που έχουν υποστεί σημαντική απώ-
λεια χρημάτων λόγω των επανειλημμένων 

περικοπών στις συντάξεις τους και παρά τη 
θέλησή τους έγιναν αναξιόχρεοι.
Εν πάση περιπτώσει η Τράπεζα δεν πρόκει-
ται να χάσει από τους συνταξιούχους, που 
έχουν και αξιοπρέπεια και δεν ανήκουν στο 
κίνημα «δεν πληρώνω».
Ευελπιστούμε και παρακαλούμε να μην επα-
ναληφθούν οι παρακρατήσεις.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΙΩΑΝ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Αθήνα, 7 Ιουλίου 2015

Καταγγέλλουμε για μια ακόμη φορά την αχα-
ρακτήριστη συμπεριφορά των μελών του Πο-
λιτιστικού Ομίλου Συνταξιούχων της ALPHA 
BANK, που με την επίμονη φορτικότητά τους, 
πιέζουν τους συναδέλφους μας να εγγρα-
φούν στον Όμιλό τους για να έχουν τα ανάλο-
γα προνόμια και παροχές του.

Επισημαίνουμε ότι ο Σύλλογός μας ουδεμία 
σχέση έχει με τον ως άνω Όμιλο και συνι-
στούμε στα μέλη μας τη γνωστή ρήση:

«Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας»

Πιστεύουμε και δεν αμφιβάλλουμε ότι ο απώ-
τερος σκοπός της ίδρυσης του Πολιτιστικού 
Ομίλου είναι η αποδυνάμωση του Συλλόγου 
μας, όπως άλλωστε διαφαίνεται ξεκάθαρα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ    ΙΩΑΝ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

άνακοίνωση για τον Πολιτιστικό Όμιλο

άνακοίνωση για τις παρακρατήσεις 
από την Τράπεζα

Συνάδελφοι σας γνωρίζουμε ότι οι 1016 φάκε-
λοι που αφορούν τις αξιώσεις των μελών του 
Συλλόγου που απορρέουν από τις δεσμεύσεις 

που ανέλαβε η Τράπεζα με τη Σύμβαση 1981, θα κα-
τατεθούν σταδιακά μέχρι το Δεκέμβριο 2015 και η 
επίδοση θα γίνει με δικαστικό επιμελητή στην Τράπε-
ζα.
Οι αγωγές έχουν ομαδοποιηθεί σε τρεις κατηγορίες:
Α’ ομάδα αγωγών: 414 βοηθηματούχοι σε προσυ-
νταξιοδοτικό καθεστώς
Β’ ομάδα αγωγών: 518 συνταξιούχοι ΙΚΑ και βοηθη-
ματούχοι ΕΤΑΤ – ΕΤΕΑ
Γ’ ομάδα αγωγών: 84 μέλη, τα οποία κατά το χρονικό 
διάστημα 2011-2015 ήταν αρχικά βοηθηματούχοι 
προσυνταξιοδοτικού και στη συνέχεια έγιναν συντα-
ξιούχοι του ΙΚΑ.
Οι συνάδελφοι που ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες 
θα ενημερωθούν με Επείγουσα Ανακοίνωση και πα-
ρακαλούνται να αποστείλουν ό,τι στοιχεία τους ζητη-
θούν χωρίς καθυστέρηση.
Είναι ευνόητο ότι θα σας ενημερώνουμε συνεχώς για 
την πορεία των παραπάνω αγωγών.

Για το Δ.Σ.
Ελένη Μωραΐτη

Όπως προκύπτει από την ιστοσελίδα του 
Υπουργείου Εργασίας η αίτηση ακύρωσης του 
Συλλόγου μας κατά του Υπουργείου Εργασίας 

και του ΕΤΑΤ, για να κριθεί η αυτοτέλεια των λογα-
ριασμών που τηρούνται στο ΕΤΑΤ που είχε προσδιο-
ρισθεί να συζητηθεί στις 21/9/2015, αναβλήθηκε 
οίκοθεν για τη δικάσιμο της 7ης Δεκεμβρίου 2015, 
λόγω των εθνικών εκλογών.

Γεωργία Φιλιπποπούλου
Δικηγόρος

Από 1/1/2015 το επικουρικό βοήθημα όσων συναδέλφων 
λαμβάνουν κύρια σύνταξη από το ΙΚΑ ή άλλο φορέα ασφάλι-
σης, θα καταβάλλεται από το ΕΤΕΑ.
Αυτό σημαίνει ότι ο τρόπος ενημέρωσης των συναδέλφων 
αλλάζει, καθόσον καταργείται η αποστολή της μηνιαίας ανά-
λυσης μισθοδοσίας από το ΕΤΑΤ. Από τη Διοίκηση του ΕΤΕΑ 
ανακοινώνεται ότι όσοι επιθυμούν μπορούν να εκτυπώνουν 
τα ενημερωτικά σημειώματα πληρωμής συντάξεων, μέσω 
της ηλεκτρονικής ιστοσελίδας του ΕΤΕΑ (www.etea.gov.gr), 
όπου παρέχονται και οι σχετικές οδηγίες.
Η εκτύπωση θα είναι δυνατή αμέσως μετά την πληρωμή της 
μηνιαίας σύνταξης και για το Ταμείο μας (ΤΑΠΤΠ), ξεκινώ-
ντας από τη σύνταξη Ιανουαρίου 2015.

Τηλ. Κέντρο: 210 3775000,  Φαξ: 210 3275043, 
Φιλελλήνων 13-15, 10557 Αθήνα

ΔικάΣΤικΕΣ 
ΕΝΕΡγΕιΕΣ



4 Υγεία

Περί «Υγείας» ο λόγος
Ο Σύλλογος όπως είναι γνωστό έχει μεταξύ άλ-

λων δύο βασικούς σκοπούς. Να προασπίσει τα 
συμφέροντα των συνταξιούχων μελών του ως 
προς τις συντάξεις και να μεριμνήσει για τα θέμα-
τα υγείας τους.

Στο τομέα της υγείας ο Σύλλογος εδώ και 5 
χρόνια προσπαθεί για την ποιοτική αναβάθμιση 
των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, τόσο από 
τον Δημόσιο τομέα όσο και από τον Ιδιωτικό.

Βασικά διεκδικούμε ένα Σύγχρονο Αποκλει-
στικά Δημόσιο Σύστημα Υγείας με πλήρη και 
επαρκή χρηματοδότηση από το κράτος.

Αυτός είναι ο στόχος.
Παράλληλα όμως επιδιώξαμε τα τελευταία 

χρόνια παίρνοντας πρωτοβουλίες, να καλύψου-
με τα προβλήματα της πρωτοβάθμιας φροντίδας 
των συναδέλφων (συνταγογράφηση φαρμάκων 
και εξετάσεων, απλές εξετάσεις από ειδικούς 
ιατρούς) με πολύ χαμηλό κόστος, ενώ ως προς 
την δευτεροβάθμια φροντίδα (Νοσοκομεία) επι-
διώξαμε αξιοποιώντας τις παροχές του Ομαδικού 
Ασφαλιστηρίου της Τράπεζας με την ΑΧΑ Ασφα-
λιστική, να μειώσουμε τις δαπάνες των συναδέλ-
φων.

Ήδη με την σύμπραξή μας ο Σύλλογος Προσω-
πικού της Τράπεζας δημιούργησε μετά από 50 
χρόνια παρουσίας το πρώτο Πολυϊατρείο με στό-
χο την κάλυψη των συναδέλφων της Αθήνας, σε 
πρωτοβάθμια φροντίδα. Σύντομα δημιούργησε 
και δεύτερο στην Θεσσαλονίκη και ενώ ετοιμαζό-

ταν για το τρίτο, ξαφνικά 
και αναίτια διέκοψε την 
συνεργασία του με τους 
συνταξιούχους της Τρα-
πέζης. Πρωτάκουστο και 
αναιτιολόγητο εκ πρώ-
της όψεως.

Δεν πτοηθήκαμε όμως 
αφού έχουμε πλέον και 
την εμπειρία και την 
γνώση. Ήδη έχουμε 
συμβληθεί με την Κε-
ντρική Κλινική Αθηνών, 
με το Πολυϊατρείο της Euromedica στην Θεσσα-
λονίκη, με το Πειραϊκό Θεραπευτήριο στον Πει-
ραιά, με το Ασκληπιείο Νοσοκομείο στο Ηράκλειο 
Κρήτης, και συνεχίζουμε σε όλη την Ελλάδα για 
να καλύψουμε την πρωτοβάθμια φροντίδα των 
συναδέλφων με μικρό κόστος (5 ευρώ η συντα-
γογράφηση, 10 ευρώ η εξέταση και ειδικοί όροι 
στις διαγνωστικές εξετάσεις).

Παράλληλα προχωρήσαμε σε συμφωνίες με 20 
επιπλέον Νοσοκομεία και Κλινικές σε όλη την 
χώρα για την απορρόφηση του 20% της συμμε-
τοχής στις Νοσοκομειακές δαπάνες έτσι ώστε για 
δαπάνη έως 20.000 ευρώ οι συνάδελφοι να μην 
πληρώνουν τίποτα. 

Όμως δεν επαναπαυόμαστε και συνεχίζου-
με χωρίς φυσικά την συνεργασία του Συλλόγου 
Προσωπικού της Τράπεζάς μας. Άλλωστε τα άλο-

γα δεν τα σκοτώνουν όταν γεράσουν αλλά τα σέ-
βονται και τα τιμούν. Θα πρέπει κάποτε και ο συν-
δικαλισμός να αποκτήσει ΗΘΙΚΗ.
Κλείνοντας θα θέλαμε να τονίσουμε ότι στα πλαί-
σια της συλλογικής προσπάθειας, ο Σύλλογος θα 
καταβάλει κάθε φροντίδα για την ποιοτική ανα-
βάθμιση των παροχών υγείας, και θα είναι κοντά 
σε κάθε συνάδελφο για βοήθεια και παροχή πλη-
ροφοριών ως προς τα θέματα Υγείας.
Μην λησμονείτε τον Οδηγό Συνταξιούχου Νο 1 
και τα ένθετα στις εκδόσεις της εφημερίδας μας, 
όπου εκεί έχουμε πλήθος πληροφοριών ειδικά 
για την Υγεία.

Γιάννης Ιορδανίδης 
Γενικός Γραμματέας Συλλόγου Συνταξιούχων 

ALPHA BANK
Αναπληρωτής Πρόεδρος της ΑΓΣΣΕ

Αποστολή ενημερωτικών email στους συναδέλ-
φους για θέματα υγείας ως κατωτέρω:

Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Αλτσχάιμερ: Δω-
ρεάν Τεστ Μνήμης από τον Όμιλο Ιατρικού 
Αθηνών
Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2015 – Δωρεάν Τεστ 
Μνήμης προσφέρει ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, 
από τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την 
Παγκόσμια Ημέρα Νόσου Αλτσχάιμερ.
Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για όσους καλέ-
σουν και προγραμματίσουν το ραντεβού τους από 
τις 21 έως τις 25 Σεπτεμβρίου, από τις 12.00 
έως τις 14.00, στα παρακάτω τηλέφωνα:
Ιατρικό Κέντρο Αθηνών:  
τηλ. 210 6862984
Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης: τηλ. 2310 
400463 και 464

Με τη νέα προσφορά, ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών 
αναδεικνύει τη σημασία της πρόληψης και της 
έγκαιρης διάγνωσης, παραμένοντας πιστός στη 
δέσμευσή του να παρέχει διαρκώς κορυφαίες 
υπηρεσίες υγείας.

Κωνσταντίνος Μέμμος

Παγκόσμια Ημέρα κατά του 
Καρκίνου του Προστάτη
Αγαπητοί συνεργάτες,
Σας ενημερώνουμε ότι με αφορμή την Παγκόσμια 
Ημέρα κατά του Καρκίνου του Προστάτη, τα δια-
γνωστικά κέντρα του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, ΥΓΕΙΑΝΕΤ 
ΑΘΗΝΩΝ (Βεντήρη 1 & Βασ. Σοφίας, Αθήνα) και 
ΥΓΕΙΑΝΕΤ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Θηβών 177, Περιστέρι) 
σας προσφέρουν:
Εξέταση PSA & Υπέρηχο Προστάτη στη προνομια-
κή τιμή των 20€
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοι-
νωνήσουν στα τηλέφωνα που αναγράφονται στην 
επιστολή ώστε να προγραμματίσουν τα ραντεβού 
τους έως 15 Οκτωβρίου 2015. 
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των εργαζομέ-
νων της εταιρείας σας.

21 – 25 Σεπτεμβρίου 2015 Εβδομάδα 
Πρόληψης & Έγκαιρης Διάγνωσης της Νόσου 
Αλτσχάιμερ
Το Τμήμα Νευροεκφυλιστικών Παθήσεων του 
Εγκέφαλου & Ιατρείο Μνήμης ΥΓΕΙΑ, προσφέ-
ρει Δωρεάν τεστ μνήμης και οδηγίες για στρα-
τηγικές πρόληψης, σε άτομα άνω των 60 ετών, 
χωρίς διάγνωση Άνοιας. Μόνο με ραντεβού. 
Γνωρίστε το πρωτοποριακό πρόγραμμα ενί-
σχυσης νοητικών λειτουργιών SOCIABLE.  
Για ραντεβού καλέστε στο 210 68 67079 
Δευτέρα – Παρασκευή (08:30 – 14:30)

Με εκτίμηση,
Γιώργος Σώρας

ΠάγκΟΣμιΕΣ ΗμΕΡΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Επισημαίνουμε, όπως και στο παρελθόν, στους συναδέλφους μας ότι θεωρούμε σκόπιμο προ της 
επίσκεψής τους και του προγραμματισμού ραντεβού για πιθανή νοσηλεία τους (επεμβάσεις, κ.λπ.) σε 
νοσοκομεία και θεραπευτήρια, να συζητούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες τους (λογιστήριο και ιατρούς), 
τον ασφαλιστικό τους φορέα (ΕΟΠΥΥ – ΑΧΑ Ασφαλιστική για απορρόφηση του 10% ή 20% κατά 
περίπτωση), και τούτο προς αποφυγή παρεξηγήσεων ή καταβολής περισσότερων χρημάτων.



ΝΕΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Ιπποκράτης Αγρινίου Γενική Κλινική ΑΕ
Γοργοποτάμου 16 30100 Αγρίνιο,  
Τηλ.: 2641026841
www.ippokrateio.gr

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
• Ιατρικές πράξεις που καλύπτει το 
ΠΔ /ΦΕΚ: Απορρόφηση του 5% της 
συμμετοχής του παραπεμπτικού, μειώνοντας την επιβάρυν-
ση από το 15% στο 10%.
ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
• Σε περιπτώσεις νοσηλείας και εξετάσεων που καλύπτει 
το ασφαλιστικό συμβόλαιο της ΑΧΑ παρέχεται απορρόφη-
ση του 20% (διαφορά από το συμβόλαιο της ΑΧΑ) και των 
ιατρικών αμοιβών.
ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ
• Τα ανωτέρω πρόγραμμα θα προσφέρεται στα μέλη του 
Συλλόγου Συνταξιούχων με επίδειξη του βιβλιαρίου ασθε-
νείας τους.

Διαγνωστικά Κέντρα ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Λ. Αλεξάνδρας 166, 11521 Αθήνα
Τηλ.: 2106438838
www.diagnosis.gr

Η «ΔΙΑΓΝΩΣΗ Α.Ε.» ανακοινώνει την 
έναρξη της συνεργασία της με το Σύλ-
λογο Συνταξιούχων της Alpha Bank για 
την παροχή πρωτοβάθμιων υπηρεσιών 
υγείας υψηλού επιπέδου σε ειδικές τι-
μές προς τα μέλη του και τα προστατευόμενα μέλη αυτών, 
μόνο με την επίδειξη του βιβλιαρίου Ασθένειας τους.

Οι προνομιακές παροχές αφορούν κυρίως τη διενέργεια 
διαγνωστικών εξετάσεων. Συγκεκριμένα, στους συνταξι-
ούχους της Alpha Bank προσφέρονται:
• Παροχή διαγνωστικών εξετάσεων, δίνοντας τη δυνατό-
τητα σε όλα τα μέλη και τους συγγενείς Α’ βαθμού, με το 

χαμηλότερο κόστος (τιμές ΕΟΠΥΥ)
• Εξετάσεις εκτός ΕΟΠΥΥ στις οποίες χορηγείται έκπτωση 
35% επί του τιμοκαταλόγου.
• Ακτινογραφίες πραγματοποιούνται με την ειδική τιμή 
των 10,00€, ανά ακτινογραφία και η μαστογραφία στην 
τιμή των 25,00€.
• Ενδεικτικές τιμές: Γενική ούρων 1,80€, Σάκχαρο αί-
ματος 2,30€, Ουρικό οξύ αίματος 2,90€, Ουρία αίματος 
2,30€, Χοληστερίνη αίματος 2,90€, τριγλυκερίδια αίματος 
4,50€, γενική αίματος 2,90€, Σίδηρος ορού 3,5€, Ακτι-
νογραφία Θώρακος 10,00€, Ηλεκτροκαρδιογράφημα και 
καρδιολογική εξέταση 20,00€, Τεστ κοπώσεως 28,20€, 
Αξονική Τομογραφία Εγκεφάλου 71,20€, υπερηχογράφη-
μα κυήσεως 8,30€.
• Χωρίς συνταγολόγιο γιατρού, χωρίς όριο στη χρήση, δεν 
εξαιρούνται προϋπάρχουσες παθήσεις, η παροχή μπορεί να 
επεκταθεί και σε μέλη οικογένειας (Α’ βαθμός συγγένειας), 
μόνο με τη χρήση της οικογενειακής Κάρτας Μέλους του 
Συλλόγου και του βιβλιαρίου υγείας.

ΔΙΚΤΥΟ ΜΟΝΑΔΩΝ
1. ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ: ΠΥΡΓΟΣ «ΑΠΟΛΛΩΝ» (ΟΔΟΣ ΠΑ-

ΝΟΡΜΟΥ) Λ. ΡΙΑΝΚΟΥΡ 64 & ΛΑΡΙΣΗΣ, 11523, ΤΗΛ. 
2106996500,

2. ΠΕΙΡΑΙΑΣ: (ΕΝΑΝΤΙ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΛΠ) 
ΑΚΤΗ ΜΙΑΟΥΛΗ 85, 18538, ΤΗΛ. 2104291292, 

3. ΠΑΤΗΣΙΑ: ΑΓ. ΛΑΥΡΑΣ 111 & ΠΑΤΗΣΙΩΝ 386, 
11141, ΤΗΛ. 2102112090

4. ΓΛΥΦΑΔΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ (ΔΕΛΗΟΛΑΝΗ) 
ΠΛ. ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ 2 (Β. ΚΑΤΡΑΚΗ), 16675, ΤΗΛ. 
2108983350, 

5. ΑΙΓΑΛΕΩ: Σ. ΣΑΡΑΦΗ 2 & ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 219 (ΠΛ. 
ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ) ΤΗΛ. 2105317220, 

6. ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 18 (ΠΛ. ΚΑΛΟ-
ΓΗΡΩΝ), ΤΗΛ. 2109718078, 

7. Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ: Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 166 (ΕΝΑΝΤΙ 
Γ.Α.Δ.Α.), ΤΗΛ. 2106438838

8. ΠΑΛΛΗΝΗ: ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 30 ΠΑΛΛΗΝΗ 
(Έξοδος Υ8), ΤΗΛ. 2106664741

5Υγεία

ΣΥΝΕΧΗΣ άΝάΒάΘμιΣΗ ΤΩΝ ΠάΡΟΧΩΝ ΥγΕιάΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟγΟΥ μάΣ

ΤΟ ΠΟΛΥϊΑΤΡΕΙΟ 
ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

 Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν την 
κάρτα του Πολυϊατρείου του Συλ-
λόγου Προσωπικού μπορούν να 
εξυπηρετηθούν με το Βιβλιάριο 
Ασθενείας και την Οικογενειακή 
Κάρτα Μέλους του Συλλόγου που 
παρέχεται εντελώς δωρεάν και 
ισχύει για πάντα, στα Πολυϊατρεία 
της Κεντρικής Κλινικής Αθηνών, 
Ασκληπιού 31 τηλ. ραντεβού 
2103674042 από 8.00 - 15. 
00 καθημερινώς τις εργάσιμες 
μέρες για όλες τις ειδικότητες της 
Κλινικής.
Το τιμολόγιο είναι:
• συνταγογράφηση φαρμάκων 
και εξετάσεων 5 ευρώ
• εξετάσεις από εξειδικευμέ-
νους ιατρούς και συνταγογράφη-
ση 10 ευρώ,
• διενέργεια εξετάσεων με συμ-
μετοχή 10% αντί 15% 
• και σε περίπτωση νοσηλείας 
απορρόφηση του 20% της συμ-
μετοχής σας κάνοντας χρήση του 
Ομαδικού Ασφαλιστηρίου της 
ΑΧΑ Ασφαλιστικής.

Τέλος επειδή η κάρτα του Συλ-
λόγου μας είναι οικογενειακή 
μπορούν να κάνουν χρήση των 
παροχών της και οι σύζυγοι και 
τα τέκνα των μελών μας χωρίς 
καμία επιπλέον επιβάρυνση.

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ
Το Πολυϊατρείο μας στον Πειραιά

Ακτή Κουντουριώτου 7Α, 18535 Πειραιάς
Τηλ.: 2104198800, www.peiraiko.gr
• Απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις, 
κατόπιν ραντεβού σε όλες τις ειδικότητες των Τα-
κτικών Εξωτερικών Ιατρείων με τιμή/επίσκεψη 
10 ευρώ. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση διαγνω-
στικών εξετάσεων και φαρμάκων 5 ευρώ.
• Τα ιατρεία είναι: Γενικής Ιατρικής, Παθολογικό, 
Χειρουργικό, Ορθοπεδικό, Καρδιολογικό, Πνευ-
μονολογικό, Γαστρολογικό, Γυναικολογικό.
ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Το Πολυϊατρείο μας στα Δυτικά προάστια

Σμύρνης 36 & Κερασούντος, 12242 Αιγάλεω
Τηλ.: 210 5906611-15
www.vougiouklakeio.com
• Απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις, 
κατόπιν ραντεβού σε όλες τις ειδικότητες των Τα-
κτικών Εξωτερικών Ιατρείων με τιμή/επίσκεψη 
10 ευρώ. Ηλεκτρονική συνταγογράφηση διαγνω-
στικών εξετάσεων και φαρμάκων 5 ευρώ.
• Τα ιατρεία είναι: Ουρολογικό, Καρδιολογικό, 
Πνευμονολογικό, Νεφρολογικό, Παθολογικό, Γα-

στρεντερολογικό, Χειρουργικό, Ορθοπεδικό.
• Επίσης η κλινική προσφέρει στα μέλη του Συλ-
λόγου γυναικολογικό πακέτο που περιλαμβάνει: 
Test pap, U/S ενδοκολπικό, Γυναικολογική εκτί-
μηση στην τιμή των 50,00 ευρώ.
ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ
ΜΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Το Πoλυϊατρείο μας στο Ηράκλειο Κρήτης

Ζωγράφου 8, 71201 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810246140, www.asklepieon.gr
• Απεριόριστες προγραμματισμένες επισκέψεις, 
κατόπιν ραντεβού σε όλες τις ειδικότητες των Τα-
κτικών Εξωτερικών Ιατρείων με τιμή/επίσκεψη 
10 ευρώ.
• Ηλεκτρονική συνταγογράφηση διαγνωστικών 
εξετάσεων και φαρμάκων 5 ευρώ.
• Τα ιατρεία είναι: Παθολογικό (υπεύθυνος ια-
τρός Παράσχος Τολούδης, τηλ. 6944435126), 
Ορθοπεδικό (υπεύθυνος ιατρός Γεώργιος Χα-
τζηπαυλής, τηλ. 6973984182), Χειρουργικό 
(υπεύθυνος ιατρός Δράκος Πειρασμάκης, τηλ. 
6946250500), Καρδιολογικό (επικοινωνία για 
προγραμματισμό ραντεβού μέσω του τηλ. κέ-
ντρου της κλινικής).
Ο προγραμματισμός των ραντεβού θα γίνεται σε 
συνεννόηση κατευθείαν με τους ιατρούς στα πα-
ραπάνω τηλεφωνικά νούμερα, ή σε περίπτωση 
αδυναμίας επικοινωνίας με τους ιατρούς στο τη-
λεφωνικό κέντρο της κλινικής.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ 
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ &ΚΛΙΝΙΚΩΝ 
• ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
• ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ*
• ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 

 (και πολυϊατρεία του Νοσοκομείου)
• ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ (ΧΑΝΙΑ)*
• ΕΛΕΥΘΩ ΧΙΟΥ
• ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
• EUROMEDICA 
• ΕUROMEDICA ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ*
 (και πολυϊατρεία του Νοσοκομείου)
• EUROMEDICA KOZANHΣ*
• ΙΑΣΩ GENERAL ΛΑΡΙΣΑ
• ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ**
• ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
• ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
• ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
 (και πολυϊατρεία του Νοσοκομείου)
• CRETA INTERCLINIC HOSPITAL (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
 (και πολυϊατρεία του Νοσοκομείου)
• ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
• METROPOLITAN
• ΜΕDITERRANEO ΓΛΥΦΑΔΑ
• ΝΤΥΝΑΝ (και πολυϊατρεία του Νοσοκομείου)
• ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
 (και πολυϊατρεία του Νοσοκομείου)

*Η συμμετοχή νοσηλίων είναι 10%.
**Στο Ιατρικό Π. Φαλήρου, Περιστερίου και Ψυ-
χικού η συμμετοχή είναι 0%. Στο Διαβαλκανικό 
η συμμετοχή είναι 10% και στο Ιατρικό Αμαρου-
σίου 20%. Αυτά προς το παρόν και συνεχίζουμε 
διότι τα θέματα υγείας μας δεν περιμένουν. Καμία 
σχέση με πολιτισμό τα ανωτέρω!!!
Σύντομα θα έχουμε και άλλα ευχάριστα νέα.



6 Ανακοινώσεις

Η Ομοσπονδία μας βρίσκεται πάντα σε 
αγωνιστική εγρήγορση και ετοιμότητα και ΣΥ-
ΝΤΟΝΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΔΙΚΙΩΝ

Αγαπητοί Συνάδελφοι της ALPHA BANK,
Πρωτίστως θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο 
συν. Αγ. Βουτυρά και το Δ.Σ. του Συλλόγου Συντα-
ξιούχων της ALPHA BANK για τη φιλοξενία –στο 
έγκριτο έντυπό σας– του άρθρου που ακολουθεί 
και απηχεί τις απόψεις της Ομοσπονδίας μας την 
οποίαν έχω την τιμή να εκπροσωπώ.
Η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή 
και περίσκεψη όλες τις καταιγιστικές εξελίξεις σε 
πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο και τα 
πρόσθετα προβλήματα που έχουν οδυνηρές επι-
βαρυντικές επιπτώσεις στην καθημερινότητα αλλά 
και στον προγραμματισμό ολόκληρης της ζωής των 
συναδέλφων μας και των οικογενειών τους.
Μετά από πέντε (5) χρόνια εξοντωτικών μνημονι-
ακών μέτρων, ο κλάδος μας καλείται να αντιμετω-
πίσει τις πιο σκληρές - σε σχέση με προηγούμενες 
εποχές - επιθέσεις κατά των θεσμικά κατοχυρωμέ-
νων ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων.
Σε γενικές γραμμές η σημερινή δύσκολη συγκυρία 
χαρακτηρίζεται κύρια από: 
3 τις δραματικές περικοπές στο σύνολο των συ-

ντάξιμων αποδοχών μας,
3 τη συνεχή υποβάθμιση των υπηρεσιών υγείας 

και πρόνοιας,
3 την εξοντωτική φορολόγηση των συντάξεών 

μας και τα χαράτσια στα σπίτια μας,
3 το κούρεμα και την απομείωση των αποθεματι-

κών των ασφαλιστικών μας ταμείων,

3 την αντικειμενική αδυναμία μας να εξυπηρετή-
σουμε τις δανειακές μας υποχρεώσεις,

3 την παρατεταμένη ύφεση, τη λιτότητα και την 
ακρίβεια. 

Σε αυτήν τη ζοφερή συγκυρία η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.: α) στέ-
κεται όρθια και αξιόμαχη στο πλευρό όλων των 
συναδέλφων μας, β) τεκμηριώνει και προβάλλει 
τα δίκαια αιτήματά μας, γ) συντονίζει τους αγώνες 
του κλάδου μας και δ) διεκδικεί την αποκατάστα-
ση των αδικιών. Και συγκεκριμένα προσπαθεί:
1. Να βελτιώσει την οργανωτική και λειτουργική 
της ετοιμότητα με την επιτυχημένη διοργάνωση του 
34ου Απολογιστικού της Συνεδρίου και τις, εύστο-
χες θεματικά, τακτικές συνεδριάσεις του Διοικητι-
κού της Συμβουλίου.
2. Να αναβαθμίσει τις επικοινωνιακές της διαδικα-
σίες με τους Συλλόγους – Μέλη της και με όλους 
τους συναδέλφους μας, στο πλαίσιο της αμφίδρο-
μης δημιουργικής ενημέρωσης.
3. Να προσεγγίσει με ακρίβεια το σύνολο των 
προβλημάτων που μας απασχολούν και να τα επε-
ξεργαστεί διεξοδικά προκειμένου να επιτύχει την 
επίλυσή τους. 
4. Να διευρύνει την έγκαιρη και αποτελεσματική 
συμπαράσταση και παρέμβασή της σε κάθε αίτημα των 
Συλλόγων – Μελών μας που αντιμετωπίζουν έντονα και 
πιεστικά προβλήματα (π.χ. νομική συνδρομή).
5. Να προγραμματίζει και να υλοποιεί σημαντικές 
συναντήσεις με τους αρμόδιους κάθε φορά Υπουρ-
γούς, Υφυπουργούς και Γενικούς Γραμματείς (Ερ-
γασίας, Υγείας, Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ.τ.λ.) 
που συχνά αλλάζουν, για την προώθηση της επίλυ-
σης γενικών και επί μέρους ειδικών αιτημάτων των 
συναδέλφων μας.
6. Να προετοιμάζει και να επιμελείται τη δημιουρ-
γική παρουσία των εκπροσώπων της Ομοσπονδίας 
μας σε συμβούλια και φορείς που θεσμικά συμμε-
τέχουμε (ΕΤΑΤ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΕΟΠΥΥ κ.τ.λ.) προκει-
μένου να υπηρετούνται, με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο, τα συμφέροντα των συναδέλφων μας.
7. Να συνεργάζεται με άλλες δευτεροβάθμιες 
και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις 
(Α.Γ.Σ.Σ.Ε.) για ανταλλαγή απόψεων, πληροφορι-
ών και εμπειριών καθώς και για το συντονισμό –
όπου αυτό είναι δυνατόν– διαφόρων διεκδικητικών 
παραστάσεων, ενεργειών και άλλων κατά περίπτω-
ση εκδηλώσεων.
8. Να συμμετέχει στα ευρωπαϊκά συνταξιουχικά 
δρώμενα, με τη δυναμική, πολυετή παρουσία της 
στις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ομοσπον-
δίας Συνταξιούχων και Ηλικιωμένων τη γνωστή 
F.E.R.P.A. που εκπροσωπεί τα 100.000.000 
των ευρωπαίων συνταξιούχων σε ευρωπαϊκό και 
παγκόσμιο επίπεδο.
Η αποτελεσματικότερη προώθηση και υλοποίηση 
όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων εξαρτάται 
από την εθελοντική κινητοποίηση όλου του στε-
λεχιακού δυναμικού της Ομοσπονδίας μας (Σύλ-
λογοι – Μέλη, Πρόεδροι Συλλόγων, Μέλη του Δι-
οικητικού Συμβουλίου της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε., Σύνεδροι, 
κατά περίπτωση συνεργάτες κ.τ.λ.).
Μόνο με την ανιδιοτελή σύμπραξη όλων των ως 
άνω συντελεστών και σε πείσμα κάποιων απαρά-
δεκτων διασπαστικών πρακτικών, η Ομοσπονδία 
μας θα συνεχίσει να λειτουργεί ενωτικά, να είναι 
περισσότερο αποτελεσματική και να αποτελεί το 
κεντρικό και το αναμφισβήτητο σημείο αναφο-
ράς όλων των Συναδέλφων μας που είναι μέλη 
και των 13 Συλλόγων, που έχουν μέχρι σήμερα 
ενταχθεί στη δύναμή της.

Η Πρόεδρος της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ – ΠΟΥΛΙΑ

Η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ  
ΤΟ ΔΟΡΥ ΣΤΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΚΑΙ

Η ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΟΣΤΟΕ

Αθήνα 08/09/2015
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΓΣΣΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 3ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ
Θέμα: Αίτημα συνάντησης (προς 
όλα τα κόμματα) 

Κύριοι,
Θέτουμε υπόψη σας αιτήματα της 

Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας 
Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε) 
και παρακαλούμε για άμεση συνάντη-
ση. Σημειώστε παρακαλούμε ότι:

ΓΕΝΙΚΑ
Είναι γνωστό, όσο και δεδομένο, ότι 

οι συνταξιούχοι, από την εφαρμογή 
των Μνημονίων, έχουν υποστεί ισχυ-
ρό πλήγμα που αφορούν στην:
• οικονομική τους κατάσταση, με τις 
γνωστές, όσο και αναίτιες, περικο-
πές που επιβλήθηκαν επιλεκτικά και 
με απροσχημάτιστη μονομέρεια, με 
άμεση συνέπεια την απομείωση του 
επιπέδου ζωής τους.
• ιατροφαρμακευτική τους περίθαλ-
ψη, με τις συνεχείς επιβαρύνσεις και 
αρνητικό πλαίσιο των παρεχόμενων 
υπηρεσιών
• γενικότερη οικονομική τους επιβά-
ρυνση από την εφαρμοζόμενη φορο-
λογική πολιτική (ΕΝΦΙΑ κ.λπ.)

Το προφανές είναι ότι, σήμερα, οι 
συνταξιούχοι ευρίσκονται σε πλήρες 
οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο, 
ενώ οι διαφαινόμενες προοπτικές, 
δεν ορίζονται ούτε σταθερές, ούτε 

ευοίωνες, ιδιαίτερα με την υλοποίη-
ση: 
• του τρίτου Μνημονίου και
• την, σε νέα βάση, αξιολόγηση και 
ρύθμιση του Ασφαλιστικού για το 
οποίο δεν κλήθηκαν να συμμετά-
σχουν με προτάσεις τους ως Κοινω-
νικού Εταίρου.

Οφείλει να γίνει αποδεκτό, όμως, 
ότι οι συνταξιούχοι είναι ενεργοί 
πολίτες, τεκμηριωμένα και αντικει-
μενικά και σε καμία περίπτωση, δεν 
αποτελούν:
• ούτε κοινωνικό περιθώριο, όπως 
κάποιοι υστερόβουλα, επιτηδευμένα 
και σκόπιμα καλλιεργούν
• ούτε Κοινωνική Ομάδα αποκλειστι-
κής επιβάρυνσης στο πλαίσιο εφαρ-
μογής και υλοποίησης των Μνημονί-
ων και της φορολογικής πολιτικής.

Σημειώνουμε, ότι, αντίθετα, οι συ-
νταξιούχοι είναι ενεργά μέλη στα 
πολιτικά, οικονομικά, πολιτισμικά και 
πολιτιστικά δρώμενα και διαθέτουν 
«κρίση και μνήμη» για την διαμόρφω-
ση των επιλογών τους. 

ΑΙΤΗΜΑΤΑ
• Δημιουργία αυτόνομου Νομικού 
Θεσμικού πλαισίου για την άσκηση 
της συνδικαλιστικής τους δράσης 
ώστε, οι συνταξιούχοι, να ασκούν 
τον κοινωνικό τους ρόλο στο πλαίσιο 
«ειλικρινούς και ουσιαστικής διαβού-
λευσης».

• Αναγνώριση της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. ως ισό-
τιμου Κοινωνικού Εταίρου και συμμε-
τοχή –  διαβούλευση στα Κέντρα λή-
ψης απόφασης για θέματα που τους 
αφορούν.
• Άμεση μετατροπή, όλων των μέχρι 
σήμερα περικοπών σε συντάξεις και 
εφάπαξ με την έκδοση Ειδικού Κρα-
τικού Ομολόγου, με χαρακτηριστικά 
χρηματιστηριακού τίτλου (διαπραγμά-
τευση, μεταβίβαση, κ.λπ.).
• Υπολογισμό των σχετικών παρα-
κρατήσεων επί του ποσού των λαμ-
βανομένων σήμερα αποδοχών μας 
και όχι επί του ορχικού (ΙΚΑ).
• Συμμετοχή εκπροσώπων μας στην 
Ομάδα Σοφών ενόψει της διαμόρφω-
σης νέου πλαισίου στο Ασφαλιστικό 
Ζήτημα.
• Την άμεση προώθηση ευνοϊκών 
ρυθμίσεων (ενόψει και της δεδομέ-
νης αδυναμίας των συνταξιούχων) 
από τις τράπεζες των «κόκκινων δα-
νείων» αλλά και φορολογικές ελα-
φρύνσεις.
• Άμεση εφαρμογή των αποφάσεων 
του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Κύριοι,
Τα παραπάνω θέτουμε υπόψη σας 

και παρακαλούμε για τις από μέρους 
σας ενέργειες και πρωτοβουλίες.

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος          Ο Γεν. Γραμματέας
Ν. Κ. Μουλίνος  Π. Βογιατζής

Δελτίο Τύπου
28/09/2015

Η Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία 
Συνταξιούχων Ελλάδος (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.) 
διαμαρτύρεται για τις νέες επιχει-
ρούμενες μειώσεις στις κύριες και 
επικουρικές συντάξεις.
Με πρωτοφανή όσο και αναίτια 
μονομέρεια καλούνται και πάλι οι 
συνταξιούχοι να πληρώσουν τα 
«ισοδύναμα» του 3ου Μνημονίου, 
γεγονός που θα οδηγήσει σε ακόμα 
μεγαλύτερη υποβάθμιση της ποιό-
τητας της ζωής τους και ταυτόχρονα 
δημιουργεί αβεβαιότητα προοπτικής 
με θετικό πρόσημο, για το μέλλον.
Απαιτούμε, κυβερνητικές επιλογές 
με αριστερό πρόσημο, κοινωνικού 
ενδιαφέροντος, με ισότιμες και ισό-
νομες παραμέτρους αλλά και ισομε-
ρούς κατανομής των οικονομικών 
βαρών.
Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. θα συνεχίσει τον αγώνα 
της με συνέπεια και ευθύνη, αντι-
δρώντας στις πρωτοβουλίες της Κυ-
βέρνησης γιατί απαιτούμε ΝΙΚΗ, όχι 
για παρηγοριά, αλλά για ΔΙΚΑΙΩΣΗ. 

Στιγμιότυπο από το 3ο εκλογοαπολογι-
στικό Συνέδριο της ΑΓΣΣΕ



ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA BANK
Ανακοίνωση Νο.90                                                               16/09/2015

Ο ΣύλλΟγΟΣ ύπέβαλέ αίτηΣη ΟμαδίκηΣ απΟχώρηΣηΣ απΟ τΟ ταπίλτατ
Συνάδελφοι,
Μετά την κοινή απόφαση των Συλλόγων των ερ-
γαζομένων που τα μέλη τους είναι ασφαλισμένα 
στο ΤΑΠΙΛΤΑΤ (Νοέμβριος 2014) και με μόνο 
στόχο την προστασία των εισφορών τους (εργα-
ζόμενου 3% και εργοδότη 4%) βήμα-βήμα δη-
μιουργήσαμε τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες 
(τροποποίηση καταστατικού) για την αποχώρησή 
μας από αυτό το τερατούργημα που δημιούργη-
σαν οι τότε συνδικαλιστές και σημερινοί παλαιοί 
συνταξιούχοι.
Οι σημερινοί εργαζόμενοι αλλά και όλοι οι νέοι 
συνταξιούχοι είναι σήμερα τα θύματα μιας πυ-
ραμίδας, που κάποιοι βάζουν χρήματα για να ει-
σπράττουν κάποιοι συντάξεις που σε σχέση με 
τις εισφορές που κατέβαλαν ξεπερνούν σε από-
δοση το 25000%! ενώ αυτοί απλά θα κλείσουν 
την πόρτα χάνοντας όλη τους την περιουσία.
Σήμερα είναι η στιγμή της μεγάλης απόφασης!
Η επιλογή μας είναι μονόδρομος πλέον ιδίως 
μετά τις κυβερνητικές προθέσεις για την απαξί-
ωση και κατάργηση των επικουρικών συντάξε-
ων και την υφαρπαγή των αποθεματικών των 
ασφαλιστικών φορέων.
Στη σημερινή του συνεδρίαση το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Συλλόγου μας ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ 
να προχωρήσει στην ομαδική αποχώρηση των 
μελών μας από το ΤΑΠΙΛΤΑΤ.
Το ποτήρι ξεχείλισε!
Αν κάποιοι πιστεύουν ότι έχει μέλλον ένα κλει-
στό ταμείο που εισπράττει 8.000.000€ ετησί-
ως και καταβάλλει 48.000.000€ σε συντάξεις 
(ανώτατο πλαφόν) δεν έχουν παρά να εμπιστευ-
θούν την περιουσία τους (εισφορά εργαζόμε-
νου-εργοδότη) στο Ταμείο αυτό με όνειρο να 
πάρουν σύνταξη κάνοντας απόσβεση της συνο-
λικής εισφοράς τους μετά από σαράντα χρόνια!
Συνάδελφοι,
Η απόφασή μας για ομαδική αποχώρηση των με-
λών μας από το ΤΑΠΙΛΤΑΤ συνδυάζεται με την 
άμεση επιστροφή του συνόλου των εισφορών 
(εργαζόμενου και εργοδότη) στους ασφαλισμέ-
νους (εργαζόμενων και νέων συνταξιούχων).
Γι’ αυτό το λόγο σας κοινοποιούμε σχετική αί-
τηση-δήλωση μέλους για την εξουσιοδότηση 
στο Σύλλογό μας να ολοκληρώσει τη διαδικασία 
αυτή.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
    ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ       ΠΑΝ.ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

Στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας στην καρτέλα 
«Νέα – Ανακοινώσεις» και στην υποκατηγορία 
«Νέα Λοιπών Φορέων» θα βρείτε αναλυτικά τις 
τελευταίες ανακοινώσεις του ΤΑΥΤΕΚΩ:

• Νο.213: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
(Από 18 έως 26 ετών)
• Νο.214: ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ 
ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
• Νο.215: ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ- 
ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ
• Νο.216: ΑΣΦΑΛΙΣTIKΗ IKANOTHTA
ΑΝΕΡΓΩΝ (Πρώην Υπαλλήλων)

Αθήνα, 06/08/2015
Αρ. Πρωτ. 10144

Προς: ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΠΙΚ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΤΕΑ

Θέμα: Ανάκληση του υπ’ αρ. 100723/ 
4.8.2015 εγγράφου μας, σε σχέση με τη θέ-
σπιση παρακράτησης ποσοστού 6% από τις 
καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις, για 
υγειονομική περίθαλψη των συνταξιούχων 
του ΕΤΕΑ.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 31 
του άρθρου 1 του Ν. 4334/2015 (ΦΕΚ 80 
Α’/16.7.2015) «Επείγουσες ρυθμίσεις και 
σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχα-
νισμό Στήριξης (ΕΜΣ)» και σας γνωρίζουμε τα 
εξής:

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, από 
1/7/2015, θεσπίζεται εισφορά 6% υπέρ 
υγειονομικής περίθαλψης για όλες τις επι-
κουρικές συντάξεις, που παρακρατείται από 
τις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις.

Με την υπ’ αρ. Φ.80000/οικ.35773/1207/ 
5.8.2015 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργα-
σίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης ορίζεται ότι:
Α) Το ποσοστό 6% υπολογίζεται επί του 
καταβαλλόμενου μηνιαίου ποσού επικουρι-
κής σύνταξης (μεικτές συντάξεις μετά την 
αφαίρεση των μειώσεων ν. 3986/11, ν. 
4024/11, ν. 4051/12, ν. 4093/12 και 
του ν. 4052/12 άρθρο 42 και πριν τον υπο-
λογισμό του ΦΜΥ). Δεν αφαιρούνται τυχόν 
άλλες παρακρατήσεις από οφειλές, διατρο-
φές, κατασχετήρια, κ.λπ..
Β) Εφαρμόζεται στο σύνολο των δικαιούχων 
επικουρικής σύνταξης από το ΕΤΕΑ και ανε-
ξάρτητα από τον αριθμό συντάξεων που λαμ-
βάνουν.
Γ) Τα ποσά που θα προκύψουν από τον υπο-
λογισμό της εισφοράς 6% επί των επικου-
ρικών συντάξεων των μηνών Ιουλίου και 
Αυγούστου 2015, παρακρατούνται ισόποσα 
από τις επικουρικές συντάξεις μηνών Οκτω-
βρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015.
Δ) Όταν υπάρχει ήδη παρακράτηση για υγει-
ονομική περίθαλψη αλλά με διαφορετικό πο-
σοστό και σε άλλη βάση υπολογισμού, η πα-
ρακράτηση προσαρμόζεται στα νέα ισχύοντα 
(6%) και με βάση υπολογισμού όπως αναφέ-
ρεται στην παράγραφο Α).

Τέλος οι εισφορές για υγειονομική περίθαλ-
ψη αποδίδονται στον ΕΟΠΥΥ ως τον αρμόδιο 
φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας.

Ο Διοικητής
Αθανάσιος Καποτάς

ΤάΥΤΕκΩ

7Ανακοινώσεις

ΣύλλΟγΟΣ ΣύνταξίΟύχών ίΟνίκηΣ-λαϊκηΣ τραπέζαΣ έλλαδαΣ

Δεν θα περάσουν τα σχέδια 
διάλυσης του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ

Κανείς συνάδελφος της Ιονικής να μην υπο-
γράψει την αίτηση αποχώρησης από το Επι-

κουρικό μας, που έστειλε ο εργοδοτικός Κος 
Γκιάτης.
Ο γνωστός εργοδοτικός Σύλλογος Εργαζο-
μένων της Alpha Bank, με την υπ΄ αρίθμ. 
90/16.09.2015 ανακοίνωσή του γνωστοποιεί, 
στους 1400 ακόμα εργαζόμενους της πρώην 
Ιονικής και στους 636 που έφυγαν πρόσφατα 
με εθελουσία, ότι αποφάσισε, 3 ημέρες πριν τις 
εκλογές, να υποβάλει αίτηση ομαδικής αποχώ-
ρησης από το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ. Είναι η συνέχεια του 
πολυδάπανου, αντισυνταγματικού, συνταξιου-
χοκτόνου σχεδίου διάλυσης του Επικουρικού 
μας Ταμείου από τον Κο Γκιάτη, Πρόεδρο του εν 
λόγω Συλλόγου και από τους συνεργάτες του 
στο Δ.Σ. του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ.
Για να δικαιολογήσει την αντισυναδελφική, 
ανεδαφική ενέργειά του, που παραβαίνει το σύ-
νταγμα και τους ασφαλιστικούς Νόμους, ενώ εκ-
κρεμούν αποφάσεις δικαστηρίων για το νέο αντι-
συνταγματικό Καταστατικό του Ταμείου, αναφέρει 
τερατώδη ψεύδη και ανακρίβειες όπως: «To ΤΑ-
ΠΙΛΤ-ΑΤ εισπράττει ετησίως 8.000.000€ και 
καταβάλλει για συντάξεις 48.000.000€», ενώ 
η αναλογιστική μελέτη του Ταμείου του Αυγού-
στου 2014, αναφέρει ότι τα έσοδα ανήλθαν σε 
20.307.000€ και τα έξοδα σε 26.333.000€, 
μετά την κατά 63% μείωση των συντάξεών 
μας! Συμπεραίνει με την ανακοίνωσή του ο Κος 
Γκιάτης ότι το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ έχει βιωσιμότητα για 
ακόμα 6 χρόνια, ενώ ο Δικηγόρος του δικού του  
Συλλόγου με το από 27/1/2015 εξώδικό του 

μας γνωρίζει ότι η βιωσιμότητα του  Ταμείου είναι 
εξασφαλισμένη μέχρι το 2030! Ο δε Πρόεδρος 
του Ταμείου με την από 22/4/2015 ανακοίνω-
σή του –που δημοσιεύουμε– μας γνωρίζει ότι η 
μελέτη μας δίνει άλλα 25 χρόνια ζωής!
Αναγράφει ψευδέστατα ο εργοδοτικός Σύλλογος 
Εργαζομένων της Alpha Bank, ότι οι συνταξιού-
χοι εισέπραξαν αστρονομικά ποσά 25.000% επί 
των εισφορών, ενώ αποσιωπά ότι οι συνταξιού-
χοι αποδέχτηκαν μείωση κατά 63%. Αποσιω-
πά ότι το Ταμείο έχασε 222.000.000€ από το 
κούρεμα των ομολόγων του Δημοσίου και τις 
Τραπεζικές μετοχές που είχαν επενδύσει και ότι 
ουδέποτε οι συνεργάτες τους στο Δ.Σ. του Επι-
κουρικού διεκδίκησαν τα δεκάδες εκατομμύρια 
που έχασε το Ταμείο από τις 2.500 εθελούσιες 
αποχωρήσεις που δεν κατέβαλλαν οι Τράπεζες.
Συνάδελφοι, δεν θα αφήσουμε να υφαρπάξουν 
τα 240.000.000€ των αποθεματικών του Τα-
μείου, οι εργοδοτικοί Σύλλογοι των Τραπεζών. 
Στο εξής πλέον οι Σύλλογοι Συνταξιούχων θα 
στραφούν και προσωπικά κατά των μελών του 
Δ.Σ. του Ταμείου αν επιχειρήσουν την απονενο-
ημένη παράνομη διάλυση του Ταμείου. Οι ρεα-
λιστικές μας προτάσεις για να λάβουν σύνταξη 
και οι νεότεροι είναι δεδομένες, οι συζητήσεις με 
τα πολιτικά κόμματα έχουν προχωρήσει και έχει 
γίνει και σχετική επαφή με το ΕΤΕΑ. Θα σας κρα-
τάμε διαρκώς ενήμερους.
ΚΑΝΕΙΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΚΗΣ ΔΕΝ ΥΠΟ-
ΓΡΑΦΕΙ ΤΙΣ ΕΠΑΙΣΧΥΝΤΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ 
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ –
ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ–ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΑΣ



8 Ασφαλιστικά θέματα

ΒάΣικΕΣ ΕΝΝΟιΕΣ ΤΟΥ 
άΣφάΛιΣΤικΟΥ  ΣΥΣΤΗμάΤΟΣ

1. Διανεμητικό Σύστημα 
Κοινωνικής Ασφάλισης
1.α. Βασικά Χαρακτηριστικά Διανεμητικού 
Συστήματος
 «…Το κυριότερο χαρακτηριστικό του είναι 
ότι το κράτος επιβάλλει ένα είδος φόρου –τις 
ασφαλιστικές εισφορές– στους ασφαλισμένους 
και τους εργοδότες, με τα έσοδα του οποίου τα 
Ταμεία καταβάλλουν στους δικαιούχους τις συ-
ντάξεις. Το κράτος θεσπίζει τους κανόνες και 
εγγυάται τη λειτουργία του συστήματος, χωρίς 
αυτό να σημαίνει ότι δεν μπορεί να αλλάξει τους 
κανόνες αν μεταβληθούν οι συνθήκες».
Το διανεμητικό είναι το ισχύον ασφαλιστικό σύ-
στημα στην Ελλάδα και σύμφωνα με τον συγ-
γραφέα, στην ελληνική κοινωνία πλανάται μια 
λανθασμένη αντίληψη περί των ασφαλιστικών 
εισφορών που καταβάλλουν εργαζόμενοι και ερ-
γοδότες: Οι εργαζόμενοι θεωρούν ότι οι ασφα-
λιστικές εισφορές που παρακρατούνται από τον 
ακαθάριστο μισθό τους αφορά τις δικές τους συ-
ντάξεις, όμως: κατ’ ουσία «…με το ισχύον σύστη-
μα οι εισφορές των εργαζομένων δεν αφορούν 
τις δικές τους συντάξεις, αλλά τις συντάξεις που 
καταβάλλονται κάθε έτος στους συνταξιούχους». 
Έτσι, λοιπόν, στο διανεμητικό σύστημα «…οι ερ-
γαζόμενοι πληρώνουν εισφορές, αλλά οι εισφο-
ρές αυτές την ίδια χρονιά χρησιμοποιούνται για 
να ικανοποιηθούν τα θεσπισμένα δικαιώματα 
των συνταξιούχων, δηλαδή να πληρωθούν οι 
συντάξεις τους. Η πληρωμή των εισφορών από 
τους εργαζόμενους μπορεί να μη χρηματοδοτεί τη 
δική τους σύνταξη, δημιουργεί όμως μια «προσ-
δοκία» και στηρίζεται σε έναν «άτυπο κανόνα», 
ότι στο μέλλον και αυτοί θα λάβουν από την 
επόμενη γενεά τα «ίδια οφέλη» που εξασφάλι-
σαν στο παρελθόν στους τότε συνταξιούχους. Το 
πόσο «ίδια οφέλη» μπορούν να εξασφαλιστούν 
όταν συντελούνται σημαντικές μεταβολές των 
συνθηκών και ιδιαίτερα το πόσο «ίδιες θυσίες» 
συνεπάγονται τα «ίδια οφέλη» από πλευράς των 
επόμενων γενεών, είναι ένα εξαιρετικά προβλη-
ματικό θέμα…».

2. Κεφαλαιοποιητικό Σύστημα 
Κοινωνικής Ασφάλισης
2.α. Βασικά Χαρακτηριστικά 
Κεφαλαιοποιητικού Συστήματος
«…Οι ασφαλισμένοι καταβάλλουν προκαθορι-
σμένες εισφορές είτε σε ειδικούς επενδυτικούς 
Οργανισμούς είτε σε ατομικούς λογαριασμούς 
τους οποίους διαχειρίζονται ειδικοί φορείς. Τα κε-
φάλαια αυτά επενδύονται και, μαζί με τις ετήσιες 
καταβολές του ασφαλισμένου και τις αποδόσεις 
τους, συσσωρεύονται και δημιουργούν το συνο-
λικό κεφάλαιο. Το κεφάλαιο αυτό, στη φάση της 
συνταξιοδότησης, αποτελεί τη βάση υπολογισμού 
της σύνταξής τους. Το κεφαλαιοποιητικό σύστη-
μα παίρνει συνήθως ιδιωτικό χαρακτήρα, τίποτα 
όμως δεν αποκλείει να έχει και δημόσιο…». 
«…Στο κεφαλαιοποιητικό σύστημα οι εισφορές 
αποτελούν αποταμίευση του ασφαλισμένου που 
δεν χρησιμοποιείται για να χρηματοδοτήσει τις 
συντάξεις άλλων. Η αποταμίευση αυτή επενδύε-
ται σε διάφορα περιουσιακά στοιχεία (ακίνητα ή 
τίτλους) και χρηματοδοτεί τη σύνταξη του κατό-
χου της στο μέλλον…». 
Το σύστημα αυτό εμφανίζεται ελκυστικό επειδή 
στηρίζεται στη λογική ότι οι ασφαλισμένοι απο-
ταμιεύουν για τη δική τους σύνταξη στο μέλλον. 

Επιπροσθέτως, η βασική λογική του συστήματος 
(«προσωπικό βιβλιάριο ασφάλισης») προδιαθέ-
τει για μια σειρά συγκρίσιμων πλεονεκτημάτων. 
Ως τέτοια, μπορούν να θεωρηθούν αυτά που οι 
υπέρμαχοί του υποστηρίζουν, τουλάχιστον στη 
θεωρία, ότι επιτυγχάνει:
(α) Αυξάνει τον πληθυσμό με ασφαλιστική κάλυ-
ψη και αποθαρρύνει την εισφοροδιαφυγή, μιας 
και όσο λιγότερα κεφάλαια εγγραφούν στο «ατο-
μικό βιβλιάριο ασφάλισης» τόσο μικρότερη θα 
είναι η προσδοκώμενη σύνταξη.
(β) Αφήνει το περιθώριο στους ασφαλισμένους 
να καταβάλλουν υψηλότερες, από τις ελάχιστα 
νομοθετημένες, ασφαλιστικές εισφορές προκει-
μένου να βελτιώσουν το ύψος της σύνταξής τους,
(γ) Ενισχύει την εθνική αποταμίευση και αυξάνει 
τα επενδυμένα κεφάλαια στην εγχώρια κεφαλαι-
αγορά ή γενικότερα στην εγχώρια οικονομία.
(δ) Δεν προκύπτουν ασφαλιστικά ελλείμματα, 
αφού ο καθένας παίρνει μια σύνταξη ανάλογα με 
το ποσό που επένδυσε και την απόδοση του κε-
φαλαίου αυτού.
Τα πλεονεκτήματα αυτά, καθώς και κάποια ακόμα 
(όπως η ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των 
ιδιωτικών επενδυτικών οργανισμών διαχείρισης 
των «ατομικών βιβλιαρίων ασφάλισης», ή ο περι-
ορισμός των πολιτικών παρεμβάσεων στον τελι-
κό υπολογισμό της σύνταξης), μετριάζονται αν με 
κριτική διάθεση προσπαθήσουμε να απαντήσου-
με με κάποια καίρια ερωτήματα:
- Τα «ατομικά βιβλιάρια ασφάλισης» θα έχουν 
εγγυημένη απόδοση; Θα είναι σίγουροι, και 
σε ποιο βαθμό, οι ασφαλισμένοι ότι ο επεν-
δυτικός φορέας που διαχειρίζεται το συντα-
ξιοδοτικό τους λογαριασμό δεν επενδύει σε 
χρηματοπιστωτικά προϊόντα υψηλού ρίσκου 
και αβέβαιης απόδοσης;
- Ποιο θα είναι το ύψος της προμήθειας, 
που θα διαμορφωθεί στην «αγορά» των 
επενδυτικών οργανισμών, για τη διαχείριση 
των «λογαριασμών» των ασφαλισμένων; 
(Ενδεικτικά, ο συγγραφέας αναφέρει ότι, στη 
Σουηδία η προμήθεια έχει διαμορφωθεί στο 
0,75% της ετήσιας εισφοράς του ασφαλι-
σμένου, που σε 20ετή βάση σημαίνει απώ-
λεια 15% της όποιας απόδοσης του κεφα-
λαίου).
- Οι επενδυτικοί οργανισμοί (εγχώριοι ή ξέ-
νοι) θα έχουν την αναγκαία ελευθερία για να 
αποφασίζουν χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις 
(βλέπε δομημένα ομόλογα και πώς υποχρε-
ώθηκαν, από την Κυβέρνηση, κάποια ταμεία 
να τα αγοράσουν) τις επενδυτικές τους στρα-
τηγικές; Από την άλλη πλευρά, θα μπορεί η 
κρατική εξουσία να ελέγχει και να παρεμβαί-
νει; Με ποιο τρόπο; Με ποιους μηχανισμούς; 
Και εν τέλει με ποια κριτήρια θα αποφασίζει 
ότι ένα επενδυτικό προϊόν, στο οποίο επεν-
δύει ένας Οργανισμός, είναι μεσο-μακρο-
χρόνια ασύμφορο για τους ασφαλισμένους 
που εμπιστεύτηκαν το συνταξιοδοτικό τους 
μέλλον σε αυτόν.
- Θα υπάρχει ένας ή περισσότεροι επενδυ-
τικοί Οργανισμοί: Και αν υπάρχουν περισ-
σότεροι, θα έχουν οι ασφαλισμένοι δικαίω-
μα να επιλέξουν αυτόν της αρεσκείας τους 
ή η κυβέρνηση θα αποφασίζει ex ante ποια 
κοινωνική ομάδα θα ασφαλίζεται σε ποιον 
επενδυτικό φορέα; Επίσης, θα υπάρχει η δυ-
νατότητα στους ασφαλισμένους να αλλάζουν 
επενδυτικό Οργανισμό, προκειμένου έτσι να 

μπορέσει να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός μετα-
ξύ των επενδυτικο-ασφαλιστικών Οργανισμών;
- Οι Οργανισμοί αυτοί, εγχώριοι ή διεθνείς, θα 
έχουν υποχρέωση να επενδύουν στην ελληνική 
χρηματοπιστωτική αγορά (προκειμένου να ενι-
σχυθεί η εθνική αποταμίευση και το ύψος των 
επενδυμένων κεφαλαίων στην ελληνική κεφα-
λαιαγορά) ή θα μπορούν να επενδύουν στη δι-
εθνή κεφαλαιαγορά με γνώμονα το συμφέρον 
των ασφαλισμένων (βελτιστοποίηση της σχέσης 
ρίσκου – απόδοσης) που όμως θα συνεπάγεται 
εκροή εθνικών κεφαλαίων στις αναπτυγμένες 
κεφαλαιαγορές του εξωτερικού;
- Ποιος θα χρηματοδοτεί την κοινωνική πολιτική 
του ασφαλιστικού συστήματος. Ποιος, δηλαδή, 
θα πληρώνει τη σύνταξη αυτών που θα κατα-
στούν ανίκανοι για εργασία; Πώς θα ενισχυθεί η 
σύνταξη κάποιου του οποίου το «ατομικό βιβλιά-
ριο» (λόγω ανεργίας κ.τ.λ.) δεν του εξασφάλισε 
εισόδημα μεγαλύτερο από το όριο της έσχατης 
φτώχιας; Η κοινωνία θα αδιαφορήσει για αυτούς; 
Το κράτος πώς θα αντιδράσει όταν αρχίσει να δι-
αρρηγνύεται η κοινωνική συνοχή; Θα εστιάσει τη 
ρητορική του στη λογική της αναλογικότητας του 
ασφαλιστικού συστήματος («όσα έδωσες τόσα θα 
πάρεις») απορρίπτοντας το κοινωνικό στοιχείο 
που εμπεριέχει κάθε ασφαλιστική πολιτική;
- Ποιος θα καταβάλλει το κόστος αλλαγής «πα-
ραδείγματος»; Αλλαγής δηλαδή του ασφαλιστι-
κού συστήματος από διανεμητικό σε κεφαλαιο-
ποιητικό;



ΣΤΗΝ EuRoBANK ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΤΗΣ ALPHA BANK ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Παρασκευή, 17 Ιουλίου 2015 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  
EuRoBANK ΚΑΙ ALPHA BANK

Τη συμφωνία για τους όρους μεταβίβασης των εργασιών του βουλγαρικού 
καταστήματος της ALPHA BANK στη θυγατρική της Eurobank στη Βουλ-
γαρία, Eurobank Bulgaria (Postbank), ανακοίνωσαν από κοινού, ALPHA 
BANK και Eurobank.
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η προτεινόμενη συναλλαγή περιλαμ-
βάνει το σύνολο των δραστηριοτήτων του καταστήματος Βουλγαρίας της 
ALPHA BANK με καταθέσεις ύψους 254 εκ. ευρώ, χορηγήσεις συνολικής 
ονομαστικής αξίας ύψους 410 εκ. ευρώ, καθώς και τις εργασίες λιανικής 
και εταιρικής τραπεζικής.
Κατά την ολοκλήρωση της Προτεινόμενης Συναλλαγής, η Postbank θα δια-
θέτει δίκτυο 200 και πλέον καταστημάτων σε όλη τη χώρα και περισσότε-
ρους από 3.000 εργαζομένους.
Με την εξαγορά των εργασιών του Καταστήματος Βουλγαρίας της ALPHA 
BANK, η Postbank προσβλέπει στην ισχυροποίηση της θέσης της στη βουλ-
γαρική τραπεζική αγορά και τη διεύρυνση της πελατειακής της βάσης σε ερ-
γασίες λιανικής και εταιρικής τραπεζικής.

Μετά την ολοκλήρωση της Προτεινόμενης Συναλλαγής, η Postbank θα κατα-
στεί η τέταρτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Βουλγαρία με βάση τις καταθέσεις.
Η Postbank αναμένεται να ωφεληθεί από σημαντικές συνέργιες ήδη από το 
δεύτερο χρόνο, ενώ διατηρεί τον υψηλό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας και 
τα σημαντικά αποθέματα ρευστών διαθεσίμων της.
Σε επίπεδο Oμίλου, η προτεινόμενη συναλλαγή θα ενισχύσει οριακά την κε-
φαλαιακή θέση του Oμίλου της Eurobank. Η Προτεινόμενη Συναλλαγή εί-
ναι κεφαλαιακά ουδέτερη για την ALPHA BANK και εντάσσεται στο πλαίσιο 
επικέντρωσης των δραστηριοτήτων του Ομίλου ALPHA BANK σε βασικές 
αγορές.
Μέχρι την ολοκλήρωση της Συναλλαγής, οι πελάτες του Καταστήματος της 
ALPHA BANK στην Βουλγαρία θα συνεχίσουν να εξυπηρετούνται απρόσκο-
πτα από το Κατάστημα για το σύνολο των εργασιών που παρέχονται έως 
σήμερα και στη συνέχεια θα εξυπηρετούνται από το εκτεταμένο δίκτυο κατα-
στημάτων της Postbank.
Η ολοκλήρωση της προτεινόμενης συναλλαγής, η οποία θα λάβει χώρα μετά 
τη συνομολόγηση οριστικών συμβάσεων και τελεί υπό την αίρεση της λήψης 
των απαραίτητων κανονιστικών εγκρίσεων, αναμένεται να ολοκληρωθεί 
εντός του 2015.
Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Eurobank για την Προτεινόμενη Συ-
ναλλαγή είναι η Mediobanca, ενώ για την ALPHA BANK είναι η Citigroup.

  ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ
Τα μέτρα – σοκ για τους συνταξιούχους – 
Εξοικονόμηση 2,7 δισ. ευρώ
Μέτρα – φωτιά για τους συνταξιούχους προβλέπει 
το νέο μνημόνιο. Από την 1η Ιουλίου 2015, οι 
ελληνικές αρχές θα προχωρήσουν σε μεταρρυθ-
μίσεις που θα φέρουν εξοικονόμηση 0,25-0,5% 
του ΑΕΠ το 2015 και 1% του ΑΕΠ το 2016 μέσα 
από την υιοθέτηση της ακόλουθης νομοθεσίας 
Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να εξοικονομηθούν 
2,7 δισ. ευρώ στο παραπάνω χρονικό διάστημα, 
κάτι που θα σημάνει μειώσεις στις συντάξεις. 
Συγκεκριμένα προβλέπεται αλλαγές:
3 Με τη δημιουργία αντικινήτρων για την πρόωρη 
συνταξιοδότηση – μαζί με την εισαγωγή προστί-
μων για όσους επιλέγουν την πρόωρη συνταξι-
οδότηση- μέσω του σταδιακού περιορισμού των 
κεκτημένων δικαιωμάτων στα νόμιμα ηλικιακά 
όρια συνταξιοδότησης, αλλά και των «οδών» 
πρόωρης συνταξιοδότησης. Αυτός ο περιορισμός 
θα γίνει μέσω της σταδιακής –μέχρι το 2022– 
προσαρμογής του ηλικιακού ορίου συνταξιοδότη-
σης στα 67 χρόνια ή στα 62 χρόνια με 40 χρόνια 
καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και θα αφο-
ρά όλους όσους πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν 
(πλην όσων ασκούν βαρέα επαγγέλματα και τις 
μητέρες με παιδιά με αναπηρία).
3 Με την υιοθέτηση νομοθεσίας έτσι ώστε να 
υπάρξει ετήσιο πρόστιμο 10% (αντί 6% που εί-
ναι σήμερα) για όσους συνταξιοδοτούνται πριν 
από το νόμιμο ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης.
3 Με την ενσωμάτωση στο Ενιαίο Ταμείο Επικου-
ρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) όλων των επικουρικών 
ταμείων και την εξασφάλιση του γεγονότος ότι –
ξεκινώντας από την 1η Ιανουαρίου 2015– όλα 

τα ταμεία επικουρικών συντάξεων θα χρηματοδο-
τούνται μόνο από τις δικές τους εισφορές.
3 Με την διασφάλιση καλύτερα στοχευμένων 
κοινωνικών συντάξεων μέσα από την αύξηση της 
σύνταξης των ανασφάλιστων.
3 Με τη σταδιακή κατάργηση του Επιδόματος Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΚΑΣ) για 
όλους τους δικαιούχους μέχρι το τέλος Δεκεμ-
βρίου 2019. Αυτό το μέτρο θα πρέπει να νομοθε-
τηθεί άμεσα και να αρχίσει η εφαρμογή στο 20% 
των δικαιούχων με τις πιο υψηλές αποδοχές το 
Μάρτιο του 2016. Οι λεπτομέρειες του σχετικού 
μέτρου θα συμφωνηθούν με τους θεσμούς.
3 Με το «πάγωμα», σε ονομαστικούς όρους, των 
μηνιαίων εγγυημένων ανταποδοτικών ορίων συ-
ντάξεων μέχρι το 2021.
3 Με την παροχή μία βασικής εγγυημένης αντα-
ποδοτικής σύνταξης για όσους συνταξιοδοτη-
θούν μετά τις 30 Ιουνίου 2015 μόνο εφόσον 
έχουν συμπληρώσει το νόμιμο κανονικό ηλικιακό 
όριο συνταξιοδότησης, δηλαδή τα 67 έτη.
3 Με την αύξηση των εισφορών υγείας για τους 
συνταξιούχους στο 6% από το 4% που είναι σή-
μερα κατά μέσο όρο και επέκταση αυτής της αύ-
ξησης και στις επικουρικές συντάξεις.
3 Με την κατάργηση των κρατικά χρηματοδοτού-
μενων εξαιρέσεων και την εναρμόνιση των κα-
νόνων που διέπουν την καταβολή ασφαλιστικών 
εισφορών σε όλα τα συνταξιοδοτικά ταμεία σύμ-
φωνα με το πρότυπο των εισφορών στο ΙΚΑ (από 
1η Ιουλίου 2015).
Παραπέρα, για την αποκατάσταση της βιωσιμό-
τητας του συνταξιοδοτικού συστήματος, οι αρχές 
θα νομοθετήσουν στις 31 Οκτωβρίου του 2015 

μεταρρυθμίσεις που θα ισχύσουν από την 1η Ια-
νουαρίου 2016 και θα προβλέπουν:
3 Συγκεκριμένο σχεδιασμό και παραμετρικές 
βελτιώσεις έτσι ώστε να υπάρξει στενότερη σύν-
δεση μεταξύ εισφορών και παροχών.
3 Διεύρυνση και εκσυγχρονισμό της βάσης των 
εισφορών και των συντάξεων των αυταπασχο-
λουμένων, με βάση το πραγματικό εισόδημά 
τους, αλλά και τους κανόνες των ελάχιστων απαι-
τούμενων εισφορών.
3 Αναθεώρηση και εξορθολογισμός των διαφο-
ρετικών συστημάτων καθορισμού των βασικών 
συντάξεων, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να 
υπάρχουν κίνητρα για την απασχόληση την κατα-
βολή εισφορών.
3 Την ύπαρξη βασικών στοιχείων για μία ολο-
κληρωμένη προσαρμογή των ταμείων κοινω-
νικής ασφάλισης, μαζί και μέσω των κανόνων 
πληρωμής των εισφορών και των παροχών τους.
3 Την κατάργηση των κοινωνικών πόρων με 
τους οποίους χρηματοδοτούνται οι συντάξεις και 
αντιστάθμιση τους με τη μείωση των επιδομάτων 
ή την αύξηση των εισφορών σε συγκεκριμένα τα-
μεία από την 31η Οκτωβρίου 2015.
3 Την εναρμόνιση των κανόνων παροχής συντά-
ξεων του ΟΓΑ με εκείνα που ισχύουν στο υπό-
λοιπο συνταξιοδοτικό σύστημα, εκτός εάν ο ΟΓΑ 
ενσωματωθεί σε άλλα ασφαλιστικά ταμεία.
3 Η διοικητική ενσωμάτωση των ταμείων κοι-
νωνικής ασφάλισης θα πραγματοποιηθεί μέχρι 
τέλος του 2017. Το 2015 η διαδικασία αυτή θα 
ξεκινήσει μέσω της νομοθέτησης της με στόχο 
την ενσωμάτωση των ασφαλιστικών ταμείων 
σε μία ενιαία οντότητα μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 
2016. Θα ενθαρρυνθούν επίσης παραπέρα μει-
ώσεις του λειτουργικού κόστους, αλλά και μία 
καλύτερη διαχείριση των χρηματοδοτικών πηγών 
των ταμείων.

Δικαιώθηκε από το Ειρηνοδικείο Αθηνών μικρο-
ομολογιούχος του ελληνικού Δημοσίου, που είχε 
προσφύγει κατά τράπεζας.
Πρόκειται για την πρώτη απόφαση δικαστηρίου 
στην Ελλάδα που δικαιώνει μικρο-ομολογιούχο 
του Δημοσίου για σχετική υπόθεση και εκδόθηκε 
κατόπιν αγωγής τραπεζικής υπαλλήλου (ανύπα-
ντρης μητέρας δύο παιδιών, εκ των οποίων το 

ένα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας).
Η ενάγουσα «απώλεσε» 25.000 ευρώ που είχε 
επενδύσει σε ομόλογα του Δημοσίου, τα οποία 
διεκδικεί από την Τράπεζα Πειραιώς, ως διαδό-
χου της Αγροτικής Τράπεζας.
Το δικαστήριο τη δικαίωσε, καταδικάζοντας την 
αντίδικο Τράπεζα να της καταβάλει αποζημίωση 
για τη ζημία που υπέστη εξαιτίας της, αλλά και 

ηθική βλάβη για την ταλαιπωρία της, συνολικού 
ύψους 13.875 ευρώ.
Σημειώνεται ότι οι μικροομολογιούχοι του Δημο-
σίου ακόμα και μετά την απόφαση του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας, που έκρινε συνταγματικό το 
«κούρεμα» (PSI) των ομολόγων που πραγματο-
ποιήθηκε τον Μάρτιο του 2012 συνεχίζουν τις 
διεκδικήσεις τους ενώπιον των δικαστηρίων.

Δικαίωση μικροομολογιούχου για το PSI            από την εφημερίδα «Ριζοσπάστης»
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ΠΡΟΣ ΗΛιΘιΟΥΣ ΕΠιΣΤΟΛΗ
Κύριοι ηλίθιοι.
Δεν ξέρω αν είστε οι ίδιοι που επιβιώνετε με κάθε κυβέρνηση ή κάθε κυβέρνηση 

διαθέτει τη δική της γκάμα ηλιθίων.
Πληροφορούμαστε τις εισηγήσεις σας για επιβολή πρόσθετων φόρων στα νοικοκυ-

ριά που διαθέτουν περισσότερα από δύο αυτοκίνητα κ.λπ. για να πληρώσουν περισσό-
τερους φόρους τα εύπορα –όπως τα χαρακτηρίζετε– νοικοκυριά.

Να σας θυμίσω κατ’ αρχήν ότι κάτι παρόμοιες εκτιμήσεις είχαν κάνει και κάποιοι 
προηγούμενοι ηλίθιοι (δεν ξέρω αν είστε οι ίδιοι) που εκτίμησαν ότι με την επιβολή 
πρόσθετων φόρων στα καύσιμα το κράτος θα είχε περισσότερα έσοδα.

Το αποτέλεσμα ήταν να μειωθεί δραματικά η κατανάλωση καυσίμων, να βάλουν 
λουκέτο εκατοντάδες πρατήρια σε ολόκληρη τη χώρα, να χάσουν τη δουλειά τους χιλι-
άδες πολίτες, να γεμίσουν οι εφορίες με πινακίδες αυτοκινήτων που δεν είχαν πού να 
τις βάλουν και τελικά να μειωθούν δραματικά τα «προβλεπόμενα» έσοδα.

Κάποιοι ηλίθιοι (δεν ξέρω αν είστε οι ίδιοι) κατέβασαν και υλοποίησαν την ιδέα 
επιβολής φόρου στα πολυτελή αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να γεμίσουν οι μάντρες με 
πολυτελή αυτοκίνητα σε εξευτελιστικές τιμές που κανείς δεν πλησιάζει.

Και όλα αυτά όταν η μία κυβέρνηση καταργεί τα τεκμήρια για να «τσιμπήσουν» κά-
ποια κορόιδα να αγοράσουν πολυτελή οχήματα (και κατά συνέπεια θα εισπράξει και 
φόρους ανάλογους το κράτος) και η επόμενη επαναφέρει τα τεκμήρια και «αρμέγει» 
ακόμα περισσότερο αυτά τα κορόιδα.

Προφανώς κύριοι Ηλίθιοι, ξεχνάτε ότι τα «εύπορα» όπως χαρακτηρίζετε νοικοκυριά 
τα φορολογείτε όπως όλους τους πολίτες από το πρώτο ευρώ και με υψηλούς συντε-
λεστές, άρα εισπράττετε αυξημένους φόρους.

Επίσης ξεχνάτε ότι όλα τα αυτοκίνητα όσα και αν έχει στην κατοχή του ο κάθε πολί-
της, επιβαρύνονται καθένα ξεχωριστά με τέλη κυκλοφορίας που εισπράττει το κράτος, 
με δαπάνες καυσίμων που εισπράττει πάλι το κράτος το φόρο του από τα καύσιμα, 
με ασφάλιστρα που πάλι το κράτος εισπράττει «δικαίωμα» συμβολαίου, με δαπάνες 
συντήρησης που και από εκεί εισπράττει το κράτος.

Η νέα «εισήγηση» κάποιων ηλιθίων (δεν ξέρω αν είστε οι ίδιοι με τους παραπάνω) 
θα πρέπει να προβληματίσει αυτούς που θα την αποδεχτούν για να εφαρμοστεί, μήπως 
και αυτή όπως και οι προηγούμενες που αναφέρθηκαν έχουν το ίδιο αρνητικό αποτέ-
λεσμα και τις ίδιες συνέπειες για τα «έσοδα».

Προφανώς όσο ηλίθιοι και αν είστε, θα γνωρίζετε ότι όσο και αν προσπαθείτε να 
αρμέξετε μια αγελάδα, το γάλα που θα σας δώσει είναι αυτό που έχει στα μαστάρια 
της. Ούτε μια σταγόνα παραπάνω. Και για να σας ξαναδώσει, θα πρέπει να την ταΐσετε.

Χτες ακόμα (25/9) το Υπουργείο Οικονομικών διαβεβαίωνε ότι «δεν θα επιβληθεί 
κανένας νέος φόρος».

Αλλά ξέχασα οι κυβερνήσεις έχουν το δικαίωμα να ψεύδονται και να παραπλανούν 
τον λαό με ψεύδη ασύστολα για να μπορούν να τον εξαθλιώνουν. Ειδικά οι «αριστερό-
στροφες» κυβερνήσεις όπως αποδεικνύεται.

Καλή σας μέρα κύριοι ηλίθιοι και εύχομαι κάποτε να «ξυπνήσετε».

Του σ/φου Δημήτρη Κακογιάννη

Το ανέκδοτο του Θόδωρου
Μια γυναίκα συνοδεύει τον άρρωστο σύζυγό της στο γιατρό. Ο γιατρός εξετάζει 

τον άντρα για πολλή ώρα και με πολύ μεγάλη προσοχή. Στη συνέχεια φωνάζει τη 
γυναίκα μόνη της για να της ανακοινώσει τα αποτελέσματα της εξέτασης.
- Η κατάσταση του συζύγου σας είναι πολύ σοβαρή. Έχει βαριά κατάθλιψη η οποία 
πηγάζει από επαγγελματικό και οικογενειακό στρες. Εάν δεν κάνετε ό,τι είναι απα-
ραίτητο υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πεθάνει. Εγώ σας συμβουλεύω να κάνετε 
τα εξής:
- Το πρωί να του ετοιμάζετε ένα ωραίο και υγιεινό πρωινό. Να τον αφήνετε να κοι-
μάται όσο θέλει. Να του μαγειρεύετε καθημερινά ωραία ζεστά φαγητά και το βράδυ 
όταν επιστρέφει να του έχετε έτοιμο κάποιο εξαιρετικό βραδινό γεύμα. Να είστε 
ευγενική μαζί του, να μην του φέρνετε αντιρρήσεις και να προσπαθείτε συνεχώς 
να του φτιάχνετε τη διάθεση. Πάνω από όλα μην τον ζαλίζετε με οικιακές δουλειές 
και εκκρεμότητες και μην τις συζητάτε μαζί του διότι θα αυξηθεί το άγχος του. Πρέ-
πει να τον χαλαρώνετε. Να τον προτρέπετε να βλέπει αθλητικά στην τηλεόραση. 
Σας συμβουλεύω να φοράτε σέξι εσώρουχα, κάθε βράδυ να του κάνετε μασάζ με 
αρωματικά έλαια και να δέχεστε ό,τι σας ζητήσει. Αν τα κάνετε όλα αυτά για τουλά-
χιστον 10 με 12 μήνες σας υπόσχομαι ότι ο άντρας σας θα γίνει περδίκι!

Η γυναίκα παίρνει τον άντρα της και φεύγουν. Μόλις βγαίνουν από το ιατρείο 
αυτός τη ρωτάει:
- Λοιπόν, τι είπε ο γιατρός;
- Ότι θα πεθάνεις…

Του σ/φου Θεόδωρου Ι. Τρίγκα

ΤΟ ΑΝΕκΔΟΤΟ ΤΟΥ ΝΙκΟΥ 
Άδικος κόπος

Δύο φίλοι κάθονται σε μια καφετέρια στην πλατεία Συντάγματος.  
Τους πλησιάζει ένας τουρίστας και τους ρωτάει:
- Ντου γιου σπικ ίνγκλις;

Κουνάνε το κεφάλι τους αρνητικά.
- Σπρέχεν ζι ντόιτς;

Κάνουν μια γκριμάτσα δηλώνοντας άγνοια.
- Παρλεβού φρανσέ;

Σηκώνουν τους ώμους τους αδυνατώντας να καταλάβουν. Απογοητεύτηκε 
ο τουρίστας και έφυγε.
- Ρε συ, λέει ο ένας στον άλλον. Δεν πάμε σε κανένα φροντιστήριο να μάθουμε 
καμιά ξένη γλώσσα;
- Γιατί; Ρωτάει ο άλλος βαριεστημένα.
- Για να μπορούμε να συνεννοηθούμε!
- Έλα ρε! Σάμπως αυτός που ήξερε τέσσερις ξένες γλώσσες,  μπόρεσε να συ-
νεννοηθεί;

Του σ/φου Νίκου Β. Σταθόπουλου

ΧιΟΥμΟΡ

ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΦΗΣΥΧΑΣΜΟΣ 
Σε εξέλιξη είναι η αντιλαϊκή επίθεση από κεφάλαιο, Ε.Ε., Κυβέρνηση, μετά την ψή-

φιση και του 3ου μνημονίου προστιθέμενου στα άλλα δύο. Γίνεται αφόρητη η ζωή για 
τις οικογένειές μας, για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Προστίθεται και η «Επιτροπή 
Σοφών», εξάρτημα της Κυβέρνησης, για να μας πείσει να συναινέσουμε χάνοντας 
σαν συνταξιούχοι 2,5 δις το 2015 και το 2016. Οι προτάσεις της επιτροπής αυτής 
επιστρέφονται ως απαράδεκτες.

Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι τον πλούτο της Τράπεζας τον παράξαμε εμείς οι συντα-
ξιούχοι σαν εργαζόμενοι. Και το σύνηθες «παραμύθι» ότι οι νέες γενιές συντηρούν 
τους συνταξιούχους, αυτό μην το ξεχνάμε, είναι σπεκουλάρισμα για να δικαιολογή-
σουν τις περικοπές μας στο λαό.

Κάνουμε δε καθαρό, ότι δεν θα δεχτούμε τις περικοπές και δεν θα νομιμοποιήσουμε 
κανένα τέτοιο μέτρο.

Στα προαπαιτούμενα της καπιταλιστικής ανάκαμψης βρίσκεται και η φοροεπιδρομή 
στους αγρότες, στους μικροεπιχειρηματίες, ακόμα και στους εργαζόμενους με μπλο-
κάκι. Εμάς ήδη μας έχουν πάρει και μας στείβουν, μέχρι και προτάσεις «τύπου Αυστρα-
λίας» παρουσιάζουν, δηλαδή ανάλογα με την περιουσία μας να συνταξιοδοτούμαστε. 
Στους έχοντες δε σύνταξη πάνω από 1.500 ευρώ, προτείνουν μείωση. Λες και δεν 
την έχουμε πληρώσει όλα τα εργάσιμα χρόνια μας.

Σε πολλά από τα παραπάνω συμφωνούμε οι περισσότεροι. Δε μας μένει πολύς χρό-
νος. Ήδη από το ΕΤΑΤ με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου πήραν 100 εκατομ-
μύρια και περιμένουν να πάρουν άλλα 50. Δεν πρέπει να τους αφήνουμε ήσυχους να 
μας κλέβουν τον ιδρώτα μας, δικά μας λεφτά είναι!

Ο Σύλλογος προχώρησε δικαστικά κατά της Τράπεζας για όσα μας χρωστάει. Δεν 
φτάνει όμως μόνο αυτό. Ταυτόχρονα πρέπει να κάνουμε συγκέντρωση με μπροστάρη 
το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, έξω από το Κεντρικό της Τράπεζας απαιτώντας την τήρηση 
της Σύμβασης του ’81 ώστε να ταρακουνήσουμε και τους εν ενεργεία συναδέλφους.

Επίσης θέλουμε αναπλήρωση όλων των απωλειών στις συντάξεις μας, που μπορεί 
να πραγματοποιηθεί σε αγώνες με όλους τους συνταξιούχους, σε ένα πλατύ μέτωπο 
με τις συνεργαζόμενες Ομοσπονδίες Συνταξιούχων, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΑΔΕΔΥ.

Συνάδελφοι, καμιά αναμονή, κανένας εφησυχασμός, καμιά συναίνεση, ότι μέσω της 
εφαρμογής του μνημονίου θα βγούμε από αυτό και ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες.

Όλοι οι συνταξιούχοι πρέπει να πάρουμε στα χέρια μας τη ζωή μας.

Του σ/φου Φώτη Μητρόπουλου

10 Βήμα των συναδέλφων

Σήμερα, η μαμά μου μαγείρεψε μπάμιες.
Εγώ έβγαλα το σκύλο βόλτα, η αδελφή μου πήγε σουπερμάρκετ, ο 
πατέρας μου πετάχτηκε για τσιγάρα και συναντηθήκαμε όλοι τυχαία στο 
σουβλατζίδικο!

Τι κάνει ένας τσιγκούνης αν πάρει φωτιά το σπίτι του;
Αναπάντητη στην πυροσβεστική.

Παππούς: Κρύψου, έρχεται η δασκάλα σου σπίτι, επειδή έκανες κοπάνα 
σήμερα!
Εγγονός: Εσύ κρύψου παππού, διότι της είπα ότι πέθανες!

Ο σωστός Έλληνας, μπορεί να έχει 3 κατσαρόλες φαΐ σπίτι του, αλλά το 
βράδυ θα παραγγείλει σουβλάκια.

Γυναίκαααα, παντόφλες.
Τι είπες ρε;
Τίποτα αγάπη μου, η τηλεόραση ήταν!

Όταν ανεβαίνω στη ζυγαριά σκέφτομαι: «Ηρέμησε, είσαι 70% νερό!»
Σοκολάτα υγείας, χαρτί υγείας, ταμείο υγείας!
Έναν πιτόγυρο υγείας χάθηκε να βγάλουν αυτοί οι επιστήμονες;
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Με πρωτοβουλία της Α΄ Δημοτικής 
Κοινότητας Θεσσαλονίκης πραγματο-
ποιείται το πρόγραμμα δωρεάν ξενα-
γήσεων περιπάτων των δημοτών σε 
αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους 
της πόλης, για το τρίμηνο Οκτωβρίου-
Δεκεμβρίου 2015. Το πρόγραμμα ξεκι-
νάει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. 
Σκοπός του προγράμματος είναι η γνω-
ριμία των δημοτών με τον πολιτιστικό 
πλούτο και την ιστορία της πόλης τους, 
με τη βοήθεια έμπειρων και εξειδικευμέ-
νων ξεναγών.
Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 22 ξε-
ναγήσεις στο τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμ-
βρίου 2015, οι οποίες θα διεξάγονται 
κάθε Σάββατο και Κυριακή, σε ομάδες 
αυστηρά των 30 ατόμων, με εκκίνηση 
του περιπάτου από συγκεκριμένο σημείο 
και με συνοδεία ξεναγού. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει οκτώ θεματικές ενότητες 
και η συμμετοχή δεν προϋποθέτει οι-
κονομική επιβάρυνση, ενώ οι δημότες 
θα καλούνται να καταβάλλουν αντίτιμο, 
μόνο για την είσοδό τους σε μουσεία της 
πόλης, όταν η ξενάγηση θα περιλαμβάνει 
επίσκεψη σε αυτά.
Οι ξεναγήσεις θα είναι επαναλαμβανό-
μενες και αναφέρονται σε οκτώ θεματι-
κές ενότητες:

1. Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ 
(18/10, 15/11): Αρχοντικό Νεδέλκου, 
Κόκκινο Σπίτι, Οικία Τερκενλή, Πλατεία 
Αριστοτέλους, Στοά Πελοσώφ, Στοά Μα-
λακοπή, Έπαυλη Αλλατίνη, Αγίου Μηνά, 
Φράγκων, κτήριο Φλωρεντίν Γκατένιο, 
Τράπεζα της Ελλάδος

2. ΡΩΜΑϊΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ 1 – από 
τη Δημοκρατία στην Αυτοκρατορία 
(31/10, 5/12, 19/12): Ρωμαϊκή Αγο-
ρά, Μουσείο Ρωμαϊκής Αγοράς

3. ΡΩΜΑϊΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ 2 – Αυ-
τοκρατορική πόλη (3/10, 14/11, 
28/11): Ροτόντα, Αψίδα Γαλερίου, Ανά-
κτορο Γαλερίου

4. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ 1 – Από 
τη γένεση στο λυκαυγές του βυζαντινού 
κόσμου (1/11, 6/12): Μουσείο Βυζα-
ντινού Πολιτισμού

5. ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ 2 –  
Via Regia – οι εκκλησίες της (10/10, 
21/11, 12/12): Αχειροποίητος, Αγ. 
Σοφία, Βαπτιστήριο Αγ. Ιωάννη, Σωτη-
ράκι, Άγ. Παντελεήμων

6. ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ – Οθω-
μανική Θεσσαλονίκη – τζαμιά, χαμάμ, 
αγορές-ένας οριενταλιστικός κόσμος 
(18/10, 14/11, 28/11): Bey Hamam, 
Γενί Χαμάμ, Αλατζά Ιμαρέτ, Χαμζά Μπέη 

Τζαμί, Καραβάν Σαράι, Μπεζεστένι, Για-
χουντί Χαμάμ

7. ΕΒΡΑϊΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ – μια Θεσ-
σαλονίκη που χάθηκε (1/11, 22/11, 
13/12): Συναγωγή Μοναστηριωτών, 
Στοά Μοδιάνο, Γιαχουντί Χαμάμ, Μνη-
μείο Ολοκαυτώματος, Επιβατικός Σταθ-
μός, Λαδάδικα, Κτήριο Μέλκα

8. ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΜΕ ΠΟΔΗΛΑΤΟ – 
Η Θεσσαλονίκη σε ρόδες (18/10, 
25/10, 8/11): Μέγαρο μουσικής, Εξο-
χές, ναός Κυρίλλου και Μεθοδίου, νέο 
παραλιακό μέτωπο, Αρχαιολογικό Μου-
σείο, ΧΑΝΘ, Λευκός Πύργος, Μητρόπο-
λη, Αγία Σοφία, Αριστοτέλους, Μπέη Χα-
μάμ, Ρωμαϊκή Αγορά, Παναγία Χαλκέων, 
Χαμζά Μπέη Τζαμί, Μπεζεστένι, Βαλαω-
ρίτου, Πλατεία Ελευθερίας, Λαδάδικα, 
Τοπ Χανέ
Για περισσότερες πληροφορίες και 
συμμετοχές οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 
2313318507 και 2313318504 της 
Α΄ Δημοτικής Κοινότητας Θεσσαλονί-
κης. 

ΘΕΣΣάΛΟΝικΗ: Δωρεάν ξεναγήσεις 
για να…μάθουμε την πόλη μας!

Εκδρομές

ΤΖΟΥΜΕΡΚΑ - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
4ήμερη εκδρομή-οδικώς
Πάργα-Αγνάντα-Πράμαντα-Ιωάννινα-Μέτσοβο-Ζαγοροχώρια
Αναχώρηση: 13 Νοεμβρίου 2015
 
Λεπτομέρειες
Τιμή κατ’ άτομο: € 185
τιμή μονόκλινου: +€ 65
Μία διανυκτέρευση στο ξεν. PREVEZA (Πρέβεζα) &  
δύο διανυκτερεύσεις στο ξεν. 5* GRAND SERAI (Ιωάννινα)
Με ημιδιατροφή
 
Τρόπος πληρωμής
Με το κλείσιμο των θέσεων: € 95
1η μηνιαία δόση: € 45
2η μηνιαία δόση: € 45

Σύνολο: € 185
 
Δηλώσεις συμμετοχής
• Το αργότερο μέχρι 5 Νοεμβρίου στα γραφεία του Συλλόγου 
μας, τηλ. 210 360 4327, 210 360 6071
• και στον σ/φο Αντ. Οικονομόπουλο, κιν. 6944 251595
Προσοχή!!! Η εκδρομή θα πραγματοποιηθεί με ένα πούλμαν.

ΚΥΠΡΟΣ
7ήμερη εκδρομή-αεροπορικώς
Λάρνακα-Όρος Τρόοδος-Μονή Κύκκου-Πάφος- 
Λεμεσός-Λευκωσία
Αναχώρηση: 31 Οκτωβρίου 2015
 
Λεπτομέρειες
Τιμή κατ’ άτομο: € 285
τιμή μονόκλινου: +€ 100
Φόροι αεροδρομίου: +€ 145
Ξενοδοχείο SUPERIOR 3* με πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά
Αρχηγός – Συνοδός – Τοπικός ξεναγός για όλες τις εκδρομές

Τρόπος πληρωμής
Με το κλείσιμο των θέσεων: € 160
1η μηνιαία δόση: € 90
2η μηνιαία δόση: € 90
3η μηνιαία δόση: € 90
Σύνολο: € 430
(μαζί με τους φόρους αεροδρομίου)

Πτήσεις
• Αθήνα – Λάρνακα: 10.45-12.30
• Λάρνακα – Αθήνα: 18.15-20.00

Δηλώσεις συμμετοχής
• Το αργότερο μέχρι 22 Οκτωβρίου στα γραφεία του Συλλόγου 
μας, τηλ. 210 360 4327, 210 360 6071
• και στον σ/φο Αντ. Οικονομόπουλο, κιν. 6944 251595



12 Newsletter

Νο 79 Νο 80

Εξαγορά του Δικτύου 
Καταστημάτων της Alpha Bank 
στην Βουλγαρία (βλ. σελ. 9)

11 επικουρικά Ταμεία που ενοποιούνται
την 1η Σεπτεμβρίου.

Με την ενοποίηση, από την 1η 
Σεπτεμβρίου, 11 επικουρικών 

ταμείων - ΝΠΔΔ στο ΕΤΕΑ, ξεκινά η 
εφαρμογή του τρίτου Μνημονίου για 
τις συντάξεις. Την ενοποίηση των 
Ταμείων προβλέπει η πρώτη, μετά τη 
ψήφιση του ν. 4336/15, υπουργική 
απόφαση που συντάχθηκε στις 24/8 
και πρόκειται να δημοσιοποιηθεί στα 
επόμενα 24ωρα, έτσι ώστε να μην 

«χαθεί» η προθεσμία που προβλέπει 
η συμφωνία της κυβέρνησης με τους 
θεσμούς. 

Στελέχη του ΕΤΕΑ εκτιμούν ότι αν 
δεν βρεθούν «ισοδύναμα», η μείω-
ση των επικουρικών συντάξεων θα 
φτάσει στο 8% προκειμένου να «κα-
λυφθεί» το έλλειμμα των 380 εκατ. 
ευρώ φέτος. ΒΑΡΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Όλοι οι φόροι που θα πληρώσετε 
μέχρι το τέλος του χρόνου (λίστα)

Αντιμέτωποι με μια απίστευτη φο-
ροκαταιγίδα θα βρεθούν 6 εκατ. 

Έλληνες από τον Σεπτέμβριο μέχρι 
τον Δεκέμβριο. Συσσωρευμένοι πα-
λιοί και νέοι φόροι θα επιβαρύνουν 
τον οικογενειακό προϋπολογισμό, ο 
οποίος ήδη πλήττεται από το κύμα 
ακρίβειας λόγω των αυξήσεων του 
ΦΠΑ. Σύμφωνα με ορισμένες εκτι-
μήσεις, ο...φορολογαριασμός αγγίζει 
τα 8 δισ. ευρώ, σύμφωνα με άλλες, 
όμως, ακόμη και τα 25 δισ. ευρώ.

Το ημερολόγιο των πληρωμών έχει 
ως εξής:

Σεπτέμβριος
€ Φόρος εισοδήματος φυσικών 
προσώπων -Τρίτη ή δεύτερη δόση 
ανάλογα με το πότε υπέβαλαν
φορολογική δήλωση
€ Φόρος εισοδήματος νομικών
 προσώπων -Τρίτη ή δεύτερη δόση
€ 100 δόσεις
€ Τέλος επιτηδεύματος 2013
€ ΦΠΑ μεγάλων επιχειρήσεων

Οκτώβριος
€ ΕΝΦΙΑ
€ Φόρος εισοδήματος φυσικών
 προσώπων
€ Φόρος εισοδήματος νομικών
 προσώπων
€ Τέλος επιτηδεύματος
€ 100 δόσεις

Νοέμβριος
€ Φόρος εισοδήματος φυσικών
 προσώπων
€ Φόρος εισοδήματος νομικών
 προσώπων
€ 100 δόσεις
€ ΕΝΦΙΑ

Δεκέμβριος
€ Φόρος εισοδήματος νομικών 
προσώπων
€ 100 δόσεις
€ Τέλη κυκλοφορίας
€ ΕΝΦΙΑ

Ο κατάλογος της λυπητερής έως 
το τέλος του έτους περιλαμβάνει:

€ 3 δισ. ευρώ από τον φόρο
εισοδήματος
€ 2,65 δισ. ευρώ από τον ΕΝΦΙΑ
€ 251 εκατ. ευρώ από τη 
φουσκωμένη πλέον εισφορά
αλληλεγγύης
€ 48,5 εκατ. ευρώ από τις αλλαγές 
στον φόρο πολυτελούς διαβίωσης
€ 795 εκατ. ευρώ από το νέο κύμα
 αυξήσεων που έρχεται μέσω ΦΠΑ
 από 1ης Οκτωβρίου
€ 1 δισ. ευρώ από τα τέλη
κυκλοφορίας.

www.imerisia.gr
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ΕΝΦΙΑ 2015: Χωρίς αλλαγές και με 
τα «ραβασάκια» να έρχονται από τα τέλη 
Σεπτεμβρίου, σε πέντε δόσεις η εξόφληση

Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ώστε να 
πληρωθούν μέχρι τέλος Οκτωβρί-

ου, αναμένονται φέτος τα εκκαθαρι-
στικά του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας 
Ακινήτων. Όπως ανέφερε ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Οικονομικών κύρι-
ος Τρύφωνας Αλεξιάδης, ξεκινά τώρα 
η εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ, ο οποίος 
«θα έχει πολύ μικρές αλλαγές από το 
2014». 

ΤτΕ: Δεν τίθεται θέμα συγχωνεύσε-
ων των τραπεζών - Συστήνεται ομά-
δα εργασίας από ΤτΕ, ΥΠΟΙΚ για την 
ανακεφαλαιοποίηση 

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο 
της ΤτΕ, κατά τη συνάντηση των κ.κ. 
Στουρνάρα και Χουλιαράκη επανα-
βεβαιώθηκε το χρονοδιάγραμμα της 
ανακεφαλαιοποίησης των ελληνικών 
τραπεζών, με στόχο:
- έως τα τέλη Σεπτεμβρίου να έχει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία AQR 
(Asset Quality Review)
- έως τα τέλη Οκτωβρίου να έχουν 
ολοκληρωθεί τα stress tests. 

Στόχος είναι στη συνέχεια να δοθεί 
μία περίοδος για συμμετοχή των ιδι-
ωτών επενδυτών στην ανακεφαλαιο-

ποίηση των τραπεζών.
Ο κορυφαίος αξιωματούχος της 

Τράπεζας της Ελλάδος ξεκαθάρισε 
πως οι καταθέσεις στις ελληνικές 
τράπεζες δεν κινδυνεύουν, καθώς 
δεν υπάρχει κίνδυνος επιβολής bail 
in στις καταθέσεις.

Σε ό,τι αφορά τα κόκκινα δάνεια, 
εντός του Οκτωβρίου αναμένεται να 
καθοριστεί το πλαίσιο διαχείρισης 
των κόκκινων δανείων. 
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Δικαίωση 
μικροομολογιούχου  

(βλ. σελ. 9)

Εισφορά 6%  
για την υγεία 
(βλ. σελ. 7)
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ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ «ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ» ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Χαμηλότερες συντάξεις για όλους από το 2016

Νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεων για 
όλους «κλειδώνει», μαζί με τις ενοποιήσεις 

των Ταμείων, η κυβέρνηση, με «οδηγό» το πόρι-
σμα της Επιτροπής «σοφών» που κατατίθεται στη 
νέα ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσα 
στο πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου. Η Επι-
τροπή (η οποία συνεδρίασε χθες παρουσία του 
Γ. Κατρούγκαλου) αποφάσισε να καταθέσει την 
επόμενη εβδομάδα ολοκληρωμένες τις τέσσε-
ρις προτάσεις οι οποίες έχουν διατυπωθεί, προ-
βλέποντας, οι τρεις από αυτές, τη δομική αλλαγή 
του Ασφαλιστικού (χορήγηση εθνικής σύνταξης 
και ανταποδοτικής, με ατομικές μερίδες για κάθε 
ασφαλισμένο ή ακόμη και μόνο μιας εθνικής σύ-
νταξης μέσω της φορολογίας) και η τέταρτη, την 
ταχύτερη εφαρμογή του ν. 3863/10 (βασική 
σύνταξη + αναλογική, ανεξαρτήτως του χρόνου 
ασφάλισης και με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης 
του σχετικού νόμου).

Ενιαίοι κανόνες
Η Επιτροπή των «12» συμφώνησε, ανεξαρτήτως 
του τελικού «μοντέλου» που θα επιλεγεί, να ισχύ-
σει ένα απλοποιημένο σύστημα με ενιαίους κανό-
νες «όπου υπάρχει δυνατότητα». Και να προβλε-
φθεί μεταβατική περίοδος για την εφαρμογή του 
νέου τρόπου υπολογισμού των συντάξεων ώστε 
να μην υπάρξουν μεγάλες μειώσεις για όσους 
βρίσκονται κοντά στη σύνταξη. Δηλαδή, στη με-

ταβατική περίοδο να χορηγείται ένα τμήμα σύντα-
ξης για τον χρόνο ασφάλισης έως την ημερομηνία 
εφαρμογής του νέου Ασφαλιστικού (θα υπολο-
γίζεται με ενιαίο τρόπο λαμβάνοντας υπόψη τις 
αρχές του παλαιού συστήματος και τα διαθέσιμα 
ιστορικά δεδομένα) και ένα δεύτερο τμήμα (με νο-
ητή κεφαλαιοποίηση) για τον χρόνο ασφάλισης με 
το νέο σύστημα.
Νέο τοπίο στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, 
που θα επηρεάσει τις συντάξεις περισσότερων 

από 400 χιλ. εργαζόμενων στη χώρα, έρχεται το 
επόμενο διάστημα. Οι αλλαγές αφορούν εργαζό-
μενους σε Δημόσιο, ιδιωτικό τομέα, ΔΕΚΟ, τρά-
πεζες, καθώς και ελεύθερους επαγγελματίες που 
συνταξιοδοτούνται με διατάξεις 35ετίας φέρνουν 
οι αλλαγές που νομοθετήθηκαν πριν από ενάμιση 
μήνα για τη σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας. 
Οφειλές των φορολογούμενων προς την εφορία 
άνω των 200 ευρώ θα εξοφλούνται στο εξής μό-
νον με επιταγή. 

Οι συνταξιούχοι θα πληρώσουν 
την αναδιάρθρωση χρέους
Το 25% του πληθυσμού της χώρας θα υποστεί τα μισά μέτρα του νέου μνη-
μονίου. Τα 4 δισ. ευρώ -επί συνόλου 7,9 δισ. ευρώ στα οποία ανέρχεται 
το σύνολο των μνημονιακών μέτρων- φτάνουν οι περικοπές που πρέπει 
να γίνουν από φέτος μέχρι το 2018 στις αποδοχές 2,6 εκατομμυρίων συ-
νταξιούχων. Μόνο φέτος προβλέπονται περικοπές 450 εκατ. ευρώ ενώ το 
2016 ανέρχονται σε 1,8 δισ. ευρώ.
Το «τσεκούρι» στις συνταξιοδοτικές δαπάνες είναι ο βασικός όρος των 
δανειστών για οποιαδήποτε συζήτηση για αναδιάρθρωση του ελληνικού 
δημοσίου χρέους, δηλαδή για το μόνο ουσιαστικό μέτρο «ελάφρυνσης» 
του κρατικού προϋπολογισμού.
Το «κουαρτέτο» και προπαντός το ΔΝΤ επικεντρώνει ιδιαίτερα την προσο-
χή του στο γεγονός ότι το 40% των δαπανών της γενικής κυβέρνησης (ή 
τα 31,5 δισ. ευρώ εκ των 79,5 δισ. ευρώ) κατευθύνονται για την καταβο-
λή συντάξεων. Καμία άλλη δαπάνη της γενικής κυβέρνησης δεν είναι τόσο 
μεγάλη. Αυτό σημαίνει πως οι συνταξιοδοτικές δαπάνες αποτελούν το βασι-
κότερο τροφοδότη των δημοσιονομικών ελλειμμάτων και, άρα, του δημοσίου 
χρέους -τουλάχιστον από την πλευρά των εξόδων του δημοσίου. 

Μοντέλο Αυστραλίας στο Ασφαλιστικό;  
Συντάξεις ανάλογα με τα περιουσιακά στοι-
χεία!
Σοκάρει η αποκάλυψη που έκανε ο αντιπρόεδρος της Βουλής Αλέξης Μη-
τρόπουλος ο οποίος κατήγγειλε ότι στο ψηφισθέν μνημόνιο υπάρχει ρήτρα 
περιουσίας σημειώνοντας πως η καταβολή των συντάξεων θα γίνεται ανα-
λόγως των περιουσιακών στοιχείων, όπως συμβαίνει για παράδειγμα στην 
Αυστραλία.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, οι συντάξεις θα δίνονται σε όλους όσοι είναι από-
λυτα πένητες και ύστερα αυτές θα μειώνονται και θα κλιμακώνονται σε σχέ-
ση με την κινητή και την ακίνητη περιουσία των συνταξιούχων. «Και οι πέ-
νητες θα υποστούν αυτή τη ρύθμιση που είναι η πιο δρακόντεια, η πιο ακραία
αντικοινωνική...» ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Συντάξεις: Σαρωτικές αλλαγές στο 
ασφαλιστικό με ένα ταμείο και ενιαίες  
παροχές για όλους τους ασφαλισμένους  
μετά το 1992
Τη δημιουργία ενός ενιαίου ταμείου κύριας ασφάλισης για όλους τους Έλλη-
νες που έχουν ασφαλιστεί από το 1992 και μετά, προβλέπει η πρόταση της 
«επιτροπής σοφών». 

Νο 84



14 Ιατρικό βήμα

ΠΟΥ ΤΗΛΕφΩΝΕιΤΕ 
γιά ΡάΝΤΕΒΟΥ μΕ ΤΟ  

γιάΤΡΟ ΤΟΥ ΠΕΔΥ

Οι πολίτες που θέλουν να επισκεφθούν τις μο-
νάδες υγείας του ΠΕΔΥ - Πρωτοβάθμιο Εθνικό 
Δίκτυο Υγείας (πρώην πολυϊατρεία του ΕΟΠΥΥ) 
μπορούν να κλείνουν τηλεφωνικά ραντεβού μέσω 
πενταψήφιων αριθμών με σταθερή χρέωση ανά 
κλήση για σταθερά και χρονοχρέωση για κινητά 
τηλέφωνα.
Προς το παρόν, λειτουργούν οι πενταψήφιοι τη-
λεφωνικοί αριθμοί 14554, 14784, 14884 και 
14900, στους οποίους οι πολίτες μπορούν να κα-
λούν για να κλείσουν κάποιο ραντεβού από τις 7 
π.μ. έως τις 7 μ.μ..
Υπενθυμίζεται ότι σε κάθε μονάδα Υγείας ΠΕΔΥ 
έχει οριστεί και ιατρός υποδοχής, ο οποίος δέχεται 
χωρίς ραντεβού έκτακτα περιστατικά.

άιμά ΣΤά ΟΥΡά: ΔΕιΤΕ Τι φΤάιΕι
Το αίμα στα ούρα γνωστό ως αιμα-
τουρία μπορεί να γίνει ορατό με γυ-
μνό μάτι (ακαθάριστο αιματουρία) ή 
με μικροβιολογική εξέταση ούρων. 
Το αίμα στα ούρα μπορεί να σχετί-
ζεται με επώδυνη ούρηση, κοιλιακό 
ή πυελικό πόνο, πύον στα ούρα, ή 
άλλα συμπτώματα, ανάλογα με την 
αιτία. Η κατάσταση αυτή μπορεί να 
προκληθεί από πολλές αιτίες. Δείτε 
ποιες είναι οι πιο συχνές
Λοίμωξη: Το αίμα στα ούρα μπορεί 

να είναι ένα σημάδι της μόλυνσης 
του ουροποιητικού συστήματος. Μια 
μόλυνση μπορεί να υφέρπει στο ου-
ροποιητικό σύστημα.
Νεφρολιθίαση: Οι πέτρες στα νεφρά 
μπορεί να προκαλέσουν αιμορραγία 
στα ούρα.
Νεφρική νόσος: Παθήσεις του νε-
φρού μπορεί να συνδέεται με το αίμα 
στα ούρα.
Προστάτης: Ο προστάτης μπορεί να 
συμπιέσει την ουρήθρα και εν μέρει 

να μπλοκάρει τη ροή των ούρων. 
Καρκίνοι νεφρού και ουροδόχου 
κύστης μπορεί να σχετίζονται με το 
αίμα στα ούρα.
Τραυματισμός: Τραύμα στο ουροποι-
ητικό σύστημα μπορεί να προκαλέσει 
αιμορραγία στα ούρα.
Έντονη άσκηση: Αν και οι λόγοι ελά-
χιστα κατανοητοί, εντατική άσκηση 
έχει συσχετισθεί με αίμα στα ούρα.
Αιματολογικές διαταραχές: διατα-
ραχές που επηρεάζουν το αίμα ή 

την ικανότητα του αίματος να πήζει 
μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει 
σε αιματουρία όπως είναι η δρεπα-
νοκυτταρική αναιμία.

www.emedicinehealth.com

Η μάΣΤΟγΡάφιά ΣΩζΕι 40 ΣΤιΣ 100 
γΥΝάικΕΣ άΝΩ ΤΩΝ 50 ΕΤΩΝ

Τα στοιχεία είναι εντυπωσιακά. Γυ-
ναίκες 50 έως 69 ετών που κάνουν 
τακτικές μαστογραφίες, μειώνουν 
κατά 40% τον κίνδυνο θανάτου από 
καρκίνο του μαστού, σύμφωνα με μια 
νέα διεθνή μελέτη που επισκόπησε τα 
έως τώρα διαθέσιμα δεδομένα από 
διάφορες έρευνες ανά τον κόσμο και 
η οποία δημοσιεύτηκε στην επιθε-
ώρηση The New England Journal of 
Medicine.
Η μελέτη αυτή έρχεται στο φως ακρι-
βώς την κατάλληλη στιγμή για να δώ-
σει τέλος στην επιστημονική διαμάχη 
για τη χρησιμότητα και την αποτελε-
σματικότητα των μαστογραφιών. Οι 
επικριτές της προληπτικής αυτής εξέ-
τασης επιμένουν ότι η αποτελεσμα-
τικότητά της υπερεκτιμάται και θεω-
ρούν υπερβολική τη νέα εκτίμηση για 
μείωση του κινδύνου θανάτου κατά 
40%. Στην πραγματικότητα, λένε, οι 
μαστογραφίες δεν σώζουν πολλές 
ζωές, καθώς συχνά αποκαλύπτουν 
όγκους που αναπτύσσονται αργά και 
που δεν θα απειλούσαν ποτέ τη ζωή 
μιας γυναίκας, συνεπώς η θεραπεία 
τους είναι μάλλον περιττή.

Όσοι αμφισβητούν την αξία της μα-
στογραφίας ισχυρίζονται πως μπορεί 
να εμφανίσει ψευδώς θετικά ευρή-
ματα, με αποτέλεσμα να οδηγήσει σε 
περιττές διαγνωστικές εξετάσεις και 
πιθανώς σε αύξηση του κινδύνου για 
καρκίνο λόγω υπερέκθεσης σε ακτι-
νοβολία. Η νέα μελέτη, σύμφωνα με 
τους ερευνητές της, καταλήγει στο 
συμπέρασμα ότι τα οφέλη αντισταθμί-
ζουν και με το παραπάνω τους όποι-
ους κινδύνους και ατέλειες.
Οι αριθμοί συμφωνούν. Στην εν λόγω 
μελέτη επιβεβαιώνεται με στοιχεία 

πως οι μαστογραφίες όντως σώζουν 
ζωές και ότι η ηλικιακή ομάδα των 
γυναικών 50-69 ετών είναι αυτή που 
ωφελείται πρωτίστως από τις μαστο-
γραφίες. Υπαρκτή -αλλά σε μικρότερο 
βαθμό- είναι η μείωση του κινδύνου 
για τις γυναίκες ηλικίας 70-74 ετών, 
ενώ περιορισμένα είναι τα στοιχεία 
για οφέλη στις γυναίκες 40 έως 50 
ετών.
Στη μελέτη συμμετείχαν ερευνητές 
από 16 χώρες, με επικεφαλής τον 
καθηγητή Στέφεν Ντάφι του Πανεπι-
στημίου Κουίν Μαίρη του Λονδίνου 

και στο πλαίσιό της οι επιστήμονες 
αξιολόγησαν διάφορα προγράμματα 
μαστογραφιών, με βάση κλινικές δο-
κιμές και μελέτες παρατήρησης.
«Η νέα σημαντική ανάλυση ελπίζουμε 
ότι θα καθησυχάσει τις γυναίκες σε 
όλο τον κόσμο, διαβεβαιώνοντας πως 
οι μαστογραφίες σώζουν ζωές. Τα 
στοιχεία δείχνουν ότι ο έλεγχος των 
μαστών με μαστογραφία είναι ένα 
ζωτικό εργαλείο για τη βελτίωση της 
έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου 
του μαστού και συνεπώς για τη μείω-
ση των θανάτων», δήλωσε ο Ντάφι.
Όπως επεσήμανε ο ίδιος, η ψηφια-
κή μαστογραφία με τομοσύνθεση, 
μια νεότερη μέθοδος τρισδιάστατης 
απεικόνισης του μαστού, μπορεί να 
βελτιώσει περαιτέρω την ακρίβεια 
της μαστογραφίας. Παράλληλα, σύμ-
φωνα με τους επιστήμονες, πρέπει να 
δοθεί έμφαση στον έλεγχο εκείνων 
ιδίως των γυναικών που ανήκουν σε 
ομάδα υψηλού κινδύνου είτε λόγω οι-
κογενειακού ιστορικού καρκίνου του 
μαστού, είτε επειδή διαθέτουν συγκε-
κριμένα γονίδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΚΡΑΜΠΕΣ:  
Γιατί εμφανίζονται
 
Οι κράμπες είναι πολύ κοινές, ειδικά σε ενήλι-
κες αλλά μπορεί να εμφανιστούν σε οποιαδή-
ποτε ηλικία. Αν και δεν είναι απειλητικές για τη 
ζωή, στην περίπτωση που συμβαίνουν τη νύχτα 
μπορεί να είναι επώδυνες και να διαταράξουν 
τον ύπνο.
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΙΤΙΕΣ
Αφυδάτωση
Ο αθλητισμός και άλλες έντονες δραστηριότητες 
μπορεί να προκαλέσουν υπερβολική απώλεια 
υγρών από τον ιδρώτα. Αυτό το είδος της αφυ-
δάτωσης αυξάνει την πιθανότητα εκδήλωσης 
της κράμπας, η οποία αν συμβεί σε καύσωνα 
μπορεί να είναι ένα πρώιμο σημάδι της θερμο-
πληξίας. 
Η χρόνια μείωση του όγκου των υγρών του σώ-
ματος από διουρητικά αλλά και η φτωχή πρό-
σληψη υγρών μπορεί να προκαλέσουν κράμπες, 

ιδιαίτερα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
Η έντονη δραστηριότητα
Οι αληθινές κράμπες συνήθως συνδέονται με 
την έντονη χρήση των μυών και την κόπωση 
των μυών. Επίσης η καθιστική ζωή μπορεί να 
προκαλέσει κράμπες.
Μεταβολές των υγρών του σώματος
Οι κράμπες μπορεί επίσης να προκληθούν και 
από άλλες ιατρικές καταστάσεις. Ένα παράδειγ-
μα είναι η κίρρωση του ήπατος, η οποία οδηγεί 
στη συσσώρευση υγρού στην κοιλιακή κοιλότη-
τα. Ομοίως, οι κράμπες είναι μια σχετικά συχνή 
επιπλοκή των ραγδαίων αλλαγών υγρών του 
σώματος που συμβαίνουν κατά τη διάρκεια της 
αιμοκάθαρσης για την νεφρική ανεπάρκεια. 
Χαμηλά επίπεδα ασβεστίου, μαγνησίου ή κα-
λίου στο αίμα.
Τα χαμηλά επίπεδα στο αίμα είτε ασβεστίου είτε 
μαγνησίου αυξάνουν άμεσα την υπερδιέγερση 
των νεύρων και των μυών. Τα χαμηλά επίπεδα 
καλίου μπορεί να προκαλέσουν μυϊκές κράμπες.

www.medicinenet.com
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άΡΧΕΣ ΟΡΘΟΛΟγικΗΣ ΧΡΗΣΗΣ άΝΤιΒιΟΤικΩΝ  
ΣΤΗΝ κάΘΗμΕΡά ΠΡάΞΗ
Η ορθολογική χρήση των αντιβιο-
τικών, όπως και κάθε άλλη θερα-
πευτική παρέμβαση στη καθημέρα 
πράξη, δεν πρέπει να είναι τυχαία. 
Απαιτεί προβληματισμό και σκέψη 
και πρέπει να βασίζεται σε κανόνες. 
Η σωστή διάγνωση, η κατάσταση του 
ασθενούς, η εντόπιση της λοίμωξης, 
η βαρύτητά της, το μικροβιακό αίτιο, 
οι ευαισθησίες του στα αντιβιοτικά, 
η φαρμακοκινητική και η φαρμακο-
δυναμική των αντιμικροβιακών ου-
σιών καθώς και οι παρενέργειες και 
το κόστος τους, αποτελούν τα κύρια 
στοιχεία στα οποία πρέπει να στη-
ρίζεται κάθε απόφαση για τη χρήση 
τους.
Δεν πρέπει κάθε εμπύρετο νόσημα 
να αντιμετωπίζεται ως λοίμωξη και 
όπως συμβαίνει συνήθως να θε-
ραπεύεται εμπειρικά πριν τεθεί η 
διάγνωση και πριν ληφθούν οι απα-
ραίτητες καλλιέργειες από την εστία 
της λοίμωξης. Ακόμα και αν τεθεί η 
διάγνωση της λοίμωξης, η επιλογή 
του αντιβιοτικού δεν είναι σήμερα 
μια απλή απόφαση αφού η χρήση 
των αντιβιοτικών εκτός των άμεσων 
συνεπειών που μπορεί να έχει στον 
ασθενή (παρενέργειες) έχει συνδυ-
αστεί με την ανάπτυξη αντοχής των 
μικροβίων.
Η ανάπτυξη αντοχής παράλληλα με 
την χρήση των αντιβιοτικών, αρχικά 
δεν δημιουργούσε ανησυχία, αφού 
όλο και νεώτερα αντιβιοτικά παρα-
σκευάζονταν και προστίθεντο στη 
φαρέτρα των ιατρών. Όμως οι πηγές 
νέων αντιβιοτικών φαίνεται ότι στέ-
ρεψαν και μετά από 70 χρόνια οι ελ-
πίδες για εξαφάνιση των λοιμώξε-
ων δεν επαληθεύτηκαν. Η αλόγιστη 

χρήση των αντιβιοτικών ως «πανά-
κειας» για κάθε εμπύρετο νόσημα 
ή για την «κάλυψη» του αρρώστου 
από ενδεχόμενο κίνδυνο μικροβια-
κής λοίμωξης και χωρίς προσπάθεια 
λογικής αιτιολογικής προσέγγισης 
του προβλήματος, αποτελούν τον 
κυριότερο λόγο του «παράδοξου» 
που αντιμετωπίζουμε: παρά την 
αφθονία των αντιβιοτικών (περίπου 
300), οι λοιμώξεις να αποτελούν 
και σήμερα θανάσιμο κίνδυνο σε 
ευρεία κλίμακα και το χειρότερο, 
μικροοργανισμοί που πριν μερικά 
χρόνια ήσαν ευαίσθητοι ακόμα και 
στην πενικιλίνη, όπως οι σταφυλό-
κοκκοι να παρουσιάζονται σήμερα 
ανθεκτικοί και στα πιο ειδικά αντιμι-
κροβιακά. Το πρόβλημα της αντοχής 
όμως δεν σταματά δυστυχώς στους 
σταφυλόκοκκους. Ιδιαίτερα η χώρα 
μας κατέχει το θλιβερό προνόμιο να 
είναι η πρώτη μεταξύ των ανεπτυγ-
μένων χωρών σε ποσοστά αντοχής 
των Gram αρνητικών μικροοργανι-
σμών (Pseudomonas aeruginosa, 
Acinetobacter baumanii, Klebsiella 
pneumonia) σε πληθώρα αντιβιο-
τικών, ακόμη και των νεωτέρων. Η 
σημασία του γεγονότος αυτού καθί-
σταται ακόμα μεγαλύτερη αν σκεφτεί 
κανείς ότι για μια τουλάχιστο 10ετία 
δεν πρόκειται να κυκλοφορήσουν 
νέες αντιμικροβιακές ουσίες δρα-
στικές στους μικροοργανισμούς που 
έχουν αναπτύξει αντοχή.
Πού οφείλονται όμως τα θλιβερά 
αυτά πρωτεία της Ελλάδας; Φαίνεται 
ότι η αύξηση της αντοχής είναι πα-
ράλληλη με την αύξηση της κατανά-
λωσης των αντιβιοτικών. Μέτρηση 
της κατανάλωσης αυτής από σχετικά 

πρόσφατη καταγραφή του ΙΦΕΤ απέ-
δειξε ότι η χώρα μας τουλάχιστον 
στις κεφαλοσπορίνες έχει 20πλά-
σια κατανάλωση συγκρινόμενη με 
πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 
ενώ η συνταγογραφία των αντιβι-
οτικών στα ελληνικά νοσοκομεία 
αφορά στο 60-80% των νοσηλευ-
ομένων ασθενών, όταν το διεθνώς 
παραδεκτό όριο είναι μικρότερο 
του 30%. Δημοσίευμα του Lancet 
(Goosens H, et al. 2005;365:548-
9) φέρει τη χώρα μας πρώτη στην 
εξωνοσοκομειακή κατανάλωση 
κεφαλοσπορινών και μακρολιδών, 
μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, 
κατά το 2002. Παράλληλα τα δεδο-
μένα του WHONET Greece (http://
www.mednet.gr/whonet/) όσο τα 
δεδομένα και στα Ευρωπαϊκά δίκτυα 
EARSS (European Antimicrobial 
Resistance Surveillance System) 
και ESAC (European Surveillance 
Antibiotic Cosumption) επιβεβαιώ-
νουν τη πρωτιά μας.
Οι κοινές λοιμώξεις που αντιμετω-
πίζει συχνότερα ο ιατρός και στις 
οποίες γίνονται τα περισσότερα 
σφάλματα είναι αυτές του αναπνευ-
στικού και του ουροποιητικού.
Οι λόγοι της «κατάχρησης» των 
αντιβιοτικών είναι:

1.Η ριζωμένη πίστη στον Έλληνα 
άρρωστο ότι τα αντιβιοτικά θερα-
πεύουν το κρυολόγημα και τη γρίπη 
(65%), ότι τα αντιβιοτικά «ρίχνουν» 
τον πυρετό (66%), ότι πρέπει να φυ-
λάμε αντιβιοτικά στο σπίτι για ώρα 
ανάγκης (72.2%), ότι μπορώ να 
σταματήσω τα αντιβιοτικά αμέσως 
μόλις νιώσω καλύτερα (80.5%).

2.Η θεραπεία της ασυμπτωματι-

κής βακτηριουρίας με μόνο κριτήριο 
την καλλιέργεια ούρων.

3.Η τάση του ιατρού να «καλύψει» 
προληπτικά τον άρρωστο για την πε-
ρίπτωση που μπορεί να αναπτυχθεί 
μικροβιακή λοίμωξη και

4.Η εντατική διαφήμιση των φαρ-
μακευτικών εταιρειών.

Εκτός από την ανησυχητική ανά-
πτυξη ανθεκτικών μικροβιακών 
στελεχών, η χρήση των αντιμικρο-
βιακών είναι συνυφασμένη και με 
ποικίλες ανεπιθύμητες ενέργειες σε 
ποσοστό 5-20%.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εάν 
οι ιατροί και οι ασθενείς του σήμε-
ρα συνεχίσουν την υπερκατανάλω-
ση των αντιβιοτικών ή την έλλειψη 
ορθολογισμού στην χρήση τους και 
συνεχίσουν την διασπορά των πο-
λυανθεκτικών μικροβίων στο νοσο-
κομειακό περιβάλλον, το πρόβλημα 
των πανανθεκτικών μικροβίων θα 
χειροτερεύει συνεχώς και η «Εποχή 
του Τέλους των Αντιβιοτικών» θα 
γίνει ένας πραγματικός Εφιάλτης.

Γ. Πετρίκκος - Καθηγητής, Δ/ντής 
Δ΄ Παθολογικής Κλινικής, Νοσοκο-
μείο «Αττικόν»

www.isathens.gr

Ποια βότανα «χτυπούν» το διαβήτη;

Κατακόρυφη αύξηση παρουσιάζει 
ο διαβήτης σε όλο τον κόσμο. Υπο-
λογίζεται ότι μόνο στην Ελλάδα πά-
σχουν πάνω από 1.500.000.
Αισιόδοξα είναι τα νέα από μια μελέ-
τη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό 
Diabetologia η οποία τεκμηρίωσε 
ότι υπάρχουν ορισμένα βότανα, που 
μπορεί να βοηθήσουν τους πάσχο-
ντες αν και οι συντάκτες της έρευνας 
αναφέρουν ότι αυτά δεν αποτελούν 
υποκατάστατο των φαρμάκων που 
χορηγούνται για την αντιμετώπιση 
της πάθησης.
Aloe Vera 
Οι περισσότεροι από μας γνωρίζουν 
ότι το φυτό αυτό είναι θεραπεία για 
τα προβλήματα του δέρματος, αλλά ο 
χυμός του μπορεί να βοηθήσει τους 
διαβητικούς. Έρευνα έδειξε ότι η τα-
κτική κατανάλωση του χυμού αλόης 
βέρα μπορεί να μειώσει τη γλυκόζη 
(σάκχαρο) στο αίμα
ΤΟ ΜΥΡΤΙΛΟ
Αυτό το φρούτο, το οποίο είναι πα-
ρόμοιο με βατόμουρα, περιέχει ισχυ-

ρά αντιοξειδωτικά που βοηθούν 
στην πρόληψη της τύφλωσης και 
των βλαβών στα μάτια που προκαλεί 
ο διαβήτης. Υπάρχουν μερικές μελέ-
τες που ισχυρίζονται ότι το μύρτιλο 
θα μπορούσε επίσης να μειώσει τα 
επίπεδα σακχάρου στο αίμα.
GINsENG
Οι μελέτες δείχνουν ότι το ginseng 
μπορεί να μειώσει την απορρόφηση 
των υδατανθράκων και να μειώσουν 
τα επίπεδα της γλυκόζης κατά 15% 
έως 20%.
Σκόρδο
Όπως και το ginseng, έτσι και το 
σκόρδο είναι γνωστό ότι περιέχει 
επίσης μια χημική ουσία που ονο-
μάζεται allicin, η οποία μπορεί να 
μειώσει τα επίπεδα σακχάρου στο 
αίμα, να αυξήσει τα επίπεδα της κα-
λής χοληστερόλης, και να επιταχύνει 
την επούλωση. Μελέτη στο περιοδι-
κό Journal of Medicinal Food δείχνει 
ότι το σκόρδο μπορεί να προστατεύ-
σει την καρδιά από τις επιπτώσεις 
του διαβήτη.

ΕΡΕΥΝΑ: Μια σοκολάτα την ημέρα μειώνει  
τον καρδιαγγειακό κίνδυνο
Η σοκολάτα μπορεί να προλάβει την 
παχυσαρκία και τον διαβήτη!
Η σοκολάτα έχει ενοχοποιηθεί για την 
πρόσληψη βάρους όμως έχει και τα 
ελαφρυντικά της από ιατρικής άποψης 
και αναφορικά με τη σεξουαλική διάθε-
ση, αλλά και με τα νέα δεδομένα βοηθά 
στην αποφυγή καρδιακού εμφράγματος 
καθώς και εγκεφαλικού επεισοδίου.
Σύμφωνα με μελέτη της Ιατρικής Σχο-
λής του Πανεπιστημίου του Αμπερντίν 
στη Σκωτία, η οποία δημοσιεύτηκε στο 
βρετανικό ιατρικό περιοδικό «Heart», 
πως η υψηλή κατανάλωση σοκολάτας 
σχετίζεται με χαμηλότερο κίνδυνο μελ-
λοντικών καρδιαγγειακών επεισοδίων.
Οι επιστήμονες αξιολόγησαν αποτε-
λέσματα και στοιχεία από 8 μελέτες 
που έγιναν τα τελευταία 12 χρόνια σε 
πληθυσμό 158.000 ατόμων αναφορι-
κά με τη σχέση της σοκολάτας και των 
καρδιαγγειακών παθήσεων. Παρατή-
ρησαν ότι το 20% των συμμετεχόντων 
δεν έτρωγε ποτέ σοκολάτα, ενώ από 
τους υπόλοιπους η μέση ημερήσια κα-
τανάλωση ήταν 7gr ενώ υπήρχαν και 
άτομα που έφταναν τα 100gr κατανά-
λωσης ημερησίως.
Η ανάλυση έδειξε ότι αυτή η τελευταία 

ομάδα, που έτρωγε την περισσότε-
ρη σοκολάτα, αποτελείτο κυρίως από 
νεότερα άτομα, με μικρότερο βάρος, 
μικρότερη αρτηριακή πίεση και λιγότε-
ρες πρωτεΐνες λόγω φλεγμονής, ενώ 
ασκούνταν περισσότερο – όλοι παρά-
γοντες που μειώνουν τον καρδιαγγει-
ακό κίνδυνο.
Τα άτομα που έτρωγαν πολλή σοκολάτα 
μείωναν κατά 11% το κίνδυνο να εμ-
φανίσουν κάποιο καρδιαγγειακό πρό-
βλημα, είχαν 25% μικρότερο κίνδυνο 
θανάτου από ένα τέτοιο νόσημα ενώ 
παρουσίαζαν και κατά 23% μικρότερο 
κίνδυνο να πάθουν εγκεφαλικό επει-
σόδιο.
Σύμφωνα μάλιστα με τους επιστήμο-
νες τα οφέλη αυτά δεν παρατηρήθηκαν 
μόνο στην κατανάλωση μαύρης σοκο-
λάτας αλλά και στην κατανάλωση σο-
κολάτας γάλακτος.



16 Kοινωνικό βήμα

Νέα μέλη 38 νέοι συνάδελφοι προστέθηκαν στο 
δυναμολόγιο του Συλλόγου μας
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ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΡΟΜΠΑΚΗΣ 

ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΐΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:

ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙμΕΛΕΙα ΕΚΔΟΣΗΣ: 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΡΣΑ

Η ιΣΤΟΡιά  ΕΠάΝάΛάμΒάΝΕΤάι
Σε ένα από τα διαχρονικά επίκαιρα θέματά που αναδείκνυε, ζωγράφισε τον κυβερ-
νήτη του ιστιοφόρου «Ζάλογγον» πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου να ταξιδεύ-
ει στη Γερμανία για να ζητήσει δάνειο.
Στο περιθώριο του γραμματοσήμου αναγράφεται τραγουδάκι, του οποίου οι στίχοι 
έχουν ως εξής (με την ορθογραφία του Μποστ):
 Αϊ ΛΑϊΚ ΤΣΙΜΠΟΛΟΓΑϊΚ
«Πάμε στο άγνωστο για μάρκα με ελπίδα
- να ζητιανέψουμε σε τόπους μακρυνούς
- να ορθοποδήσουμε πριν έρθη καταιγίδα
- και αμνηστέβουμαι κε άλλους Γερμανούς
- Σκίσον πλοίον τας θαλάσας
- εις την Μπον να είμε φτάσας
- Σκίσον τα νερά προπέλαι
- Αραχνιάσαν αι μασέλε».

άποβιώσαντες
• ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΟΥΧΤΗ  
 (08/10/2014)
• ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 
 (15/12/2014)
• ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΦΑΡΜΑΚΙΔΟΥ  
 (22/12/2014)
• ΑΡΤΕΜΙΣ ΠΕΤΑΛΙΔΟΥ  
 (04/02/2015)

• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΣ 
 (07/02/2015)
• ΙΑΚΩΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ  
 (16/03/2015)
• ΝΙΚΗ ΜΙΑΟΥΛΗ (06/04/2015)
• ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΡΜΕΝΤΗΣ  
 (04/05/2015)
• ΑΛΙΚΗ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ (01/06/2015)
• ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 (07/09/2015)

Η ψΥΧΟΛΟγΟΣ ΒάΣιΛικΗ κάΣΤΟΡιΝΗ
Αναλαμβάνει την ψυχολογική υποστήριξη
ατόμων παρέχοντας:
• Ατομική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία
• Ψυχοθεραπεία σε παιδιά, εφήβους και ενήλι-

κες
• Θεραπεία ζεύγους - προβλήματα σχέσεων, δι-

αζύγιο - διάσταση
• Θεραπεία οικογένειας - προβλήματα σχέσεων 

γονιών - παιδιών
• Αντιμετώπιση καταστάσεων φοβίας, άγχους, 

στρες, κατάθλιψης, ψυχοσωματικά
• Πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολι-

σμού μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου,
• Αξιολόγηση μέσω ψυχοδιαγνωστκών εργα-

λείων (MMPI, WAIS, PORSCHACH)
• Αυστηρή τήρηση του απορρήτου

• Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια

• Πτυχιούχος Πάντειου Πανεπιστημίου

 Αθηνών

• GEsTALT FouNDATIoN

• Μετεκπαιδευθείσα στη Ρώμη

• Κάτοχος Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος  

Ψυχολόγου

Δέχεται με ραντεβού

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

6947120490 & 2102856146

Πεύκων 130Β, 14122 Ηράκλειο Αττικής

email: kastorini_v@yahoo.gr

άΠΟΧάιΡΕΤιΣΤΗΡιά ΕΠιΣΤΟΛΗ 
08/09/2015

Αγαπητοί Συνάδελφοι, με οδύνη σας πληροφορούμε ότι μετά από αγώνα υπέκυ-
ψε ο εξαίρετος καθ’ όλα συνάδελφος Σπύρος Δημητρόπουλος, ακολουθώντας 
την κοινή μοίρα των ανθρώπων. Υπήρξε αγαπητός συνάδελφος και διετέλεσε 
με επιτυχία μέλος της εκπαιδευτικής ομάδας της Τράπεζάς μας με εξειδίκευση 
στην ενότητα των εισαγωγών. Ανέλαβε με επιτυχία τη διεύθυνση σε πολλά κα-
ταστήματα πρώτης γραμμής. Αγαπητέ Σπύρο σε αποχαιρετούμε με αγάπη και 
σου ευχόμαστε να είσαι καλοτάξιδος. Πάντα θα είσαι ζωντανός στη θύμησή μας 
και τα θερμά συλλυπητήριά μας στην αγαπημένη σου οικογένεια. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Συμπληρώνονται 27 χρόνια από τον θάνατο του μοναδικού αυτού καλλιτέχνη που 
συντρόφεψε μια γενιά ελλήνων με τον «Πειναλέοντα» και την «Ανεργίτσα», δύο 
αλησμόνητους αντι-ήρωες, παιδιά της μετεμφυλιακής και φτωχής ψωροκώσται-
νας.
Σε μια εποχή που η χώρα είναι ξανά «ΠΑΝΙ με ΠΑΝΙ», στα ταμεία δεν υπάρχει 
σάλιο, ο Πειναλέον και η Ανεργίτσα ζουν πάλι ανάμεσά μας και ένας λαός κοιτά 
με αγωνία προς Γερμανία, ο Μποστ εμφανίζεται επίκαιρος όσο ποτέ.
Εκτυφλωτικά ανορθόγραφος μέσα σε μια γενικευμένη κοινωνική και οικονομική 
ανορθογραφία με μια γλώσσα που «κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει», καυτη-
ριάζει όχι μόνο την κοινωνία της εποχής του αλλά και τη σημερινή.

Την δική μας Ελλάδα.
...ντροπή μας που μυαλό δεν βάζουμε...

άΠιΣΤΕΥΤΕΣ 
ΣΥμΠΤΩΣΕιΣ

Διά κάΘΕ ΠΟΝΕμΕΝΟ ΠΟΥ φάΝΤάζΕΤάι
ΣΥΝΩμΟΣιΕΣ ΕΝάΝΤιΟΝ ΤΟΥ 

ΠιΟ ΕΞΥΠΝΟΥ ΛάΟΥ ΤΟΥ κΟΣμΟΥ 

ΕιμΕΘά ΠάΝι με ΠάΝι


