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Τα γραφεία του Συλλόγου μας θα παραμείνουν κλειστά 
ενόψει των εορτών κατά την περίοδο

22/4/2016 έως 9/5/2016.

Η αλλΗλεγγύΗ 
Τώρα τελευταία η χώρα μας αντιμετωπί-

ζει μια πρωτοφανή ανθρωπιστική κρίση που 
για να αντιμετωπιστεί πρέπει να δημιουρ-
γήσουμε όλοι μαζί έναν άξονα με πυλώνες 
την αγάπη και προστασία στους χειμαζόμε-
νους συνανθρώπους μας, δηλαδή με την 
αλληλεγγύη και αμέσως προχωρούμε με 
αδρές γραμμές στην πιο κάτω ανάπτυξη της 
έννοιας αυτής.

Αλληλεγγύη: Είναι η συναίσθηση των 
ανθρώπων ότι έχουν ο ένας για τον άλλο 
αμοιβαίες υποχρεώσεις και αμοιβαία δικαι-
ώματα.

Η αλληλεγγύη ως αρετή στηρίζεται σε 
δύο βάσεις. Η πρώτη είναι η συνειδητοποί-
ηση ότι το άτομο αποτελεί κοινωνική μονά-
δα και για την επιβίωσή του χρειάζεται τη 
συνεργασία των άλλων, για να μπορέσει να 
καλύψει τις ανάγκες του. Η δεύτερη βάση 
είναι η αγάπη για τον συνάνθρωπο. Και αν 
η συνειδητοποίηση της κοινωνικότητας του 
ανθρώπου αποτελεί τη θεμελιώδη προϋπό-
θεση για την εκδήλωση της αλληλεγγύης, 
στην αγάπη βρίσκεται η ολοκλήρωσή της.

Τούτο είναι βασικό γιατί στις περιπτώ-
σεις που απουσιάζει η αγάπη, η αλληλεγ-
γύη παίρνει έναν χαρακτήρα τυπικό και 
εξωτερικό, μοιάζει δηλαδή σαν μια πράξη 
που γίνεται κάτω από την πίεση ορισμένων 
κοινωνικών συνθηκών ή ακόμα και από το 
φόβο κάποιας νομικής συνέπειας. Επομέ-
νως μια τέτοια πράξη αλληλεγγύης παύει 
να εκδηλώνεται μόλις οι συνθήκες που την 
επέβαλαν εκλείψουν. Όταν όμως η αλλη-
λεγγύη έχει πηγή της την αυθόρμητη και 
ανιδιοτελή αγάπη για τον συνάνθρωπο που 
βρίσκεται σε κατάσταση ανάγκης, τότε η 
πράξη αυτή έχει την πληρότητα και τα απο-
τελέσματα είναι θετικά και μόνιμα.

Η αλληλεγγύη εκδηλώνεται ως ενδιαφέ-
ρον, παρηγοριά, βοήθεια, προστασία κλπ.

Ως χριστιανική αρετή είναι από τις βασι-
κές και αποτελεί χριστιανικό καθήκον.

Άρθρο του Πρόεδρου
Αγ. Βουτυρά

Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ 
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Στιγμιότυπο από τη συμμετοχή συνταξιούχων
στην Απεργία της 4ης Φεβρουαρίου 2016

Οι συνάδελφοι που έχουν 
καταθέσει αγωγή κατά της 
Τράπεζας και δεν έχουν απο-
στείλει ακόμα τα εργολαβικά 
– ιδιωτικά συμφωνητικά, πα-
ρακαλούνται να επικοινωνή-
σουν με τον Σύλλογο και να 
τακτοποιήσουν τις σχετικές 
εκκρεμότητές τους το συντο-
μότερο, προκειμένου να προ-
χωρήσουν οι αγωγές τους. 

Τελευταία
ειδοποίηση

Το Δ.Σ. Σας εύχεται Καλό Πάσχα
με υγεία και καλύτερες μέρες

για όλους μας!



2 Υγεία

ΑνΑκοίνωση
Συνάδελφοι,
Ο Σύλλογος παρά τη στέρεα απόφασή του να μην ασχοληθεί με το θέμα των ασφαλιστικών εταιριών, πιεζόμενος όμως από τους συναδέλφους που αποχώρησαν 
με την εθελούσια έξοδο και των οποίων το Ομαδικό Συμβόλαιο με την ΑΧΑ Ασφαλιστική λήγει στο τέλος του 2016, ήρθε σε επικοινωνία με ασφαλιστικές εταιρίες 
και έπειτα από σχετική ενημέρωση που έλαβε το Δ.Σ. του Συλλόγου από τους υπεύθυνους των εταιριών αυτών, σας παραθέτουμε τις παρακάτω ασφαλιστικές 
εταιρίες, καθώς και τους υπεύθυνους και τα τηλέφωνά τους.
η ευθύνη της επιλογής της όποιας εταιρίας από τις κατωτέρω και όχι μόνο, είναι αποκλειστικά και μόνο δική σας.
1.  EUROLIFE – ομαδικό
      Μωρίς καπουάνο
  οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο μας  
      καθημερινά ώρες 10:00 έως 16:00 (εκτός σαββάτου και κυριακής)
      τηλ. κέντρο 2106772400
      κα Μπεχράκη τηλ. 210 6772431, rena.bechraki@mjcapuano.gr
      κα Πιτσούλη τηλ. 2106772433, melita.pitsouli@mjcapuano.gr

2.  LLOYDS – Ατομικό
      Αθανάσιος κοσσύφης
      Τηλ. 2102525527, κιν. 6938456332
3. ίNTERLIFE –Ατομικό
      1η ΑΧίΑ
       Διευθύνων σύμβουλος
       Βασίλης Μουντάκης, τηλ. 2130212333
       νώντας Παπαδόπουλος (σ/φος) 6976194064

ΝΕΕΣ ΣΥΝΕρΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΙΑΣΩ GENERAL ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΠΑΤρΑΣ

ΕνΑσ οΜίΛοσ ΜίΑ οίκοΓΕνΕίΑ
Η υπερσύγχρονη Γενική Κλινική ΙΑΣΩ 
General αποτελεί ένα ίδρυμα πρότυπο, 
στο οποίο κάθε ασθενής μπορεί να εμπι-
στευτεί, χωρίς κανένα δισταγμό, το πολυ-
τιμότερο αγαθό που διαθέτει, την υγεία 
του.
Η κλινική ΙΑΣΩ General διαθέτει: 
• 239 ειδικά σχεδιασμένες και άρτια 

εξοπλισμένες κλίνες διαφόρων κατη-
γοριών

• Δύο από τις πλέον σύγχρονες Μονά-
δες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ Πο-
λυδύναμη, ΜΕΘ Εμφραγμάτων) σε 
παγκόσμιο επίπεδο και τις πιο εξελιγ-
μένες τεχνολογικά στην Ελλάδα

• 11 χειρουργικές αίθουσες, εξοπλισμέ-
νες με ό,τι πιο σύγχρονο στην τεχνολο-
γία, οι οποίες καλύπτουν με ασφάλεια 
όλα τα περιστατικά. Αξιοσημείωτο εί-
ναι ότι οι καρδιοχειρουργικές αίθου-
σες διαθέτουν υπερηχογράφο με διοι-
σοφάγειο και διεγχειρητική κεφαλή για 
το συνεχή έλεγχο του ασθενούς κατά 
τη διάρκεια της επέμβασης.

• Υπερσύγχρονο Τμήμα Επειγόντων Πε-
ριστατικών.

σΥΜΦωνίΑ
Προνόμια υγείας ΙΑΣΩ General για το 
Σύλλογο Συνταξιούχων της Alpha Bank
• Απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στις 

εφημερεύουσες ειδικότητες Παθολό-
γου, Καρδιολόγου, Χειρουργού και Ορ-
θοπαιδικού για Επείγοντα Περιστατικά 
στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών 
στη τιμή των €20

• Απεριόριστες επισκέψεις στις υπό-
λοιπες ειδικότητες των εξωτερικών 
ιατρείων, κατόπιν ραντεβού, στην προ-
νομιακή τιμή των €20

• Απορρόφηση του ποσοστού απαλλα-
γής/συμμετοχής στο πρόγραμμα ομα-
δικής ασφάλισης (ΑΧΑ) σε περίπτωση 
νοσηλείας

• Απορρόφηση του 5% από τη συμ-
μετοχή των ασφαλισμένων στις δια-
γνωστικές εξετάσεις στην περίπτωση 
προσκόμισης παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ 
(συμμετοχή 10% αντί 15% που ισχύει 
για τους υπόλοιπους ασφαλισμένους 
του ΕΟΠΥΥ)

• Τιμές ΦΕΚ στις διαγνωστικές και εργα-
στηριακές εξετάσεις για εξωτερικούς 
ασθενείς (όπου δεν προβλέπεται ΦΕΚ 
20% έκπτωση επί του ιδιωτικού τιμο-
καταλόγου)

• Δωρεάν χρήση του ασθενοφόρου σε 
περίπτωση νοσηλείας

• Check up σε προνομιακή τιμή
Check up Basic 10 ευρώ
• Γενική αίματος
• Ουρία αίματος
• Σάκχαρο
• Χοληστερόλη LDL
• Χοληστερόλη HDL
• Χοληστερόλη
• Τριγλυκερίδια
• Γενική ούρων
• Παθολογική εκτίμηση
• Επιπλέον ΗΚΓ + 10 Ευρώ
• Επιπλέον A/A θώρακος F + 10 Ευρώ
Check up Γενικό 30 ευρώ
• Γενική αίματος
• ΤΚΕ
• Ουρία αίματος
• Σάκχαρο
• Χοληστερόλη LDL
• Χοληστερόλη HDL
• Χοληστερόλη
• Τριγλυκερίδια
• Γενική ούρων
• Ουρικό Οξύ
• Αλκαλική Φωσφατάση
• Κρεατινίνη
• SGOT-AST
• SGOT-ALT
• Επιπλέον ΗΚΓ + 10 ευρώ
• Επιπλέον A/A θώρακος + 10 ευρώ
• Επιπλέον Παθολογική εκτίμηση +10 ευρώ
• Για γυναίκες, επιπλέον PAP Test +17 ευρώ
• Για άντρες, επιπλέον PSA +15 ευρώ

 Παρακάτω θα βρείτε λίστα με τις συ-
νεργαζόμενες κλινικές και νοσοκο-
μεία με τον Σύλλογό μας που μας πα-
ρέχουν απορρόφηση του 20%.

• ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
• ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (συμμετοχή 10%)
• ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
• ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ (ΧΑΝΙΑ) 
 (συμμετοχή 10%)
• CRETA INTERCLINIC HOSPITAL 

(ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
• ΕΛΕΥΘΩ ΧΙΟΥ
• ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
• EUROMEDICA
• ΕUROMEDICA ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
 (συμμετοχή 10%)
• EUROMEDICA KOZANHΣ
 (συμμετοχή 10%)
• ΙΑΣΩ GENERAL ΛΑΡΙΣΑ
• ΙΑΣΩ GENERAL AΘΗΝΑ
• ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ
• ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
• ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
• ΜΕDITERRANEO ΓΛΥΦΑΔΑ

• ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ
• ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
• ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙO
• ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
• ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
• ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
• ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
 (συμμετοχή 10%)

σΥνΕΡΓΑΖοΜΕνΑ ΠοΛΥίΑΤΡΕίΑ
• ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
• ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
• ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙO
• ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ (ΧΑΝΙΑ)
• ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
• ΕUROMEDICA ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Δυστυχώς μας αρνήθηκαν την συνερ-
γασία το Νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ και ο ΑΓ. 
ΛΟΥΚΑΣ στην Θεσσαλονίκη λόγω 
αποκλειστικής συνεργασίας με το Πο-
λυιατρείο του Συλλόγου Προσωπικού 
ALPHA BANK. 

Καλώς ήλθατε στο ΟΛΥΜΠΙΟΝ Κέ-
ντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστα-
σης και στην Γενική Κλινική Πατρών 
Το ΟΛΥΜΠΙΟΝ Θεραπευτήριο Πά-
τρας είναι ένα πρότυπο Ιδιωτικό 
Ιατρικό Κέντρο τόσο για την Πά-
τρα όσο και για την Δυτική Ελλάδα. 
Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκα-
τάστασης ξεκίνησε τη λειτουργία του 
στις αρχές του 2004. Είναι ένας χώρος 
υψηλών προδιαγραφών, πλήρως εξοπλι-
σμένος τεχνολογικά, στελεχωμένος με 
εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό. 
Η Ιδιωτική Γενική Κλινική Πατρών της 
ΟΛΥΜΠΙΟΝ Α.Ε. ξεκίνησε τη λειτουργία 
της τον Αύγουστο του έτους 2005. 

Η κλινική έχει δυναμικότητα 200 
κλινών και το κέντρο αποθεραπείας 
135 κλίνες. Το συγκρότημα παρέ-
χει υπερσύγχρονη νοσηλεία σε εξω-
τερικούς και εσωτερικούς ασθενείς. 
Το Θεραπευτήριο για διευκόλυν-
ση των ασθενών του παρέχει ειδι-
κό όχημα μεταφοράς αμαξιδίων και 
ασθενοφόρα πλήρως εξοπλισμένα.… 
Νέα συμφωνία του Συλλόγου για την 
απορρόφηση του 20% της συμμετοχής 
μας στην νοσοκομειακή δαπάνη υπέγρα-
ψε ο Σύλλογος μας με το ΟΛΥΜΠΙΟ Νο-
σοκομείο της Πάτρας.

κΛίνίκΕσ κΑί νοσοκοΜΕίΑ



3Από την δράση του Συλλόγου

Η αγωγή του Συλλόγου μας και των μελών του Δ.Σ. κατά της ALPHA 

BANK με αίτημα να αναγνωρισθεί η υποχρέωση της Τράπεζας να 

καλύπτει τη διαφορά μεταξύ των παροχών που καταβάλλει το ΕΤΑΤ 

και των παροχών που δικαιούμαστε να λαμβάνουμε σύμφωνα με τον 

κανονισμό παροχών του ΤΑΠΤΠ (Σύμβαση 1981), αναβλήθηκε λόγω 

αποχής των δικηγόρων και πήρε δικάσιμο για την 23η Μαρτίου 2017.

-------------------------------------------------------------------------
Προσδιορίστηκαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

οι πρώτες ομάδες αγωγών κατά της ALPHA BANK (σύμβαση 1981) 
που περιλαμβάνουν 500 περίπου συνταξιούχους. Όλες οι παραπάνω 
αγωγές θα εκδικασθούν μέχρι τέλος του 2016.

οι δικηγόροι μας έχουν επεξεργαστεί τα στοιχεία και για τους λοι-
πούς συναδέλφους που έστειλαν τις εξουσιοδοτήσεις σε μεταγενέ-
στερο χρόνο και μόλις λήξει η αποχή των δικηγόρων θα κατατεθούν 
και οι λοιπές αγωγές.

οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν αποχωρήσει από την Τράπεζα με την 
τελευταία εθελούσια του 2014-2015 και έχουν υπογράψει έντυπα 
παραιτήσεων, πρέπει να απευθυνθούν στους νομικούς μας συμβού-
λους με όλα τα υπογεγραμμένα έγγραφα παραιτήσεων, προκειμένου 
να τους καθοδηγήσουν.

-------------------------------------------------------------------------
Με την 3689/2015 απόφαση του στΕ απορρίφθηκε μετά από 7 και 

πλέον έτη, η ασκηθείσα το 2008 αίτηση ακύρωσης του συλλόγου 
μας και των μελών του Δσ, με την οποία είχαμε ζητήσει την ακύρωση 
της Υπουργικής Απόφασης για αυξήσεις στις καταβαλλόμενες συντά-
ξεις για το έτος 2008 σύμφωνα με τις αυξήσεις του Δημοσίου και όχι 
σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του κανονισμού συντάξεων και 
παροχών του ΤΑΠΤΠ.

Με την αίτηση ακύρωσης είχαμε προβάλει μεταξύ άλλων ότι με 
την υπαγωγή των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΤΑΠΤΠ στο 
ΕΤΑΤ, δεν μεταβλήθηκε ο τρόπος αναπροσαρμογής των συντάξεων 
σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο του ΕΤΑΤ, αλλά ούτε και με τους νό-
μους ένταξης που προβλέπουν ότι οι καταστατικές διατάξεις παραμέ-
νουν σε ισχύ.

η απόφαση του στΕ δεν προέβη σε ουσιαστική κρίση επί των θεμά-
των της αίτησης ακύρωσης αλλά αρκέστηκε σε απλή αντιγραφή της 
υπ’ αρίθμ. 2197/2000 απόφασης της ολομέλειας του στΕ για τη 
νομιμότητα της ένταξης των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΤΑ-
ΠΤΠ και των άλλων τραπεζοϋπαλλήλων στο ΕΤΑΤ.

ETΑΤ
Ο Σύλλογός μας άσκησε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας αίτηση 
για την ακύρωση της απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και των αποφάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΕΤΑΤ, με τις οποίες έγινε η κατανομή της κινητής περιουσίας 
του ΕΤΑΤ κατά ποσοστό 48,387% στο ΕΤΑΤ και κατά ποσοστό 51,613% στο 
ΕΤΕΑ.
Η περιουσία του ΕΤΑΤ έχει μειωθεί μεταξύ άλλων:
Από το PSI προκύπτει ότι η ονομαστική αξία των μερίδων του ΕΤΑΤ στο 
Κοινό Κεφάλαιο πριν το PSI ήταν 508.542.661,44€, μετά το κούρεμα 
294.508.028,92€.
Σημαντική αύξηση των ορίων ηλικίας που συνεπάγεται μεγαλύτερη 
επιβάρυνση για το ΕΤΑΤ.
Από την 1.3.2013 οι ασφαλιστικές εισφορές όλων των ασφαλισμένων 
τραπεζοϋπαλλήλων του ΕΤΑΤ δεν καταβάλλονται πλέον σε αυτό αλλά στο 
ΕΤΕΑ.
Το έτος 2015 συνταξιοδοτήθηκαν από το ΕΤΑΤ περίπου 2.200 συνταξιούχοι 
μετά την πραγματοποιηθείσα εθελούσια έξοδο προσωπικού, την οποία 
πραγματοποίησε η ALPHA BANK για την οποία εκπονήθηκε οικονομική και 
όχι αναλογιστική μελέτη και δόθηκαν περίπου 17.000.000 στο ΕΤΑΤ από την 
εργοδότρια τράπεζα.
Η παραπάνω αίτηση ακύρωσης του Συλλόγου θα συζητηθεί στις 24 
Σεπτεμβρίου 2016 στο ΣτΕ.
Ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με όλους τους φορείς παρακολουθεί τις 
εξελίξεις και πιέζει για την επίλυση του θέματος. Πιστεύουμε ότι θα βρεθεί 
σύντομα οριστική λύση και θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Επαφές ΕΟΠΥΥ
Καθημερινώς το Προεδρείο του Συλλόγου και ιδιαίτερα ο Πρόεδρος είναι σε 
συνεχή και πιεστική επαφή με τον ΕΟΠΥΥ για την καταβολή των οφειλόμενων 
ποσών στους συναδέλφους, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει και συνεχίζεται.
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να ελέγξουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς 
τους.

ΔΙκΑΣΤΙκΕΣ ΕΝΕρΓΕΙΕΣ - ΑΓΩΓΕΣ

κοΠη ΠίΤΑσ
στις 3 Φεβρουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε η κοπή πίτας του συλλόγου για τα μέλη της Αττικής

στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛίΑ, με πολύ μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων.
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ΤΑκΤΙκΗ ΓΕΝΙκΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΛΛΟΓΟ ΤΝΣΑΞΗΟΤΥΧΝ ALPHA BANK ΗΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 10679 ΑΘΖΝΑ

ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟ ΥΡΗΗ 2015 ΥΡΖΖ 2014 ΠΑΘΗΣΙΚΟ ΥΡΗΗ 2015 ΥΡΖΖ 2014
ΠΑΓΗΟ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ
ΔΠΗΠΛΑ & ΚΔΤΖ /ΛΟΗΠΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ 0,01 1.906,03 ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΔΗ ΝΔΟΝ 2014 166.412,59 222.398,01
ΚΤΚΛΟΦΟΡΟΤΝ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΟ ΜΔΗΟΝ ΥΡΔΧΣΗΚΖ ΓΗΑΦΟΡΑ -58.111,02 -55.985,14
ΥΡΔΟΓΡΑΦΑ-ΜΔΣΟΥΔ 2.021,84 43.075,33 ΠΛΔΟΝ ΚΔΡΓΖ ΥΡΖΖ 2015 34.757,70 -
ΓΗΑΘΔΗΜΑ ΠΗΣΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ 4.141,17 4.376,09
ΣΑΜΔΗΟ 671,84 3.444,69 ΦΟΡΟΗ ΤΠΔΡ ΣΡΗΣΧΝ 1.397,80 1.763,56
ΣΡΑΠΔΕΔ-ΚΑΣΑΘΔΔΗ ΟΦΔΧ 30.111,21 5.264,69 ΑΦΑΛΗΣΗΚΟΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ 1.290,19 848,23
ΣΡΑΠΔΕΔ-ΚΑΣΑΘΔΔΗ ΣΑΜΗΔΤΣΖΡΗΟΤ 67.051,18 49.136,03 ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ -3.778,86 2.484,62
ΥΡΔΧΣΔ ΓΗΑΦΟΡΟΗ 5.200,00 14.947,58
ΥΡΔΧΣΗΚΖ ΓΗΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΥΡΔΟΓΡΑΦΧΝ 41.053,49 58.111,02

ΤΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΣΙΚΟΤ 146.109,57 175.885,37 ΤΝΟΛΟ ΠΑΘΗΣΙΚΟΤ 146.109,57 175.885,37

ΕΟΔΑ ΕΞΟΔΑ
ΤΝΓΡΟΜΔ ΜΔΛΧΝ 220.024,81 181.550,61 ΑΜΟΗΒΔ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ 26.366,95 20.583,75
ΣΟΚΟΗ ΠΗΣΧΣΗΚΟΗ 6,84 23,34 ΑΜΟΗΒΔ ΔΛΔΤΘ. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ 19.236,09 43.139,08
ΥΡΔΧΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΥΡΖΔΧ ΔΗ ΝΔΟΝ - 55.985,14 ΦΟΡΟΗ 13.090,60 20.765,00
ΠΛΔΟΝ ΚΔΡΓΖ ΥΡΖΖ 2015 -34.757,70 - ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 96.269,57 108.675,93

ΑΠΟΒΔΔΗ ΠΑΓΗΧΝ 2.129,19 1.849,79
ΥΡΔΧΣΗΚΟΗ ΣΟΚΟΗ 1.831,52 894,50
ΠΑΡΟΥΔ ΣΡΗΣΧΝ 26.259,24 41.593,49
ΔΚΣΑΚΣΑ & ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΔΞΟΓΑ 90,79 57,21

ΤΝΟΛΟ 185.273,95 237.559,09 ΤΝΟΛΟ 185.273,95 237.558,75

ΥΡΕΩΗ ΠΙΣΩΗ
ΓΔΝΗΚΑ ΔΞΟΓΑ 200.000,00 ΤΝΓΡΟΜΔ 225.000,00
ΠΗΣΧΣΗΚΖ ΓΗΑΦΟΡΑ 25.000,00 ΓΗΑΦΟΡΑ ΥΡΔΧΣΗΚΑ -

ΤΝΟΛΟ 225.000,00 ΤΝΟΛΟ 225.000,00
 
ΑΘΖΝΑ 21/03/2016

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ Ο ΣΑΜΗΑ Ο ΛΟΓΗΣΖ
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ίσοΛοΓίσΜοσ 2015

Πραγματοποιήθηκε με επιτυ-
χία η Τακτική Γενική συνέλευ-
ση του συλλόγου μας την Τρίτη 
29/3/2016, στο Ξενοδοχείο 
ΤίΤΑνίΑ παρουσία πολλών συνα-
δέλφων. 
Πρόεδρος της Γενικής συνέλευ-
σης εκλέχθηκε ο σ/φος οδυσσέας 
σκούντζος και μέλη του Προεδρεί-
ου οι σ/φοι Δέσποινα Τραχανατζή 
και Ευαγγελία Δανιγγέλη. Παρα-
βρέθηκαν ο Πρόεδρος της ΑΓσσΕ 
κ. νίκος Μουλίνος, ο οποίος έκα-
νε χαιρετισμό και ενημέρωση για 
θέματα του ΕοΠΥΥ, στο Δ.σ. του 
οποίου εκπροσωπεί τους συνταξι-
ούχους, και η νομική μας σύμβου-
λος, κα Γεωργία Φιλιπποπούλου.
Για οικογενειακούς λόγους δεν 
παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του 
συλλόγου, κ. Αγαμέμνων Βουτυ-
ράς. ο Γενικός Γραμματέας, κ. Γι-
άννης ίορδανίδης, ανέπτυξε τα θέ-
ματα υγείας και επικοινωνίας του 
συλλόγου με τα μέλη του. 

στη συνέχεια, η Α’ Αντιπρόεδρος, 
κα Ελένη Μωραΐτη ενημέρωσε  σχε-
τικά με τα συνταξιοδοτικά - δικαστι-
κές ενέργειες του συλλόγου. Έπειτα 
έγινε ο οικονομικός Απολογισμός 
του συλλόγου από τον Β’ Αντιπρόε-
δρο, κ. Βασίλη νικολάου, διαβάστη-
κε η Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτρο-
πής και ψηφίσθηκαν η έγκριση του 
Απολογισμού του έτους 2015, ο 
προγραμματισμός του έτους 2016 
και η απαλλαγή του Δ.σ. από κάθε 
ευθύνη για το έτος 2015. ο Ανα-
πληρωτής Γενικός Γραμματέας, κ. 
οδυσσέας Ρομπάκης, μίλησε επί 
των πολιτιστικών και η Περιφερεια-
κή σύμβουλος, κα. Λίτσα Παραπονι-
άρη, μετέφερε τα νέα της Θεσσαλο-
νίκης και των υπόλοιπων πόλεων 
της Β. Ελλάδας.
η συνέλευση ολοκληρώθηκε με τις 
τοποθετήσεις συναδέλφων.
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ALPHA BANK: 100 χρόνια ιστορίας
«με λογισμό και μ’ όνειρο»

για την Ελλάδα και την οικονομία

κλειδώνει» ο ΑΜκΑ από τον Μάρτιο

Το Υπουργείο Υγείας έχει 
δώσει το πράσινο φως στον 
ΕοΠΥΥ από το Μάρτιο να 
«κλειδώνει» τον ΑΜκΑ του 
κάθε ασθενούς μετά από κά-
ποια εξέταση που θα κάνει. 
Από «κόσκινο» θα περνά σε 
λίγο καιρό ο ΑΜκΑ του κάθε 
ασθενούς, ενώ την ίδια στιγ-
μή θα είναι κλειδωμένος μέ-
χρι νεωτέρας από τον ΕοΠΥΥ. 
Για το σχέδιο αυτό, ήδη έχουν 
ενημερωθεί κάποιοι πάροχοι 
υγείας από συναντήσεις που 
πραγματοποίησαν με μέλη του 
ΕοΠΥΥ. 
Τι σημαίνει αυτό; Αν κάποιος 
ασθενής κάνει μία εξέταση 
σακχάρου, αυτόματα με την 
απόδοση του παραπεμπτικού 
το ΑΜκΑ θα κλειδώνει για τη 
συγκεκριμένη εξέταση και θα 
ξανανοίξει μόνο όταν ο ασθε-
νής θα πρέπει να την ξανακά-
νει. Αυτό θα ορίζεται με βάση 
κάποιο πρωτόκολλο και όλος 
ο έλεγχος θα γίνεται από τους 
γιατρούς του ΕοΠΥΥ. στο 

πλαίσιο αυτό, υπάρχει σχέδιο 
πρόσληψης 50 γιατρών από 
τον ΕοΠΥΥ, οι οποίοι θα κα-
λύπτουν τις βασικές ιατρικές 
ειδικότητες –δηλαδή Παθο-
λόγος, Γενικός Γιατρός, καρ-
διολόγος, ορθοπαιδικός, Χει-
ρουργός και πιθανότατα και 
ογκολόγος– και θα ελέγχουν 
ηλεκτρονικά τα παραπεμπτι-
κά. Μόνο αυτοί θα μπορούν να 
«ξεκλειδώνουν» τους ΑΜκΑ.
ο στόχος αυτού του σχεδί-
ου είναι η καταπολέμηση της 
υπερσυνταγογράφησης, που 
είναι και ένας από τους βα-
σικούς λόγους που ζημιώνει 
κάθε χρόνο τον προϋπολο-
γισμό. και για του λόγου το 
αληθές, ενώ ο προϋπολο-
γισμός για τις διαγνωστικές 
εξετάσεις το 2015 ήταν 302 
εκατ. ευρώ, τα παραπεμπτι-
κά που υποβλήθηκαν την ίδια 
χρονιά ήταν της τάξεως των 
560 εκατ. ευρώ. Βεβαίως 
πρέπει να επισημανθεί ότι ο 
ηλεκτρονικός έλεγχος του 

φακέλου κάθε ασθενούς σε 
πραγματικό χρόνο –real time- 
ήταν ένα από τα βασικά σχέδια 
και των προηγούμενων κυ-
βερνήσεων, που όμως τελικά 
έμεινε στα χαρτιά!
Με στόχο πάντα την καταπολέ-
μηση της υπερσυνταγογράφη-
σης αλλά και των φαινομένων 
αισχροκέρδειας, παράγοντες 
της αγοράς, μας ανέφεραν ότι 

παράλληλα με το «κλείδωμα» 
του ΑΜκΑ προχωρά και σχέ-
διο πλήρους κατηγοριοποίη-
σης των διαφόρων ειδικοτή-
των γιατρών, προκειμένου να 
γίνεται πάνω στα παραπεμπτι-
κά σύγκριση τιμών για τις ίδι-
ες εξετάσεις.

www.dikaiologitika.gr

Σχόλιο
Η Τράπεζα του Μαζί 

χωρίς τους στυλοβάτες 

της που ευαγγελίζεται, 

δηλ. τον Σύλλογο

Συνταξιούχων 

ALPHA BANK

(πρώην Πίστεως).

Άραγε από μια τέτοια 

εκδήλωση οι κύριοι

δημιουργοί της 

Τράπεζας οι σημερινοί 

συνταξιούχοι, 

ο Σύλλογος 

Συνταξιούχων 

Alpha Bank (Πίστεως) 

δεν θα έπρεπε να είναι 

παρόντες; 
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«ΠοΛΕΜοσ» ΜονοΜΕΡησ κΑί ΑνΕΛΕηΤοσ! 
η πολιτική της δήθεν «σωτηρίας» των Ταμείων και της προστασίας των 
συνταξιούχων, που οδηγεί στην καταλήστευση των Ταμείων και στην 
εξόντωση των συνταξιούχων, δεν είναι σημερινή. Πρόκειται για ένα 
έγκλημα δεκαετιών.
Πριν ακόμα συντελεστεί το μεγάλο «ριφιφί» των αποθεματικών των 
Ταμείων με το σκάνδαλο του Χρηματιστηρίου το 2000, πριν ακόμα απο-
καλυφθεί το σκάνδαλο των ομολόγων το 2007, είχε προηγηθεί μια ολό-
κληρη 40ετία (1951 - 1990), κατά την οποία συνέβαινε το «απίθανο»:
οι εκάστοτε κυβερνώντες - εφαρμόζοντας την πολιτική της συσσώ-
ρευσης προς όφελος των λίγων διά μέσου της αποστέρησης από τους 
πολλούς - υποχρέωναν τα Ασφαλιστικά Ταμεία να καταθέτουν όχι μόνο 
ατόκως, αλλά και με αρνητικό επιτόκιο τα λεφτά των εργαζομένων στις 
τράπεζες!
οι τράπεζες, με τη σειρά τους, επιδοτούσαν (ανέξοδα και με λεφτά των 
εργατών) τους βιομηχάνους, τους τραπεζίτες και τους εργολάβους.
Ενδεικτικά, αναφέρουμε ότι τα λεφτά των εργαζομένων από τις ασφα-
λιστικές τους εισφορές κατατέθηκαν στις τράπεζες:
• το 1950 με αρνητικό επιτόκιο -7,6%,
• το 1954 με αρνητικό επιτόκιο -11,1%,
• το 1974 με αρνητικό επιτόκιο -21,8%,
• το 1981 με αρνητικό επιτόκιο -13%,
• το 1986 με αρνητικό επιτόκιο -8%,
• το 1990 με αρνητικό επιτόκιο -2,4%.
Από αυτή και μόνο την κομπίνα (καθ’ όλα νόμιμη - με το νόμο 
1611/1950 είχε γίνει) το κράτος των Παπάγων, των Πλαστήρων, του 
Καραμανλή και των Παπανδρέου λεηλάτησε, σε τιμές της δεκαετίας του 
2000, περί τα 58 δισ. ευρώ από τα Ασφαλιστικά Ταμεία!
Μήπως όλα αυτά είναι «περασμένα – ξεχασμένα»; Ούτε «περασμένα» 
είναι (απόδειξη ότι επαναλαμβάνονται διαρκώς), ούτε «ξεχασμένα»:
Οι εργάτες του ‘50, του ‘60, του ‘70, από τους οποίους έκλεψαν 
τότε τις ασφαλιστικές εισφορές, είναι οι σημερινοί συνταξιούχοι των 
300, 400 και 500 ευρώ.
στη συνέχεια, στις αρχές της δεκαετίας του ’90 ήρθαν οι περίφημοι 
εκείνοι νόμοι των Σιούφα - Σουφλιά επί κυβέρνησης Μητσοτάκη. Τότε 
ήταν που δόθηκε το ελεύθερο στην εκάστοτε κυβέρνηση να τζογάρει τα 
λεφτά των εργαζομένων. Τότε νομοθετήθηκε ο «εκσυγχρονισμός» της 
εισαγωγής των αποθεματικών και της περιουσίας των ασφαλιστικών 
ταμείων στην γκανιότα του Χρηματιστηρίου.
η λεηλασία των Ταμείων δεν σταμάτησε στους νόμους Σιούφα - Σου-
φλιά της ΝΔ. Το ΠΑΣΟΚ ήρθε και στον τομέα αυτό να βάλει τη δική του 
«σφραγίδα». Αυτοί οι φοβεροί «σοσιαλιστές», οι εκπρόσωποι των «μη 
προνομιούχων», αυτοί κι αν παρέδωσαν τους εργαζόμενους και τα Τα-
μεία τους στους «αλογομούρηδες» των χρηματιστηριακών.
Τον οκτώβρη του 1997, κατά τη διάρκεια της συζήτησης του νομοσχε-
δίου για τη «Χρηματιστηριακή Αγορά Παραγώγων», η τροπολογία που 
κατατέθηκε ήταν σαφής:
«Επιτρέπεται - έλεγε η τροπολογία - σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης 
κατά τη διαχείριση των διαθεσίμων τους να αγοράζουν και να πω-
λούν μετοχές εισηγμένες στο ΧΑΑ».
Την είχε καταθέσει ο τότε υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Γ. Παπαντωνίου...
Έτσι οι διοικήσεις των Ταμείων ανέλαβαν το «καθήκον», κατόπιν των 
κυβερνητικών επιλογών, να σπρώχνουν τα λεφτά των ασφαλισμένων 
στον «Καιάδα» της Σοφοκλέους προς χάριν των «επενδυτών» και των 
μιζαδόρων.
Κι όταν τα χρήματα άρχισαν να εξανεμίζονται; Τι έκαναν το ΠΑΣΟΚ και 
η ΝΔ; Συνέχιζαν να ανταλλάσουν φιλοφρονήσεις!
Πάρτε μια γεύση:
«Μια διάσταση για να αξιοποιήσουμε σωστά τα περιουσιακά της στοι-
χεία (σ.σ.: της Κοινωνικής Ασφάλισης) είναι η αξιοποίησή τους μέσα 
από το χρηματιστήριο (…). Λέμε «ναι» για ένα νόμο που είχε ψηφιστεί 
από τη ΝΔ (σ.σ.: για την προώθηση των αποθεματικών των Ταμείων στη 
Σοφοκλέους) και σωστά τον έκανε»!
«Με παρρησία είπαμε ποια άρθρα του νόμου 2084 και του νόμου 1902 
(σ.σ.: οι νόμοι Σουφλιά - Σιούφα) παραμένουν εν ισχύ... όταν... συμφω-
νούμε με θέσεις της ΝΔ, με παρρησία τα δεχόμαστε»!
Αυτές ήταν οι απαντήσεις που έδινε στη Βουλή στις 5/11/2003 απα-
ντώντας σε ερώτηση του ΚΚΕ ο τότε υφυπουργός Εργασίας του ΠΑΣΟΚ. 
Με αυτό τον τρόπο το ΠΑΣΟΚ επαινούσε τη ΝΔ όταν και οι δυο μαζί προ-
ωθούσαν το τζογάρισμα των αποθεματικών των Ταμείων και τη μετατρο-
πή των διοικήσεών τους σε «παίχτες» με τα λεφτά των εργαζομένων.
Το αποτέλεσμα αυτής της δόλιας πολιτικής ήταν καταστροφικό.

Τα στοιχεία είναι συντριπτικά:

Μέσα σε μία τριετία, το διάστημα 1999 - 2002, έγιναν φτερό στον άνεμο 
του χρηματιστηριακού τζόγου τα 2/3 των αποθεματικών των Ταμείων!
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Κοινωνικού Προϋπολογισμού, που είχε 
δημοσιοποιηθεί τον Οκτώβρη του 2003, η αξία των μετοχών που είχαν 
στην κατοχή τους τα ασφαλιστικά Ταμεία κατρακύλησε από τα 5,3 δισ. 
ευρώ σε 1.8 δισ. ευρώ.
Μέσα σε μία τριετία, δηλαδή, οι καπιταλιστές και οι χρηματιστές λεηλά-
τησαν 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ!
Αυτή ήταν η πολιτική της εισαγωγής των αποθεματικών των Ταμείων 
στο χρηματιστηριακό τζόγο. Μόνο τυφλοί ή πολιτικά αγύρτες δεν βλέ-
πουν την αλήθεια.
Η κλοπή των αποθεματικών των Ταμείων συνιστά ένα άνευ προηγου-
μένου «ριφιφί» κατά του εργαζόμενου λαού.
Μια αρπαγή τεράστιων κεφαλαίων που τα έβαλαν στο χέρι τράπεζες, 
ασφαλιστικοί όμιλοι και χρηματιστηριακές εταιρείες, αφού πρώτα τους 
άνοιξαν την πόρτα ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ νομοθετώντας το τζογάρισμα των 
αποθεματικών στη χρηματιστηριακή «πιάτσα».
Και μετά απ’ όλα αυτά φτάσαμε στον κανιβαλισμό των Μνημονίων. 
Έκτοτε ζούμε το ριφιφί στο τετράγωνο: Σύμφωνα με τα στοιχεία που 
έδωσε στη δημοσιότητα η Ομοσπονδία Εργαζομένων στους Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΠΟΠΟΚΠ), οι απώλειες χρημάτων των Ασφαλι-
στικών Ταμείων στο διάστημα των Μνημονίων ανήλθε στα 33 δισ. ευρώ.
Μόνο από το περίφημο PSI οι απώλειες των Ταμείων ξεπέρασαν τα 
12,5 δισ. ευρώ.
Φυσικά η κλοπή των Ασφαλιστικών Ταμείων των εργαζομένων δεν 
αποτελεί ελληνική ευρεσιτεχνία:
«Έκλεψαν το ταμείο των συντάξεων για να βοηθήσουν τους πλούσιους 
τραπεζίτες φίλους τους», έγραφε η «Irish Daily Mirror» την επομένη της 
ανακοίνωσης της ιρλανδικής κυβέρνησης για την προσφυγή της χώρας 
στο «μηχανισμό» ΕΕ - ΕΚΤ - ΔΝΤ...
Και πώς απαντά η «πρωτοδεύτερη φορά Αριστερή» κυβέρνηση σε 
αυτό το έγκλημα; Τι κάνει ο κ. Τσίπρας, αυτός που θα έδινε την… 13η 
σύνταξη στους συνταξιούχους; Τι πάνε να διαπράξουν μετά από 20 μει-
ώσεις συντάξεων κατά τα μνημονιακά χρόνια που επέφεραν μείωση 
του συντάξιμου μισθού κατά 50%;
Μια απλή ανάγνωση του νομοσχεδίου Κατρούγκαλου είναι αρκετή για κα-
ταλάβει και ο πιο αδαής την αλήθεια: Τους δίνει και τη χαριστική βολή! Αλλά 
για μια ακόμα φορά, οι του ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που κάνουν την πιο βρώμικη 
δουλειά, παριστάνουν τους «διαπραγματευτές» και τους… «αριστερούς».
Κάπως έτσι έχουμε φτάσει στην εξής κατάσταση: Να παρακολουθούμε 
τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ από τη μια μεριά, και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ/ 
ΑΝΕΛ από την άλλη, να… μαλώνουν για το συνταξιοδοτικό, και είναι 
σαν να ακούς δυο λωποδύτες να τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος 
είναι ο αυθεντικότερος εκπρόσωπος του… «πνεύματος και της ηθικής»!
Αντί να κρύβονται (και οι δυο), αντί να προσεύχονται να ανοίξει η γη 
και να τους καταπιεί (και τους δυο), αυτοί κυκλοφορούν ανερυθρίαστοι, 
ξεδιάντροποι, με αυθάδεια χιλίων πιθήκων, λέγοντας ψέματα, προσπα-
θώντας να τα ρίξουν ο ένας στον άλλον για τη λεηλασία των αποθεμα-
τικών των Ταμείων, διεκδικώντας ψήφους ο ένας εις βάρος του άλλου 
για ένα έγκλημα που μαζί σχεδίασαν, μαζί ψήφισαν, μαζί προωθούν και 
μαζί το συνεχίζουν, ψηφίζοντας (μαζί) το τρίτο Μνημόνιο.
Είναι εκεί, στο τρίτο Μνημόνιο, που ενσωματώνονται τα δυο προηγού-
μενα και που ορίζεται το πλαίσιο εντός του οποίου ενταφιάζονται τα συ-
νταξιοδοτικά δικαιώματα νυν και μελλοντικών συνταξιούχων.
«Απ’ τη θάλασσα έφτασα ως εδώ, με φορτίο από κλέφτες...», έγραφε 
ο Αραγκόν.
Θα μπορούσε να το έχει γράψει για τον Έλληνα συνταξιούχο. Τον άν-
θρωπο τον ηλικιωμένο, τον γέροντα, που δούλεψε μια ζωή και που η 
μια μετά την άλλη οι δεξιές και «αριστερές» κυβερνήσεις «εθνικής σω-
τηρίας» του κόβουν κι άλλο τη σύνταξη πείνας, τον εξαναγκάζουν να ζει 
στη φτώχεια, για τον εξής πολύ απλό - και ταξικό λόγο:
Γιατί, ενώ του χρωστούν συντάξεις ανθρώπινες, συντάξεις τις οποίες 
έχει πληρώσει, οι κυβερνήσεις των τραπεζιτών, των βιομηχάνων και 
των εργολάβων, τις έχουν καταχραστεί.
Και τώρα εκείνο που εξυφαίνεται είναι η πλήρης μετατροπή του χώρου 
της κοινωνικής ασφάλισης σε πεδίο ιδιωτικής μπίζνας. Είναι η μετατρο-
πή της σύνταξης σε μια έννοια που δεν θα αντιστοιχεί ούτε καν στην 
έννοια του «ψίχουλου».
Αν αυτό δεν είναι «αιτία πολέμου», ενός μονομερούς, ανελέητου «ταξι-
κού πολέμου» που έχει κηρυχτεί και εξελίσσεται αδυσώπητα εναντίον 
του λαού, τότε τι είναι;

Νίκος Μπογιόπουλος
enikos.gr
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νωΡίΤΕΡΑ ΦΕΤοσ η ΥΠοΒοΛη Των ΦοΡοΛοΓίκων ΔηΛωσΕων
Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά αναμένεται να ανοίξει φέτος η αυλαία των 
φορολογικών δηλώσεων για περισσότερους από 6 εκατομμύρια φορολο-
γούμενους. 
Το υπουργείο Οικονομικών βάζει τέλος στην «καλοκαιρινή» υποβολή των 
φορολογικών δηλώσεων επισπεύδοντας τις διαδικασίες με στόχο η ηλε-
κτρονική πύλη του Taxisnet που θα δεχθεί τις δηλώσεις του 2016 να ανοί-
ξει τέλη Φεβρουαρίου ή το αργότερο μέχρι αρχές Μαρτίου, όταν δηλαδή οι 
φορολογούμενοι θα έχουν πληρώσει και την τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ.

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2016 θα παραταθεί το μέτρο της απόσυρσης παλαιών αυτο-
κινήτων με βάση τους σχεδιασμούς του υπουργείου Οικονομικών, που έχει εξα-
σφαλίσει το πράσινο φως των δανειστών να καταθέσει τη σχετική τροπολογία.
Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι με τη διαδικασία αυτή θα μπορέσουν χιλιάδες 
πολίτες που έχουν παλαιά αυτοκίνητα ή χαρτί απόσυρσης να προχωρήσουν στην 
αντικατάσταση του οχήματος.
Η τροπολογία αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες.
Η απόσυρση καλύπτει τώρα παλαιά αυτοκίνητα ταξινόμησης έως και 31 Δεκεμβρίου 
2001, αλλά δεν αποκλείεται να διευρυνθεί η χρονική περίοδος.

Το επόμενο διάστημα θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για το «πλαστικό» χρήμα, 
το οποίο θα προβλέπει τι θα ισχύει για τις αποδείξεις και το αφορολόγητο, 
όπως δήλωσε ο Τρύφωνας Αλεξιάδης.
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, έκανε ξανά 
έκκληση σε όλους τους φορολογούμενους να ζητούν και να κρατούν τις 
αποδείξεις, ενώ ανέφερε ότι για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους θα 
υπάρξει διάταξη που θα συνδέει το αφορολόγητο με τη χρήση «πλαστικού 
χρήματος».

Σύμφωνα με τον Τρ. Αλεξιάδη ότι αναγράφεται στην φορολογική δήλωση ως δαπάνη θα 
πρέπει να πραγματοποιείται μέσω κάρτας, ή μέσω τραπέζης. 
Αυτό αφορά επίσης ενοίκια, ιατρικά έξοδα, αγορές ΙΧ και δαπάνες οικογένειας.
Συμφωνία του Συλλόγου με το Νοσοκομείο ΟΛΥΜΠΙΟ Πάτρας σελ.2

ΜΕίωσΕίσ Εωσ 30% σΤίσ ΕΠί-
κοΥΡίκΕσ - ΠΛΑΦον 2.500 
ΓίΑ ΠοΛΛΑΠΛΕσ σΥνΤΑΞΕίσ
Αντιμέτωπη τόσο με τις κοινωνικές 
αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώ-
ρας, όσο και με τις ασφυκτικές πιέ-
σεις των δανειστών για το ασφαλι-
στικό βρίσκεται η κυβέρνηση, που 
εξετάζει εναλλακτικά σχέδια, προ-
κειμένου να κάμψει τις ενστάσεις 
που έχουν διατυπώσει οι θεσμοί.
Σύμφωνα με πληροφορίες του 
Mega, το σχέδιο της κυβέρνη-
σης προβλέπει μειώσεις από 2% 
έως 30% σε περισσότερες από 
800.000 επικουρικές συντάξεις 
άνω των 150 ευρώ, ως αντιστάθ-
μισμα της αύξησης των ασφαλι-
στικών εισφορών, που η τρόικα 
απορρίπτει.

Επιπλέον, το υπουργείο Εργασίας 
εξετάζει το ενδεχόμενο μείωσης 
του πλαφόν σε όσους παίρνουν 
πολλές συντάξεις, ώστε η συγκε-
κριμένη κατηγορία συνταξιούχων 
να μην λαμβάνει πάνω από 2.500 
ευρώ μηνιαίως. Το εν λόγω μέ-
τρο, αφορά περισσότερους από 
400.000 συνταξιούχους.
ΠΡοσ κΑΤΑΡΓηση ΤΑ ΧΑΡΤο-
νοΜίσΜΑΤΑ Των 500 ΕΥΡω
Υπέρ της απόσυρσης από την κυ-
κλοφορία των χαρτονομισμάτων 
των 500 ευρώ τάχθηκε το μέλος 
του Εκτελεστικού Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
(ΕΚΤ) Μπενουά Κερέ, προσθέ-
τοντας ότι η ΕΚΤ εξετάζει ενεργά 
και θα αποφασίσει σύντομα για το 
θέμα αυτό. 



8 Το Βήμα των συναδέλφων

Το γλειφιτζούρι
Όπως καλά γνωρίζουμε 
από τα μικράτα μας, το γλει-
φιτζούρι είναι ένα παιδικό 
γλύκισμα από καραμέλα με 
μικρό ξύλινο ή πλαστικό 
στέλεχος. Αρέσει στα πε-
ρισσότερα των παιδιών να 

το γλύφουν, πράγμα που σε κάποια απ’ αυτά, 
γίνεται επίκτητη συνήθεια που συνεχίζουν σε 
άλλο επίπεδο και με άλλους τρόπους ακόμη 
και όταν ενηλικιωθούν. Τώρα, αν μπορούσαμε 
να μπούμε στη θέση (αν είχε ψυχή) ενός γλει-
φιτζουριού, τι θα μας άρεσε; 

Μα φυσικά να μας γλείφουν μέχρι να τελειώσουμε.
Αυτό δυστυχώς συμβαίνει και σε κάποιους 

στην κοινωνία μας, φίλους και γνωστούς, που 
δεν αντιλαμβάνονται το «πεπερασμένο» της 
ανθρώπινης ζωής στον μάταιο τούτο κόσμο. 

Επιζητούν «το αλάθητο του Πάπα» που όλα 
τα ξέρει και συμβουλεύει με πόζα τους απλούς 
θνητούς που βρίσκει στο δρόμο του.

Πρόσφατα άκουσα μια τέτοια ιστορία σε μια 
γενική συνέλευση ενός συλλόγου απλών συ-
νταξιούχων που με τις φτωχές δυνάμεις που 
αντλούν από τα χειμαζόμενα μέλη τους, άνευ 
ουδενός προσωπικού ανταλλάγματος, προ-
σπαθούν να συντονίσουν και να ενεργοποιή-
σουν τους παλαιούς συναδέλφους τους, για να 
γλυτώσουν από την εξαθλίωση που τους ετοι-
μάζει το πολιτικό κατεστημένο και οι διεθνείς 
εταίροι του.

Το γλειφιτζούρι λοιπόν αυτό, παρουσίασε με 
στόμφο τις προτάσεις που πιθανόν και άλλοι 
από καιρό γνωρίζουν, με στόχο να εντυπωσιά-
σει και να μαζέψει γύρω του γλείφτες που δεν 
ασχολούνται πια με το άθλημα, ή ασχολούνται 
με άλλα αθλήματα. Δυστυχώς, το αποτέλεσμα 
ήταν οικτρό. Όλοι κατάλαβαν την προσπάθεια, 
αλλά το αναμενόμενο καταγράφηκε ως αποτυ-
χία. Κανένας δεν την επικρότησε, ούτε κανέ-
νας προθυμοποιήθηκε να γλείψει.

Κάποια γλειφιτζούρια ξεχνάνε ότι μπορεί να 
υπάρχουν και άνθρωποι που δεν υπέκυψαν 
ποτέ στην ηδονή του γλειψίματος και ό,τι έκα-
ναν στη ζωή τους το έκαναν από προσφορά, 
ανιδιοτελώς και από καλή καρδιά. Συμβαίνει 
καμία φορά τα γλειφιτζούρια να ξεχνούν κάτι 
τέτοια, ή να τα προσπερνούν επειδή κάτι άλλο 
τα γαργαλάει καλύτερα. 

Όπως και να έχει όμως το πράγμα, καλό θα 
είναι να αναλογίζεται ο καθένας μας, ότι η 
υστεροφημία είναι προτιμότερη από κάθε πρά-
ξη του ένδοξου παρελθόντος του.

Θα πείτε τώρα, τι είναι αυτά τα κωδικοποιη-
μένα που μας γράφεις εδώ;

Είναι κωδικοποιημένα, γιατί μεταξύ των άλ-
λων μειονεκτημάτων μου, δεν θέλω να σπιλώ-
νω ανθρώπους και να θίγω συνειδήσεις με την 
πρώτη, έστω και αν σιώπησαν για χρόνια γιατί 
ασχολούνταν με άλλου τύπου μπίζνες.

Οδυσσέας Ρομπάκης

Το ανέκδοτο του νίκου νέα τάξη

σοκοΛΑΤΑ – κΑκΑο ΘΕοΒΡωΜΑ
Ενώ είναι παρεξηγημένη ότι βλάπτει, αντίθετα 

έχει πολλές θεραπευτικές ιδιότητες. Τους σπό-
ρους του κακάο τους μάθαμε από τους Αζτέ-
κους που τους καλλιεργούσαν επί εκατοντάδες 
χρόνια. Μόλις τον 19ο αιώνα τους χρησιμοποι-
ήσαμε στη ζαχαροπλαστική. Στις μέρες μας η 
σοκολάτα αποτελεί το δημοφιλέστερο τρόφιμο 
μεταξύ των γυναικών και το δεύτερο μεταξύ των 
ανδρών.

Η μέτρια κατανάλωση σοκολάτας δεν επιφέρει 
αρνητικές επιδράσεις στα λιπίδια. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι η μαύρη σοκολάτα δεν περιέχει κα-
θόλου χοληστερόλη. Το ασβέστιο, το μαγνήσιο 
και το κάλιο που περιέχει η σοκολάτα έχει βρεθεί 
ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόληψη της 
υπέρτασης και στη μείωση των καρδιαγγειακών 
νοσημάτων.

Επίσης η σοκολάτα περιέχει αλκαλοειδή, δηλα-
δή οργανικές ουσίες που βρίσκονται στα φυτά, οι 
οποίες είναι ιδιαίτερα ευεργετικές για τον οργανι-
σμό. Η πιο σημαντική είναι η θεοβρωμένη η οποία 
διεγείρει το κεντρικό νευρικό σύστημα και τα νεύ-
ρα δρώντας σαν ελαφρύ διουρητικό. Η μαύρη σο-
κολάτα περιέχει τριπλάσια ποσότητα θεοβρωμέ-
νης συγκριτικά με την σοκολάτα γάλακτος.

Η καφεΐνη αντιθέτως βρίσκεται σε πολύ μικρό-
τερες ποσότητες στη σοκολάτα από τον καφέ, το 
τσάι και τα αναψυκτικά τύπου cola. Μια σοκολάτα 
μετρίου μεγέθους περιέχει 6mg καφεΐνης ενώ 
ένα φλιτζάνι καφέ περιέχει 100-150mg.

Η σοκολάτα περιέχει ψυχοδιεγερτικές ιδιότη-
τες που βελτιώνουν την διάθεση. Οι έρευνες 
έχουν δείξει ότι τα φλαβονοειδή του κακάο ανα-
κόπτουν την οξείδωση των λιποπρωτεϊνών LDL 
και έχουν δραστικές αντιοξειδωτικές ικανότητες.

σΥκΑ κΑί σΥκοΦΑνΤΕσ
Τα σύκα να ξέρετε είναι γεμάτα συμβολισμούς. 

Οι μικροσκοπικοί σπόροι του συμβολίζουν την 
γονιμότητα και την ευημερία, την ενότητα και τη 
γνώση. Γονιμότητα συμβολίζουν και ο λευκός 
οπός του, που παραπέμπει τόσο στο ανδρικό 
σπέρμα όσο και στο μητρικό γάλα.

Η συκιά είναι το πρώτο δέντρο που αναφέρεται 
στη βίβλο, ο Αδάμ και η Εύα δοκίμασαν φύλλα 
συκής ως το πρώτο ένδυμα από τη δημιουργία 
του κόσμου.

Δεν είναι τυχαίο άλλωστε πως ο Ιούδας σε συ-
κιά κρεμάστηκε. Σκληρό δέντρο σαν πολεμιστής 
λέγεται ότι είναι η γήινη μορφή του μοναδικού 
επιζήσαντα Τιτάνα του Συκέα, ήταν ο μόνος που 
κατόρθωσε ν’ ανέβει από τα τάρταρα και έγινε 
δέντρο. Ο Διόνυσος λένε είχε αγαπημένο δέντρο 
τη συκιά και η Δήμητρα λένε ήταν αυτή που χά-
ρισε τη συκιά στους Αθηναίους όταν διήγε την 

περίοδο του πένθους λόγω της αρπαγής της 
Περσεφόνης από τον Πλούτωνα… Στην Αθήνα 
πάντως το σύκο εθεωρείτο όχι μόνο ιερό αλλά 
και πολύτιμο για την υγεία φρούτο, αφού όπως 
αναφέρεται σε πηγές οι Πελταστές (στρατιώτες 
με ελαφρύ οπλισμό) που περπατούσαν 10-15 
παρασάγγας την ημέρα (1 παρασάγγας = 5,5 χι-
λιόμετρα) κουβαλούσαν μαζί με την ασπίδα, την 
περικεφαλαία και το δόρυ, οπωσδήποτε αποξη-
ραμένα σύκα μαζί τους.

Αλλά και στο εμπόριο τα σύκα στην αρχαία 
Αθήνα ήταν υπερπολύτιμα και ως εκ τούτου 
απαγορευόταν με ειδικό νόμο η εξαγωγή των 
σύκων από την Αθήνα. Οι παρανομούντες πλή-
ρωναν σοβαρό πρόστιμο και οι καταγγέλλοντες 
εισέπρατταν αμοιβή, αυτοί λέγονταν συκοφά-
ντες. Προφανώς πολλές φορές οι καταγγελίες 
ήταν ψεύτικες η λέξη συκοφάντης επήρε την έν-
νοια του ψεύδους στην καταγγελία.

ΧρΗΣΙΜΑ

ΓΛΥκοΡίΖΑ
Για περισσότερα από 4900 χρόνια χρησιμο-

ποιείται συχνότατα στα κινέζικα φάρμακα ως 
αντιφλεγμονώδες για πονόλαιμο, αποστήματα 
και δερματίτιδες. Επίσης στην Ευρώπη για το συ-
νάχι από λοιμώξεις του άνω αναπνευστικού και 
για τις γαστρίτιδες. Αλλά αν πάρει κανείς πάνω 
από 50 γρ. ημερησίως η γλυκόριζα γίνεται το-
ξική.

ΕΛΕΦΑνΤΕσ νΑνοί σΤην ΤηΛο
Δύο παλαιοντολόγοι οι Συμεωνίδης και Θεο-

δώρου βρήκαν στις ανασκαφές τους οστά του-
λάχιστον 38 νάνων ελεφάντων στο σπήλαιο 
Χαρκάδιο του νησιού. Οι ελέφαντες αυτοί που 
το ύψος τους κυμαινόταν από 1,20 έως 1,50μ. 
έζησαν στο νησί πριν από 40-50 χιλιάδες χρό-
νια. Στο Μουσείο του μεγάλου χωρίου της Τή-
λου (πρωτεύουσα) μπορούμε να δούμε σχημα-
τική αναπαράσταση νάνου ελέφαντα στην οποία 
έχουν προσαρμοστεί οστά από τα ευρήματα. 

Τρεις νεαρές γυναίκες σκοτώνονται σε τροχαίο και παρουσιάζονται στον Άγιο Πέτρο.
- Εσύ πόσες φορές απάτησες τον άντρα σου; Ρωτάει ο Άγιος την πρώτη.
- Μόνο μια φορά!
- Βάλτε την στο χρυσό δωμάτιο! Διέταξε ο Άγιος Πέτρος
Μετά ρώτησε τη δεύτερη και εκείνη απάντησε:
- Μόνο τρεις φορές…
- Αυτή βάλτε την στο ασημένιο δωμάτιο! Λέει ο Άγιος.
Ρωτάει και την τρίτη την πιο όμορφη και εκείνη με πολύ νάζι απαντάει:
- Όσες φορές μου ζήτησαν δεν αρνήθηκα
- Αυτή βάλτε την στο δικό μου δωμάτιο…

Του σ/φου Νίκου Β. Σταθόπουλου

Αυτοί και οι άλλοι: οι βρυκολάκοι
των Καιρών, Φαντάσματα, νάνοι
Φαύλοι, Κλέφτες αφεντάδες, 
Κίβδηλοι, ψεύτες λαοπλάνοι
κι οι βολεμένοι μαζί, προσκυνητάδες.
Τόσες πληγές και τόσοι λάκκοι
μαστιγώνουν τη ζωή μας την αφέντρα,
βουτηγμένοι στην Αδικία και στο Ψέμα

διαφεντάδες του Λαού, με τη βουκέντρα
σαλαγάτε τ’ άμαθο κοπάδι
στου Χαμού τον κατήφορον αντάμα.
Άι να χαθείτε Σοφοί και Πλάνοι
ρουφιανοφασουλήδες, τσαρλατάνοι

Του σ/φου Νίκου Β. Σταθόπουλου

Του σ/φου Απόστολου Νικολάου
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ΕκδρΟμικΕΣ ΠρΟΣφΟρΕΣ
ΠρΟΣ ΤΟΝ ΣΥλλΟγΟ μΑΣ

Ημερήσια Εκδρομή

ΝΑΥΠλιΟ:

Σάββατο 28 μαΐου 2016

7€

ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ
λιμΝΕΣ ΠλιΤΒιΤΣΕ – ΟΝΕιρικΗ ΒΟΣΝιΑ
ΤρΟγκιρ – ΣΠλιΤ – ΖΑΝΤΑρ – ΠλιΤΒιΤΣΕ 

μΠιΧΑΤΣ – ΣΕρΑγΕΒΟ – μΟΣΤΑρ 
ΝΤΟΥμΠρΟΒΝικ – κΟΤΟρ – μΠΟΥΤΒΑ

8 ημέρες αεροπορικώς
Ειδική Αναχώρηση: 11 Ιουνίου 2016

 Τιμή κατ’ άτομο: 435€
 Τιμή μονόκλινου:                             +150€

Ξενοδοχείο 4* με ημιδιατροφή
Πρωινό και ένα γεύμα καθημερινά

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων:145€.
Είσοδοι σε μουσεία
Τρόπος πληρωμής

 Με το κλείσιμο των θέσεων:            280€
 1η μηνιαία δόση: 75€
 2η μηνιαία δόση: 75€
 3η μηνιαία δόση: 75€
 4η μηνιαία δόση: 75€
 Μαζί με τους φόρους αεροδρομίου:  580€

δηλώσεις συμμετοχής:
Το αργότερο μέχρι 28 Απριλίου 2016 

στα γραφεία του Συλλόγου μας,
τηλ. 2103604327, 2103606071

και στον συνάδελφο Αντ. Οικονομόπουλο,
τηλ. 2106724321, κιν. 6944251595

ΣΙΚΕΛΙΑ –
ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ

ΚΑΛΑΒΡΙΑΣ
κΑΤΑΝιΑ – μΕΣΣιΝΑ – ΤΑΟρμιΝΑ 

ΝΗΣιΑ ΑιΟλΟΥ – ΠΑλΕρμΟ – ΑκρΑγΑΣ
 ΣΥρΑκΟΥΣΕΣ - ΟρΤΥγιΑ

7 ημέρες αεροπορικώς
Ειδική Αναχώρηση: 17 Σεπτεμβρίου 2016

  Τιμή κατ’ άτομο: 645€
  Τιμή μονόκλινου:                             +120€

Ξενοδοχείο 4* με ημιδιατροφή
Φόροι αεροδρομίων: 150€

 Τρόπος πληρωμής
 Με το κλείσιμο των θέσεων: 295€
 1η μηνιαία δόση: 100€
 2η μηνιαία δόση: 100€
 3η μηνιαία δόση: 100€
 4η μηνιαία δόση: 100€
 5η μηνιαία δόση: 100€
 Σύνολο: 795€

 δηλώσεις συμμετοχής:
Το αργότερο μέχρι 14 ιουλίου 2016

στα γραφεία του Συλλόγου μας,
τηλ. 2103604327, 2103606071

και στον συνάδελφο Αντ. Οικονομόπουλο,
τηλ. 2106724321,
κιν. 6944251595

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΑΜΑΛΦΙΤΑΝΙΑ ΡΩΜΗ

ΑΝΑγΕΝΝΗΣιΑκΗ ΤΟΣκΑΝΗ – μΠΑρι – 
ΠΟμΠΗιΑ ΝΑΠΟλΗ – ΣΑλΕρΝΟ – κΑΠρι 

ΠΟλιΤΖΑΝΟ ΑμΑλφι – ρΩμΗ – ΣιΕΝΑ 
–  ΣΑΝ ΤΖιμιΝιΑΝΟ μΟΝΤΕκΑΤιΝι  

φλΩρΕΝΤιΑ – λΟΥκΑ - ΠιΖΑ
11 ημέρες οδικώς - ακτοπλοϊκώς 
Ειδική Αναχώρηση: 29 Ιουλίου 2016

   Τιμή κατ’ άτομο: 795€
  Τιμή μονόκλινου:                             +240€

Ξενοδοχείο 4* με ημιδιατροφή (εκτός πλοίου).
Σε 4κλινη καμπίνα μόνο

Δώρο οι μοναδικές κρουαζιέρες Κάπρι – Αμάλφι 
– Ποζιτάνο και στα χωριά της Cinqe tezze!!!

Τρόπος πληρωμής
  Με το κλείσιμο των θέσεων: 395€
  1η μηνιαία δόση: 100€
  2η μηνιαία δόση: 100€
  3η μηνιαία δόση: 100€
  4η μηνιαία δόση: 100€
  Σύνολο: 795€

δηλώσεις συμμετοχής:
Το αργότερο μέχρι 20 ιουνίου 2016

στα γραφεία του Συλλόγου μας,
τηλ. 2103604327, 2103606071

και στον συνάδελφο Αντ. Οικονομόπουλο,
τηλ. 2106724321, κιν. 6944251595

κοΠη ΠίΤΑσ

Ενημερωτικές συγκεντρώσεις

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η κοπή πίτας και παράλληλα η ενημέρωση των συναδέλφων σε κρήτη – Θεσσαλονίκη – 
Λάρισα, από την Α’ Αντιπρόεδρο, σ/φο Ελένη Μωραΐτη, και από τον Γενικό Γραμματέα, σ/φο Γιάννης ίορδανίδης. συγκεκριμένα:

Το Σάββατο 30/01/2016 έγινε η Παγκρήτια κοπή πίτας των 
συναδέλφων στις μουρνιές Χανίων σε παραδοσιακή ταβέρνα.

Την Τετάρτη 17/03/2016 στη λάρισα στο κέντρο Λαδοφάναρο.

Την κυριακή 28/02/2016 στη Θεσσαλονίκη 
στο Κέντρο Le Palais.

Πίτα καλαμάτας
Στην κοπή πίτας της Καλαμάτας, παραβρέθηκαν και τα μέλη του Δ.Σ. σ/

φος Γιάννης Ιορδανίδης, ο οποίος ενημέρωσε τους σ/φους για τα τρέχοντα 
θέματα, και ο Ταμίας, σ/φος Αντώνης Οικονομόπουλος.

Πίτα λαμίας
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ΤΑΥΤΕκΩ ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠρΟΣΩΠΙκΟΥ ΤρΑΠΕΖΩΝ 
ΠΙΣΤΕΩΣ-ΓΕΝΙκΗΣ κΑΙ  ΑΜΕρ. ΕΞΠρΕΣ

Επιστολή του Εμμανουήλ Βογιατζάκη στον Πρόεδρο του ΕΤΑΤ
Αφορά το ΕΤΑΤ και τον προϋπολογισμό του 2016 όπου έχω καταθέσει στα πρακτικά τις ενστάσεις μου ως μέλος του Διοικητικού συμβουλίου

Συνάντηση με διοικητή ΕΤΕΑ
Την Τρίτη 12/4/2016, στα Γραφεία του ΕΤΕΑ πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με 
την ηγεσία του Ταμείου (κ. Αθανάσιο Καποτά, Διοικητή & Μάρκο Μπασιούκα, 
Υποδιοικητή) ύστερα από πρωτοβουλία της ΑΓΣΣΕ, όπου συζητήθηκαν τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το Ταμείο (οργανωτικά, λειτουργικά, 
οικονομικά, βιωσιμότητα), ενώ εκ μέρους των συναδέλφων, τέθηκαν θέματα 
που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι ζητώντας την άμεση επίλυσή τους, κάτι που 
η Διοίκηση του Ταμείου υποσχέθηκε να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια.

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ
Με πρωτοβουλία της ΑΓΣΣΕ πραγματοποιήθηκε στις 6/4/2016 συνάντηση 
στα Γραφεία του ΕΟΠΥΥ με τον Πρόεδρο Καθηγητή κ. Μπερσίμη Σωτήρη με 
συνταξιοδοτικές οργανώσεις. 
Σημειώνεται, ότι η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο ενημέρωσης από τον Πρόεδρο 
του ΕΟΠΥΥ για τα προβλήματα του Οργανισμού αλλά και τις ενέργειες που 
προτίθεται να προβεί για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους 
ασφαλισμένους, ενώ οι παριστάμενοι έθεσαν αναλυτικά τα διάφορα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν τα μέλη τους, ζητώντας την άμεση επίλυσή τους.

Αθήνα 7/1/2016
Προς το ΕΤΑΤ Υπ’ όψιν κ. Προέδρου
Ο κ. Βογιατζάκης ως μέλος του Δ.Σ. του ΕΤΑΤ επισημαίνει τα παρακάτω: H ειδική οι-

κονομική μελέτη του 2004 που έγινε από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Αλογοσκούφη 
για την ένταξη των Συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ στα ταμεία ΕΤΕΑΜ με 789.000.000€ 
και ΕΤΑΤ με 357.000.000€ που πλήρωσε η Εμπορική Τράπεζα δεν ήταν σωστή όπως 
αποδείχτηκε στην πράξη μέχρι σήμερα. Οι πρόωρες συνταξιοδοτήσεις ασφαλισμένων 
της πρώην Εμπορικής Τράπεζας από το 2007-2013 που υποκίνησε η Τράπεζα με διά-
φορες μεθόδους (Μπόνους και λοιπά) δημιούργησε πολύ μεγάλο πρόβλημα στο ταμείο 
ΕΤΑΤ με αποτέλεσμα να μην επαρκούν τα χρήματα που έχει στην διάθεσή του σήμερα.

Ακόμη διαφωνώ με την μελέτη που έγινε το 2014-2015 για την ALPHA BANK από 
το Υπ. Οικονομικών με την αποχώρηση περίπου 950 Συναδέλφων με εθελούσια έξο-
δο ως προς τα ποσά δηλαδή 15.000.000€, την οποία θεωρώ απαράδεκτη και ζητώ 
την απόρριψή της. Σας ενημερώνω δε ότι ήδη αναθέσαμε ως Σύλλογος Συνταξιούχων 

Εμπορικής όπου έχω την τιμή να είμαι Πρόεδρος, αναλογιστική μελέτη σε έγκριτο ανα-
λογιστικό γραφείο για όλες τις περιόδους των αποχωρήσεων των Συναδέλφων από την 
Εμπορική Τράπεζα από το 2004-2015, διότι απεδείχθη ότι όλες οι παραπάνω μελέτες 
απεδείχθησαν ανεπαρκείς.

Τέλος διαφωνώ και δεν έχω αποδεχθεί την μεταφορά των 130.000.000€ περίπου 
στο ΕΤΕΑ που έγινε με Υπουργική Απόφαση Κατρούγκαλου το καλοκαίρι του 2015 
με μελέτη του Υπουργείου Οικονομικών. Επίσης διαφωνώ με το μοίρασμα των 2 δό-
σεων των 67.0000.0000€ εκάστης ως προς τα ποσοστά διαχωρισμού για ΕΤΕΑ στο 
51,613% και στο ΕΤΑΤ 48,387% όπως έγινε και στα 130.000.000€ περίπου.

Όλες αυτές οι ενέργειες έχουν ως αποτέλεσμα ο σημερινός προϋπολογισμός του ΕΤΑΤ 
να είναι ελλειμματικός με 33.728.700,60 € περίπου.- ο οποίος εγκρίνεται με 3-1.- 
επειδή εγώ διαφωνώ.

Με τιμή
Εμμ. Βογιατζάκης  

Τακτικό Μέλος Δ.Σ. ΕΤΑΤ

ΑνΑκοίνωση νο. 221, 1 Μαρτίου 2016
ΘΕΜΑ: στοιχεία Επικοινωνίας του ΤΑΠΤΠΓΑΕ
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των Ασφαλισμένων των Τραπεζών – Μελών, σας κοινο-
ποιούμε στοιχεία του Τομέα, ο οποίος λειτουργεί καθημερινά για το κοινό 08:00 – 14:00.
• ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ: 2103605547
• ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ: 2103606240
• ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ: 2103605946
• ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ: 2103605946
• ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ: 2103605861
• ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ: 2103641619
• ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ: 2103605567
• Για τα ανωτέρω Τμήματα, το email είναι: info@taapt.gr &
• το fax είναι: 2103605545
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
• Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου: κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΙΝΟΣ
• Αναπλ. Προϊσταμένη: κα ΜΑΡΙΑ ΦΑΚΗ
• Τηλέφωνα επικοινωνίας:2103606283, 2103623275
• Fax: 2103605545
Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία με το Τμήμα Μητρώου θα πρέπει ο ασφαλισμένος να 
έχει πρόχειρα: Α.Μ. Ταμείου, Α.Μ. υπαλλήλου στην Τράπεζα (αφορά Εν Ενεργεία Ασφαλι-
σμένους) και το ΑΜΚΑ.
• Email Τμήματος Μητρώου: taapt.ag@tayteko.gr
Αυτό το email χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε απορία, αίτημα ασφαλισμένου ή αποστολή 
πάσης φύσεως δικαιολογητικού αρμοδιότητας ΜΟΝΟ του Τμήματος Μητρώου – Ασφα-
λίσεων, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά: Ονοματεπώνυμο, Τράπεζα, ΑΜΚΑ, Α.Μ. στον 
Τομέα (αυτό που αναγράφεται στο Βιβλιάριο Ασθενείας), Α.Μ. υπαλλήλου στην Τράπεζα 
και τηλέφωνα επικοινωνίας – σταθερό και κινητό – του ενδιαφερόμενου, προκειμένου να 
επικοινωνήσει το Τμήμα μαζί του.

ΑνΑκοίνωση νο. 222, 4 Απριλίου 2016
ΘΕΜΑ: Πληρωμή με επικυρωμένα αντίγραφα δικαιολογητικών
Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεών μας, σχετικά με το θέμα της επικεφαλίδας, 
παρακαλούνται όσοι συνάδελφοι, εν ενεργεία ή συνταξιούχοι, δεν έχουν αποστείλει ακό-
μα στο ΤΑΠΤΓΑΕ φωτοαντίγραφα παραστατικών ιατροφαρμακευτικών δαπανών επικυρω-
μένα από τον εκδότη τους, που τα πρωτότυπά τους καταστράφηκαν από την πυρκαγιά της 
12ης Φεβρουαρίου 2012, να τα αποστείλουν στο ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΠΤΓΑΕ (Χαρ. Τρικούπη 
6-8-10, 106 79 Αθήνα).
Η αποστολή των ως άνω επικυρωμένων φωτοαντιγράφων θα συνοδεύεται απαραίτητα 
από Υπεύθυνη Δήλωση του (της) άμεσα ασφαλισμένου (ης) με βεβαίωση του γνησίου της 
υπογραφής του (της), που να δηλώνει ότι:
«Για τις συγκεκριμένες αποδείξεις με Αριθμό απόδειξης …………………………………………….. 
Ποσού € ……………………………., που είχα προσκομίσει για εκκαθάριση και καταστράφηκαν, 
δεν έχω αποζημιωθεί από το Ταμείο Υγείας είτε από τον προσωρινό λογαριασμό της Τρά-
πεζας όπου τηρείται».
Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των ανωτέρω επικυρωμένων φωτοαντιγράφων ορί-
ζεται η 30η Νοεμβρίου 2016.

ΑνΑκοίνωση νο. 219, 14 ίανουαρίου 2016
ΘΕΜΑ: Μεταβολές προσωπικών στοιχείων
Οι τυχόν μεταβολές προσωπικών στοιχείων, που αφορούν αλλαγή, προσθήκη ή διόρ-
θωση του ΕΠΩΝΥΜΟΥ ή του ΟΝΟΜΑΤΟΣ για τους Ασφαλισμένους στο ΤΑΠΤΠΓΑΕ του 
ΤΑΥΤΕΚΩ, θα πρέπει να γίνονται στο Τμήμα Μητρώου του Τομέα, προσκομίζοντας ή απο-
στέλλοντας το Βιβλιάριο Ασθένειας μαζί με το σχετικό έγγραφο (αντίγραφο Αστυνομικής 
Ταυτότητας ή Ληξιαρχική Πράξη ή Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης).
Παράλληλα θα πρέπει να δηλώνονται οι τυχόν μεταβολές αυτές και σε ΚΕΠ, για την μετα-
βολή τους στο ΑΜΚΑ.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αλλαγή της Ταχυδρομικής Διεύθυνσης, που εμφανίζεται ηλεκτρονικά στο 
σύστημα του γιατρού, κατά την έκδοση της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης ή του Ηλε-
κτρονικού Παραπεμπτικού, πρέπει να γίνει μόνο σε ΚΕΠ, ως μεταβολή επί των στοιχείων 
που είναι ήδη καταχωρημένα στο ΑΜΚΑ του Άμεσα Ασφαλισμένου.
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας στο ΚΕΠ, καλό θα ήταν να έχετε μαζί σας την Αστυ-
νομική Ταυτότητα, το ΑΜΚΑ και αντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΗ με τη νέα Διεύθυνση (σε 
περίπτωση που ζητηθεί).

ΑνΑκοίνωση νο. 220, 26 ίανουαρίου 2016
ΘΕΜΑ: Ασφάλιση σε ανασφάλιστο/η διαζευγμένο/η σύζυγο
Σύμφωνα με την παρ. η’ αρ. 3 του Ν. 3054/18-11-2012, ο/η ανασφάλιστος/η 
διαζευγμένος/η σύζυγος, μπορεί να διατηρήσει το ασφαλιστικό δικαίωμα παροχών ασθέ-
νειας σε είδος που είχε κατά το χρόνο λύσης του γάμου, στο Δημόσιο ή στο ασφαλιστικό 
ταμείο στο οποίο ήταν ασφαλισμένος για παροχές ασθένειας ο άλλος σύζυγος, εφόσον 
συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
• Ο γάμος λύθηκε μετά τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας του
• Δεν έχει δικαίωμα ασφάλισης άμεσα ή έμμεσα για παροχές ασθένειας από το Δημόσιο 
ή άλλο ασφαλιστικό ταμείο
• Υποβάλει την αίτηση διατήρησης του δικαιώματος εντός έτους από την ημερομηνία έκ-
δοσης της τελεσίδικης απόφασης του διαζυγίου και
• Καταβάλλει τις ασφαλιστικές εισφορές για τον κλάδο ασθένειας του φορέα που υπάγε-
ται, λόγω της ιδιότητας του διαζευχθέντος συζύγου.
Οι ασφαλιζόμενοι στον κλάδο ασθένειας ασφαλιστικών οργανισμών ασφάλισης μισθω-
τών, καταβάλλουν το άθροισμα της εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη για τις παροχές 
σε είδος του κλάδου ασθένειας του ταμείου, που αναλογεί στο ημερομίσθιο του ανειδίκευ-
του εργάτη (σήμερα αντιστοιχεί σε 42,21€ το μήνα).
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ως προς τα ασφαλιστέα πρό-
σωπα ισχύουν οι επιμέρους διατάξεις των Κανονισμών των Κλάδων ή Τομέων Υγείας 
των Φ.Κ.Α., καθώς και του Ο.Π.Α.Δ., που εντάχθηκαν στο Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Για τυχόν διευκρινήσεις, επικοινωνήσετε με το Τμήμα Μητρώου του ΤΑΠΤΠΓΑΕ κo. Ντίνο 
Ιωάννη 2103623275, 2103606283 Fax: 2103605545 e-mail: taapt.ag@tayteko.gr.

Με εκτίμηση,
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΣΤΡΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
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Ενημερωτική Ημερίδα για το Ασφαλιστικό

Ψήφισμα της Συγκέντρωσης της 31/3/2016
Εμείς οι συνταξιούχοι – που υπηρετήσαμε στις εν 
Ελλάδι Τράπεζες και δώσαμε σήμερα το αγωνιστικό 
μας παρόν στη συγκέντρωση του Κλάδου μας – αφού 
ακούσαμε με προσοχή τους ομιλητές - εισηγητές και 
ενημερωθήκαμε για τις τελευταίες εξελίξεις που 
αναφέρονται στα ασφαλιστικά - συνταξιοδοτικά και 
στα εν γένει δικαιώματά μας,

ΕΚΦΡΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΝΗ 
ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ:

–  Τις συνεχιζόμενες μειώσεις στις συντάξιμες 
αποδοχές μας (σύνταξη, επικούρηση, εφάπαξ, 
επιδόματα, δώρα κτλ.) για τις οποίες, καθ’ όλη τη 
διάρκεια του εργασιακού μας βίου, φορολογηθήκαμε 
στο ακέραιο και για τις οποίες καταβάλαμε υψηλές 
εισφορές. 
–  Τη δραματική υποβάθμιση των υπηρεσιών 
υγείας (ΕΣΥ) & την αδικαιολόγητη καθυστέρηση 
από τον ΕΟΠΥΥ της καταβολής ληξιπρόθεσμων 
οφειλών για ιατρικές δαπάνες στους δικαιούχους 
συναδέλφους μας, για να μπορέσουν να καλύψουν 
τα καθημερινά τους έξοδα.
–  Τις συνεχιζόμενες αυξήσεις στις τιμές των 
ειδών και υπηρεσιών ευρείας και αναγκαίας 
κατανάλωσης. Ακριβαίνουν τα πάντα ενώ αντίθετα 
μειώνεται το διαθέσιμο εισόδημά μας.

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΜΕ 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

–  Την άμεση εφαρμογή των αποφάσεων του 
ΣτΕ περί αντισυνταγματικότητας ορισμένων από 
τις περικοπές που επιβλήθηκαν στις συντάξεις μας 
(ν.4051/12 & 4093/12). Τούτο είναι αναγκαίο 
για την μερική αποκατάσταση της τρωθείσας περί 
δικαιοσύνης αντίληψης. 
–  Την ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών 
υγείας. 
–  Την εφαρμογή των γενικών αρχών του 
δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης, που επιτάσσει 
ότι το θεμελιωμένο και ασκηθέν συνταξιοδοτικό 
δικαίωμα των ήδη συνταξιούχων, διέπεται από 
τον ασφαλιστικό νόμο που ίσχυε κατά τον χρόνο 
θεμελίωσης και άσκησης του δικαιώματός τους. 
Συνεπώς είναι παράνομος ο επαναϋπολογισμός 
των συντάξεών μας με οποιαδήποτε μορφή και αν 
μεθοδευτεί.
–  Την μη ανατροπή των θεμελιωμένων 
συνταγματικά, απαράγραπτων, ασφαλιστικών μας 
δικαιωμάτων, που αν πραγματοποιηθεί θα οδηγήσει 
στην περαιτέρω φτωχοποίησή μας.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ

Ή ΦΟΡΕΑ
–  Να μας αντιμετωπίσει όπως αξίζει σε κάθε 
υπερήφανο, αξιοπρεπή, έντιμο και πάντα συνεπή 
στις πάσης φύσεως οικονομικές και κοινωνικές του 
υποχρεώσεις Έλληνα Συνταξιούχο.
–  Να σταματήσει να μας συκοφαντεί ως δήθεν 
προνομιούχους (των 1.000€ μικτά!!!) και να μη 
μας συμπεριφέρεται απαξιωτικά, προσβλητικά και 
ταπεινωτικά σαν να είμαστε εμείς οι υπεύθυνοι για 
την υπερχρέωση, τα ελλείμματα, την φοροδιαφυγή, την 
φοροαποφυγή & την κλεπτοκρατία στη χώρας μας. 
–  Να αναγνωρίσει τα δίκαια αιτήματά μας και να 
προχωρήσει άμεσα στη σταδιακή ικανοποίησή τους, 
στο πλαίσιο της διασφάλισης της αξιοπρέπειας, 
της αλληλεγγύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και 
συνοχής & της αποκατάστασης των αδικιών του 
παρελθόντος.
–  Να αποδεχθεί τη θεσμική και ουσιαστική 
συμμετοχή εκπροσώπων των συνταξιούχων σε όλους 
τους φορείς - επιτροπές στις οποίες λαμβάνονται οι 
αποφάσεις που μας αφορούν.

Αθήνα, 31/3/2016
ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΟΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

Επειδή ΤΕΛΟΣ ΑΝΤΟΧΗΣ – ΤΕΛΟΣ ΑΝΟΧΗΣ Γι’ αυτό ΔΕΝ ΕΠΑΙΤΟΥΜΕ – Αλλά δίκαια ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

Στις 31/3/2016 με πρωτοβουλία της ΟΣΤΟΕ πραγμα-
τοποιήθηκε στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, Ημερίδα Ενημέ-
ρωσης με θέμα «ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ» και κύριο ομιλη-
τή τον Εργατολόγο κ. Γεώργιο Ρωμανιά. Στην ημερίδα 
προσκλήθηκαν και απηύθυναν χαιρετισμό και ενημέρω-
ση η Γραμματέας Ασφαλιστικού της ΟΤΟΕ Κα Βάσω Βο-
γιατζοπούλου και ο δημοσιογράφος κ. Χρήστος Μέγας.  
Σας παραθέτουμε τα κυριότερα σημεία των ομιλητών Βογια-
τζοπούλου και Ρωμανιά.
Η Κα Βογιατζοπούλου τόνισε ότι τόσο οι συνταξιούχοι όσο 
και οι εργαζόμενοι πρέπει να προσπαθήσουν να βρουν ένα 
κοινό βηματισμό για να αντιμετωπίσουν αυτά που ήρθαν και 
έρχονται στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, είτε αφο-
ρούν σύνταξη, είτε αφορούν υγεία. Η ΟΤΟΕ κατόρθωσε και 
υπέγραψε μια κλαδική σύμβαση που έχει ιδιαίτερα ενδιαφέ-
ροντα κομμάτια και ένα από αυτά είναι η υγεία. 
Στο 3ο κατά σειρά μνημόνιο, έχουμε μια επίθεση η οποία 
στοχοποιεί κυρίως ορισμένες ομάδες εργαζομένων. Δηλαδή 
λέει ότι θα πρέπει τα βάρη από τις μειώσεις και από το μνημό-
νιο, να τα φορτωθούν εκείνοι, οι οποίοι θα είχαν σε άλλες πε-
ριπτώσεις πιο υψηλές συντάξεις από άλλους, παραγνωρίζο-
ντας το γεγονός ότι αναφέρεται σε εργαζόμενους που μπορεί 
να έχουν πάνω από 35 ή και 40 χρόνια δουλειάς, εν τούτοις 
τους τιμωρεί γιατί παρέμειναν στην εργασία τόσα πολλά χρό-
νια και γιατί προσέφεραν και συνεισέφεραν στο ασφαλιστικό 
σύστημα της χώρας, τόσες πολλές εισφορές. 
Βρισκόμαστε απέναντι σε ένα βουνό επιθέσεων που είναι 
πρωτόγνωρες, διότι ήδη οι συντάξεις έχουν υποστεί μεγάλες 
επιθέσεις και μεγάλες μειώσεις, τώρα αυτό θα ολοκληρωθεί 
με ένα τρομακτικό τρόπο, άρα δεν αρκεί απλά να παραμένου-
με σε ένα πεδίο ενημέρωσης, χρειάζεται να γίνουν και άλλα 
βήματα και να αναζητηθεί ένας χώρος δράσης συνδικαλιστι-
κής συνοχής και συλλογικής δράσης.
Αυτό που πέτυχε η ΟΤΟΕ με την υπογραφή κλαδικής σύμβα-
σης, όσον αφορά την  υγεία, είναι το πρόσθετο πρόγραμμα 
συμπληρωματικών παροχών υγείας. 
Υπάρχει μεγάλο κενό που έχουν δημιουργήσει οι παρεμβά-
σεις στα Ταμεία Υγείας και στην αγορά Υγείας, όπου έχουν 
γίνει τρομακτικές αυξήσεις και στα φάρμακα, τις εξετάσεις και 
στις κλινικές. Σήμερα έχουν παραμείνει δύο αυτοδιαχειριζό-
μενα Ταμεία της Εθνικής και της Τράπεζας Ελλάδος, τα οποία 
πρέπει να οπλίσουμε έτσι, που να μπορούν να παραμένουν 
ενεργά. Τα υπόλοιπα ταμεία έχουν ενταχθεί στον ΕΟΠΥΥ και 
το ΤΑΥΤΕΚΩ.
Θα συσταθεί μία επιτροπή με 8 μέλη, τέσσερα μέλη από τις 
τράπεζες και 4 μέλη από την Ομοσπονδία ώστε να φτιαχτεί, 
να διερευνηθεί και να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα παροχών 
υγείας, με τη μορφή ασφαλιστηρίου συμβολαίου ή τη δημι-
ουργία επαγγελματικού ταμείου, δεν έχει καθοριστεί ακόμα, 
το οποίο θα είναι υποχρεωτικό για τους εν ενεργεία, θα πλη-
ρώνουν εισφορά οι εργοδότες, και πολύ λιγότερη εισφορά 
οι εργαζόμενοι, αφού ήδη πληρώνουν εισφορά για το Ταμείο 
κύριας υγείας.
Η Κα Βογιατζοπούλου έκανε πρόταση προς την ΟΣΤΟΕ και 
τους Συλλόγους Συνταξιούχων, όταν τελειώσουν οι συζη-
τήσεις με τις τράπεζες, να συμμετέχουν και οι συνταξιούχοι 
οικειοθελώς, με το σχετικό κόστος που θα τους αναλογεί, το 
οποίο θα αφορά την κάλυψη σε παροχές υγείας που σήμερα 

δεν καλύπτονται από τα Ταμεία Υγείας. 
Ο κ. Ρωμανιάς έκανε μια συνοπτική παρουσίαση του νέου 
ασφαλιστικού, όπως αυτό μέχρι τώρα έχει διαμορφωθεί, 
αφού δεν γνωρίζουμε πού θα καταλήξει, λόγω του ότι συνε-
χίζεται η διαπραγμάτευση της Κυβέρνησης με τους Θεσμούς.
Τόνισε ότι η κατάντια του ασφαλιστικού συστήματος δεν είναι 
φαινόμενο τωρινό, αλλά χρεώνεται σε πολλές κυβερνήσεις 
και ξεκινάει κυρίως από το 2010 και εφεξής και συνεχίζεται.
Το 2012 το Συμβούλιο Επικρατείας έβγαλε την πρώτη του 
απόφαση για τις περικοπές στις συντάξεις, σύμφωνα με την 
οποία, οι περικοπές αυτές ήταν συνταγματικές και εξηγούσε 
τους λόγους, ότι δηλαδή ήταν επείγουσα ανάγκη να βρεθούν 
χρήματα για την πληρωμή των δανειστών και δεν υπήρχε άλ-
λος τρόπος από την περικοπή των συντάξεων. 
Νέες περικοπές, πλην των ανωτέρω, δεν ήταν επιτρεπτές 
και έπρεπε η Ελληνική Πολιτεία να μελετήσει το θέμα για να 
συμμετάσχουν στις ανάγκες εξεύρεσης χρημάτων για την 
πληρωμή των δανειστών όλες οι κοινωνικές ομάδες και όχι 
μόνο οι συνταξιούχοι.
Το 2015 και 2016 το Συμβούλιο Επικρατείας με διαδοχικές 
αποφάσεις έκρινε ότι όποιες περικοπές έγιναν από το 2012 
και εφεξής, είναι αντισυνταγματικές, συμπεριλαμβανομένης 
και της περικοπής των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και 
επιδόματος αδείας. Οι δανειστές βέβαια απαιτούσαν και απαι-
τούν τα χρήματά τους και να μην εφαρμοστούν οι αποφάσεις 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, ή να βρεθούν ισοδύναμα. 
Έτσι έχουμε νέο Νόμο τον ν.4334 στις 16/7/2015 με νέες 
ρυθμίσεις δηλαδή περικοπές οι οποίες εκ των προτέρων 
έχουν αντισυνταγματικές διατάξεις, σύμφωνα με έκδοση 
δικαστών. Στις 14/8/2015 τίθεται σε ισχύ ο ν.4336, που 
καθιερώνει νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, ανατρέπει 
θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, αλλάζει διατάξεις 
που είχαν νομοθετηθεί πριν ένα μήνα. Στις 15/10/2015, 
τίθεται σε ισχύ άλλος νόμος, ο οποίος καταργεί διατάξεις 
που είχαν νομοθετηθεί τους δύο προηγουμένους μήνες. 
Στις 9/11/2015 τίθεται σε ισχύ τέταρτος νόμος, ο οποίος 
αλλάζει σε μεγάλο βαθμό και καταργεί διατάξεις που είχαν 
ψηφιστεί στους 3 προηγούμενους νόμους, αλλά το κυριότερο 
αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των συντάξεων.
Από την άλλη πλευρά η Ελλάδα μαζί με τα 27 κράτη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, έχει ψηφίσει τη Διεθνή Σύμβαση Εργασί-
ας 102, σύμφωνα με την οποία «Οι Πολιτείες είναι υποχρε-
ωμένες να παρέχουν στον συνταξιούχο τη σταθερότητα, τη 
βεβαιότητα και την ασφάλεια της σύνταξής του». Δεν νοείται, 
σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση, σε πέντε ή έξι μήνες να 
έχουμε διαφορετικές ρυθμίσεις και ο συνταξιούχος να μην 
ξέρει τελικά τι θα πάρει αύριο. Είναι κατάφορη παράβαση 
της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας 102, η οποία αποτελεί 
το «Ιερό Ευαγγέλιο» της κοινωνικής ασφάλισης σε όλο τον 
κόσμο.
Στην Ευρώπη, σύμφωνα με το κείμενο των συνθηκών, απα-
γορεύεται να ασκούν τα Ευρωπαϊκά Όργανα τον χαρακτήρα, 
το έργο και τη λειτουργία της Κοινωνικής Ασφάλισης. 
Οι συνθήκες δίνουν τη λειτουργία της Κοινωνικής Ασφάλι-
σης στην εξουσία των χωρών-μελών. Δεν επιτρέπεται στα 
Ευρωπαϊκά Όργανα να παρεμβαίνουν. 
Οι τρεις από τους τέσσερις δανειστές είναι εκπρόσωποι οργά-
νων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, άρα η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένω-

ση μέσω των οργάνων της, παραβιάζει το Κοινοτικό Δίκαιο.
Παρά τα ανωτέρω δεν μπορούμε να προσφύγουμε στο Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι είναι αναρμόδιο, αφού δεν ανήκει 
στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης η νομοθεσία για την 
Κοινωνική Ασφάλιση.
Κοινωνική Ασφάλιση σημαίνει απαραιτήτως τη συμμετοχή 
του Κράτους. Το Κράτος είναι ο νομοθέτης, ο οποίος φτιάχνει 
τους κανόνες, είναι ο επόπτης της λειτουργίας που ελέγχει αν 
λειτουργούν και εφαρμόζονται οι κανόνες, είναι ο συγχρημα-
τοδότης, και κυρίως ο εγγυητής. 
Αν ένα Ταμείο για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει τη δυνατότητα 
να πληρώσει αυτά που προβλέπει το Καταστατικό του Ταμεί-
ου, πίσω βρίσκεται το Κράτος το οποίο είναι υποχρεωμένο 
να πληρώσει. 
Δεν υπάρχει Κοινωνική Ασφάλιση χωρίς την τετραπλή συμ-
μετοχή του Κράτους: νομοθέτη, επόπτη, συγχηματοδότη και 
εγγυητή.
Ο κ. Ρωμανιάς επανερχόμενος στο προσχέδιο του Νόμου Κα-
τρούγκαλου τόνισε ότι το προσχέδιο έχει 3 άξονες: 
Ο πρώτος άξονας περιλαμβάνει τους ήδη συνταξιούχους, 
αλλά και εκείνους που έχουν καταθέσει αίτηση για συνταξιο-
δότηση, αλλά δεν την έχουν πάρει ακόμα. 
Στον δεύτερο άξονα είναι όσοι καταθέσουν αίτηση για συντα-
ξιοδότηση μετά την ψήφιση του νόμου και τη δημοσίευσή του 
στο ΦΕΚ. 
Ο τρίτος άξονας είναι η λεγόμενη Εθνική Σύνταξη.
Όσοι ανήκουν στον πρώτο άξονα, σύμφωνα με το προσχέδιο, 
δεν θα δούνε να μειώνεται η σύνταξή τους μέχρι το 2018, 
αφού τότε θα αρχίσει η ανάπτυξη. 
Θα γίνει όμως επαναϋπολογισμός των συντάξεων και εφό-
σον βρεθεί διαφορά, αυτή θα κοπεί μεν από τη σύνταξη, 
αλλά θα δοθεί με ονομασία «προσωπική διαφορά». Βέβαια 
ο επαναϋπολογισμός των συντάξεων είναι αρκετά δύσκολος, 
αφού δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα στοιχεία.
Για όσους ανήκουν στον δεύτερο άξονα, δηλαδή οι εργαζόμε-
νοι, ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Ο υπολογισμός της σύνταξης, 
θα γίνει με ένα συγκεκριμένο πίνακα δεικτών αναπλήρωσης, 
ο οποίος είναι κλιμακωτός από 0,80 το χρόνο για τα πρώτα 
15 χρόνια και καταλήγει στο 2 για τα υψηλά εισοδήματα.
Τέλος, όσον αφορά την εθνική σύνταξη, αυτή θα ανέρχεται 
στο ποσό των 384 ευρώ. Θα την παίρνουν μόνο όσοι έχουν 
θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους σύνταξης, όχι μειωμένης. 
Αν η σύνταξη είναι μειωμένη για κάθε μήνα θα έχει 0,50% 
κάτω. 
Σε άλλο άρθρο του νόμου λέει ότι η εθνική σύνταξη, δίνεται 
για την καταπολέμηση της φτώχειας και ότι δεν έχει σχέση με 
τις ασφαλιστικές εισφορές, αλλά δίδεται κατευθείαν από τον 
κρατικό προϋπολογισμό. 
Οι δανειστές επιμένουν ότι για την χορήγηση εθνικής σύ-
νταξης, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα εισοδηματικά 
κριτήρια.
Ο κ. Ρωμανιάς απάντησε σε όλα τα επί μέρους ερωτήματα 
των παρευρισκομένων.
Στο τέλος της ενημέρωσης η Πρόεδρος της ΟΣΤΟΕ Κα Ελέ-
νη Κλητοράκη, διάβασε το κατωτέρω ψήφισμα το οποίο με 
τη σύμφωνη γνώμη όλων των παρευρισκομένων θα δινόταν 
στο Υπουργείο Εργασίας.
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Νέα μέλη

ΠΕρΙΟΔΙκΗ
ΕκΔΟΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ALPHA BANK

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 
106 79, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 210 3604327
210 3606071

FAX. 210 3606347
E-MAIL: ssalpha8@otenet.gr

www.ssalpha.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK

EΚΔΟΤΗΣ: 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΒΟΥΤΥΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ:

ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΡΟΜΠΑΚΗΣ 

ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΐΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:

ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙμΕΛΕΙα ΕΚΔΟΣΗΣ: 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΡΣΑ

Αποβιώσαντες

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΟΣΜΙΔΗ 
25/1/2016

ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΤΣΗ 
5/2/2016

ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
21/2/2016

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΛΑΡΔΗ
21/2/2016

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 
27/3/2016

ΗΛΙΑΣ ΛΩΣΤΑΡΑΚΟΣ
31/3/2016 

56 νέα μέλη εντάχθηκαν στο δυ-
ναμολόγιο του Συλλόγου μας από 
τον Ιανουάριο 2016

Νεκτάριος Μπρέγιαννης
Χειρουργός Οφθαλμίατρος

3ης Σεπτεμβρίου 122, 10434 Αθήνα
Τηλ. 210 8812919 • Κιν. 697 338 9842
E-mail: dr_breyannis@yahoo.gr

Κουρείο Ανδρικό – παιδικό
Η Μαργαρίτα

Έκπτωση 15% επί των τιμών για τους συναδέλφους
Υμηττού 79 – Χολαργός 

(πλησίον Μαρινόπουλου)
Κιν. 693 209 6277

Επιβράβευση 
Ο Σύλλογος συγχαίρει τον υιό του συναδέλφου ιάσωνα καραβασίλη που αποφοίτησε 

από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. τμήμα λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 
με βαθμό «Αριστα»

Το 90% Των 
ΓΥνΑίκων 

ΠοΥ
ΠΑΘΑίνοΥν 
ΕΜΦΡΑΓΜΑ

ΕίνΑί 
κΑΠνίσΤΡίΕσ

σύμφωνα με τον καθηγητή 
καρδιολογίας της Α’ Πανε-
πιστημιακής καρδιολογικής 
κλινικής του ίπποκράτειου 
& Professor of Cardiology 
Imperial College London, 
Hammersmith Hospital, κ. 
Πέτρο νιχογιαννόπουλο, η 
κολπική μαρμαρυγή είναι 
επίσης όπως έδειξε το πρό-
γραμμα μια από τις πολύ 
συνήθεις αρρυθμίες καθώς 
προσβάλει πάνω από το 2% 
του πληθυσμού, δηλαδή πε-
ρίπου 300.000 έλληνες.

και ενώ όπως τόνισε είναι 
μια δαπανηρή νόσος, έχει δι-
απιστωθεί ότι η μείωση του 
βάρους κατά 10 κιλά μειώ-
νει ταυτόχρονα τον κίνδυνο 
ενός νέου επεισοδίου κολ-
πικής μαρμαρυγής, σε ποσο-
στό αντίστοιχο με εκείνο της 
λήψης φαρμάκων.

οι ειδικοί επεσήμαναν ότι 
το καθαρό περιβάλλον, η 
άσκηση και η προσεκτική δι-
ατροφή μπορούν να αποφέ-
ρουν σημαντικά οφέλη στην 
καρδιαγγειακή υγεία. 

στη δημοσιότητα δόθηκαν 
με αφορμή το 19ο συμπόσιο 
Αθηροσκλήρωσης και συνα-
φών Παραγόντων κινδύνου, 
τα στοιχεία του προγράμματος 

«Εκτίμηση καρδιαγγειακού 
κινδύνου – Μήνας Ελέγχου 
Χοληστερόλης» το οποίο 
υλοποιείται για 10 συνεχή 
έτη από το ΕΛίκΑΡ κι έχει 
μέχρι στιγμής συμπεριλάβει 
δεδομένα από 60.000 άτομα.

Όπως ανέφερε ο Δημήτρι-
ος Τούσουλης, καθηγητής 
καρδιολογίας ίατρικής σχο-
λής Πανεπιστημίου Αθηνών, 
αναλύοντας τα στοιχεία του 
προγράμματος το 90% των 
γυναικών που έπαθαν έμ-
φραγμα ήταν καπνίστριες, 
ενώ επίσης, παρατηρήθηκε 
ότι αυξάνεται σημαντικά η 
θνητότητα από έμφραγμα με-
ταξύ των γυναικών που είναι 
παχύσαρκες, διαβητικές και 
άνω των 50 ετών.

Τόνισε δε, πως η «προστα-
σία» που έχουν οι γυναίκες 
για καρδιαγγειακά κατά την 
περίοδο της έμμηνου ρύσης, 
σταματά κατά την κλιμακτή-
ριο και τότε η επίπτωση από 
τις κακές συνήθειες εισβάλ-
λει στον οργανισμό συσσω-
ρευμένη. Αντίστοιχα, όπως 
παρατηρήθηκε, αυξάνονται 
και τα αγγειακά εγκεφαλικά 
επεισόδια, με τη θνητότη-
τα να ανέρχεται στο 14% 
              www.naftemporiki.gr

Οι περισσότεροι γνωρίζουμε 
ότι όταν καταναλώνουμε αλκοόλ 
την επόμενη μέρα το σώμα μας 
είναι πρησμένο και δεν χωράμε 
στα ρούχα μας. Οι επιστήμονες 
επισημαίνουν ότι το αλκοόλ πα-
χαίνει και μάλιστα πολύ.

Για αυτό μελέτησαν το πόσο 
πρέπει να πίνουμε για να μην 
πάρουμε κιλά. Η μελέτη έγινε 
στο πανεπιστήμιο του Τέξας 
όπου μελετήθηκε η σχέση 
μεταξύ κατανάλωσης αλκοόλ 
και παχυσαρκίας με βάση τα 
στοιχεία από 8.236 άτομα, μη 
καπνιστές. Οι συμμετέχοντες 
απάντησαν σε ερωτηματολόγια 
αναφορικά με την κατανάλωση 
αλκοόλ ενώ εξετάστηκαν για 
το τι ύψος και βάρος έχουν.

Στη συνέχεια οι ειδικοί υπο-
λόγισαν το Δείκτη Μάζας Σώ-
ματος του καθενός. Σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα της με-
λέτης το 46% έπινε κατά μέσο 
όρο ένα ποτό το μήνα. Όσοι 
κατανάλωναν από τέσσερα και 
πάνω ποτά ημερησίως ήταν 
αυτοί που έκαναν υπερκατα-
νάλωση αλκοόλ. Όσοι έπιναν 
ένα ποτό την ημέρα είχαν 54% 
λιγότερες πιθανότητες παχυ-
σαρκίας.

Το ίδιο ποσοστό παρατηρή-
θηκε και για όσους έπιναν δυο 
ποτά ημερησίως. Αντίθετα, 
όσοι έπιναν από τέσσερα και 
πάνω ημερησίως είχαν 46% 
περισσότερες πιθανότητες να 
γίνουν παχύσαρκοι.

Οι επιστήμονες σημειώνουν 
ότι η υπερκατανάλωση συμ-
βάλει στην παχυσαρκία. Όμως 
η ήπια κατανάλωση αλκοόλ, 
1-2 ποτά την ημέρα, γνωρί-
ζουμε ότι κάνει καλό στην 
καρδιά, αλλά δεν γνωρίζουμε 
αν σχετίζεται με την παχυ-
σαρκία. Για να έχουμε ασφαλή 
αποτελέσματα, θα πρέπει να 
γίνει πιο αναλυτική έρευνα, 
ώστε να διευκρινιστούν οι βι-
ολογικοί μηχανισμοί επίδρα-
σης της μέτριας κατανάλωσης 
αλκοόλ στο βάρος σώματος. 
           www.naftemporiki.gr

Η υπερ-
ΚΑΤΑΝΑλωΣΗ 
ΑλΚΟΟλ πΑΧΑίΝεί

Βασιλική Αρ. Αναργύρου, MD
Γαστρεντερολόγος – Ηπατολόγος

Λούρου 1 (κάθετος Βασ. Σοφίας 82) 
Στ. Μετρό Μέγαρο Μουσικής
Τηλ. 210 7791744 • fax 210 7791740
Κιν. 697 771 5334
Email: anargyrouvasiliki@gmail.com

Γιος Νικολάου και Σταυρούλας Μπρέγιαννη

παναγιώτης Β. Κατσαούνης MD, MSc
παθολόγος – Ογκολόγος

Λούρου 1 (κάθετος Βασ. Σοφίας 82)  
Στ. Μετρό Μέγαρο Μουσικής
Τηλ. 2107791744 • fax 2107791740
Κιν. 697 745 2020
E-mail: pvkatsaounis@gmail.com

Συγγενείς σ/φου Κωνσταντίνας Αναργύρου

Σύζυγος σ/φου Αριστείδη Κανέλου


