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Όταν λέμε ότι έρχεται και Τέταρτο Μνημόνιο 
αυτό σημαίνει ότι έρχεται νέο τσουνάμι επώ-
δυνων μέτρων που θα πλήξουν ανεπανόρθωτα 
και ισοπεδωτικά τόσο μισθωτούς όσο και ιδι-
αίτερα τους συνταξιούχους με νέες περικοπές 
των μισθών και μειώσεις στις συντάξεις.
Αυτοί που απαρτίζουν το πολιτικό κατεστημένο 
προσκυνημένοι και ψοφοδεείς, σπεύδουν στην 
υλοποίηση των κελευσμάτων της Τρόικας για 
εφαρμογή των ανάλγητων οικονομικών μέ-
τρων σε βάρος των ασθενέστερων στρωμάτων 
της Κοινωνίας μας που οδηγούν στον αφανι-
σμό σχεδόν της πλειοψηφίας του Ελληνικού 
Λαού και τη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού 
της χώρας.
Δυστυχώς το πολιτικό μας σύστημα είναι αυτό, 
που επί σειρά ετών έχει βάναυσα ασελγήσει 

στο σώμα της κοινωνίας μας και θεωρείται 
αυτό και μόνο υπεύθυνο για την κατάντια και 
μιζέρια της οικονομικής ζωής των Ελλήνων.
Η εμμονή του πολιτικού συστήματος σε τακτι-
κή που είναι αδιέξοδη – ατελέσφορη, δεν οδη-
γεί πουθενά κατά δήλωση των κρατούντων, 
έχει σαν αποτέλεσμα αυτήν την οικονομική 
δυσπραγία και όχι μόνο, αλλά έχουμε και την 
υποβάθμιση της Υγείας, με την έλλειψη των 
φαρμάκων, τη μείωση και τη συγχώνευση των 
Νοσοκομείων, τη μείωση του Νοσοκομειακού 
προσωπικού.
Οι Μεταρρυθμίσεις που αναγράφονται στα 
Μνημόνια και έχουν δεσμεύσεις με την υπο-
γραφή των κρατούντων δεν προχωρούν εισέτι, 
τα διαπλεκόμενα μεγάλα συμφέροντα, η εισφο-
ροδιαφυγή, η φοροδιαφυγή, η διαφθορά, που 

βασιλεύει σε όλες τις εκφάνσεις της δημόσιας 
ζωής δεν έχουν εξαλειφθεί.
Επιπλέον δεν υφίστανται μηχανισμοί ελέγχου 
και εισπράξεως λόγω της ανύπαρκτης ρευστό-
τητας των μετρητών των πολιτών, λόγω της 
ανεργίας και της φοροεπιδρομής, των περικο-
πών και των χαρατσιών.
Η αδυναμία του Πολιτικού Συστήματος να κτυ-
πήσει και να εξαλείψει τα ανωτέρω περιγραφό-
μενα φαινόμενα και τα συνεπακόλουθά τους 
ασφαλώς θα είναι η αιτία να συναρμολογηθεί 
και Τέταρτο Μνημόνιο που έρχεται οσονούπω 
για την κάλυψη και εκπλήρωση υπεσχημένων 
προς την Τρόικα. 

Άρθρο του Προέδρου
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Το Διοικητικό Συμβούλιο υιοθέτησε και επιβρά-
βευσε την πρόταση του Α΄ Αντιπροέδρου μας 
Γιάννη Ιορδανίδη για την ίδρυση ιατρείου σε συ-
νεργασία με τον Σύλλογο Προσωπικού της Τρα-
πέζης μας, με σκοπό την εξυπηρέτηση σε θέματα 
υγείας των ασφαλισμένων-συνταξιούχων καθώς 
και των μελών της οικογενείας τους.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Προσωπικού συνά-
δελφος Τάσος Γκιάτης αγκάλιασε αμέσως με 
ιδιαίτερη προθυμία την ιδέα μας και παραχώρη-
σε τον τρίτο όροφο του κτηρίου που στεγάζεται ο 
Σύλλογος Προσωπικού για να δημιουργηθούν οι 
κατάλληλες υποδομές για την εγκατάσταση των 
γιατρών.
Για την ίδρυση του ιατρείου είχαμε την στήριξη 
και την συνεργασία των υπευθύνων της κάρτας 
υγείας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ, αλλά πρωτίστως του Νοσο-

κομείου ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ, το οποίο διέθεσε τους 
γιατρούς για την εξυπηρέτησή μας. 
Ήδη από 19/3/13 το ιατρείο είναι στη διάθεση 
όλων μας με τις ειδικότητες των γιατρών Παθο-
λόγου, Καρδιολόγου και Πνευμονολόγου. Από 
16/4/13 προστέθηκαν και άλλες ειδικότητες, 
όπως Ορθοπεδικού, Ουρολόγου, ΩΡΛ, Γενικού 
Χειρουργού και Χειρουργού Μαστού. Έτσι το ια-
τρείο έγινε πια πολυιατρείο.
Παράλληλα θα υπάρχει τμήμα αιμοληψίας για 
πλήρη αιματολογικό έλεγχο, καθώς και τμήμα 
καρδιολογικού ελέγχου.
Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να συνταγογρα-
φούν τα φάρμακα ή τις εξετάσεις τους, μπο-
ρούν να κλείνουν ραντεβού στα τηλέφωνα 210 
3692033-4, καταβάλλοντας μόνο 5 ευρώ (με 
απόδειξη). Σε περίπτωση που χρειαστούν επι-
πλέον εξετάσεις ο Σύλλογος εξασφάλισε σε συ-
νεργασία με το νοσοκομείο ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ, το 
αντίτιμο να είναι 5% επί του κρατικού τιμολογίου 
(αντί 15% που έχει ο ΕΟΠΥΥ). Σε περίπτωση νο-
σηλείας να υπάρχει απορρόφηση της διαφοράς 
του 20% (αφού το 80% καλύπτεται από την ΑΧΑ 
Ασφαλιστική, δηλαδή από το ομαδικό ασφαλιστή-
ριο της Τραπέζης μας με την εν λόγω εταιρία).

TO IATρΈιο τοΥ ΣΥΛΛοΓοΥ

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

Πραγματοποιήθηκε 
στις 20/3/2013 η 
ετήσια Γενική Συ-
νέλευση του Συλ-
λόγου με τη συμ-
μετοχή μεγάλου 
αριθμού Συναδέλ-
φων.
Στη Συνέλευση 

έγινε διοικητικός απολογισμός από την Γενική Γραμμα-
τέα του Συλλόγου Ντίνα Αναργύρου και οικονομικός 
απολογισμός από τον Β’ Αντιπρόεδρο Βασίλη Νικολά-
ου, οι οποίοι και ενεκρίθησαν. Στη συνέχεια ο Α’ Αντι-
πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Ιορδανίδης ανέγνωσε 
τις προγραμματικές δηλώσεις του ΔΣ για τον τελευταίο 
χρόνο της θητείας του, που επικεντρώθηκαν στην δρα-
στηριοποίηση του Συλλόγου στα πλαίσια του υφισταμέ-
νου Συνεταιρισμού της Εμπορικής Τράπεζας, ο οποίος 
θα μετονομαστεί σε Συνεταιρισμό του Ομίλου Alpha 
Bank. Σε επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας θα σας 
ενημερώσουμε σχετικά.
Οι προσπάθειες για την επίλυση των οικονομικών προ-
βλημάτων των μελών του Συλλόγου λόγω των περικο-
πών της Τρόικας, όπως μειώσεις στις συντάξεις μας, 
είναι αυτονόητο ότι θα συνεχίζονται μέρα νύχτα και με 
κάθε νόμιμο μέσο μέχρι την τελική δικαίωση.

ΓΈνικη ΣΥνΈΛΈΥΣη 
τοΥ ΣΥΛΛοΓοΥ ΜαΣ

Σημείωση!!! τα γραφεία του 
Συλλόγου θα παραμείνουν 

κλειστά από 29/4-12/5 λόγω 
των εορτών του Πάσχα.

Το ΔΣ του Συλλόγου σας εύχεται
ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ & ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

και η Ανάσταση του Κυρίου να είναι πραγματική για όλους.



2 Ειδήσεις aπό τη δράση του Συλλόγου

η Συντακτική Έπιτροπή
Τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής ο Α’ Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Ιορδανίδης και η Γεν. Γραμματέας Ντίνα Αναργύρου σας εύχονται ολόψυχα:

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ & KAΛΟ ΠΑΣΧΑ
με προσωπική και οικογενειακή υγεία. Ας ελπίσουμε ότι οι καλύτερες μέρες θα έλθουν σύντομα, 

άλλωστε για αυτές παλεύουμε και αγωνιζόμαστε καθημερινά.

Το ΔΣ του Συλλόγου επιδι-
ώκοντας να βρει λύσεις στο 
θέμα «Υγεία των Συναδέλ-

φων», έστω και με μία πολύ μικρή επιβάρυνση κινήθηκε 
σε δύο άξονες:
• Την πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη 
   (ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις)
• Τη νοσοκομειακή περίθαλψη
Στατιστικά το 92% των συνταξιούχων χρησιμοποιεί το Σύ-
στημα Υγείας για Νοσοκομειακή περίθαλψη τουλάχιστον 
μία φορά στην ζωή του μετά τα 60 χρόνια.
Ως προς την πρωτοβάθμια φροντίδα, πέραν των παροχών 
του ΕΟΠΥΥ, ο Σύλλογος σε συνεργασία με την εταιρία ELG 
Life Ltd εκδίδει την κάρτα υγείας «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ» με ετήσιο 
κόστος 50 ευρώ για το μέλος ή 78 ευρώ για όλη την οικο-
γένεια (έως 10 άτομα) με προσφορές, όπως 3-4 δωρεάν 
check –up το χρόνο για όλα τα μέλη της οικογένειας (μέ-
λος – σύζυγος – ανιόντες συγγενείς δηλ. πατέρα, μητέρα 
του μέλους, πεθερός, πεθερά του μέλους και ανύπαντρα 

παιδιά μέχρι 30 ετών), δωρεάν check-up για τα μάτια, δω-
ρεάν επισκέψεις σε ιατρούς συνεργαζομένων κλινικών και 
νοσοκομείων, ειδικές προνομιούχες τιμές για εξετάσεις 
κλπ. και την παροχή πρώτων βοηθειών μέσω ενός τηλε-
φωνικού κέντρου σε ώρα ανάγκης, ακόμα κι αν το μέλος 
βρίσκεται μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του.
Ήδη πολλοί συνάδελφοι έχουν την κάρτα υγείας «ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΑΣ» και απολαμβάνουν τα οφέλη και τις παροχές της.
Ως προς την νοσοκομειακή φροντίδα η συνεργασία μας με 
την εταιρία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ σε ασφαλιστικό πρόγραμ-
μα υγείας παρέχει για τους μέχρι 70 ετών κάλυψη σε περί-
πτωση νοσοκομειακής περίθαλψης ως 25.000 ευρώ για 
κάθε φορά που θα νοσηλευτούν και είναι συμπληρωματι-
κή της ΑΧΑ Ασφαλιστικής, η οποία προσφέρει στο μέλος 
ή τον/την προστατευόμενο/η σύζυγο το 80% της δαπάνης 
και μέχρι 14.673,51 ευρώ ετησίως και μόνο, σύμφωνα 
με το Ομαδικό Ασφαλιστήριο της Τραπέζης μας με την εν 
λόγω εταιρία. Τα παιδιά των συνταξιούχων δεν καλύπτο-
νται από το ασφαλιστήριο της ΑΧΑ, όπως αυτό συμβαίνει 

με τα παιδιά των υπαλλήλων. Το κόστος της ασφάλειας 
της ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ είναι 22 ευρώ το μήνα για το 
μέλος. Αν το μέλος θέλει να ασφαλίσει τον/την σύζυγο 
επιβαρύνεται με 22 ευρώ επιπλέον τον μήνα και αν θέλει 
να ασφαλίσει τα παιδιά του επιβαρύνεται με 15 ευρώ μηνι-
αίως για κάθε ανύπαντρο παιδί από 3 μηνών έως 18 ετών 
ή έως 25 ετών αν σπουδάζει. Όλες τις παροχές του ασφα-
λιστηρίου σας τις στείλαμε σε ειδικό ένθετο με το φύλλο 
της εφημερίδος μας Νο 9.
Τα μέλη ηλικίας από 70 – 80 ετών καταβάλλουν 24 ευρώ 
μηνιαίως και απολαμβάνουν παροχές 5.000 ευρώ για 
κάθε νοσοκομειακή φροντίδα πλέον κάποιων άλλων πα-
ροχών.
Όπως αντιλαμβάνεστε με 1 ευρώ την ημέρα κάθε μέλος 
μπορεί να έχει την κάρτα υγείας του και να είναι ασφα-
λισμένο για 25.000 ευρώ νοσοκομειακή κάλυψη κάθε 
φορά που θα του χρειαστεί νοσοκομειακή περίθαλψη.

Τα ανωτέρω προγράμματα παρέχονται αποκλειστικά 
στους συνταξιούχους του Ομίλου Alpha Bank και μόνο.

κΈΦαΛαιο ΥΓΈια

Στο 10ο φύλλο της εφημερίδας μας θα βρείτε εκτός από τις τρέχου-
σες ειδήσεις που μας αφορούν:

• Ένθετο με αφιέρωμα στο Πάσχα και τις τοπικές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.

• Ένθετο με όλα τα newsletter που εστάλησαν με e-mail στους συναδέλφους που μας 
έχουν ενημερώσει με την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Όσοι επιθυμούν να λαμβάνουν 
άμεσα τα επόμενα newsletter μπορούν να μας στείλουν ένα e-mail με μια καλημέρα στη 
διεύθυνση ssalpha8@otenet.gr και θα έχουν τακτική και σύγχρονη ενημέρωση.

• Τις νέες συνεργασίες με την κάρτα υγείας «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ» και παρουσίαση της πολυ-
κλινικής «ΝΕΟΝ ΑΘΗΝΑΙΟΝ» με την οποία συνεργαζόμαστε σε θέματα υγείας.

• Το νέο πολυιατρείο του Συλλόγου με υπηρεσίες προς τα μέλη μας.

• Ανακοινώσεις της ΟΤΟΕ, της ΑΓΣΣΕ, του Συλλόγου Προσωπικού της Τραπέζης και του 
ΕΟΠΥΥ.

• Το βήμα των Συναδέλφων με άρθρα και σχόλια συναδέλφων.

• Το πολιτιστικό βήμα με προτάσεις για εκδρομές, και θέατρα.

• Το ιατρικό βήμα με άρθρο για τα μάτια μας και ειδικότερα για την εκφύλιση της ωχράς 
κηλίδας και το νομικό βήμα με τα νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

• Το κοινωνικό βήμα με τα νέα μέλη του Συλλόγου μας, τους αποβιώσαντες συναδέλ-
φους μας και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Πιστεύουμε ότι και αυτό το φύλλο της εφημερίδας μας θα σας κρατήσει καλή συντροφιά. 
Από μέρους μας βάλαμε όλο το κέφι και μεράκι που είχαμε για να σας ικανοποιήσουμε.

η κΛινικη ΣΥνΈρΓαΣιαΣ τοΥ ιατρΈιοΥ «νΈον αΘηναιον»
Ακτινοδιαγνωστικά Τμήματα

Πιστοί στο 
όραμα της 
ποιότητας και 
α κ ο λ ο υ θ ώ -
ντας τις εξελί-
ξεις στο χώρο 
των απεικονί-

σεων, δημιουργήσαμε ένα πρότυπο Τμήμα 
Ιατρικών Απεικονίσεων που διαθέτει: 
Αξονικό Τομογράφο τελευταίας γενεάς, Μα-
γνητικό Τομογράφο ανοικτού τύπου, Ψηφια-
κό Αγγειογράφο - Στεφανιογράφο, Ψηφιακό 
Μαστογράφο με σύστημα ΜΑΜΟΤΟΜ, Υπε-
ρηχογράφους (σώματος-Αγγείων TRIPLEX 
- ελαστοογραφίας), Μέτρηση οστικής μάζας, 
Ψηφιακό ακτινολογικό σύστημα, Πελματο-
γράφο. 
Πραγματική επανάσταση στην απεικονιστι-
κή διάγνωση αποτελούν οι νέες εφαρμογές 
της αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας οι 
οποίες γίνονται από το Τμήμα μας:
Αξονική Στεφανιογραφία, Εικονική Κολονο-
σκόπηση (virtual colonoscopy), Μαγνητική 
Αγγειογραφία
Θεωρούμε σημαντική την 24ωρη λειτουργία 
του Τμήματος, τη στελέχωση του από έμπει-
ρους τεχνικούς, τη συγκέντρωση πολλών 
ιατρών σε ένα χώρο, την άμεση παράδοση 
των πορισμάτων και τον συνεχή έλεγχο των 
εξετάσεων τόσο κατά τη διάρκεια όσο και 

μετά την εκτέλεση τους, από εξειδικευμέ-
νους κατά τομέα Ακτινολόγους.
Νοσηλευτικά Τμήματα
Τα Νοσηλευτικά Τμήματα του ΝΕΟ ΑΘΗ-
ΝΑΙΟΝ M.D. HOSPITAL αναπτύσσονται σε 
τρεις ορόφους, καλύπτουν 102 κλίνες και 
λειτουργούν με 24ωρη εφημερία όλων των 
ειδικοτήτων.
Χειρουργικός Τομέας
Είναι γνωστό ότι μια χειρουργική επέμβαση 
προκαλεί στον ασθενή άγχος. 
Όμως το υψηλό επίπεδο εξοπλισμού, οι άρι-
στοι ιατροί και το χαμόγελο του προσωπικού 
μας θα εξαλείψουν τους φόβους σας και θα 
σας εμπνεύσουν ασφάλεια και σιγουριά.
Ο χειρουργικός τομέας του ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ 
M.D. HOSPITAL αναπτύσσεται σε 7 υπερ-
σύγχρονες χειρουργικές αίθουσες:
Αγγειοχειρουργικό, Αθλητικών κακώσεων 
(άκρου ποδός, γόνατος, παθήσεων χόν-
δρου), Γενικής Χειρουργικής, Γυναικολο-
γικό, Ενδαγγειακής Χειρουργικής, Ιατρείο 
Πόνου, Lazer φλεβών, Λαπαροσκοπικής 
Χειρουργικής Laer, Νευροχειρουργικό, 
Ορθοπεδικό, Ουρολογικό, Οφθαλμολογι-
κό, Παχυσαρκίας, Πλαστικής Χειρουργικής 
Lazer, Πρότυπο Κέντρο Μαστού, Σπονδυλι-
κής στήλης, Ωτορινολαρυγγολογικό (ενδο-
σκοπική χειρουργική), Αιμοδυναμικό
Παθολογικός Τομέας
Αιματολογικό, Γαστρεντερολογικό, Δερμα-

τολογικό, Ενδοκρινολογικό, Καρδιολογικό, 
Νεφρολογικό, Νευρολογικό, Ογκολογικό, 
Παθολογικό, Πνευμονολογικό, Ρευματολο-
γικό, Διαβητολογικό
Διαγνωστικά Εργαστήρια
Τα Διαγνωστικά Εργαστήρια του ΝΕΟ ΑΘΗ-
ΝΑΙΟΝ M.D. HOSPITAL αναπτύσσονται σε 6 
υπερσύγχρονες αίθουσες: 
Αιματολογικό, Βιοχημικό, Ανοσολογικό, 
Ιστοπαθολογίας, Μικροβιολογικό, Ορμονο-
λογικό, Πήξεως - Αιμοστάσεως 
Θεωρούμε σημαντική την 24ωρη λειτουργία 
του Τμήματος, τη στελέχωση του από έμπει-
ρους τεχνικούς, τη συγκέντρωση πολλών 
ιατρών σε ένα χώρο, την άμεση παράδοση 
των πορισμάτων και τον συνεχή έλεγχο των 
εξετάσεων τόσο κατά τη διάρκεια όσο και 
μετά την εκτέλεση τους, από εξειδικευμέ-
νους κατά τομέα Ακτινολόγους.
Ειδικές Μονάδες
Πρόκειται για μονάδες που παρέχουν από-
λυτα εξειδικευμένη περίθαλψη:
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας επτά κλινών, 
Μονάδα Ενδοαγγειακής Χειρουργικής (Αγ-
γειοπλαστική καρωτίδων, περιφερικών αρ-
τηριών, ανευρυσμάτων με νοσηλεία μίας 
ημέρας), Μονάδα Παθολογικής Ογκολο-
γίας, Μονάδα Επεμβατικής Καρδιολογίας 
(Αγγειοπλαστικής Στεφανιαίων), Μονάδα 
Μαστού (Ψηφιακή Μαστογραφία, Μαγνητική 
Τομογραφία, Σύστημα αναίμακτης αφαίρε-

σης βλάβης mamotom), Μονάδα Επεμβα-
τικής Ακτινολογίας, Μονάδα άκρου ποδός 
(Πελματογραφία), Μονάδα μελέτης ύπνου, 
Μονάδα Ενδοσκοπικής ΩΡΛ χειρουργικής, 
Μονάδα Βαριατρικής, Θεραπεία Παχυσαρ-
κίας, Μονάδα Εξωτερικών Ιατρείων και 
Εκτάκτων Περιστατικών (Αγγειολογικό, 
Αγγειοχειρουργικό, Αιματολογικό, Αθλη-
τικών κακώσεων (άκρου ποδός, γόνατος), 
Γαστρεντερολογικό, Γυναικολογικό, Δερμα-
τολογικό, Διαιτολογικό, Ενδοκρινολογικό, 
Ενδοσκοπικό, Καρδιολογικό, Νευρολογικό, 
Νεφρολογικό, Ορθοπεδικό, Ουρολογικό, 
Οφθαλμολογικό, Παθολογικό, Παχυσαρκί-
ας, Πνευμονολογικό, Ρευματολογικό, Οστε-
οπορώσεως, Σακχαρώδους Διαβήτη, Test 
κοπώσεως, Υπερτάσεως, Αρρυθμιολογικό, 
Υπερλιπιδαιμίας, ΩΡΛ – Ακοολογικός/Νευ-
ρωτολογικός έλεγχος)
• Στη Μονάδα Επειγόντων υπάρχει 24ωρη 
ιατρική κάλυψη και ένταξη τριών ασθενο-
φόρων εξοπλισμένων ως Κινητή Μονάδα 
Εντατικής Νοσηλείας. 
• Στη Μονάδα Εξωτερικών Ιατρείων εντάσ-
σεται το τμήμα checkup συμβεβλημένο με 
όλα τα ταμεία για μαγνητικό & αξονικό το-
μογράφο, στεφανιογράφο, αγγειογράφο, 
ψηφιακό μαστογράφο, triplex καρδιάς και 
αγγείων.
• Μονάδα κατ’ οίκον Νοσηλείας.

Για πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνείτε:  
•Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή:  ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 210 52397-46/47 (εσωτ. 1), www.synpe.gr

•Τρίτη – Τετάρτη – Πέμπτη (10:30-13:30):  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK , 210 3604327, 210 3606071, www.ssalpha.gr
Κλείτα Ιατρού: 6977 170775, Δημήτριος Παναγόπουλος: 6940 987189
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Κύριο     Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013
Δημήτριο Μαρτίνη    Αριθ. Πρωτ. 724
Διευθυντή
Τομέα Ασφαλίσεως Ασθενείας Προσωπικού Τραπεζών
Πίστεως, Γενικής, Αμέρικαν Εξπρές
Αθήνα

Αγαπητέ Κύριε Διευθυντή,
Παρακαλούμε όπως κρατήσετε καλή σημείωση και υιοθετήσετε την πρότασή μας, όπως εφεξής 
να δίδεται προτεραιότητα στην εκκαθάριση εκείνων των δικαιολογητικών, που προσκομίζονται 
από τους ασφαλισμένους συναδέλφους και αναφέρονται σε Νοσοκομειακή Περίθαλψη. 
Η κατ’ εξαίρεση διεκπεραίωση των ως άνω δικαιολογητικών επιβάλλεται να συντομευτεί από 
την Υπηρεσία σας, δεδομένου ότι μεσολαβεί η ΑΧΑ, που λόγω ομαδικού ασφαλιστηρίου συμ-
βολαίου καλύπτει και χορηγεί το 80% των δαπανών των ασφαλισμένων.
Ευελπιστούμε ότι θα εγκύψετε στο ως άνω αίτημά μας και εφόσον αναγνωρίζετε τη δικαιο-
λογημένη παράκλησή μας, σπεύσετε να δώσετε τις απαραίτητες οδηγίες και συστάσεις στις 
υπηρεσίες σας για την υλοποίησή του. 

  Με εκτίμηση
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   ΑΓ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

ανακοινΩΣΈιΣ

Ένα νέο τρόπο, σύγχρονο, ταχύ και οικο-
νομικό, ξεκίνησε ο Σύλλογος πρόσφατα με 
την αποστολή μηνυμάτων στα κινητά τηλέ-
φωνα των Συναδέλφων.
Είναι αλήθεια ότι καταρχήν υπήρξε αιφνιδι-
ασμός, αλλά στην συνέχεια οι συνάδελφοι 
ικανοποιήθηκαν από την επικοινωνία αυτή 
και μας το εξέφρασαν με τηλεφωνήματα 
και μηνύματα.

Σημειώνεται ότι η αποστολή των μηνυμά-
των γίνεται από τον εντολέα ssalpha.
Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να λαμβά-
νουν μηνύματα από τον Σύλλογο στο κινη-
τό τους, και δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα 
κανένα μήνυμα, να μας ενημερώσουν τη-
λεφωνικά για τους αριθμούς των κινητών 
τηλεφώνων τους για να τους εισάγουμε 
στην λίστα. 

ΈΠικοινΩνια ΜΈΣΩ κινητΩν τηΛΈΦΩνΩν

Κύριον     Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2013
Ιγνάτιο Πλιάκο    Αριθ. Πρωτ. 725
Πρόεδρον ΟΣΤΟΕ
Ιπποκράτους 1 & Πανεπιστημίου 10679 Αθήνα

Αγαπητέ μας κ. Πρόεδρε,
Η χειμαζόμενη οικογένεια των συνταξιούχων εξ αιτίας της οικονομικής δυσπραγίας που έχει δημι-
ουργηθεί από την απροκάλυπτη ανάλγητη και εξουθενωτική συμπεριφορά των κυβερνώντων δο-
κιμάζεται για μια ακόμα φορά όσον αφορά την αλλαγή του χρόνου της καταβαλλομένης σύνταξης.
Η χρονική αλλαγή πληρωμής των συντάξεων δημιούργησε προβλήματα αναξιοπιστίας και ανακο-
λουθίας στους οφειλέτες, επειδή το ΙΚΑ τους κατέβαλε τη σύνταξη στις 22 κάθε μηνός, ενώ με την 
αλλαγή πληρώνουν και τόκους υπερημερίας και μάλιστα εάν έχουν και πιστωτικές κάρτες ο τόκος 
εξακοντίζεται πάνω από το 20%.
Παράκληση να κινηθούμε όχι σε επίπεδο πρωτοβάθμιου Συλλόγου αλλά σε επίπεδο ΟΣΤΟΕ και να ζητή-
σουμε σε συνεννόηση με την ΟΤΟΕ, από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών να προσαρμοσθεί το ληξιάριο 
των δόσεων με την ταυτόχρονη ημερομηνία καταβολής των συντάξεων έτσι ώστε να μη τρέχει τόκος 
υπερημερίας. Οι καιροί είναι δύσκολοι και χωρίς υπερβολή και το κάθε ευρώ μας είναι απαραίτητο. 

  Με εκτίμηση
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   ΑΓ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

Κύριο     Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2013
Νικόλαο Δομένικο    Αριθ. Πρωτ. 726
Πρόεδρο ΤΑΥΤΕΚΩ
Πατησίων 54 Αθήνα

Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας σας απευθύνει θερμά συγχαρητήρια για την τοπο-
θέτησή σας ως Πρόεδρος του ΤΑΥΤΕΚΩ και σας εύχεται κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο σας.
Με την ευκαιρία παρακαλούμε ευθύς μόλις ενημερωθείτε να έχουμε μια συνάντηση μαζί σας, 
προκειμένου να συζητήσουμε διεξοδικά τα διάφορα χρονίζοντα προβλήματά μας. Προσέτι παρα-
καλούμε όπως μεριμνήσετε ο Τομέας μας (ο κλάδος Ασθενείας Προσωπικού Τραπεζών Πίστε-
ως-Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές) να εξακολουθήσει να λειτουργεί όπως και τώρα στη Διεύθυν-
ση Χαριλάου Τρικούπη 6-8-10, 2ος όροφος. Φρονούμε και θεωρούμε σκόπιμο να συνεχιστεί 
η εύρυθμη λειτουργία του και κατ’ επέκταση η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του Τομέα μας 
καθόσον βρίσκεται στο κέντρο των Αθηνών με πρόσβαση στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς για 
ταχύτερη μετακίνησή τους. Ευελπιστούμε ότι θα επιδείξετε το ανάλογο ενδιαφέρον κατανοώντας 
τη μεγάλη σημασία για μας, να παραμείνει ως έχει να λειτουργεί ο Τομέας μας και εκτιμούμε 
πολύ την εκ των προτέρων καταβαλλομένη προσπάθειά σας. 
Αναμένουμε την καταφατική σας απάντηση για την επιθυμητή συνάντησή μας και είμαστε στη 
διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.

  Με εκτίμηση
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   ΑΓ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

Κύριον     Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2013
Ιγνάτιο Πλιάκο    Αριθ. Πρωτ. 727
Πρόεδρον ΟΣΤΟΕ
Ιπποκράτους 1 & Πανεπιστημίου
10679 Αθήνα

Αγαπητέ μας κ. Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως θίξετε εκτός των άλλων θεμάτων, που ασφαλώς σας είναι γνωστά και μας απα-
σχολούν, και το ανακύψαν θέμα μετά την ένταξή μας στον ΕΟΠΥΥ όσον αφορά τις χρηματικές παρο-
χές που έχουν απομείνει στον Τομέα μας. 
Το εύλογο ερώτημά μας στην προκειμένη περίπτωση είναι βάσει ποίων εισφορών θα ενισχύεται ο 
Τομέας μας έτσι ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις χρηματικές παροχές στους ασφαλισμέ-
νους συναδέλφους μας, που ήδη σας είναι γνωστές.
Ευελπιστούμε ότι για μια ακόμα φορά θα μας φανείτε χρήσιμος και αποτελεσματικός όπως άλλωστε 
πάντα στις ενέργειές σας επ’ ωφελεία των συναδέλφων μας.

  Με εκτίμηση
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   ΑΓ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

η κΛινικη ΣΥνΈρΓαΣιαΣ τοΥ ιατρΈιοΥ «νΈον αΘηναιον»

ΈΠιΣτοΛΈΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 15

Αθήνα, 8 Απριλίου 2013
ΘΕΜΑ:ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥ-
ΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙ-
ΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗ-
ΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Μετά την ένταξη του Τομέα Υγείας μας 
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από 12/11/2012, τρο-
ποποιείται η διαδικασία υποβολής των δι-
καιολογητικών που αφορούν την ομαδική 
ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση νοση-
λείας σε ιδιωτικό ή δημόσιο νοσοκομείο.
Δε χρειάζεται πλέον η αποστολή των 
πρωτότυπων παραστατικών για εκκαθά-
ριση ούτε στον Τομέα Υγείας ούτε στον 
ΕΟΠΥΥ. Με την είσοδο στο νοσηλευτικό 
ίδρυμα θα δηλώνεται ο κύριος ασφαλιστι-
κός φορέας μας (ΕΟΠΥΥ) και η ιδιωτική 
Ομαδική ασφάλιση που μας παρέχει η 

Τράπεζά μας η Alpha Bank μέσω της AXA 
Ασφαλιστικής.
Τα παραστατικά θα αποστέλλονται στα 
Κεντρικά Γραφεία της AXA Ασφαλιστικής 
όπως αναφέρεται αναλυτικά πιο κάτω. 
Σε δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες, θα 
κατατίθεται το δικαιούμενο ποσό της απο-
ζημίωσης στον προδηλωμένο λογαριασμό 
μισθοδοσίας μας. Η αιτιολογία της κατά-
θεσης θα περιλαμβάνει τον αριθμό της 
εκκαθάρισης της AXA Ασφαλιστικής.
A. Σε περίπτωση νοσηλείας σε ιδιωτικό 
νοσοκομείο ή κλινική (απολογιστική πα-
ροχή): 
1. Συμπληρωμένο επαρκώς το Έντυπο 
(βλ. Οδηγό Συνταξιούχου Νο 1).
2. Πρωτότυπα αναλυτικά τιμολόγια νο-
σοκομείου, πρωτότυπες αποδείξεις ια-
τρών, αναισθησιολόγων κ.λπ.. 
3. Λεπτομερής ιατρική γνωμάτευση (αν 
δεν αναγράφεται επαρκώς στο εξιτήριο).
4. Βεβαίωση από το νοσοκομείο ή την 
κλινική για το ποσό συμμετοχής του ΕΟΠΥΥ.

5. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βι-
βλιαρίου ασθενείας, όπου αναγράφονται 
τα στοιχεία του ασφαλισμένου και των 
εξαρτωμένων μελών του.
B. Σε περίπτωση νοσηλείας σε δημόσιο 
νοσοκομείο (επιδοματική παροχή): 
1. Συμπληρωμένο επαρκώς το Έντυπο 
(βλ. Οδηγό Συνταξιούχου Νο 1).
2. Το εξιτήριο ή αντίγραφο αυτού από το 
Νοσοκομείο.
3. Λεπτομερής ιατρική γνωμάτευση (αν 
δεν αναγράφεται επαρκώς στο εξιτήριο).
4. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βι-
βλιαρίου ασθενείας, όπου αναγράφονται 
τα στοιχεία του ασφαλισμένου και των 
εξαρτωμένων μελών του.
Δεν καλύπτονται δαπάνες για πρωτοβάθ-
μια εξωνοσοκομειακή περίθαλψη.
Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέ-
πει να αποστέλλονται με την ένδειξη 
«ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ» στην ταχυδρομική δι-
εύθυνση: 

Κύριον Εμμανουήλ Μυλωνάκη
ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε.
(Τμήμα Αποζημιώσεων Ομαδικών 
Ασφαλίσεων Ζωής)
Μιχαλακοπούλου 48, 115 28 ΑΘΗΝΑΙ
Τηλ.: 210 7268573, Fax: 210 7268865
Emmanouil.Mylonakis@axa-insurance.gr
Τέλος σας ενημερώνουμε για τα εξής:
1. Οι λεπτομέρειες για τις καλύψεις του 
ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου 
αναφέρονται αναλυτικά στον Οδηγό Συ-
νταξιούχου Νο 1.
2. Μετά την έναρξη συνταξιοδότησης 
από το ΕΤΑΤ ή το ΙΚΑ, δικαίωμα αποζη-
μίωσης από την Ομαδική Ασφάλιση έχει 
μόνον το κύριο μέλος και ο/η σύζυγός του 
εφόσον δεν εργάζεται και θεωρείται προ-
στατευόμενο μέλος. Τα εξαρτώμενα τέκνα 
θα απασφαλίζονται αυτόματα.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ          Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ       ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 14

Αθήνα, 1 Απριλίου 2013
Συνάδελφοι,
Σας ενημερωνουμε ότι σύμφωνα 
με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης 
(Μάιος 1996) εκρατείτο από το 
δώρο Χριστουγέννων μία μηνιαία 
εισφορά (όση η μηνιαία εισφο-
ρά υπέρ του Συλλόγου), η οποία 
αποδιδόταν και αποδίδεται στην 
ΟΣΤΟΕ κάθε χρόνο.

Μετά την κατάργηση του δώρου 
Χριστουγέννων των συνταξιού-
χων (Ν. 4093/12), αναπροσαρ-
μόζεται από 1/5/2013 η μηνιαία 
υπέρ του Συλλόγου εισφορά από 
€ 4 σε € 4,5.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΓ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
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Κύριο     Αθήνα, 5 Μαρτίου 2013
Νικόλαο Δομένικο    Αριθ. Πρωτ. 732
Πρόεδρο
ΤΑΥΤΕΚΩ
Πατησίων 54
Αθήνα

Αγαπητέ Κύριε Πρόεδρε,
Σε συνέχεια της ενημερωτικής μας συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο γραφείο 
σας στις 19.2.2013 με τα προεδρεία της ΑΓΣΣΕ και της ΟΣΤΟΕ, επανερχόμαστε 
στην παράκλησή μας όπως μεριμνήσετε και εξοφληθούν το ταχύτερο δυνατόν τα 
οφειλόμενα χρηματικά ποσά τόσο στους ασφαλισμένους  από ιατροφαρμακευτικές 
τους δαπάνες, όσο και στους λοιπούς παρόχους συνεργάτες του Τομέα μέχρι εντά-
ξεώς μας στο ΕΟΠΥΥ.
Η καθυστέρηση εξοφλήσεως των χρονιζόντων δικαιολογητικών δεν δικαιολογείται 
πλέον δεδομένου ότι ο Διευθυντής του Τομέα μας κ. Δημ. Μαρτίνης μας διαβεβαιώνει 
ότι χρήματα υπάρχουν και εδώ είναι η απορία μας και η έντονη ανησυχία μας, εφόσον 
υπάρχουν τα χρήματα γιατί ο Τομέας μας δεν προχωρεί στην εξόφληση αυτών των 
ιατροφαρμακευτικών δαπανών.
Ευελπιστούμε ότι με την ευαισθησία που σας διακρίνει θα εγκύψετε πάνω στο πρό-
βλημα και θα δώσετε την ευκταία λύση επειδή η οικονομική δυσπραγία μας έχει οδη-
γήσει στα όρια της εξαθλίωσης και φτώχειας.  

  Με εκτίμηση
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   ΑΓ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

ΈΠιΣτοΛΈΣ
Προς τον     Αθήνα, 11 Μαρτίου 2013
κ. Ιγνάτιο Πλιάκο    Αρ. Πρωτ. 735
Πρόεδρον ΟΣΤΟΕ    ΕΠΕΙΓΟΝ
και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑΥΤΕΚΩ,
Πανεπιστημίου 34 & Ιπποκράτους,
10679 Αθήνα.

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,
Επανερχόμαστε και σας υπενθυμίζουμε την παράκλησή μας, όπως θέσετε εκ νέου τις χρο-
νίζουσες εκκρεμότητες αποπληρωμής των ιατροφαρμακευτικών δαπανών των ασφαλισμέ-
νων συναδέλφων μας, εργαζομένων και συνταξιούχων, τόσο της Περιφέρειας όσο και του 
Κέντρου, στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΥΤΕΚΩ του οποίου είστε μέλος.
Παράλληλα υπενθυμίζουμε να δίδεται προτεραιότητα για εκκαθάριση των δικαιολογητικών 
που αναφέρονται στη νοσηλεία συναδέλφων μας σε Νοσοκομεία ή θεραπευτήρια, προκει-
μένου οι συνάδελφοι στη συνέχεια να καταφεύγουν στην AXA για να εισπράξουν το 80%, 
όπως προβλέπεται στο Ομαδικό Ασφαλιστήριο.
Αγαπητέ Πρόεδρε ίσως κάνουμε κατάχρηση της καλής σας διάθεσης, αλλά επειδή γνωρί-
ζουμε αφενός μεν την αγωνιστικότητά σας και αφετέρου δε την αποτελεσματικότητα των 
ενεργειών σας, για αυτό σπεύδουμε και πάλι να ζητήσουμε τη συνδρομή σας.

  Με εκτίμηση
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   ΑΓ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

  Αθήνα, 12 Μαρτίου 2013
Κύριο Δημήτριο Μαντζούνη Αρ. Πρωτ. 740
Διευθύνοντα Σύμβουλο
ALPHA BANK
Αθήνα

Αξιότιμε κ. Διευθύνοντα Σύμβουλε,
Σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 672/25.1.2012 επιστολής 
μας, στην οποία σας είχαμε παρακαλέσει όπως εγκύψετε 
με ζωηρό ενδιαφέρον πάνω στα προβλήματα των συνταξι-
ούχων μελών του Συλλόγου μας, επανερχόμαστε και πάλι 
και σας υποβάλλουμε ορισμένα αιτήματα και ρεαλιστικές 
προτάσεις για την επίλυσή τους, επειδή πιστεύουμε ότι η 
Διοίκηση της ALPHA BANK αναλογιζόμενη την κοινωνι-
κή της ευθύνη είναι σε θέση να βοηθήσει ουσιαστικά και 
να ανακουφίσει τους συνταξιούχους συναδέλφους μας, 
που αντιμετωπίζουν οξυμένα προβλήματα όχι διαβίωσης, 
αλλά δυστυχώς επιβίωσης, εξαιτίας των αλλεπάλληλων 
περικοπών κύριας και επικουρικής σύνταξής τους.
Η οικονομική δυσπραγία που κυριαρχεί στο χώρο, καθιστά 
τους συνταξιούχους ανίκανους να ανταποκριθούν στις 
στοιχειώδεις οικογενειακές και ατομικές τους ανάγκες 
και επιπλέον η τραγική οικονομική κατάσταση τους έχει 
δημιουργήσει ένα φοβερό αδιέξοδο να ανταποκριθούν 

στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει έναντι της Τράπε-
ζάς μας για τα στεγαστικά, επισκευαστικά, καταναλωτικά 
και ατομικά δάνεια καθώς και τις πιστωτικές κάρτες.
Για τους ανωτέρω λόγους παραθέτουμε τις προτάσεις 
μας:
α) Επιθυμούμε, σύμφωνα με την επιχειρησιακή σύμβαση 
που υπογράφηκε μεταξύ της Τραπέζης και του Συλλόγου 
Προσωπικού, να ενταχθούν στις θεσμικές ρυθμίσεις τα 
καταναλωτικά δάνεια των συνταξιούχων στο λογαριασμό 
Alpha Όλα σε Ένα Προσωπικού και Alpha Διευκόλυνση 
Προσωπικού, όπως αυτές ισχύουν για τους υπαλλήλους 
του Ομίλου, δηλαδή:
- Εφόσον παρέχεται εξασφάλιση δανείου:
Επιτόκιο 5% με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο Euribor 
3 μηνών πλέον περιθωρίου 4,25%, συν εισφορά, με 
διάρκεια 15 χρόνων (180 μήνες) και μέχρι 80 ετών η 
ηλικία.
- Άνευ εξασφάλισης του δανείου:
Επιτόκιο 7% με βάση το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο Euribor 
3 μηνών πλέον περιθωρίου 6,25%, συν εισφορά, με 
διάρκεια 10 χρόνων (120 μήνες) και μέχρι 75 ετών η 
ηλικία.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν τους ενήμερους λο-
γαριασμούς των υφιστάμενων καταναλωτικών δανείων.

β) Παρακαλούμε επιπλέον όπως ενταχθούν στις ανωτέ-
ρω ρυθμίσεις και οι συνάδελφοι που βρίσκονται σε καθυ-
στέρηση εφόσον προβούν σε σχετικές ρυθμίσεις.
γ) Επίσης παρακαλούμε να εξετάσετε τη δυνατότητα χο-
ρήγησης δανείου 3 βοηθημάτων (μικτές αποδοχές ΕΤΑΤ 
– ΙΚΑ) με ανώτατο όριο 5.000 ευρώ με επιτόκιο 1,5% 
και διάρκεια 60 μηνών και η ηλικία όχι μεγαλύτερη των 
80 ετών.
Επικαλούμενοι την ιδιαίτερη κοινωνική ευαισθησία της 
Διοίκησης της Τράπεζάς μας που πάντα έμπρακτα επεδεί-
κνυε, ευελπιστούμε να τύχουν τα πιο πάνω αιτήματά μας 
της ιδιαίτερης φροντίδας και μελέτης της, αφού συνεκτι-
μήσει ότι με την προσφορά μας, την εργασία μας και τον 
παραγωγικό μας μόχθο, συμβάλαμε αποφασιστικά στην 
ανάπτυξή της.
Η επίλυση των ανωτέρω αιτημάτων μας θα ανακούφιζε 
αισθητά τους συνταξιούχους της Τράπεζάς μας.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση 
σχετικά με τις πιο πάνω προτάσεις μας.

Με την οφειλόμενη εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ  ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

Αθήνα 20-03-2013 

ΘΕΜΑ: Aπάντηση σε εξώδικη δήλωση από το 
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Πρόνοιας

Απαντώντας στην από 1/3/2013 εξώδικη δήλωση σχετι-
κά με την αυτοτέλεια των λογαριασμών των Ταμείων που 
εντάχθηκαν στο ΕΤΑΤ, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του Κανονι-
σμού Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργί-
ας του ΕΤΑΤ (ΦΕΚ 1108/2006 τ. Β’) στο ΕΤΑΤ τηρείται 
ένας λογαριασμός Ταμιακής διαχείρισης και τα πλεονάζο-
ντα κεφάλαια που σχηματίζονται πέρανα παό τις τρέχου-

σες υποχρεώσεις του Ταμείου μεταφέρονται υποχρεωτικά 
στην Τράπεζα της Ελλάδος στο Κοινό Κεφάλαιο των Νο-
μικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών 
Φορεών.
Από τα παραπάνω δεν προκύπτει ότι λειτουργεί ξεχωρι-
στός λογαριασμός για τους ασφαλισμένους και συνταξι-
ούχους κάθε πιστωτικού ιδρύματος που εντάχθηκε στο 
Ταμείο αλλά ένας ενιαίος λογαριασμός στον οποίο συγκε-
ντρώνονται όλες οι εισφορές και γίνοτανι οι πληρωμές 
των συντάξεων προς όλους τους συνταξιύχους. Το ΕΤΑΤ 
δεν έχει Τομείς με οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια για 
κάθε πιστωτικό ίδρυμα αλλά είναι ένα ενιαίο Ταμείο για 
όλους τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους του.
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 
4052/2012 το ΕΤΑΤ εντάσσεται ως προς την επικουρι-
κή ασφάλιση στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 
(ΕΤΕΑ) το οποίο λειτουργεί με ενιαία διοικητική και οικο-
νομική οργάνωση.
Το αίτημα της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Ενώσε-
ων Ελλάδας για εξαίρεση από την ένταξη στο ΕΤΕΑ και 
μεταροπή του ΕΤΑΤ σε Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης 
απορρίφθηκε με το αρ. πρωτ. Φ51202/οι. 5473/12925-
2-2013 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. Επομένως το ΕΤΑΤ εντάσσεται υποχρεωτι-

κά στο ΕΤΕΑ σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του 
άρθρου 12 της ΠΝΠ (ΦΕΚ Α’ 256/2012).
Τα έσοφα από τις προβλεπόμενες εισφορές, οι πρόσοδοι 
περιουσίας, η απόδοση των κεφαλαίων και αποθεματικών 
του ΕΤΑΤ ως προς την επικουρική ασφάλιση καθώς και 
κάθε άλλο έσοδο και πόρος που προβλέπεται στην οι-
κεία νομοθεσία ή άλλες γενικές διατάξεις νόμων αποτε-
λούν πόρους του ΕΤΕΑ. Το σύνολο του ενεργητικού και 
παθητικού του ΕΤΑΤ ως προς την επικουρική ασφάλιση 
περιέχεται αυτοδικαίως στο ΕΤΕΑ, το οποίο υπεισέρχε-
ται στα πάσης φύσεως διακιώματα και υποχρεώσεις του 
εντασσόμενου Ταμείο ενώ η κινητή και ακίνητη περιουσία 
που είναι ενιαία κατανέμεται, με απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετά από 
οικονομική μελέτη, μεταξύ του ΕΤΕΑ και του ΕΤΑΤ.
Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 
58 παρ. 1 περ. α’ του ν. 3371/2005, όλοι οι προσλαμ-
βανόμενοι στα πιστωτικά ιδρύματα του ν. 2076/1992 
από 1/1/2005 και εφεξής υπάγονται υποχρεωτικά στην 
ασφάλιση του ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ

αΠαντηΣη ΥΠοΥρΓοΥ ΣΈ ΈΞΩΔικη ΔηΛΩΣη τοΥ ΣΥΛΛοΓοΥ ΜαΣ
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Συνεχίζεται δυστυχώς η κοροϊδία της καταβολής των οφειλών 
του ΤΑΥΤΕΚΩ προς τα μέλη μας, η οποία έχει σταματήσει στον 
μήνα Απρίλιο του 2012.
Η περίοδος των οφειλομένων καλύπτουν τα καμένα και τη χρο-
νική περίοδο από Απρίλιο μέχρι Νοέμβριο 2012.
Καταβάλλουμε κάθε ανθρώπινη προσπάθεια (επαφές-πιέσεις-
αγωγές) για τη λήξη αυτής της απαράδεκτης και απάνθρωπης 
καθυστέρησης και πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα έχουμε 
αποτελέσματα. (βλ. σελ. 8 σχετική ανακοίνωση του Συλλόγου 
Προσωπικού)

Έννεαμελής προσωρινή διοίκηση στο ΈτΈα 
Οι πρόεδροι των επικουρικών ταμείων, 
τα οποία συγχωνεύονται την 1η Ιουλίου, 
απαρτίζουν την προσωρινή διοίκηση του 
νέου Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλι-
σης. Στην εννεαμελή προσωρινή διοίκηση, 
που ορίστηκε με απόφαση του υπουργείου 
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συμ-
μετέχουν οι Αθ. Αθανασίου (ΕΤΕΑΜ) ως 
πρόεδρος με αναπληρωτή και αντιπρόεδρο 

το Μ. Γιάγκα (ΤΕΑΔΥ), σε θέσεις αντιπρο-
έδρων οι πρόεδροι του ΤΕΑΙΤ Δήμητρα 
Τσιόγκα, του ΤΑΥΤΕΚΩ Χρ. Μπουρσανίδης 
και του ΕΤΑΤ Ν. Φράγκος, ο Μ. Κοντοπά-
νος (εκπρόσωπος ΓΣΕΕ), ο Απ. Κυριαζάνος 
(εκπρόσωπος εργοδοτών), ο Δ. Βαρελάς 
(εκπρόσωπος συνταξιούχων), η Ευ. Κοτσι-
μπού (από τη ΓΓΚΑ) και κυβερνητικός επί-
τροπος η Ι. Στελλάτου.

και νΈΈΣ ΜΈιΩΣΈιΣ ΣτιΣ 
ΈΠικοΥρικΈΣ ΣΥνταΞΈιΣ...

Ένα επικουρικό ταμείο «γίγαντα» με 2,5 εκατομ-
μύρια ασφαλισμένους και 1,6 εκατομμύριο συ-
νταξιούχους, αλλά και κοινό τρόπο υπολογισμού 
των συντάξεων, δημιουργεί το υπουργείο Εργα-
σίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Έθνους». στο 
Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), οι 
συντάξεις θα αναπροσαρμόζονται ακόμα και ανά 
τρίμηνο, με βάση τα οικονομικά δεδομένα.
Μέσα στην εβδομάδα, ο υπουργός Εργασίας Γιάν-
νης Βρούτσης, ανακοινώνει τα επικουρικά ταμεία 
που θα υπαχθούν υποχρεωτικά στο νέο φορέα. 
Στο ΕΤΕΑ, μεταφέρθηκαν τα επικουρικά ταμεία του 
δημοσίου (ΤΕΑΔΥ, ΤΑΔΚΥ, και ΤΕΑΠΟΚΑ) και το 
ΕΤΕΑΜ από την 1η Ιανουαρίου του 2013.
Αντίθετα, έχει οριστικά ληφθεί η απόφαση, για 
εξαίρεση από το Ενιαίο Επικουρικό των φορέ-
ων, των Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων και του 

Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. Η τε-
λευταία εκκρεμότητα του υπουργείου Εργασίας, 
αφορά την τύχη του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης 
Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ).
Στο νέο φορέα-με βάση τις μνημονιακές υποχρεώ-
σεις-θα μπορούν να γίνονται ακόμα και ανά τρίμη-
νο μειώσεις, ανάλογα με τα οικονομικά δεδομένα, 
καθώς υπάρχει «ρήτρα» μηδενικού ελλείμματος. 
Δηλαδή κάθε φορά που προκύπτει έλλειμμα, θα 
μειώνονται αυτόματα και οι συντάξεις.
Στην επικουρική ασφάλιση, θα εφαρμοστούν δύο 
«ταχύτητες» στις περικοπές:
- Άμεσες μειώσεις σε όσες περιπτώσεις τα επικου-
ρικά ταμεία έχουν ελλείμματα.
- Νέος τρόπος υπολογισμού για όλους τους ασφα-
λισμένους από το 2015.

Πηγή: www.Fimotro.gr

Έναν ακόμη τρόπο για να κλέ-
βουν τις συντάξεις βρήκαν στο 
ΙΚΑ, καθώς υπολογίζουν την ει-
σφορά 4% για την υγεία, με βάση 
το ποσό της παροχής πριν από τις 
τελευταίες μειώσεις.
Με τη μέθοδο αυτή, υπολογι-
σμού των κρατήσεων για την 
υγεία βάσει της σύνταξης που 
ίσχυε πριν από τις μειώσεις και 
όχι βάσει της καταβαλλόμενης 
σύνταξης, εκτιμάται ότι πολλοί 
συνταξιούχοι χάνουν από 350 

ως και 600 ευρώ ετησίως, αφού 
οι κρατήσεις σε απόλυτο μέγεθος 
ανέρχονται, ανάλογα με το ποσό 
της σύνταξης, σε σχεδόν 6% αντί 
4% ή και σε 6,5%-7,0%, αντί 
5%, για όσους συνταξιούχους 
άλλων Ταμείων που απορροφή-
θηκαν από το ΙΚΑ προβλεπόταν 
κρατήσεις ίσες προς το 5% της 
κύριας σύνταξης. Με τη μέθοδο 
αυτή επιτυγχάνεται άτυπη ποσο-
στιαία αύξηση των κρατήσεων 
για την υγεία.
Το ΙΚΑ κατηγορείται ότι, παρά τη 
μείωση των συντάξεων, συνεχί-
ζει να υπολογίζει τις κρατήσεις 
για την υγεία με βάση τα ποσά 
των κύριων συντάξεων που 
ίσχυαν πριν από τις μειώσεις των 
τελευταίων μέτρων.

Πηγή www.inews.gr

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΟΓΡΑΦΟΥ 
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
ΠΡΑΞΗ ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
Αριθμός πινακίου: ΚΒ/12
Κτίριο: 9
Αίθουσα: 16
Ημ/νία Συζήτησης: 26/11/2014
Ημέρα: Τετάρτη
Ώρα: 09:00

το ικα «κΛΈΒΈι» τοΥΣ 
ΣΥνταΞιοΥχοΥΣ τοΥ
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ΕΞΕΛΙΞΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε για τις παρακάτω εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις:
Α. Συζητείται στο Συμβούλιο της Επικρατείας την 7η Οκτωβρίου 2013 η αίτηση ακύ-
ρωσης της ΟΣΤΟΕ και των Προέδρων των Συλλόγων μελών της κατά της υπ’ αριθμ. 
Φ8000/14254/1097/6.7.2010 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υφυπουργών 
Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την οποία περικόπηκαν παρά-
νομα ολικώς ή μερικώς το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, το επίδομα εορτών Πάσχα 
και το επίδομα αδείας.

Β. Συζητείται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την 4η Νοεμβρίου 2013  η αί-
τηση ακύρωσης του Συλλόγου μας για να κριθεί παράνομη ως αντισυνταγματική η υπ’ 
αριθμ. 20203/15639/666/2008 Απόφαση της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινω-
νικής Προστασίας και να εφαρμόζονται εφεξής οι καταστατικές διατάξεις του Ταμείου 
Αλληλοβοηθείας (αυξήσεις για το έτος 2008 συνολικά 8% σύμφωνα με την οικεία 
Διαιτητική Απόφαση αντί της συνολικής αυξήσεως 5% σύμφωνα με τις αυξήσεις του 
Δημοσίου).

Γ. Συζητείται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την 6η Ιουνίου 2013, η αίτηση 
ακύρωσης του Συλλόγου μας κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την αρχική ένταξη του 
Ταμείου Υγείας μας στο ΤΑΥΤΕΚΩ καθώς η επέμβαση του νομοθέτη για κατάργηση-συγ-
χώνευση ΝΠΔΔ – ασφαλιστικών Ταμείων, είναι αντίθετη σε διατάξεις του Συντάγματος  
και υπερκείμενων νομοθετικών διατάξεων.

Δ. Συζητείται ενώπιον του Εφετείου την 22 Οκτωβρίου 2013  η υπόθεση της Εμπορικής 
μετά την παραπομπή στον Άρειο Πάγο. 

Αθήναι, 18 Απριλίου 2013 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ     
ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
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ΠΙΣΤΕΩΣ-ΓΕΝΙΚΗΣ-ΑΜΕΡ.ΕΞΠΡΕΣ
Ν.Π.Δ.Δ.
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ΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ 
ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν καταβάλει ή θα καταβάλ-
λουν δαπάνες για παροχές σε είδος και για παροχές σε 
χρήμα, παρακαλούνται όπως καταθέτουν τα δικαιολογητικά 
των εν λόγω δαπανών στον Τομέα μας (Χαριλάου Τρικούπη 
6-10, 2ος όροφος), προς εκκαθάρισή των.

                         Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ



6 Φορολογικά

Στα 12 δις. Έυρώ ετησίως ανέρχεται 
η φοροδιαφυγή
Το ερώτημα είναι πλέον «ποιος θα αντέξει τα μέτρα» που οδηγούν σε νέες περικοπές της τάξεως 
των 5-6 δις. ευρώ τη διετία 2013-2014, οι οποίες θα προστεθούν στις απώλειες των 2,3 δις. 
ευρώ που είχαν ως σήμερα οι συνταξιούχοι από τις δύο προηγούμενες δέσμες μέτρων.
Ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας και ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων Γιάννης Βρούτσης ολοκλήρωσαν τη μελέτη για τις παρεμβάσεις στο Ασφαλιστικό και τις 
περικοπές στα κοινωνικά επιδόματα που θα έχουν ως αποτέλεσμα να περικοπούν περί τα 5- 5,5 
δις. ευρώ από τις δαπάνες των ελλειμματικών ταμείων τα οποία έχουν επιβαρυνθεί δραματικά από 
το κύμα ανεργίας και τη βαθιά ύφεση.

Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ

τα «κλειδιά» της νέας φορολογικής δήλωσης

Του δημοσιογράφου Σπύρου Δημητρέλη

Τα μυστικά που πρέπει να γνωρίζετε για τις απο-
δείξεις, τα ποσά και τις εκπτώσεις δαπανών που 
δικαιολογεί η εφορία και τον τρόπο δήλωσης 
των εισοδημάτων.
 
«Κλειδιά» για λιγότερο φόρο περιλαμβάνει η φετινή φο-
ρολογική δήλωση που θα κληθούν να υποβάλουν όλοι οι 
φορολογούμενοι από τον ερχόμενο Μάιο έως και τα τέλη 
Ιουλίου. Πρόκειται για τα πεδία της φορολογικής δήλωσης 
που αφορούν τις αποδείξεις για τη λήψη υπηρεσιών και την 
αγορά προϊόντων, την ορθή αναγραφή όλων των εισοδημά-
των που έως τώρα η δήλωσή τους ήταν προαιρετική και την 
επαλήθευση των ποσών για τους φόρους που παρακρατή-
θηκαν κατά τη διάρκεια του 2012.
Τι ισχύει για το 2012
Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, οι φορολογούμε-
νοι θα πρέπει για τη χρήση του 2012 να συγκεντρώσουν 
δύο ξεχωριστές κατηγορίες αποδείξεων και παραστατικών 
αγορών. Η πρώτη κατηγορία αφορά τις δαπάνες οι οποίες 
μειώνουν απευθείας τον φόρο εισοδήματος, όπως είναι τα 
ιατρικά έξοδα και τα ασφάλιστρα ζωής, ενώ η δεύτερη κατη-
γορία είναι αυτή των αποδείξεων από σχεδόν κάθε δαπάνη 
(π.χ. σούπερ-μάρκετ) που θα πρέπει να συγκεντρώσει ο φο-
ρολογούμενος προκειμένου να μην τιμωρηθεί με περισσό-
τερο φόρο εισοδήματος.
Πιο αναλυτικά, οι αποδείξεις για δαπάνες που πραγματοποί-
ησε ο φορολογούμενος και μπορεί να τις δηλώσει για να 
μειώσει απευθείας τον φόρο εισοδήματος (οι γνωστές φο-
ροαπαλλαγές) είναι:
1. Ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη: Οδηγεί σε μείω-
ση φόρου σε ποσοστό 10% επί της δαπάνης, με τη μέγιστη 

έκπτωση φόρου τα 3.000 ευρώ.
2. Ενοίκιο κύριας κατοικίας: Η έκπτωση φόρου είναι σε 
ποσοστό 10% επί της δαπάνης του ενοικίου. Ωστόσο, το 
ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η έκπτωση δεν μπορεί να 
υπερβεί τα 1.000 ευρώ και έτσι, το ανώτατο ποσό της μείω-
σης δεν μπορεί να υπερβεί τα 100 ευρώ.
3. Ενοίκιο παιδιών που σπουδάζουν στο εσωτερικό σε 
άλλη πόλη από αυτή της μόνιμης κατοικίας τους. Η έκπτωση 
φόρου είναι σε ποσοστό 10% επί της δαπάνης του ενοικί-
ου. Ωστόσο, το ποσό επί του οποίου υπολογίζεται η έκπτωση 
δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.000 ευρώ και, έτσι, το ανώτατο 
ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τα 100 ευρώ.
4. Δαπάνη φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης και ξένων 
γλωσσών για τον ίδιο τον φορολογούμενο, τη σύζυγο και 
τα προστατευόμενα τέκνα τους. Για καθέναν παρέχεται έκ-
πτωση 10% επί της δαπάνης, με μέγιστο ποσό έκπτωσης τα 
100 ευρώ.
5. Τόκοι στεγαστικών δανείων για απόκτηση πρώ-
της κατοικίας που καταβλήθηκαν από 1/1/2011 έως 
31/12/2011. Η έκπτωση φόρου υπολογίζεται με συντε-
λεστή 10% στους τόκους που αντιστοιχούν στο τμήμα του 
δανείου έως 200.000 ευρώ και επιφάνεια κατοικίας έως 
120 τετραγωνικά μέτρα.
6. Διατροφή που καταβάλλεται από τον έναν σύζυγο στον 
άλλο και επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογρα-
φική πράξη. Η μείωση φόρου υπολογίζεται με συντελεστή 
10%. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
1.500 ευρώ.
7. Ασφάλιστρα ζωής: Παρέχεται μείωση φόρου σε ποσο-
στό 10%. Το ποσό της δαπάνης ασφαλίστρων επί του οποί-
ου υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό 
των 3.000 ευρώ. Έτσι, η μέγιστη μείωση φόρου ανέρχεται 
στα 300 ευρώ.
8. Αλλαγή εγκατάστασης κεντρικού κλιματισμού, χρήσης 
καυσίμου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, εγκατάσταση φω-
τοβολταϊκών συστημάτων κ.λπ. Παρέχεται μείωση φόρου σε 
ποσοστό 10%. Το ποσό της δαπάνης επί της οποίας υπολο-
γίζεται η μείωση δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των 3.000 
ευρώ και κατά συνέπεια, η μέγιστη μείωση φόρου ανέρχεται 
σε 300 ευρώ.
9. Υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές αυτοαπασχο-
λουμένων: Παρέχεται μείωση φόρου σε ποσοστό 10% επί 
της δαπάνης.
Οι υπόλοιπες αποδείξεις
Με στόχο την έκδοση αποδείξεων από τις επιχειρήσεις και 
την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής μέσω της απόδοσης 
του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, οι φορολογούμενοι είναι 
υποχρεωμένοι να συγκεντρώσουν και αποδείξεις από διά-

φορες άλλες δαπάνες. Μάλιστα, αν και η συγκέντρωση των 
αποδείξεων δεν τους προσφέρει κάποια έκπτωση φόρου, η 
μη συγκέντρωση τους οδηγεί σε «πρόστιμο» με τη μορφή 
της βεβαίωσης πρόσθετου φόρου επί της αξίας των αποδεί-
ξεων που τους λείπει.
Ειδικότερα, για τα εισοδήματα του 2012 που πρόκειται να 
δηλωθούν από τους φορολογουμένους στις φετινές φο-
ρολογικές δηλώσεις, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να 
συγκεντρώσουν αποδείξεις αξίας ίσης με το 25% του ατο-
μικού τους εισοδήματος. Η μέγιστη αξία των αποδείξεων 
που οφείλουν να συγκεντρώσουν οι φορολογούμενοι είναι 
15.000 ευρώ και αντιστοιχεί σε ατομικό εισόδημα 60.000 
ευρώ. Στην περίπτωση που οι φορολογούμενοι συγκεντρώ-
σουν λιγότερες αποδείξεις από τις απαιτούμενες, τότε για 
την αξία των αποδείξεων που τους λείπει θα «τιμωρηθούν» 
με πρόσθετο φόρο 10% επί της αξίας αυτής.
Για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος είχε το 2012 ετήσιο 
εισόδημα 20.000 ευρώ. Θα πρέπει να συγκεντρώσει απο-
δείξεις αξίας 5.000 ευρώ (το 25% του εισοδήματός του). 
Αν συγκεντρώσει αποδείξεις αξίας 4.000 ευρώ, τότε θα του 
επιβληθεί πρόσθετος φόρος 100 ευρώ (το 10% της αξίας 
των αποδείξεων που του λείπουν).
Σε αυτές τις αποδείξεις, που δεν οδηγούν σε μείωση φόρου, 
αλλά πρέπει να συγκεντρωθούν προκειμένου ο φορολο-
γούμενος να μην κληθεί να πληρώσει περισσότερο φόρο, 
περιλαμβάνονται όλες οι καταναλωτικές δαπάνες. Πιο συ-
γκεκριμένα:
 Περιλαμβάνονται οι αποδείξεις από σούπερ-μάρκετ, 
εμπορικά καταστήματα, καύσιμα, διόδια (για το 2012, γιατί 
για το 2013 δεν αναγνωρίζονται), οι πάσης φύσεως δαπά-
νες αγοράς υλικών και παροχής υπηρεσιών των κοινόχρη-
στων χώρων, εκτός από τις αποδείξεις των λογαριασμών 
ύδρευσης, αποχέτευσης και ηλεκτροδότησης αυτών, μετά 
τον επιμερισμό τους στους ενοίκους ή στους ιδιοκτήτες των 
οριζόντιων ιδιοκτησιών.
 Περιλαμβάνεται και η δαπάνη για παροχή υπηρεσιών 
από συμβολαιογράφο για σύνταξη συμβολαίου απόκτησης 
ακινήτου με γονική παροχή ή δωρεά.
 Δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες για απόκτηση περιου-
σιακών στοιχείων, οι αποδείξεις για ύδρευση, αποχέτευση, 
ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνίες (π.χ., κινητά τηλέφωνα, DSL), 
για εισιτήρια σε κάθε είδους μεταφορικό μέσο και όσες δα-
πάνες οδηγούν σε απευθείας μείωση φόρου. Να σημειωθεί 
ότι οι αποδείξεις δαπανών δεν υποβάλλονται με τη φορολο-
γική δήλωση, αλλά φυλάσσονται από τον φορολογούμενο 
και παραδίδονται στην Εφορία, εφόσον ζητηθούν, για τη διε-
νέργεια φορολογικού ελέγχου.

Πηγή: www.capital.gr 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της AlphaBank

η φοροδιαφυγή είναι έγκλημα εναντίον όλων μας!
Η φοροδιαφυγή είναι ένα από τα αίτια για τη σημερινή κρίση της χώρας μας. Ο κάθε πολίτης έχει και την 

ηθική υποχρέωση, αλλά και το έννομο δικαίωμα να την καταγγείλει!
Το Υπουργείο Οικονομικών έχει δημιουργήσει την υπηρεσία του τετραψήφιου αριθμού 1517, στην 
οποία ο κάθε πολίτης μπορεί να καταγγείλει είτε επώνυμα, είτε ανώνυμα, περιπτώσεις φοροδιαφυγής 

όλων των περιπτώσεων και για κάθε επαγγελματία.
Υπολογίστε όλοι σας αν δεν είχατε πληρώσει φόρο εισοδήματος όλα τα χρόνια της καριέρας σας, πόσα 

κεφάλαια θα είχατε. Μήπως πάνω από 1 εκατομμύριο; Λέω μήπως. Μην ξεχνάτε και τους ανατοκισμούς.

ΣυνάδελφοιΚαταγγείλετε τη φοροδιαφυγή και 
τη διαφθορά!

Υπενθύμιση!!!  η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων φέτος θα γίνει 
αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: www.gsis.gr



Σύλλογος Συνταξιούχων της Alpha Bank
Ιπποκράτους 8, 106 79 Αθήνα. Τηλ.: 210 3604327, 210 3606071, Fax: 210 3606347, e-mail: ssalpha8@otenet.gr, www.ssalpha.gr

Πάσχα

Σ
την Καινή Διαθήκη, δεν καταγράφονται πληροφορίες σχετικά 

με τον τρόπο που τηρούσαν την εορτή της Ανάστασης τα μέλη 

της πρώτης χριστιανικής εκκλησίας. Έτσι, μεταγενέστεροι 

Χριστιανοί άρχισαν να επιχειρηματολογούν όσον αφορά τις πρακτι-

κές των πρώτων Χριστιανών. Η πρώτη «πασχάλια έριδα» σχετικά 

με τον ετήσιο εορτασμό του χριστιανικού Πάσχα, δηλαδή της Ανά-

στασης, εμφανίστηκε κατά το 2ο αιώνα. Οι εκκλησίες της Μικράς 

Ασίας ακολουθούσαν την αρχαία ιωάννεια «τεσσαρεσκαιδεκατική» 

πρακτική, τηρώντας σε ετήσια βάση το «Μυστικό Δείπνο» —ορθό-

τερα, το αναμνηστικό «Δείπνο του Κυρίου»— την ίδια ημερομηνία 

με το Πάσχα των Εβραίων. Αυτό σήμαινε ότι εορταζόταν το Πάσχα 

την ημέρα που αντιστοιχούσε στις 14 του ιουδαϊκού μήνα Νισάν, 

ανεξαρτήτως από το αν αυτή η ημέρα συνέπιπτε να είναι Κυριακή (η 

οποία ονομαζόταν τότε «Ημέρα του Ήλιου»). Οι αντίπαλοί τους επι-

χειρηματολογούσαν υπέρ της άποψης ότι η Ανάσταση θα έπρεπε να 

εορτάζεται την πρώτη Κυριακή μετά το ιουδαϊκό Πάσχα. Η διαμάχη 

συνέχισε να εντείνεται ως το δεύτερο μέρος του 2ου αιώνα, με την 

πλειονότητα των εκκλησιών να προσκολλούνται στην άποψη της 

τήρησης της Ανάστασης την Κυριακή. Εντούτοις, οι εκκλησιαστικές 

διαμάχες που αφορούσαν την ημερομηνία του εορτασμού του Πά-

σχα δεν έπαψαν κατά τους επόμενους αιώνες.

Ήδη κατά τον 2ο αιώνα η κύρια ημέρα λατρείας, μελέτης των Γρα-

φών και εορτασμού της Θείας Ευχαριστίας ήταν η Κυριακή, ως ανά-

μνηση της Ανάστασης του Χριστού. Το αναμνηστικό Δείπνο του Κυ-

ρίου, που τηρούσαν πλέον οι Χριστιανοί ακολουθώντας την εντολή 

του Ιησού, αποτελούσε εξέχον στοιχείο της κοινοτικής ζωής της 

εκκλησίας ήδη από τις ημέρες των αποστόλων. Ταυτόχρονα δε, με 

την εορτή άρχισε να τηρείται και η λεγόμενη Πασχάλια νηστεία, που 

σε κάθε τοπική εκκλησία είχε ορισμένο διάστημα ασκήσεως.

Η εορτή, στην αρχή κατά άμεσο παραλληλισμό με το ιουδαϊκό Πά-

σχα, ετελείτο κάθε έτος στις 14 του μήνα Νισάν, δίνοντας έμφαση 

στη σταυρική θυσία του Χριστού. Αυτό ήταν σε αρμονία με τα λόγια 

του αποστόλου Παύλου: «Γιατί ωσότου να έρθει ο Κύριος, πάντοτε, 

όποτε τρώτε αυτό το ψωμί και πίνετε αυτό το ποτήριο, διακηρύτ-

τετε το θάνατο του Κυρίου». Σταδιακά οι περισσότερες εκκλησίες 

θέλησαν να διακόψουν αυτό τον παραλληλισμό, μεταθέτοντας τον 

εορτασμό αρχικά την πρώτη Κυριακή μετά τη 14η Νισάν. Κάθε το-

πική εκκλησία εόρταζε με το δικό της τρόπο υπολογισμού την ημε-

ρομηνία της εορτής του Πάσχα. Όμως, καθώς γινόταν προσπάθεια 

ώστε να επιτευχθεί μια ενιαία ημερομηνία για όλες τις εκκλησίες, 

αυτό οδήγησε σε εντάσεις κάποιες τοπικές εκκλησίες ιδίως κατά 

τον 3ο αιώνα. Τελικά η Α΄ Οικουμενική σύνοδος αποφάσισε ορι-

στικά για μια κοινή ημερομηνία τέλεσης του εορτασμού του Πάσχα, 

που τηρείται μέχρι σήμερα με κάποιες παραλλαγές από τις διάφο-

ρες ομολογίες.

Λαογραφία
Το παραδοσιακό ψητό την ημέρα της 
Ανάστασης είναι το αρνί στη σούβλα.
Τα λαϊκά έθιμα κατά το σύγχρονο εορ-
τασμό της Ανάστασης στην Ελλάδα, 
περιλαμβάνουν δείπνο με κύριο φα-
γητό τη μαγειρίτσα, το βράδυ της Ανά-
στασης, το τσούγκρισμα των κόκκινων 
αβγών στο σπίτι ή έξω από την Εκκλη-
σία, το «φιλί της αγάπης» την ώρα της 
Ανάστασης, το σούβλισμα του αρνιού 
κατά την Κυριακή του Πάσχα και άλλες 
εκδηλώσεις.

Το Πάσχα ονομάζεται και Λαμπρή η Πασχαλιά, 

είναι η πιο σημαντική γιορτή του έτους στην Ελ-

λάδα. Φέτος, η Μεγάλη Παρασκευή είναι στις 

3 Μαΐου και η Κυριακή του Πάσχα στις 5 Μαΐου.

Το Πάσχα γιορτάζονται τα Πάθη, η Σταύρωση, η 

Ταφή και τελικά η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. 

Πάσχα ονομάζεται η μεγάλη γιορτή του ιουδαϊσμού 

η οποία καθιερώθηκε ως ανάμνηση της Εξόδου, 

που ελευθέρωσε τους Εβραίους από την αιγυπτια-

κή δουλεία. Μεταγενέστερα υιοθετήθηκε ως εορτα-

σμός από τους Χριστιανούς αναφορικά με το θυσια-

στικό θάνατο και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού.

Το γεγονός της απελευθέρωσης αυτής συνέβη 

με μια σειρά θεϊκών προνοιακών παρεμβάσεων, 

από τις οποίες η σημαντικότερη εκδηλώνεται 

τη νύχτα κατά την οποία θα εξολοθρεύονταν τα 

πρωτότοκα των ανθρώπων και των ζώων των 

Αιγυπτίων, ενώ τα σπίτια των Εβραίων θα προ-

στατεύονταν αφού οι πόρτες τους είχαν σημα-

δευτεί με το αίμα του αρνιού που είχαν θυσιάσει.

Έθιμα και παραδόσεις του Πάσχα 
και της Μεγάλης Εβδομάδας

ΠροeΛΕυση

O όρος Πάσχα προέρχεται από το αραμαϊκό πασ’ά 
και το εβραϊκό πέσαχ. Κάποιοι μελετητές έχουν 
προτείνει ως προέλευση του εβραϊκού όρου ξένη 
ετυμολογία, όπως η ασσυριακή πασαχού (πραύ-
νω) ή η αιγυπτιακή πασ’ (ανάμνηση) ή πεσάχ 
(πλήγμα). Ορισμένοι ερευνητές ανιχνεύουν τις 
αρχές των εορταστικών εκδηλώσεων του Πάσχα 
σε χαναανιτικές γιορτές που σχετίζονται με την 
συγκομιδή κριθαριού την άνοιξη. Άλλοι μελετη-

τές θεωρούν ότι η ρίζα του Πάσχα βρίσκεται σε 
γιορτές και ιεροτελεστίες της άνοιξης της προ-ισ-
ραηλιτικής εποχής με την έννοια των ποιμένων 
που υποβάλλουν αίτημα στο θεό για την προστα-
σία του κοπαδιού τους. Εντούτοις, αυτές οι υπο-
θέσεις δεν θεωρούνται επαρκώς τεκμηριωμένες.
Πάντως, η Βίβλος συσχετίζει το πέσαχ με το ρήμα 
πασάχ πού σημαίνει είτε χωλαίνω, είτε εκτε-
λώ τελετουργικό χορό γύρω από τη θυσία (Γ’ 
Βασ. 18:21,26), είτε, μεταφορικά, «ξεφεύγω», 
«προσπερνώ», «απαλλάσσω». Το Πάσχα, είναι η 
προσπέραση του αγγέλου του Θεού πάνω από τα 
σπίτια των Ισραηλιτών, ενώ έπληττε με θάνατο τα 
πρωτότοκα αγόρια των σπιτιών των Αιγυπτίων.
Σύμφωνα με τις Εβραϊκές Γραφές, το Πάσχα 
αποτελούσε ανάμνηση της εξόδου από την δου-
λεία της Αιγύπτου υπό την ηγεσία του Μωυσή 
μέσω θεϊκής παρέμβασης. Το Πάσχα αποτελού-
σε οικογενειακή εορτή. Εορταζόταν νύχτα, στην 
πανσέληνο της εαρινής ισημερίας, την 14η του 
μήνα Αβίβ (που ονομάστηκε Νισάν μετά την Βα-
βυλωνιακή εξορία) με προσφορά νεαρού ζώου, 

χρονιάρικου, για να ευλογηθεί από το Θεό όλο το 
κοπάδι. Το σφάγιο ήταν αρνί ή κατσίκι, αρσενικό 
και αρτιμελές (Εξ. 12:3-6), δεν έπρεπε να σπάσει 
κανένα κόκαλό του (Έξ. 12:46, Αρ. 9:12) ενώ 
το αίμα του ως ένδειξη προστασίας, το έβαζαν στην 
είσοδο κάθε σπιτιού (Εξ. 12:7,22). Οι μετέχοντες στο 
δείπνο ήταν ντυμένοι, έτοιμοι για ταξίδι (Έξ. 12:8-11).
Αυτά τα στοιχεία νομαδικής, οικογενειακής ζωής 
μας δείχνουν μια πολύ παλαιότερη προέλευση 
του Πάσχα, που θα μπορούσε να είναι η θυσία 
που ζήτησαν οι Ισραηλίτες από τον Φαραώ να 
πάνε να γιορτάσουν στην έρημο (Έξ. 3:18, 5:1 
εξ). Παρ’ όλα αυτά όμως, η έξοδος από την Αίγυ-
πτο έδωσε στο Πάσχα την οριστική του σημασία.
Το αναμνηστικό γεύμα του ιουδαϊκού Πάσχα, το 
οποίο περιλαμβάνει άζυμο ψωμί και κρασί, ονο-
μάζεται Σεντέρ. Την Μεγάλη Πέμπτη βάφουμε 
κόκκινα τ’ αβγά. Τρεις ημέρες μετά το θάνατό του 
ο Χριστός αναστήθηκε. Το Χριστιανικό Πάσχα, ή 
κοινώς Πασχαλιά ή ελληνοπρεπώς Λαμπρή, και 
ειδικότερα η Ανάσταση του Χριστού ή απλώς 
Ανάσταση, είναι η σπουδαιότερη γιορτή του 

χριστιανικού εκκλησιαστικού έτους. Γιορτά-
ζεται την πρώτη Κυριακή μετά την πανσέληνο 
που ακολουθεί την εαρινή ισημερία της 21ης 
Μαρτίου μη συμπεριλαμβανομένης, κατά το 
Ιουλιανό ημερολόγιο στην Ορθόδοξη εκκλησία 
και κατά το Γρηγοριανό στην Ρωμαιοκαθολική. 
Με τον όρο Ανάσταση αναφερόμαστε είτε στην 
εβδομάδα της Ανάστασης μέχρι το Σάββατο της 
Διακαινησίμου, είτε στην περίοδο των 50 ημερών 
που ακολουθούν την εορτή της Ανάστασης, όπου 
και η καλούμενη τελευταία ημέρα (αριθμητικά) 
Πεντηκοστή. Η εορτή της Ανάστασης του Ιησού 
Χριστού, λόγω της σπουδαιότητάς της, επηρεάζει 
το εορτολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας τόσο 40 
ημέρες πριν από αυτό (Μεγάλη Τεσσαρακοστή, 
Τριώδιο) όσο και 50 ημέρες μετά (περίοδος Πε-
ντηκοσταρίου). Οι ακολουθίες που τελούνται τότε 
έχουν αρχαιοπρέπεια (ανάγονται στους πρώτους 
αιώνες του Χριστιανισμού όπως η αφή του Αγίου 
Φωτός), κατάνυξη και λαμπρότητα, και περιγρά-
φονται λεπτομερώς στο τυπικό της Εκκλησίας.

ίστορία του 
εορτασμού 
της ανάστασης



2 Πάσχα

Εορτολόγιο 
Την ημέρα του Πάσχα, σύμφωνα με το ελληνι-
κό/ορθόδοξο εορτολόγιο, γιορτάζουν αρκετά 
ελληνικά ονόματα: ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ο ΑΝΕ-
ΣΤΗΣ, ο ΛΑΜΠΡΟΣ, η ΠΑΣΧΑΛΙΝΑ και ο ΠΑ-
ΣΧΑΛΗΣ, ο ΣΤΑΣΙΝΟΣ. 
 

Οι κυριότερες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας 
αντιπροσωπεύουν και μία από τις ημέρες 

που πέρασε ο Ιησούς στην Ιερουσαλήμ κατά τον 
εορτασμό του εβραϊκού από την ημέρα της εισό-
δου του στην πόλη των Ιεροσολύμων μέχρι την 
Ανάσταση του.
Η Κυριακή των Βαΐων που είναι και η τελευταία 
της Σαρακοστής εορτάζει την είσοδο του Χρι-
στού πάνω σε ένα γαϊδουράκι στην Ιερουσαλήμ 
και την υποδοχή του από τους κατοίκους της με 
κλαδιά από φοινικιές, τα βάγια. Την Κυριακή των 
Βαΐων μετά τη λειτουργία μοιράζονται βάγια και 
μικροί σταυροί φτιαγμένοι από φύλλα φοινικιάς.
Η Μεγάλη Δευτέρα είναι αφιερωμένη στον Ιω-
σήφ τον πιο αγαπητό υιό του Ιακώβ, τον οποίο 
πούλησαν τα αδέρφια του σε εμπόρους από την 
Αίγυπτο. Ο Ιωσήφ έχει μεγάλη σχέση με το Πά-
σχα γιατί αυτός έφερε το Λαό του Ισραήλ στην 
Αίγυπτο, οπού και έμειναν αιχμαλωτισμένοι μέ-
χρι την εποχή που ο Μωυσής με τη βοήθεια του 
Θεού τους πήρε από την Αίγυπτο για να τους φέ-
ρει στη Γη Χαναάν. Το εβραϊκό Πάσχα γιορτάζει 
το πέρασμα του Αγγέλου που στάλθηκε από το 
Θεό για να θανάτωση όλα τα πρωτότοκα παιδιά 
των Αιγυπτίων χωρίς να πειράξει τα παιδιά 

των Ισραηλιτών που είχαν σημαδέψει τις πόρ-
τες των σπιτιών τους με αίμα αρνιού. Την ίδια 
ημέρα διαβάζεται στην εκκλησία και η παραβολή 
της καταραμένης συκιάς από το Ευαγγέλιο του 
Ματθαίου. Τη Μεγάλη Δευτέρα ξεκινούν πολλοί 
τη νηστεία της Μεγάλης Εβδομάδας μέχρι να κοι-
νωνήσουν το Μεγάλο Σάββατο.
Τη Μεγάλη Τρίτη διαβάζεται η παραβολή των 
δέκα Παρθένων που όταν άκουσαν το «ιδού ο 
Νυμφίος έρχεται» έτρεξαν να συναντήσουν τον 
Νυμφίο, όμως οι πέντε από αυτές, οι Μωρές, 
είχαν αποκοιμηθεί και αργοπόρησαν να βάλουν 
λάδι στα φανάρια τους, έτσι τελικά δεν μπόρε-
σαν να πάνε στο Γάμο. Το δίδαγμα αυτής της 
παραβολής είναι ότι οι άνθρωποι πρέπει να είναι 
πάντα έτοιμοι για τη βασιλεία των ουρανών. Η 
παραβολή του πλούσιου άρχοντα και των τριών 
υπηρετών του και ο τρόπος που διαχειρίστηκαν 
τα χρήματα που τους άφησε διδάσκουν την αγα-
θοεργία που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι. Το 
βράδυ ψάλεται το τροπάριο της Κασσιανής.
Τη Μεγάλη Τετάρτη διαβάζεται το Μύρωμα του 
Ιησού από την αμαρτωλή, όπου ο Χριστός μιλά-
ει ήδη για τον επερχόμενο θάνατό του λέγοντας 
στους μαθητές του ότι η γυναίκα τον μύρωσε για 
να τον προετοιμάσει για την ταφή του. Στη λει-
τουργία ψάλεται ο Ευχέλαιος.
Τη Μεγάλη Πέμπτη το Θείο Δράμα προχωρεί 
προς την αποκορύφωσή του, καθώς την ημέρα 
αυτή γίνεται ο Μυστικός Δείπνος όπου ο Ιησούς 
κοινωνεί τους μαθητές του δίνοντας τους από 
ένα κομμάτι ψωμί που συμβολίζει το σώμα του 
και κρασί που συμβολίζει το αίμα του. Από αυ-
τήν την πρώτη κοινωνία των μαθητών ξεκινά το 

μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Το ίδιο βράδυ ο 
Ιησούς γυρνώντας στους μαθητές τους λέει ότι 
κάποιος από αυτούς θα τον προδώσει, ο Ιούδας 
φεύγει για να ετοιμάσει την προδοσία του κι ο Ιη-
σούς συλλαμβάνεται στον κήπο της Γεσθημανής 
όπου έχει πάει για να προσευχηθεί με τους μα-
θητές του. Το βράδυ ψέλνονται τα Δώδεκα Ευαγ-
γέλια και στην εκκλησία περιφέρεται ο Σταυρός 
με τον Ιησού.
Σημείωση: Η αναζήτηση του Αγίου Δισκοπότηρου 
με το οποίο ο Ιησούς ευλόγησε και έδωσε να πι-
ουν κρασί οι μαθητές του, έγινε για τους δυτικούς 
και ειδικά για τους σταυροφόρους ένας θρύλος 
και μια από τις δικαιολογίες τους για τις εκστρα-
τείες τους για την απελευθέρωση των Αγίων τό-
πων από τους Άραβες.
Η μεγάλη γιορτή του Πάσχα ξεκινά τη Μεγάλη 
Παρασκευή που συμβολίζει τα συμβάντα της 
δίκης του Ιησού από τον Πόντιο Πιλάτο, τη μαρ-
τυρική πορεία Του προς τον Γολγοθά, την Σταύ-
ρωση του και τελικά την Ταφή του. Ο Επιτάφιος 
βρίσκεται στην εκκλησία στολισμένος με ανοιξι-
άτικα λουλούδια. Μετά το τέλος της Λειτουργίας 
κάθε ενορία γυρνά τον επιτάφιο στην περιφέρεια 
της και σε μερικές εκκλησίες απλώς περιφέρεται 
γύρω από την εκκλησία. Ήδη σε πολλές περιοχές 
της Ελλάδας τα πρώτα πυροτεχνήματα εμφανίζο-
νται την βραδιά του επιτάφιου. 
Το Μεγάλο Σάββατο είναι η γιορτή της Ανά-
στασης, σε πολλές εκκλησίες με την πρωινή 
λειτουργία της πρώτης Ανάστασης πέφτουν και 
πολλά πυροτεχνήματα, η μεγάλη λειτουργία της 
Ανάστασης και το αποκορύφωμα γίνεται τα μεσά-
νυχτα, ο κόσμος πηγαίνει στην εκκλησία αργά το 

βράδυ μεταφέροντας μαζί λαμπάδες και κεριά. Τα 
μεσάνυχτα τα φώτα της εκκλησίας σβήνουν και ο 
ιερέας ψάλει το Δεύτε Λάβετε Φώς (Το Άγιο Φώς 
κάθε χρόνο φτάνει με ειδική πτήση της Ολυμπια-
κής από τα Ιεροσόλυμα και μοιράζεται σε όλες τις 
εκκλησίες της Ελλάδας). Μετά ακολουθεί το Ανα-
στάσιμο Ευαγγέλιο, συνήθως στο προαύλιο της 
εκκλησίας και ο Ιερέας σηματοδοτεί την Ανάστα-
ση του Χριστού ψάλλοντας το Χριστός Ανέστη. Ο 
κόσμος σπάει κόκκινα αβγά και εύχεται Χριστός 
Ανέστη, φωτοβολίδες και πυροτεχνήματα φωτί-
ζουν τον ουρανό. Κατά την επιστροφή στο σπίτι 
πολλοί φτιάχνουν ένα σταυρό πάνω από την 
πόρτα με την αιθάλη του κεριού. Το τραπέζι είναι 
στρωμένο με την παραδοσιακή μαγειρίτσα, κόκκι-
να αβγά και πασχαλιάτικες λιχουδιές.
Η Κυριακή του Πάσχα είναι η μεγάλη γιορτή της 
Λαμπρής, από νωρίς το πρωί ο παραδοσιακός 
οβελίας ψήνεται στη σούβλα ενώ γύρω από το 
εορταστικό τραπέζι γλεντούν οικογένεια και φί-
λοι με τραγούδια και χορό.

Κεντρική Ελλάδα
Στην Αράχοβα, ανήμερα του Πάσχα ξεκινάει 
η περιφορά της Εικόνας του Αγίου Γεωργί-
ου την οποία συνοδεύουν περί τα 500 άτομα 
ντυμένα με παραδοσιακές φορεσιές. Την επο-
μένη πραγματοποιείται αγώνας δρόμου των 
γερόντων (ανηφορικός δρόμος), οι οποίοι ξε-
κινούν από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου 
και φτάνουν στο λόφο. Ακολουθούν χορευτικά 
συγκροτήματα και το απόγευμα χορεύουν γυ-
ναικείοι χορευτικοί σύλλογοι. Οι εκδηλώσεις 
συνεχίζονται με κλέφτικα αγωνίσματα, όπως 
το σήκωμα της πέτρας.
Στη Λιβαδειά, το πιο χαρακτηριστικό έθιμο της 
πόλης, είναι το γνωστό «Πάσχα της Λιβαδει-
άς», με τους νέους της πόλης να συμμετέχουν 
στο έθιμο του «λάκκου». Μετά την Ανάσταση 
και πριν ξημερώσει οι κάτοικοι ετοιμάζουν τη 
φωτιά. Ένας, κάνοντας το σταυρό του, βάζει 
φωτιά στο σωρό με τη λαμπάδα της Αναστά-
σεως. Με ραντίσματα νερού και συχνό χτύπημα 
με ένα μακρύ ξύλο, η θράκα είναι έτοιμη για 
να ψηθούν τα αρνιά. Το γλέντι διαρκεί μέχρι το 
απόγευμα και συμπληρώνεται με τη συμμετοχή 

παραδοσιακών χορευτικών συγκροτημάτων 
και την καύση πυροτεχνημάτων.
Στο Αιτωλικό, τη Μ. Παρασκευή πολλοί προ-
σκυνητές επισκέπτονται το ναό της Κοιμήσεως 
της Θεοτόκου, όπου βρίσκεται ο Επιτάφιος, 
ιστορικό κειμήλιο του 13ου-14ου αιώνα. Την 
Κυριακή του Πάσχα κάθε γειτονιά, είναι μία 
μεγάλη υπαίθρια ψησταριά, όπου ο χορός και 
το τραγούδι έχουν τον πρώτο λόγο, ενώ προ-
σφέρονται κρασί και παραδοσιακοί μεζέδες 
δωρεάν.
Στη Ναύπακτο, το βράδυ της Μ. Παρασκευής, 
πλήθος κόσμου, ντόπιοι και επισκέπτες, ακο-
λουθούν την περιφορά του Επιταφίου, σχη-
ματίζοντας πομπές, οι οποίες διέρχονται από 
το λιμάνι, όπου είναι αναμμένες δάδες ειδικά 
τοποθετημένες στις τάπες του Κάστρου, γύρω 
από το λιμάνι. Στο μέσον της εισόδου του λι-
μανιού οι δάδες σχηματίζουν μεγάλο σταυρό, 
που φωταγωγεί ολόκληρο το λιμάνι παρουσι-
άζοντας μία φαντασμαγορική εικόνα. Το έθιμο 
συνδυάζει τη θρησκευτική μυσταγωγία με την 
ηρωική προσπάθεια του μπουρλοτιέρη Ανεμο-
γιάννη να πυρπολήσει τη τουρκική ναυαρχίδα 
στο χώρο αυτό.

Ξεχωριστά έθιμα του Πάσχα στην Ελλάδα
Από τη Ρόδο ως την Κέρκυρα και από την Κρήτη ως τη Θράκη κάθε γωνιά της Ελλάδας γιορτάζει το 
Πάσχα με το δικό της μοναδικό τρόπο. Έθιμα και παραδόσεις ζωντανεύουν και πάλι στην πλουσιότερη, 
σε λαογραφικές εκδηλώσεις, γιορτή της χριστιανοσύνης.

Νότια Ελλάδα
Στο Λεωνίδιο, το βράδυ της Ανάστασης ο ου-
ρανός γεμίζει με φωτεινά αερόστατα, τα οποία 
ανυψώνονται από τους πιστούς κάθε ενορίας. 
Τα αερόστατα άρχισαν να κατασκευάζονται στο 
χωριό στα τέλη του 19ου αιώνα και οι Λεω-
νιδιώτες συνεχίζουν να τα φτιάχνουν μέχρι 
σήμερα. Το έθιμο έχει τις ρίζες του σε ντόπιους 
ναυτικούς που γυρίζοντας τον κόσμο, εντυ-
πωσιάστηκαν από αντίστοιχο έθιμο ασιατικής 
χώρας και στη συνέχεια το μετέφεραν στην 
πατρίδα τους. «Πεντακόσια περίπου αερόστατα 
κατασκευάζονται κάθε Πάσχα στο χωριό από 
τις πέντε ενορίες. Βέβαια, κάποια από αυτά δεν 
καταφέρνουν να ανάψουν και τότε ακολουθούν 
πειράγματα από τους άλλους ενορίτες. Το ίδιο 
γίνεται και αν κάποιο αερόστατο πάρει φωτιά 
και καεί στον αέρα, γιατί αυτό σημαίνει ότι η 
κατασκευή του δεν ήταν και τόσο πετυχημένη» 
εξηγεί ο κ. Μανώλης Ρεντούλης, υπεύθυνος 
στο γραφείο τύπου του δήμου.
Η Μόνη Έμβασις στο κάστρο των λουλουδιών 
μας οδηγεί σε ένα υπέροχο ταξίδι στο χώρο 
και στο χρόνο. Οι καστρόπορτες, τα στενά λι-
θόστρωτα σοκάκια, οι καμάρες, τα πετρόκτιστα 
σπίτια και οι βυζαντινές εκκλησιές, συνωμο-
τούν γλυκά για να σαγηνεύσουν τους επισκέ-
πτες της Μονεμβασιάς.

Το σοκάκι «της μέσης» όπως ονομαζόταν τα 
βυζαντινά χρόνια το κεντρικό καλντερίμι, ακο-
λουθεί ο Επιτάφιος φτάνοντας έως την πύλη 
της εισόδου και περνώντας μέσα από τα στενά 
της όμορφης καστροπολιτείας, που φωτίζονται 
με το αμυδρό φως των φαναριών. Οι πιστοί 
με τα κεριά ακολουθούν, δημιουργώντας μία 
ατμόσφαιρα κατάνυξης, καθώς ο Επιτάφιος 
πάει προς την Χρυσαφίτισσα και από εκεί στον 
Ελκόμενο Χριστό. Οι λαμπάδες λαμπυρίζουν το 
βράδυ της Ανάστασης, περιμένοντας το Χρι-
στός Ανέστη, ενώ την Κυριακή του Πάσχα, μετά 
την ακολουθία της Αγάπης, καίγεται στην πλα-
τεία της μαγευτικής καστροπολιτείας ο Ιούδας!

Βόρεια Ελλάδα
Στις Μέτρες της Θράκης, τα παιδιά φτιά-
χνουν το ομοίωμα του Ιούδα και το περι-
φέρουν στα σπίτια, ζητώντας κλαδιά για να 
τον κάψουν την επομένη στον Επιτάφιο. Τη 
Μεγάλη Παρασκευή η πομπή του Επιταφί-
ου σταματά έξω από ένα παρεκκλήσι, εκεί 
όπου βρίσκεται έτοιμη η φωτιά για να καεί 
ο Ιούδας. Τη στιγμή που ο ιερέας διαβάζει 
το Ευαγγέλιο ανάβουν τη φωτιά και καίνε το 
ομοίωμα. Αργότερα θα πάρουν μια χούφτα 
από εκείνη τη στάχτη και θα τη ρίξουν στα 
μνήματα.
Στο Λιτόχωρο Πιερίας τη Μ. Πέμπτη το βρά-
δυ στολίζονται οι επιτάφιοι που φτιάχνονται 
από ανύπαντρες κοπέλες, οι οποίες όλη 
την Σαρακοστή φτιάχνουν λουλούδια από 
ύφασμα. Τη Μ. Παρασκευή το βράδυ γίνεται 
στο παζάρι η συνάντηση των Επιταφίων που 
συνοδεύονται από χορωδίες Λιτοχωριτών. 
Με ένα κόκκινο πανί, που συμβολίζει το 
αίμα του Χριστού, απλωμένο στο μπαλκόνι 
ή το παράθυρο, ξεκινούν τη Μεγάλη Πέμπτη 
οι προετοιμασίες για τη βραδιά της Ανάστα-
σης, ενώ την ίδια ημέρα οι νοικοκυρές βά-
φουν τα κόκκινα αβγά.
Παλαιότερα στη Μακεδονία η νοικοκυρά 
έβαζε το πρώτο αβγό στο εικονοστάσι, από 
όπου το έβγαζε με την πυροστιά μόνο όταν 
έβρεχε ή άστραφτε, για να «ξορκίσει» το 
χαλάζι και τις πλημμύρες. Σε κάποια χωριά 
της Μακεδονίας, όπως οι Ελευθερές, μέχρι 
πριν από λίγα χρόνια σημάδευαν το κεφά-
λι και την πλάτη των μικρών αρνιών με τη 
μπογιά που είχε χρησιμοποιηθεί για το βά-
ψιμο τον αβγών. Όσο το κόκκινο πανί ήταν 
κρεμασμένο στο μπαλκόνι ή το παράθυρο, 
οι γυναίκες δεν έπλεναν ούτε και άπλωναν 
ρούχα, γιατί το θεωρούσαν κακό σημάδι, 

ενώ τα πρώτα αβγά που έβαφαν τα έστελ-
ναν μαζί με τσουρέκια στα πεθερικά τους.
Ανάμεσα σε ουρανό και γη οι επιβλητικοί 
βράχοι των Μετεώρων αιχμαλωτίζουν το 
μάτι και την ψυχή με τη μεγαλοπρέπειά 
τους. Μοναδικό στολίδι τα μοναστήρια στις 
κορφές τους. Στη μεγαλύτερη μοναστηρι-
ακή πολιτεία μετά το Άγιον Όρος, το τελε-
τουργικό της Μεγάλης Εβδομάδας στα έξι 
μοναστήρια που λειτουργούν, ακολουθείται 
με κατάνυξη. Ο Επιτάφιος περιφέρεται στις 
κορφές των βράχων, γύρω από τις μονές 
σε μία ιδιαίτερα κατανυκτική ατμόσφαιρα, 
ενώ η Ανάσταση που γίνεται ήσυχα στα μο-
ναστήρια, αποκτά ένα ιδιαίτερο νόημα. Την 
ημέρα του Πάσχα η Ακολουθία της Αγάπης 
στο Καστράκι κοντά στην Καλαμπάκα γίνε-
ται στην Εκκλησία της Παναγίας, στη βάση 
ενός βράχου. Στη συνέχεια όλοι μαζί ανε-
βαίνουν στο βράχο «Σημαίνει ο Θεός» και 
αρχίζουν τα πασχαλινά τραγούδια, ενώ μετά 
από λίγο καταλήγουν στην πλατεία του χω-
ριού όπου θα ξεκινήσει το γλέντι. Τη Δεύ-
τερη μέρα του Πάσχα οι μοναχοί βγάζουν 
από τα μοναστήρια τα λείψανα των Αγίων 
και με ευλάβεια και τελετουργικό τρόπο τα 
παραδίδουν στους κατοίκους στο Καστράκι, 
οι οποίοι θα τα λιτανεύσουν και θα τα κρα-
τήσουν έως την Κυριακή του Θωμά.
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Επανυπολογισμό όλων των συντάξεων 
ανακοίνωσε ο Γ. Βρούτσης

Τα μεταρρυθμιστικά βήματα που θα γίνουν 
στον τομέα του υπουργείου Εργασίας και 
Ασφάλισης, περιέγραψε ο αρμόδιος υπουρ-
γός Ιωάννης Βρούτσης, μιλώντας στη Βουλή 
στη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου.
«Ως υπουργείο έχουμε πολλές φορές πει ότι 
το 2013 είναι έτος νοικοκυρέματος. Προχω-
ράμε, για πρώτη φορά, σε μεταρρυθμιστικά 
βήματα, που θα αλλάξουν όχι μόνο την εικόνα 
αλλά και τη ζοφερή πραγματικότητα για τον 
ελληνικό λαό» είπε ο κ. Βρούτσης.
Ο υπουργός υπογράμμισε ότι, για πρώτη 
φορά, καθιερώνεται η καθολική αυτοπρό-
σωπη απογραφή σε όλα τα ταμεία, η οποία 
ολοκληρώνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 
2013 και τα ταμεία θα εκκαθαριστούν από 
κάθε παραβατικότητα. Είπε επίσης ότι, από 
1ης Μαρτίου 2013, μπαίνει σε εφαρμογή το 
σύστημα «Αριάδνη» για την online σύνδεση 
των ληξιαρχείων με δημογραφικά στοιχεία 
σε κρίσιμες και νευραλγικές υπηρεσίες του 
κράτους. Ο κ. Βρούτσης, αναφερόμενος στις 
προσπάθειες αναζήτησης καταχρηστικών συ-
ντάξεων, διατύπωσε την εκτίμηση ότι το απο-
τέλεσμα του ελέγχου θα δείξει περισσότερες 
από 50.000 καταχρηστικές συντάξεις και το 
υπουργείο είναι αποφασισμένο να αναζητή-
σει όλα αυτά τα χρήματα. 
Για την ηλεκτρονική ψηφιακή βάση συντάξε-
ων και συνταξιούχων, ο υπουργός είπε πως 
η δημιουργία της έγινε χωρίς να ξοδευτεί 
ένα ευρώ, με την υποστήριξη των εργαζο-
μένων της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ) και των 
ασφαλιστικών ταμείων και η χώρα έχει, πλέ-
ον, ένα σύγχρονο ασφαλιστικό σύστημα. Οι 
πρώτες θετικές επιπτώσεις της λειτουργίας 
της ψηφιακής βάσης είναι πως το υπουργείο 
ανακάλυψε ότι δύο νόμοι, του 2010 και του 
2011, για την περικοπή συντάξεων, δεν είχαν 
εφαρμοστεί και, πλέον, από τον Απρίλιο κιό-
λας, θα εφαρμοστεί ο επανυπολογισμός όλων 
των συντάξεων στη βάση των νόμων που 
έχουν ψηφιστεί. 
Ταυτόχρονα, με τη μετατροπή της ΗΔΙΚΑ σε 
ενιαία βάση ελέγχου και πληρωμής των συ-
ντάξεων θα παταχθεί η φοροδιαφυγή, αφού 
η φορολογητέα ύλη θα εντοπίζεται αυτόματα 
και το όφελος αναμένεται να φτάσει τα 100 
εκατ. ευρώ. Με τον σχεδιασμό του υπουρ-
γείου, τα κύρια και επικουρικά ταμεία δεν 
θα χρειάζεται να στέλνουν βεβαιώσεις στους 
ασφαλισμένους, αλλά αυτές θα αποτυπώνο-
νται κατευθείαν στις φορολογικές δηλώσεις 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Όπως, εξάλλου, 
ανακοίνωσε ο υπουργός, μετά από πολλές 
αναβολές, από τον Φεβρουάριο του 2013 η 
περιοδική αναλυτική δήλωση του ΙΚΑ θα 
υποβάλλεται με την πληρωμή της μισθοδο-
σίας, με στόχο το μπλοκάρισμα των φαινο-
μένων της εισφοροδιαφυγής. Ο κ. Βρούτσης 
αναφέρθηκε και στην ενίσχυση της υπηρεσί-
ας για τη χορήγηση του εφάπαξ, σημειώνο-
ντας ότι με την καταβολή της δόσης δόθηκαν 
ήδη 100 εκατ. ευρώ για εφάπαξ. 
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Η ανταπόκριση των πολιτών, 
οι οποίοι έβγαλαν εμβάσμα-
τα στο εξωτερικό την τριετία 
2009-2011 (τα ποσά δεν κα-
λύπτονται από τα δηλωθέντα 
εισοδήματά τους) στο... κάλε-
σμα της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων 
να υποβάλουν συμπληρωμα-
τικές δηλώσεις δεν ικανοποιεί 
το οικονομικό επιτελείο. 
Από τους 25.000 φορολογούμενους 
που έλαβαν ειδοποίηση από την ΓΓΠΣ 
μέχρι και την Παρασκευή υπέβαλαν 
δηλώσεις κάτι παραπάνω από 5.000. 
Δηλαδή μόλις ο ένας στους 5. Ποινή 
έως 45% Στο υπουργείο Οικονομικών 
δεν θα τους περιμένουν για πολύ. Η 
καταληκτική ημερομηνία, σύμφωνα 
με πληροφορίες, είναι η 15η Φε-

βρουαρίου. Όσοι φορολογούμενοι δεν 
μπουν στον κόπο να δικαιολογήσουν 
τα «παχυλά» εμβάσματα, θα λάβουν... 
ραβασάκια από την εφορία, με τα 
οποία θα καλούνται να πληρώσουν 
φόρο με συντελεστή έως και 45% για 
τα «ακάλυπτα» ποσά.
Πάντως ήδη η διαδικασία έχει τραβή-
ξει σε μάκρος και ακόμη δεν έχουν 
μπει έσοδα στα ταμεία του Δημοσίου.

Σιγή ιχθύος για 
τα εμβάσματα

Ο Ι. Στουρνάρας για τους πολλαπλασιαστές 
και την ελληνική προσαρμογή

Δεν υπάρχουν νέα μέτρα, νέοι φόροι και μειώσεις μισθών. Η κυβέρνηση απο-
κλείει κατηγορηματικά την επιβολή νέων μέτρων για περαιτέρω μείωση μισθών 
και συντάξεων, αλλά και νέους φόρους. Ταυτόχρονα δηλώνει σίγουρη ότι «πάμε 
σε νέο «κούρεμα» στη βάση των αποφάσεων του Eurogroup του περασμένου 
Δεκεμβρίου γιατί θα εξασφαλιστούν πρωτογενή πλεονάσματα νωρίτερα και από 
τους στόχους που έχουν τεθεί». 
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EUROSTAT: Το χαμηλότερο 
ποσοστό πληθωρισμού στην Ε.Ε. 

εμφάνισε η Ελλάδα

Το χαμηλότερο ποσοστό πληθωρισμού (0,3%) 
στην ΕΕ εμφάνισε η Ελλάδα τον Δεκέμβριο, 
σημειώνοντας μείωση σε σχέση με τον Νοέμ-
βριο (0,4%), σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat 
που δόθηκαν στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες. 

πλήρες κείμενο 

ΤΟ κράΤΟΣ θά δΙάΣώζΕΙ ΤΙΣ άΣφάλΙΣΤΙκΕΣ
Αλλάζει το καθεστώς λειτουργίας της 
ιδιωτικής ασφάλισης με τροπολογία του 
υπουργείου Οικονομικών, η οποία δίνει 
τη δυνατότητα να διασωθεί, ασφαλιστική 
εταιρεία με την έκδοση προνομιούχων 
μετοχών κατά τα πρότυπα που έχουν ακο-
λουθηθεί και για τις τράπεζες. «Οι προνο-
μιούχες μετοχές παρέχουν στο ελληνικό 
Δημόσιο το δικαίωμα συμμετοχής στο 
διοικητικό συμβούλιο, μέσω εκπροσώπου 
του», όπως σημειώνεται στο σχετικό άρ-
θρο. To άρθρο ένα του Νόμου 3723/3008 

αναφέρεται στην έκδοση προνομιούχων 
μετοχών από τις τράπεζες, ενώ στο μεταξύ 
αυστηρές ποινές προβλέπει διάταξη για τα 
ανασφάλιστα αυτοκίνητα που περιλαμβά-
νεται στο σχέδιο νόμου του υπουργείου 
Οικονομικών με τίτλο «Επενδυτικά εργα-
λεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και 
άλλες διατάξεις».
Το σχέδιο νόμου είχε αναρτηθεί στο 
opevgov.gr για δημόσια διαβούλευση 
μέχρι τις 5 Φεβρουαρίου 2013 και υπο-
γραμμίζεται ότι «η υποχρέωση ασφάλισης 

υφίσταται διαρκώς από τη χορήγηση της 
αδείας κυκλοφορίας, χωρίς να εξαρτάται 
από την εν τοις πράγμασι κίνηση ή η λει-
τουργία του αυτοκινήτου».
Σε περίπτωση κυκλοφορίας οχήματος, 
χωρίς ασφαλιστική κάλυψη επιβάλλονται 
οι παρακάτω κυρώσεις: Αφαίρεση της 
άδειας ικανότητας οδηγού και της άδει-
ας κυκλοφορίας μετά των πινακίδων του 
οχήματος για δέκα ημέρες. Επί προκλήσε-
ως ατυχήματος από όχημα αφαίρεση πι-
νακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο 

χρόνια και επί υποτροπής για τρία χρόνια. 
Για την επιστροφή των πινακίδων και της 
άδειας κυκλοφορίας απαιτείται η προσκό-
μιση του σήματος ασφάλισης.
Χρηματικό πρόστιμο, το οποίο βεβαιώνε-
ται με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, υπέρ 
του Επικουρικού Κεφαλαίου ίσο με 1.000 
ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά 
Δημόσιας Χρήσης, 500 ευρώ για τα επι-
βατηγά και άλλα οχήματα κάθε φύσης και 
250 ευρώ για τα δίκυκλα.

Πηγή: www.kerdos.gr

Όχι μόνο το αν έχουν πληρωθεί τα τέλη 
κυκλοφορίας, αλλά και αν έχει περάσει 
το όχημα έλεγχο ΚΤΕΟ θα διαπιστώ-
νουν με ηλεκτρονικά μέσα τα περιπο-
λικά της Ελληνικής Αστυνομίας. Όπως 
έχει γράψει το Capital.gr σύντομα τα 
περιπολικά της ΕΛΑΣ θα εφοδιαστούν 
με ειδικό λογισμικό το οποίο θα επι-
τρέπει στο τερματικό που διαθέτουν να 

ελέγχει με ασύρματο τρόπο αν έχουν 
καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας κάθε 
οχήματος. Σύμφωνα με τους σχεδια-
σμούς του ΥΠΟΙΚ ο έλεγχος θα γίνεται 
και για τον έλεγχο ΚΤΕΟ του οχήματος 
καθώς και για το αν είναι ανασφάλιστο.
Στον ιδιοκτήτη όποιου οχήματος εντο-
πίζεται να μην «είναι εντάξει» θα επι-
βάλλονται τσουχτερά πρόστιμα (έως 

και 1.000) ευρώ αν θα αφαιρούνται επί 
τόπου άδεια και πινακίδες κυκλοφορί-
ας. Να σημειωθεί ότι λόγω της κρίσης 
περίπου 1 εκατ. οχήματα κυκλοφορούν 
ανασφάλιστα, ενώ μεγάλος είναι και ο 
αριθμός αυτών που δεν περνούν τον 
υποχρεωτικό ανά διετία έλεγχο ΚΤΕΟ.

Πηγή: www.kerdos.gr

ONLiNE δΙάΣΤάυρώΣΕΙΣ κάΙ ΓΙά κΤΕΟ 

Συντακτική Επιτροπή:
Γιάννης Ιορδανίδης
Ντίνα Αναργύρου

Επιμέλεια:
Δέσποινα Παρσά

Τα Newsletter αποστέλλονται
με e-mail και αναρτώνται στο
www.ssalpha.gr.
Επίσης θα δημοσιεύονται 
κάθε δίμηνο στην εφημερίδα 
του Συλλόγου
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Η Ισλανδία κατάφερε να υπερβεί με επι-
τυχία την κρίση, επειδή την αντιμετώπι-
σε με εντελώς διαφορετικό τρόπο από 
ό, τι οι χώρες της ευρωζώνης. «Αφή-
σαμε τις τράπεζες να χρεοκοπήσουν» 
λέει στην DeutscheWelle o πρόεδρος 
Όλαφουρ Γκρίμσον. Ένα από τα πρώτα 
θύματα της χρηματοπιστωτικής κρίσης 
του 2008 ήταν η Ισλανδία. Πολλοί υπο-
στηρίζουν ότι η κατάσταση της τότε ήταν 
χειρότερη και από εκείνη της Ελλάδας. 
Σήμερα, όμως, η χώρα μπορεί να σταθεί 
στα πόδια της. Η οικονομία αναπτύσσε-
ται με ικανοποιητικούς ρυθμούς και η 
ανεργία μειώνεται.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ισλανδίας 
Ολ. Γκρίμσον, η ανάκαμψη οφείλεται 
στο γεγονός ότι οι Ισλανδοί αντιμετώ-
πισαν με εντελώς διαφορετικό τρόπο 

την κρίση σε σχέση με τις χώρες της 
ευρωζώνης. Και όπως επισήμανε στην 
DW ο πρόεδρος Όλ. Γκρίμσον: «Κατ` 
αρχήν διαπιστώσαμε νωρίς πως δεν 
πρόκειται μόνο για μια χρηματοπιστω-
τική και οικονομική κρίση, αλλά για μια 
βαθιά πολιτική και κοινωνική κρίση. 
Και αυτό μας οδήγησε σε μεταρρυθμί-
σεις στα εν λόγω πεδία. Επιδιώξαμε να 
αποδώσουμε δικαιοσύνη και παράλ-
ληλα να αλλάξουμε τους μηχανισμούς 
λήψης αποφάσεων. Ο δεύτερος λόγος 
της επιτυχίας είναι ότι δεν τηρήσαμε τις 
δυτικές συνταγές για την αντιμετώπιση 
της κρίσης».
Με λίγα λόγια η Ισλανδία δεν έκανε τί-
ποτε για να διασώσει τις τράπεζές της, 
όπως τονίζει ο Όλ. Γκρίμσον, εξηγώντας 
τους λόγους. «Αφήσαμε τις τράπεζες 

να χρεοκοπήσουν. Διερωτήθηκα πολ-
λές φορές γιατί να αντιμετωπίζουμε τις 
τράπεζες σαν να είναι οι Άγιοι Τόποι της 
οικονομίας. Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει 
τις τράπεζες από άλλες επιχειρήσεις; Οι 
τράπεζες είναι μεγάλες ιδιωτικές επι-
χειρήσεις και όταν διαπράττουν μεγά-
λα λάθη θα πρέπει να χρεοκοπούν. Σε 
διαφορετική περίπτωση τους δημιουρ-
γούμε την εντύπωση πως μπορούν να 
παίρνουν μεγάλα ρίσκα χωρίς ευθύνη. 
Δεν γίνεται όταν έχουν επιτυχία να ση-
μειώνουν μεγάλα κέρδη και όταν απο-
τυγχάνουν να καλείται ο φορολογού-
μενος να πληρώσει τον λογαριασμό», 
εξηγεί ο Ισλανδός πρόεδρος.

Πηγή: www.imerisia.gr

ΙΣλάΝδΙά: 
 «ΠΕΤυχάμΕ ΕΠΕΙδή δΕΝ άκΟλΟυθήΣάμΕ ΤΙΣ ΕυρώΣυΝΤάΓΕΣ» 

ΕcOfiN:  
«ΠράΣΙΝΟ φώΣ» ΓΙά φΟρΟ ΣΤΙΣ  

χρήμάΤΟΟΙκΟΝΟμΙκΕΣ ΣυΝάλλάΓΕΣ 
ΣΕ 11 χώρΕΣ ΤήΣ ΕΕ

«Πράσινο φως» για την 
επιβολή φόρου επί των 
χρηματοοικονομικών 
συναλλαγών, γνωστού 
και ως «φόρου Τόμπιν» 
έδωσε στη Γερμανία, τη 
Γαλλία, την Ελλάδα και 
ακόμη οκτώ κράτη μέλη 
της ευρωζώνης, το Συμ-
βούλιο υπουργών Οικο-
νομικών της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης (Ecofin).
Η έγκριση ανοίγει το 
δρόμο για την επιβο-
λή του συγκεκριμένου 
φόρου επί των συναλ-
λαγών, στη Γερμανία, τη 
Γαλλία, την Ιταλία, την 
Ισπανία, την Αυστρία, την 

Πορτογαλία, το Βέλγιο, 
την Εσθονία, την Ελλά-
δα, τη Σλοβακία και την 
Σλοβενία.
«Η απόφαση για τον 
φόρο επί των χρηματο-
οικονομικών συναλλα-
γών, μέσω διευρυμένης 
συνεργασίας, ελήφθη» 
ανέφερε αξιωματούχος, 
ο οποίος ήταν παρών στη 
συνεδρίαση των υπουρ-
γών Οικονομικών. Κατά 
την ψηφοφορία απείχαν 
η Βρετανία, το Λουξεμ-
βούργο, η Τσεχία και η 
Μάλτα, σύμφωνα με τον 
ίδιο αξιωματούχο.

Πηγή: www.kerdos.gr
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Τα μισά από τα νέα μέτρα για το 2013 και το 
2014 αφορούν σε περικοπή μισθών και συ-
ντάξεων. Αυτό αναφέρει το Παρατηρητήριο 
του ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνο-
μοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ). 
Ειδικότερα, από τα περίπου 13,5 δισ. ευρώ, 
των μέτρων που έχει συμφωνήσει η ελλη-
νική κυβέρνηση με την τρόικα, αναμένεται 
να εξοικονομηθούν 5,2 δισ. ευρώ από συ-
ντάξεις και 1,4 δισ. ευρώ από μισθούς. Τον 
κύριο όγκος των μέτρων θα λάβει χώρα το 
2013, οπότε έχει προγραμματιστεί να γίνει η 
περικοπή των 4,7 δισ. ευρώ από τα 5,2 που 
αφορούν συνταξιοδοτικές δαπάνες, καθώς 
και των 1,2 δισ. ευρώ από τα 1,4 που αφο-
ρούν μισθολογικές δαπάνες.
Τα ποσά που αναμένεται να εξοικονομηθούν 
από τις αλλαγές στο φορολογικό σύστημα 
ανέρχονται σε μόλις 3,8 δισ. ευρώ, ενώ 

σημαντικές είναι οι μειώσεις που αφορούν 
τις δαπάνες σε υγεία, εκπαίδευση και κοι-
νωνικά επιδόματα. Με βάση τις προβλέψεις 
της τελευταίας έκθεσης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, η Ελλάδα θα μειώσει το δημο-
σιονομικό της έλλειμμα κάτω από το 3% του 
ΑΕΠ μέχρι το 2015. 
Ωστόσο, σύμφωνα με την έκθεση του ΙΝΕ 
της ΓΣΕΕ, για να συμβεί αυτό πρέπει αφε-
νός να εφαρμοστούν πλήρως τα μέτρα που 
έχουν ήδη συμφωνηθεί και αφετέρου το 
2015 και το 2016 να ληφθούν επιπρόσθε-
τα μέτρα ύψους 3,4 μονάδων του ΑΕΠ (ή 
6,6 δισ. ευρώ), τα οποία δεν έχουν ακόμη 
προσδιοριστεί. 
Ακόμη, για να επανέλθει η χώρα σε τροχιά 
ανάπτυξης από το 2014, θα πρέπει: 
α) τα νέα μέτρα λιτότητας να μην επηρεά-
σουν σημαντικά την κατανάλωση, 

β) να πραγματοποιηθεί μεγάλος όγκος 
επενδύσεων, 
γ) να αυξηθεί η χορήγηση δανείων από τις 
τράπεζες και 
δ) η παγκόσμια και η ευρωπαϊκή οικονομία 
να ανακάμψουν προκειμένου να καταστεί 
εφικτή η αύξηση των εξαγωγών. 
Το Ινστιτούτο εργασίας θεωρεί τις παραδο-
χές στις οποίες έχει βασιστεί το πρόγραμμα 
«εύθραυστες» και εκφράζει φόβους, ότι 
μια όξυνση της ύφεσης θα επηρεάσει δυ-
σμενώς τα έσοδα της κυβέρνησης, οπότε 
θα απαιτηθούν από την τρόικα επιπρόσθετα 
μέτρα ακόμη και πριν από το 2015. Εκτιμά 
επίσης ,ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας 
εξακολουθεί να μην είναι βιώσιμο παρά τη 
μείωση που υπέστη λόγω της πρόσφατης 
διαδικασίας επαναγοράς και προβλέπει ότι 
το χρέος θα είναι στο 131% το 2020. 

Τέλος το ΙΝΕ της ΓΣΕΕ θεωρεί ότι «η δημο-
σιονομική προσαρμογή θα ήταν λογικότερο 
να επικεντρωθεί σχεδόν εξολοκλήρου στη 
συλλογή φορολογικών εσόδων, με έμφαση 
στην αύξηση των άμεσων φόρων μέσω της 
πάταξης της φοροδιαφυγής, παρά στη συρ-
ρίκνωση των δημοσιονομικών δαπανών και 
ιδιαίτερα αυτών που αφορούν συντάξεις, μι-
σθούς και κοινωνικά επιδόματα». 
Τονίζει ακόμη, ότι τα τελευταία δύο χρόνια 
ο ρυθμός χρηματοδότησης του ιδιωτικού 
τομέα της ελληνικής οικονομίας ήταν αρνη-
τικός και εκτιμά ότι «η εφαρμογή πολιτικών 
που θα επαναφέρουν το ρυθμό πιστωτικής 
επέκτασης σε θετικό πρόσημο αποτελεί 
αναγκαία συνθήκη για την αντιμετώπιση της 
οικονομικής αστάθειας στην Ελλάδα».

Πηγή: www.newpost.gr 

ΣΤΟΙχΕΙά - ΣΟκ ΤΟυ ΙΝΣΤΙΤΟυΤΟυ ΕρΓάΣΙάΣ  ΤήΣ ΓΣΕΕ ΓΙά ΤΟ 2013-2014: 
Το 50% των νέων μέτρων αφορά σε περικοπές μισθών και συντάξεων!

Η Ελλάδα πέτυχε τους δημοσιονομικούς στόχους του 2012, μέσω 
των μεγαλύτερων, των αναμενομένων, περικοπών στις κρατικές 
δαπάνες και της επαναγοράς χρέους στον ιδιωτικό και δημόσιο 
φορέα, όπως σημειώνει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης 

Fitch, σε έκθεσή του, ενώ επισημαίνει πως θα χρειαστούν πιο 
βαθιές δομικές μεταρρυθμίσεις, προκειμένου η οικονομία της 
χώρας να εισέλθει σε διατηρήσιμη ανάπτυξη. 

Πηγή: www.kerdos.gr

Την πώληση της τελευταίας συμμετοχής του κράτους στη Citigroup, μία από τις τράπεζες που διασώθηκαν από την Κυβέρνηση, εν 
μέσω της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, σημειώνοντας ότι το συνολικό 
κέρδος για τον Αμερικανό φορολογούμενο από την επένδυση στην τράπεζα ξεπέρασε τα 13,4 δισ. δολάρια. 

Πηγή: www.kerdos.gr

 ΤΟ άμΕρΙκάΝΙκΟ κράΤΟΣ ΠΟυλάΕΙ ΤήΝ ΤΕλΕυΤάΙά 
ΣυμμΕΤΟχή ΤΟυ ΣΤή ciTi μΕ κΕρδΟΣ 13,4 δΙΣ. δΟλάρΙά

fiTcH: ή Ελλάδα πέτυχε τους στόχους του 2012,  
αλλά ο δρόμος για την ανάπτυξη είναι μακρύς

Αναμφισβήτητα μία πολύ καλή είδηση για την 
ελληνική οικονομία ήταν η ιδιαίτερα επιτυχη-
μένη «έξοδος» του ΟΤΕ στις διεθνείς αγορές, η 
οποία μάλιστα επιβραβεύτηκε και από τον αυ-
στηρότερο εκ των διεθνών οίκων αξιολόγησης, 
τον S&P, που χθες ανακοίνωσε την αναβάθμιση 
του ελληνικού Οργανισμού. Την ίδια στιγμή οι 
ελληνικές τράπεζες αρχίζουν να αποκτούν και 
πάλι, σταδιακά αλλά σταθερά, πολύτιμες προ-
σβάσεις στις αγορές, αντλώντας ρευστότητα και 
αντιστοίχως περιορίζοντας την απόλυτη εξάρτη-
σή τους από το ευρωσύστημα. 

Πηγή: www.kerdos.gr

και οι τράπεζες...
    στις αγορές
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Πλεόνασμα 177 εκατ. ευρώ 
στον προϋπολογισμό 
τον Ιανουάριο
Πλεόνασμα 177 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο κρατικός 
προϋπολογισμός τον Ιανουάριο έναντι ελλείμματος 
491 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, όπως 
προκύπτει από τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους (GLK) που δόθηκαν στη δημοσιότητα. 
Σημειώνεται ότι ο στόχος του προϋπολογισμού για τον 
ίδιο μήνα προέβλεπε έλλειμμα ύψους 873 εκατ. ευρώ.

Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 45 
ετών διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός τον Ια-
νουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε 
στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. 
Συγκεκριμένα διαμορφώθηκε στο 0,2%, ενώ 
χαμηλότερο επίπεδο συναντάται τον Μάιο του 
1968 που ήταν αρνητικός 0,3%. 

Πηγή: www.imerisia.gr 

ΣΕ χάμήλΟ 45 ΕΤώΝ 
ΕκλΕΙΣΕ 
Ο ΠλήθώρΙΣμΟ
ΤΟΝ ΙάΝΟυάρΙΟ

ΣΤΟ 2% Ο ΠλήθώρΙΣμΟΣ 
 ΤήΣ ΕυρώζώΝήΣ
Επιβράδυνση μεγαλύτερη του αναμενόμενου σημείωσε ο πληθωρισμός 
στην ευρωζώνη τον Ιανουάριο, σε μια ένδειξη ότι οι επιχειρήσεις μειώ-
νουν τις τιμές τους για να προσελκύσουν καταναλωτές. Συγκεκριμένα, ο 
πληθωρισμός υποχώρησε στο 2% τον Ιανουάριο σε ετήσια βάση, σύμ-
φωνα με την Eurostat. 

Πηγή: www.kerdos.gr 

ΕΠΙΣΤρΟφή ΣΤΟ... 1968
ΕλΣΤάΤ: ΣΤΟ 0,1% Ο ΠλήθώρΙΣμΟΣ ΤΟ φΕΒρΟυάρΙΟ

Στο 1968 γύρισε ο ρυθμός αύξησης των τιμών στην 
αγορά, καθώς ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε μόλις 
σε 0,1% το Φεβρουάριο, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.
Τον Φεβρουάριο και σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα 
πέρυσι ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξή-
θηκε οριακά κατά 0,1%, έναντι αύξησης 2,1%, που 
σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2012 
προς το 2011.

Όπως ανέφερε το Reuters, πρόκειται για επίδοση 
που έχει να καταγραφεί εδώ και 45 χρόνια στην ελ-
ληνική οικονομία.
Σε μηνιαία βάση και σε σύγκριση με τον Ιανουάριο ο 
αντίστοιχος δείκτης παρουσίασε μείωση 1,6%, έναντι 
μείωσης 1,5% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη 
σύγκριση του προηγούμενου έτους.
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Ο πρώτος προϋπολογισμός λιτότητας και 
περικοπών στην ιστορία της ΕΕ μπήκε σε 
τροχιά χθες στις Βρυξέλλες, ύστερα από 
μία ακόμη σύνοδο-θρίλερ των Ευρω-
παίων ηγετών. Ύστερα από ένα διήμερο 
σκληρών διαπραγματεύσεων και εντά-
σεων, η Σύνοδος Κορυφής κατέληξε στο 
πλαίσιο συμφωνίας για τον προϋπολο-
γισμό 2014-2020, έναν προϋπολογισμό 
που ορίζει τις συνολικές δαπάνες της ΕΕ 
στα 960 δισ. ευρώ για την επταετία.

Πηγή: www.kerdos.gr

ΨΑΛΙΔΙΣΜEνΟΣ Ο νΕΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ

Όλοι οι τόκοι από κάθε 
είδους καταθέσεις και 
repos θα φορολογη-
θούν με συντελεστή 15% 
εφόσον καταστούν ληξι-
πρόθεσμοι και απαιτητοί, 
ήτοι ο κατά τον χρόνο 
εκτοκισμού, μετά την 1η 
Ιανουαρίου, ανεξαρτήτως 
του χρόνου που έγινε η 
κατάθεση ή συνάφθηκε 
η προθεσμιακή κατάθε-
ση, όπως προβλέπεται σε 
εξαιρετικώς επείγουσα 
εγκύκλιο του γ.γ. Δημοσί-
ων Εσόδων Χ. Θεοχάρη.] 
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Πώς θα φορολογηθούν 
με 15% οι τόκοι 
καταθέσεων και 
ομολόγων

Καταργείται το επίδομα 
γάμου από τον Απρίλιο

Καταργείται από τον Απρίλιο το επίδομα 
γάμου με αποτέλεσμα όλοι οι παντρεμέ-
νοι εργαζόμενοι που αμείβονται με την 
εθνική συλλογική σύμβαση θα δουν το 
μισθό τους να μειώνεται κατά 10%. 
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και νέες μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις...
Ένα επικουρικό ταμείο «γίγαντα» με 2,5 
εκατομμύρια ασφαλισμένους και 1,6 εκα-
τομμύριο συνταξιούχους, αλλά και κοινό 
τρόπο υπολογισμού των συντάξεων, δημι-
ουργεί το υπουργείο Εργασίας. Σύμφωνα 
με δημοσίευμα του «Έθνους», στο Ενιαίο 
Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), οι 
συντάξεις θα αναπροσαρμόζονται ακόμα και 
ανά τρίμηνο, με βάση τα οικονομικά δεδομένα.
Σύντομα ο υπουργός Εργασίας Γιάννης 

Βρούτσης, ανακοινώνει τα επικουρικά τα-
μεία που θα υπαχθούν υποχρεωτικά στο νέο 
φορέα. Στο ΕΤΕΑ, μεταφέρθηκαν τα επικου-
ρικά ταμεία του δημοσίου (ΤΕΑΔΥ, ΤΑΔΚΥ, 
και ΤΕΑΠΟΚΑ) και το ΕΤΕΑΜ από την 1η 
Ιανουαρίου του 2013.
Αντίθετα, έχει οριστικά ληφθεί η απόφαση, 
για εξαίρεση από το Ενιαίο Επικουρικό των 
φορέων, των Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφί-
μων και του Προσωπικού Ασφαλιστικών 

Επιχειρήσεων. Η τελευταία εκκρεμότητα 
του υπουργείου Εργασίας, αφορά την τύχη 
του Ενιαίου Ταμείου Ασφάλισης Τραπεζοϋ-
παλλήλων (ΕΤΑΤ).
Στο νέο φορέα-με βάση τις μνημονιακές 
υποχρεώσεις-θα μπορούν να γίνονται ακό-
μα και ανά τρίμηνο μειώσεις, ανάλογα με τα 
οικονομικά δεδομένα, καθώς υπάρχει «ρή-
τρα» μηδενικού ελλείμματος. Δηλαδή κάθε 
φορά που προκύπτει έλλειμμα, θα μειώνο-

νται αυτόματα και οι συντάξεις.
Στην επικουρική ασφάλιση, θα εφαρμο-
στούν δύο «ταχύτητες» στις περικοπές.
• Άμεσες μειώσεις σε όσες περιπτώσεις τα 
επικουρικά ταμεία έχουν ελλείμματα.
• Νέος τρόπος υπολογισμού για όλους τους 
ασφαλισμένους από το 2015.

Πηγή: www.Fimotro.gr

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
ΒΡΟΥΤΣΗ ΓΙΑ 
ΤΙΣ ΠΑΡΑνΟΜΕΣ 
ΣΥνΤΑξΕΙΣ 

Εντολή στους προϊσταμένους των εφοριών 
να προχωρούν στην αίτηση άσκησης ποι-
νικής δίωξης για οφειλέτες που έχουν λη-
ξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο άνω των 
5.000 ευρώ για διάστημα μεγαλύτερο των 4 
μηνών, έδωσε ο γενικός γραμματέας Δημο-
σίων Εσόδων, κ. Χάρης Θεοχάρης.

[περισσότερα…] 

Να προχωρήσουν άμεσα στην αναστολή 
της καταβολής των συντάξεων, για όσους 
συνταξιούχους δεν έχουν απογραφεί 
κατά τα έτη 2012 και 2013, ζητά με κα-
τεπείγουσα εγκύκλιο που απέστειλε προς 
τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ Α.Ε.), ο 
υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Πρόνοιας, κ. Γιάννης Βρούτσης.

Πηγή: www.kerdos.gr

Σε αιτήσεις άσκησης ποινικών 
διώξεων για ληξιπρόθεσμα 
χρέη άνω των 5.000 ευρώ 
προς το Δημόσιο θα
προχωρούν οι ΔΟΥ

Τις μεγάλες αδυναμίες της φορολογικής δι-
οίκησης στις προσπάθειες καταπολέμησης 
της φοροδιαφυγής και της είσπραξης των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο 
καταγράφει σχετική έκθεση που συνέταξαν 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΔΝΤ. Η έκ-
θεση θίγει προβλήματα τεχνικής φύσεως, 
αφού διαπιστώνει έλλειψη υλικοτεχνικής 

υποδομής, μεγάλες ελλείψεις προσωπικού 
για τη διενέργεια των φορολογικών ελέγ-
χων, αλλά επικεντρώνεται και στην είσπρα-
ξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το 
Δημόσιο και στην απουσία κινήτρων για την 
κινητοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

[περισσότερα…] 

Έκθεση κόλαφος από την Τρόικα 
για τη φοροδιαφυγή 

«ΤΣΙΓκΟυΝά θΕΙά»  
ή μΕρκΕλ 

«Η κυρία Μέρκελ μας δίνει την εντύπω-
ση της τσιγκούνας θείας που κάθεται με 
την τσάντα στο χέρι και, όταν κάποιος 
από τους συγγενείς θέλει να την αγγί-
ξει, λέει ‘όχι’», δήλωσε ο Αρχηγός των 
Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών (SPD) 
Ζίγκμαρ Γκάμπριελ και προειδοποίησε 
ότι αυτή η στάση θα έχει ως συνέπεια να 
πληγεί η Γερμανία ως εξαγωγική χώρα.
«Η κυρία Μέρκελ κατάφερε τα τε-
λευταία 2-3 χρόνια να επιβάλει προ-
γράμματα οικονομίας σε 27 χώρες. Αν 
ωστόσο με αυτόν τον τρόπο γίνεται 27 
φορές οικονομία, το αποτέλεσμα είναι, 
πιθανότατα, ύφεση».
Η κυρία Μέρκελ εγγυάται τις καταθέ-
σεις των Γερμανών. Την πιστεύουν;
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Αποστολή μηνυμάτων και φωτογραφιών, μουσική, ιντερνέτ. Όλα διαθέσιμα σε ένα μοντέρνο κινητό 
τηλέφωνο. Η έκθεση Mobile World Congress στη Βαρκελώνη δίνει μία πρόγευση των πληρωμών 
του μέλλοντος. Μετά από τα SMS και τα MMS, το σερφάρισμα στο ίντερνετ και τη λήψη φωτογραφι-
ών, το smartphone φιλοδοξεί να κάνει περιττό το πορτοφόλι. Πώς; Μέσω νέων συστημάτων Mobile 
Payment, δηλαδή κινητής πληρωμής. [περισσότερα…]

Οι πληρωμές του μέλλοντος
μέσω κινητού τηλεφώνου 

ΣΤΟ 30% ΕφθάΣάΝ 
ΟΙ ΕΠΙΣφάλΕΙΕΣ! 

«Τριανταρίζουν... οι επισφάλειες» που εφέτος αναμένεται για πρώτη φορά να 
φτάσουν το επίπεδο του 30%, ποσοστό διόλου ευκαταφρόνητο, ακόμη κι αν 
αυτό σημαίνει ότι έναντι του 2012 θα έχουν αυξηθεί μόνο κατά πέντε ποσοστι-
αίες μονάδες. Πέρυσι, ήταν ίσως η χρονιά - ζενίθ για τις επισφάλειες, καθώς 
αναρριχήθηκαν στο 25%, σχεδόν 10 μονάδες πάνω από ό,τι την αμέσως προ-
ηγούμενο χρονιά. 
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Ζημίες 747,1 εκατ. μετά από προβλέψεις 1,7 δισ. 
ευρώ παρουσίασε η Alpha Bank για τo 2012. Η 
Alpha Bank είναι η μόνη συστημική Ελληνική 
τράπεζα μετά την συγχώνευση με την Εμπορική 
τράπεζα με θετικά ενσώματα ιδία κεφάλαια 2,1 
δισ. χωρίς την κρατική βοήθεια με την κεφαλαι-
οποίηση θα φτάσουν 7,9 δις. 

[Ανάγνωση άρθρου]  

Alpha Bank:  
Ζημίες 747,1 εκατ. 
μετά από 
προβλέψεις 
1,7 δισ. ευρώ

Η Κύπρος θα κλείσει την μία από τις δύο μεγαλύτερες τράπεζες της 
χώρας και θα αρχίσει μια διαδικασία αναδιάρθρωσης της άλλης 
στο πλαίσιο της συμφωνίας διεθνούς δανεισμού της, όπως προβλέ-
πει η συμφωνία στην οποία κατέληξαν ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος 
Αναστασιάδης και οι διεθνείς πιστωτές και την οποία ενέκρινε το 
Eurogroup μετά από έναν μαραθώνιο δραματικών διαβουλεύσεων 
και πιέσεων. 

[Ανάγνωση άρθρου]

ΤΙ άκρΙΒώΣ ΣυμφώΝήΣάΝ 
ΟΙ κυΠρΙΟΙ ΣΤΟ EUROgROUP 

Συνεχίστηκε και τον Φεβρουάριο η επιστροφή των 
καταθέσεων στις ελληνικές τράπεζες. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, 
οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών στις ελ-
ληνικές τράπεζες στο τέλος Φεβρουαρίου έφθασαν τα 
164 δισ. ευρώ από 161 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος 
Ιανουαρίου.
Υπενθυμίζεται ότι από τον περασμένο Ιούνιο οπότε 

και σταμάτησαν οι μαζικές εκροές καταθέσεων, στις 
ελληνικές τράπεζες έχουν επιστρέψει περίπου 14 δισ. 
ευρώ.
Η εξέλιξη αυτή έχει ως αποτέλεσμα να περιοριστεί 
το χρηματοδοτικό κενό των ελληνικών τραπεζών και 
συνακόλουθα η εξάρτησή τους από τη ρευστότητα που 
παρέχει η ΕΚΤ και η Τράπεζα της Ελλάδος. 

Στα 164 δισ. ευρώ αυξήθηκαν οι καταθέσεις 
στις ελληνικές τράπεζες 

Σε λειτουργία τέθηκαν από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ δύο νέες ηλεκτρο-
νικές υπηρεσίες για την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των 
συνταξιούχων των οποίων τα στοιχεία ΑΜΚΑ ή ΑΦΜ δεν 
είναι καταχωρημένα στα αρχεία του.
Οι υπηρεσίες λειτουργούν στην ιστοσελίδα του ΙΚΑ (www.
ika.gr) με στόχο να αποφευχθεί η ταλαιπωρία των συντα-
ξιούχων με την προσέλευσή τους στα κατά τόπους υποκα-
ταστήματα.

Πρόκειται για:
• Πληροφόρηση Συνταξιούχων για ΑΜΚΑ και ΑΦΜ
• Ενημέρωση στοιχείων Συνταξιούχων

Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πληροφόρηση Συντα-
ξιούχων για ΑΜΚΑ και ΑΦΜ» και εισάγοντας τον ΑΜ-ΔΙΑΣ 
(που εμφανίζεται στα τρίμηνα ενημερωτικά σημειώματα 
συντάξεων), ο ενδιαφερόμενος πληροφορείται για το εάν 

υπάρχει καταγεγραμμένος ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ στα αρχεία του 
ΙΚΑ.
Μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Ενημέρωση στοιχείων» 
παρέχεται η δυνατότητα στον συνταξιούχο να ενημερώσει 
την Υπηρεσία Συντάξεων του ΙΚΑ με τα σωστά στοιχεία του.
Οι δύο αυτές εφαρμογές απευθύνονται στους συνταξιούχους 
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), ΤΑΠΙΛΤ και τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ.

Πηγή: www.naftemporiki.gr

Ικά: Σε λειτουργία οι ηλεκτρονικές εφαρμογές για άμκά-άφμ

Τρ. Πειραιώς:  
Ζημιές 
513 εκατ. ευρώ 
το 2013 
στα 2,5 δις.  
οι προβλέψεις
Όπως επισημαίνει η τράπεζα 
σε σημερινή της ανακοίνωση, 
λόγω της σημαντικής επιδείνω-
σης του μακροοικονομικού πε-
ριβάλλοντος οι συνολικές προ-
βλέψεις διαμορφώθηκαν σε 
υψηλό επίπεδο το 2012 (2.508 
εκατ. €), εκ των οποίων 2.043 
εκατ. € αφορούν προβλέψεις 
δανείων, 311 εκατ. € πρόσθετη 
απομείωση για τα νέα Ομόλογα 
Ελληνικού Δημοσίου και 153 
εκατ. € για λοιπές απομειώσεις 
χρεογράφων, ενσώματων και 
άυλων στοιχείων ενεργητικού. 

To δολάριο κέρδισε 
τον νομισματικό πόλεμο 

Βραχύβια 
η δύναμη του ευρώ 

To δολάριο έχει κερδίσει τον νομισμα-
τικό πόλεμο και το ευρώ αν και θα χτυ-
πήσει το 1,40, στη συνέχεια θα βουτήξει 
στο 1,20 στο τέλος του έτους, εκτιμά o 
Kit Juckes, επικεφαλής έρευνας της 
αγοράς συναλλάγματος της Societe 
Generale. Ανάλογες είναι και οι εκτιμή-
σεις της Barclays η οποία υπογραμμίζει 
πως το ευρώ θα αγγίξει το 1,38 προτού 
προσγειωθεί στο 1,28 σε 12 μήνες. 

Ζημιές ύψους 2,139 δισ. ευρώ, κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα το 
2012. Όπως σημειώνεται βασικός παράγοντας διαμόρφωσης των 
αποτελεσμάτων ήταν η επιδείνωση της ποιότητας του δανειακού 
χαρτοφυλακίου στην Ελλάδα, ως επακόλουθο της έντονης πο-
λιτικής αβεβαιότητας και της συνεχιζόμενης βαθειάς ύφεσης, με 
αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση των επισφαλειών, αλλά και 
η δραστική μείωση των επιτοκίων της αγοράς, με παράλληλη μεί-
ωση των δανειακών επιτοκίων. Κερδοφόρο το τέταρτο τρίμηνο του 
έτους. 

 [Ανάγνωση άρθρου]

Εθνική Τράπεζα: Ζημιές το 2012, 
αλλά κέρδη το τέταρτο τρίμηνο του έτους 
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• Στη Θάσο στην Κοινότητα Λιμεναρίων δια-
τηρείται το πανάρχαιο έθιμο «Για βρέξ’ Απρί-
λη μ’», που γιορτάζεται την Τρίτη του Πάσχα. 
Συγκροτήματα από όλη την Ελλάδα χορεύουν 
δημοτικούς χορούς. 

• Το Πάσχα στο νησί του Αλέξανδρου Παπαδια-
μάντη, «του αγίου των ελληνικών γραμμάτων», 
την όμορφη Σκιάθο, είναι κατανυκτικό. Όλοι 
οι κάτοικοι του νησιού διανύουν την Μεγάλη 
Εβδομάδα με ευλάβεια τηρώντας το Αγιονο-
ρείτικο Τυπικό. Ο πένθιμος χτύπος από τις κα-
μπάνες των εκκλησιών, που ηχούν σε όλες τις 
γωνιές του ανθισμένου νησιού, συμπληρώνει 
τη συγκινησιακή φόρτιση της Εβδομάδας των 
Παθών. Το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης, όλοι οι 
πιστοί πάνε στην Εκκλησία για να κοινωνήσουν 
το Σώμα και το Αίμα του Χριστού, ενώ αμέσως 
μετά οι γυναίκες του νησιού ξεκινούν το βάψι-
μο των κόκκινων αβγών, το ζύμωμα των τσου-
ρεκιών και των κουλουριών.
Τη Μεγάλη Παρασκευή οι γυναίκες και τα παι-
διά του νησιού πηγαίνουν νωρίς το πρωί στην 
εκκλησία με καλάθια γεμάτα λουλούδια για να 
στολίσουν τον Επιτάφιο. Σε αντίθεση με τα πε-
ρισσότερα μέρη στην Ελλάδα, η Ακολουθία του 
Επιταφίου στη Σκιάθο ξεκινά στη 01.00 μετά 
τα μεσάνυχτα, ενώ η περιφορά του Επιταφίου 
αρχίζει στις 04.00 το πρωί. Σε μία κατανυκτική 
και συγκινητική ατμόσφαιρα η λιτανεία περνά 
από όλα τα σοκάκια της Χώρας της Σκιάθου 
ανάμεσα από τα φωταγωγημένα σπίτια. Το 
ξημέρωμα του Μεγάλου Σαββάτου βρίσκει κα-
τοίκους και επισκέπτες του νησιού να επιστρέ-
φουν στα σπίτια τους.

 • Στην Κύθνο την Κυριακή του Πάσχα κάνουν… 

κούνια «Στην πλατεία του νησιού στήνεται μία 
κούνια, στην οποία κουνιούνται αγόρια και κο-
ρίτσια ντυμένα με παραδοσιακές στολές. Αυτός 
ή αυτή που θα κουνήσει κάποιον, δεσμεύεται 
ενώπιον Θεού και ανθρώπων για γάμο» ανα-
φέρει ο αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Φι-
λιπαίος. Εκτός από το έθιμο της «Κούνιας», 
το βράδυ του Μ. Σαββάτου επικρατεί το έθιμο 
του «συχώριου». Όλοι όσοι έχουν πεθαμένους 
συγγενείς φέρνουν στην εκκλησία ψητά, κρασί 
και ψωμί, τα οποία έχει «διαβάσει» ο παπάς και 
τα προσφέρουν στους επισκέπτες και στους κα-
τοίκους του νησιού. 
• Στη Σύρο οι καθολικοί και οι ορθόδοξοι γι-
ορτάζουν συγχρόνως τις μέρες του Πάσχα. Οι 
Επιτάφιοι των Καθολικών στην Άνω Σύρο ξεκι-
νούν από το ναό του Αγίου Γεωργίου. Στην Ερ-
μούπολη ο επιτάφιος των Καθολικών ξεκινάει 
από τον Ιερό Ναό Ευαγγελιστών, οι επιτάφιοι 
των Ορθοδόξων, από τις ενορίες Αγίου Νικο-
λάου, της Κοιμήσεως και τη Μητρόπολη της 
Μεταμορφώσεως. Κατά την περιφορά τους 
συναντώνται στην κεντρική πλατεία Μιαούλη, 
όπου γίνεται κατανυκτική δέηση. 

• Στην Πάρο, η περιφορά του Επιταφίου της 
Μάρπησσας, κάνει δεκαπέντε περίπου στάσεις. 
«Σε κάθε στάση φωτίζεται και ένα σημείο του 
βουνού, όπου τα παιδιά ντυμένα Ρωμαίοι στρα-
τιώτες ή μαθητές του Χριστού, αναπαριστούν 
σκηνές από την είσοδο στα Ιεροσόλυμα, την 
προσευχή στο Όρος των Ελαιών, το Μαρτύριο 
της Σταύρωσης και την Ανάσταση. Όταν τελει-
ώσει ο επιτάφιος τα κεριά δεν τα πετάνε αλλά 
τα κρατούν και όταν έχει φουρτούνα, βρέχει ή 
αστράφτει, τα ανάβουν για να περάσει η κακο-
καιρία» αναφέρει η κ. Άννα Κάγκανη, πρόε-
δρος πολιτιστικής επιχείρησης. 

• Στη Νάξο τη Μεγάλη Παρασκευή οι κοπέ-
λες καθαρίζουν τις εκκλησιές, στολίζουν τον 
Επιτάφιο και μετά ακολουθεί η περιφορά. Στο 
πασχαλινό τραπέζι ξεχωρίζει το παραδοσιακό 

«μπαούλο», κατσικάκι γεμιστό με εντόσθια, λα-
χανικά, ρύζι, αβγά και τυρί ψημένο στο φούρνο.

• Στο νησί της Αποκάλυψης, την Πάτμο, επί-
κεντρο των τελετών και ακολουθιών αποτελεί 
ο «Νιπτήρας». Στολίζεται με λαμπρές βάγιες 
και ποικιλία ανοιξιάτικων λουλουδιών. Τη Μ. 
Πέμπτη γίνεται αναπαράσταση του «Μυστικού 
Δείπνου» του Νιπτήρα σε κεντρική πλατεία της 
Χώρας. Το Μ. Σάββατο το βράδυ πριν από την 
Ανάσταση, το Ευαγγέλιο διαβάζεται σε ηρωικό 
εξάμετρο με κώντιο και την Κυριακή του Πάσχα, 
στο Μοναστήρι της Πάτμου γίνεται η δεύτερη 
Ανάσταση κατά την οποία το Αναστάσιμο Ευ-
αγγέλιο διαβάζεται σε επτά γλώσσες και από 
τον ηγούμενο μοιράζονται κόκκινα αβγά στους 
πιστούς.

• Στη Ρόδο, το Σάββατο του Λαζάρου, τα παιδιά 
γυρίζουν από πόρτα σε πόρτα και τραγουδούν 
τον «Λάζαρο», συγκεντρώνοντας χρήματα και 

αβγά για τους ιερείς. Παλαιότερα, κανένας 
γεωργός δεν πήγαινε στο χωράφι του να ερ-
γαστεί, γιατί όπως πίστευαν, ό,τι έπιαναν θα 
μαραινόταν. Επιτρεπόταν μόνο η συγκέντρωση 
ξερών κλαδιών για το άναμμα των φούρνων τη 
Μεγάλη Εβδομάδα για το ψήσιμο των κουλου-
ριών. Του Λαζάρου, επίσης, σε όλα τα σπίτια οι 
νοικοκυρές φτιάχνουν στριφτά κουλουράκια, 
τα «Λαζαράκια», συμβολίζοντας με τον τρόπο 
αυτό το σώμα του Λαζάρου που ήταν τυλιγμένο 
στο σάβανο. Την Παρασκευή πριν από την Κυ-
ριακή των Βαΐων ζύμωναν οι Επίτροποι πεντάρτι 
για την Παναγία τη Σκιαδενή.
Οι γυναίκες τη Βαγιανοβδομάδα καθάριζαν και 
άσπριζαν τα σπίτια τους γιατί θα πέρναγε η Ει-
κόνα της Παναγίας. Πήγαιναν πέντε περίπου 
νεαροί με τα πόδια στην Παναγία τη Σκιαδενή 
και έπαιρναν μαζί τους τα πρόσφορα. Έκαναν 
περίπου τέσσερις ώρες με τα πόδια. Εκεί γινό-
ταν παράκληση και ύστερα παραδιδόταν η Εικό-
να της Παναγίας. Την κουβαλούσαν στον ώμο 
τους. Το πρωί με τις θυμιατήρες περίμεναν οι 
γυναίκες στα Διόδια να υποδεχτούν τη Μεγα-
λόχαρη. Κάποιος έτρεχε μπροστά και κτυπούσε 
την καμπάνα. Είχαν τότε έθιμο να κάνουν το 
γύρο του χωριού με την εικόνα και να την πε-
ράσουν από τις δύο βρύσες και να γυρίσει στην 
εκκλησία, να γίνει η Παράκληση και να κτυπή-
σει η καμπάνα για την Λειτουργία του Λαζάρου. 
Εκεί γινόταν και το περντάρι. Όποια ήθελε να 
την κρατήσει το βράδυ στο σπίτι της το έλεγε 
στον Ιερέα από πριν και ο Ιερέας κρατούσε σει-
ρά. Αυτές που ξενυχτούσαν έπαιρναν λάδι και 
λαμπάδες στο σπίτι που βρισκόταν η Εικόνα. 
Εκεί έψαλλαν όλο το βράδυ ύμνους από την 
παράκληση της Παναγίας και διάβαζαν βίους 
Αγίων. Την Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ οι κάτοι-
κοι ανάβουν τον καλαφουνό. Πρόκειται για μια 
μεγάλη φωτιά που συμβολίζει το κάψιμο του 
Ιούδα και η οποία πρέπει να παραμείνει αναμ-
μένη έως την Κυριακή του Πάσχα. Το Μεγάλο 
Σάββατο οι νεότεροι άνδρες του χωριού μαζεύ-
ουν ξύλα από το δάσος και ανάβουν φωτιά έξω 
από την εκκλησία. Σε αυτήν μικροί και μεγάλοι 
πετάνε το Μάρτη και κάνουν από μια ευχή. 
Στην περιοχή του Αγίου Ισιδώρου οι κάτοικοι 
διατηρούν ένα έθιμο που ονομάζεται βούρνες 
και το οποίο ξεκινά το Μεγάλο Σάββατο και 
τελειώνει τη Λαμπρή Δευτέρα. Συμμετέχουν 
σε αυτό όλοι οι ανύπαντροι άνδρες του Αγίου 
Ισιδώρου οι οποίοι πρέπει τις μέρες αυτές να 
τηρήσουν ορισμένους κανόνες. Το Μεγάλο 
Σάββατο οι Λεύτεροι φέρνουν κουτσούρους-
μεγάλους κορμούς δέντρων -με τους οποίους 
ανάβουν τον καλαφουνό πριν την Ανάσταση και 
κρεμούν ένα ομοίωμα του Ιούδα στην πλατεία 
του χωριού. Την ίδια ημέρα εκλέγουν το προ-
εδρείο τους το οποίο θα είναι υπεύθυνο για το 
έθιμο και θα δικάσει όλους τους Λεύτερους την 
Λαμπρή Δευτέρα. Την Κυριακή του Πάσχα μετά 
την Δεύτερη Ανάσταση, όποιος συμμετέχει τε-
λευταία φορά στο έθιμο, επειδή πρόκειται να 

παντρευτεί, βάζει φωτιά στον Ιούδα.
Την Λαμπρή Δευτέρα γίνεται το δικαστήριο, 
που είναι και η αποκορύφωση του εθίμου. Το 
προεδρείο δικάζει έναν - έναν τους συμμετέ-
χοντες και όσοι δεν τήρησαν τους κανόνες του 
εθίμου τους επιβάλλονται χρηματικές ποινές. 
Όσοι αρνούνται να πληρώσουν τους επιβάλλε-
ται η εσχάτη των ποινών, που είναι η βούρνα 
δηλ. τους ρίχνουν σε μία γούρνα με νερό, ενώ 
τα χρήματα που συγκεντρώνονται δίδονται για 
κοινωφελείς σκοπούς. 

• Στην Κω, ενώ οι μεγάλοι ασχολούνται με τις 
πασχαλινές δουλειές και τον εκκλησιασμό, 
τα παιδιά προετοιμάζονται για την Ανάσταση. 
Παίρνουν μεγάλα κλειδιά από εκείνα που είχαν 
οι παλιές κλειδαριές, δένουν με ένα σχοινί το 
κλειδί με μπαρούτι και βάζουν το καρφί στην 
τρύπα του κλειδιού, το βράδυ της Ανάστασης το 
χτυπούν δυνατά στον τοίχο για να εκπυρσοκρο-
τήσει. Άλλοι κόβουν μακριές λωρίδες χαρτιού, 
βάζουν στην άκρη της κάθε λωρίδας μπαρούτι 
και ένα φιτίλι, την τυλίγουν τριγωνικά, ώστε να 
προεξέχει το φιτίλι που το ανάβουν και από την 
ώρα που ο παπάς λέει το «Χριστός Ανέστη». Το 
πρωί του Μ. Σαββάτου, η εκκλησία στρώνεται 
με μικρά μοβ μυρωμένα λουλούδια του βουνού.

• Στην Κέρκυρα, τη Μ. Παρασκευή ξεκινά από 
την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Παλαιό 
Φρούριο, ο Επιβλητικός Επιτάφιος. Μέχρι τις 
9.30 το βράδυ, από κάθε εκκλησία βγαίνει ο 
Επιτάφιος με την απαραίτητη μπάντα της ενο-
ρίας, τις χορωδίες, τους πιστούς. Τελευταίος 

βγαίνει ο μεγαλοπρεπέστατος επιτάφιος της 
Μητρόπολης. Στις 9 το πρωί γίνεται η περιφορά 
του Επιταφίου της Εκκλησίας του Αγίου Σπυρί-
δωνα, καθώς το 1574 οι Βενετσιάνοι απαγό-
ρευσαν στους ορθοδόξους την περιφορά του 
τη Μ. Παρασκευή, και από τότε οι Κερκυραίοι 
πραγματοποιούν την περιφορά μαζί με το Σεπτό 
Σκήνωμα του Αγίου. Είναι η πιο παλιά και πιο 
κατανυκτική Λιτανεία που βγαίνει σε ανάμνηση 
του θαύματος του Αγίου, που έσωσε τον Κερ-
κυραϊκό λαό από την σιτοδεία. Οι μπότιδες πέ-
φτουν... βροχή στην Κέρκυρα. Στις 11 το πρωί 
του Μ. Σαββάτου ο κόσμος περιμένει την πρώ-
τη Ανάσταση. Όταν τελειώνει η ακολουθία στη 
Μητρόπολη, χτυπούν οι καμπάνες των εκκλησι-
ών και από τα παράθυρα των σπιτιών πέφτουν 
κατά χιλιάδες, πήλινα δοχεία (μπότιδες) στους 
δρόμους, με μεγάλο κρότο. Αυτό το έθιμο έχει 
τις ρίζες του στο χωρίον του Ευαγγελίου «Συ δε 
Κύριε Ανάστησόν με ίνα συντρίψω αυτούς ως 
σκεύη κεραμέως». 
Ένα άλλο Κερκυραϊκό Πασχαλινό έθιμο που 
αναβιώνει είναι το «Μαστέλο» (βαρέλι). Στην 
«Pinia» και κάτω από τη Μεταλλική Κουκουνά-
ρα που κρέμεται ασάλευτη μαζεύονται οι Φακί-
νοι, οι αχθοφόροι της πόλης, οι Πινιαδώροι, οι 
οποίοι τοποθετούσαν στη μέση του πεζοδρομί-
ου ένα ξύλινο βαρέλι. Το στόλιζαν με μυρτιές 
και βέρντε, του έβαζαν νερό και αυτοί σκορπι-
σμένοι στο γύρω χώρο, παρακαλούσαν τους 
περαστικούς, που αυτή την ώρα ήταν πάρα πολ-
λοί, να ρίξουν νομίσματα για ευχές στο νερό. 
Όταν πλησίαζε η ώρα της πρώτης Ανάστασης, 
οι Πηνιαδώροι σκορπισμένοι στην περιοχή της 
Πιάτσας κυνηγούσαν να βρουν κάποιον να τον 
ρίξουν στο βαρέλι. Αυτός μουσκίδι έβρεχε τον 
κόσμο γύρω του, ενώ περνούσαν οι μπάντες 
μας, παίζοντας το αλέγκρο μαρς «Μη φοβάστε 
Γραικοί». Στο τέλος έβγαινε ο βρεγμένος με γέ-
λια και χαρές και έπαιρνε τα χρήματα που είχε 
το βαρέλι. 
Το βράδυ του Μ. Σαββάτου γίνεται η Ανάσταση 
στην Άνω Πλατεία. Όλα τα παράθυρα των γύρω 
σπιτιών είναι ανοιχτά με κεράκια αναμμένα. Τα 
παράθυρα των μεγάλων εξαώροφων σπιτιών, 
μαζί με το καταπληκτικό θέαμα των χιλιάδων 
κεριών και των πιστών που παρακολουθούν 

την τελετή της Ανάστασης στη μεγαλύτερη 
πλατεία της Ελλάδας, συνθέτουν μία μεγαλει-
ώδη εικόνα. Η Αναστάσιμος Ακολουθία συνε-
χίζεται στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής. 
Την Κυριακή του Πάσχα κάθε εκκλησία, όπως 
συμβαίνει και με τους Επιταφίους, βγάζει την 
Ανάσταση με φιλαρμονικές, σχολεία, προσκό-
πους και χορωδίες.

• Στη Ζάκυνθο, η κατανυκτική ατμόσφαιρα και 
οι ιδιαιτερότητες του «Ζακυνθινού Πάσχα» με 
τα ιδιόμορφα «αντέτια» (έθιμα) το κάνουν να 
είναι ξεχωριστό. Το μεσημέρι της Μ. Παρασκευ-
ής, πλήθος πιστών συμμετέχει στην περιφορά 
του Εσταυρωμένου που διασχίζει όλη την πόλη. 
Στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Νικολάου 
των Ξένων, η περιφορά του Επιταφίου, σύμ-
φωνα με παμπάλαιο τοπικό έθιμο, γίνεται τις 
πρώτες πρωινές ώρες του Μ. Σαββάτου, ενώ 
με την ανατολή του ηλίου, ο Δεσπότης σηκώνει 
την Ανάσταση. Με το πρώτο χτύπημα της κα-
μπάνας, ο Δεσπότης αφήνει ελεύθερα άσπρα 
περιστέρια, ενώ από το καμπαναριό πετάνε στο 
δρόμο πήλινα δοχεία, όπως και όλοι οι κάτοικοι 
του νησιού από τα παράθυρά τους. 

• Στη Λευκάδα, το βράδυ της Μ. Παρασκευ-
ής γίνεται στον κεντρικό δρόμο της πόλης, με 
κατάληξη την παραδοσιακή, ενετική, κεντρική 
πλατεία, η περιφορά των Επιταφίων των ενορι-
ών, συνοδεία Φιλαρμονικής. Το Μ. Σάββατο το 
πρωί, η Φιλαρμονική παίζει στους δρόμους της 
πόλης χαρούμενους σκοπούς, ενώ οι νοικοκυ-
ρές πετούν και σπάζουν έξω από τα σπίτια τους 
διάφορα πήλινα αγγεία. 

• Η Ύδρα είναι ένας από τους πιο δημοφιλείς 
πασχαλινούς προορισμούς. Νησί του Αργοσα-
ρωνικού, βρίσκεται πολύ κοντά στην Αθήνα 
και συγκεντρώνει πλήθος κόσμου. Η ομορφιά 
της διαχρονική, τις μέρες αυτές της Μεγάλης 
Εβδομάδας βάζει τα γιορτινά της αναδεικνύ-

οντας τη νησιώτικη παράδοσή της. Τα παλιά 
αρχοντικά και οι πολεμίστρες μαρτυρούν τη 
λαμπρή ιστορία του νησιού. Σε μία από τις 
δεκάδες εκκλησίες της θα παρακολουθήσετε 
την Ακολουθία των Παθών. Τη Μεγάλη Πα-
ρασκευή η περιφορά του Επιταφίου στο Καμί-
νι ακολουθεί το θαλάσσιο μονοπάτι. Αγιάζει 
τα νερά και τις βάρκες που είναι φωτισμένες 
στο λιμάνι. Για την Ανάσταση επιλέξτε τη Μη-
τρόπολη του νησιού. Τη νύχτα της Ανάστασης 
οι Υδραίοι επιβεβαιώνουν ακόμη μια φορά ότι 
είναι γνήσιοι απόγονοι των μπουρλοτιέρηδων 
αγωνιστών του 1821, με την επιδεξιότητά τους 
στα βαρελότα που κάνουν τη νύχτα, μέρα. Στη 
συνέχεια θα περπατήσετε στα πλακόστρωτα 
δρομάκια του νησιού, που φωτίζονται από τις 
χιλιάδες αναμμένες λαμπάδες των κατοίκων 
και των επισκεπτών, ενώ ο τόπος ευωδιάζει 
από το άρωμα των λουλουδιών που ξεφεύγει 
από τους μαντρότοιχους των Υδραίικων αρχο-
ντικών. Τη Δευτέρα του Πάσχα η παράδοση επι-
βάλλει το κάψιμο του Ιούδα. Η Ύδρα τις μέρες 
της Λαμπρής θα σας αποκαλύψει αυτούς τους 
κρυμμένους θησαυρούς της παράδοσης που 
κρατά καλά φυλαγμένους στις καρδιές των κα-
τοίκων της.

• Πριν την Ανάσταση, σε ένα χωριό της Κρή-
της, τις Γκαγκάλες Ηρακλείου, όλα τα παιδιά 
του χωριού μαζεύουν ξύλα και οτιδήποτε άλλο 
μπορεί να καεί και τα αφήνουν στο προαύλιο 
της εκκλησίας. Την παραμονή της Ανάστασης 
σχηματίζουν ένα βουνό από τα ξύλα και στην 
κορυφή έχουν ένα σκιάχτρο με ένα παλιό κου-
στούμι που υποτίθεται ότι είναι ο Ιούδας και την 
ώρα που ο παπάς λέει το «Χριστός Ανέστη» βά-
ζουν φωτιά και τον καίνε. Η νύχτα γίνεται μέρα 
από τα πυροτεχνήματα, η καμπάνα του χωριού 
χτυπά συνεχώς και οι παλιότεροι λένε ότι όταν 
αυτοί ήταν μικροί δεν άφηναν για τρία μερόνυ-
χτα την καμπάνα να σταματήσει για το καλό.

Νησιά



4 Πάσχα

Τα έθιμα που «άντεξαν» 
τον τουρκικό ζυγό
Καλαμάτα – Σαϊτοπόλεμος
Στην Καλαμάτα, ανήμερα του Πάσχα, αναβιώνει 
ένα ξεχωριστό τοπικό έθιμο ο σαϊτοπόλεμος. 
Είναι ένα άκρως εντυπωσιακό αλλά συνάμα και 
επικίνδυνο πασχαλινό έθιμο. Άλλοτε με παρα-
δοσιακές φορεσιές και άλλοτε όχι, αλλά πάντα 
«οπλισμένοι» με σαΐτες δηλαδή χαρτονένιους 
σωλήνες γεμισμένους με μπαρούτι που έχουν 
κατασκευάσει μόνοι τους, οι συμμετέχοντες 
επιδίδονται σε μία ξέφρενη εκτόξευση σαϊτών 
ξεσηκώνοντας τα πλήθη. Ο σαϊτοπόλεμος ή αλ-
λιώς πόλεμος των μπουλουκιών έλκει την κατα-
γωγή του από τους απελευθερωτικούς αγώνες 
των Ελλήνων κατά των Τούρκων. Σύμφωνα με 
το θρύλο, οι Μεσσήνιοι χρησιμοποίησαν σαΐτες 
γεμάτες εκρηκτικά και αναχαίτιζαν το ιππικό των 
Τούρκων, τρομάζοντας τα άλογα τους και απο-
δεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι η νίκη σε μια 
μάχη δεν εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από 
την αριθμητική υπεροχή.

Αγρίνιο - Χαλκουνοπόλεμος
Ο χαλκουνοπόλεμος του Αγρινίου είναι κάτι σαν 
το ρουκετοπόλεμο της Χίου. Το έθιμο του χαλ-
κουνοπόλεμου με τα αυτοσχέδια πυροτεχνήμα-
τα τελείται τόσο τη Μεγάλη Παρασκευή όσο και 
ανήμερα το Πάσχα. Το έθιμο «θυμίζει κάτι από... 
τουρκοκρατία». Ήταν ένας πολύ έξυπνος τρό-
πος για να δοκιμάζουν οι κάτοικοι την ποιότητα 
του μπαρουτιού, το οποίο χρησιμοποιούσαν στη 
συνέχεια κατά των Τούρκων. Οι λεγόμενοι χαλ-
κουνάδες συγκεντρώνονταν στην κεντρική πλα-
τεία της πόλης και συμμετείχαν στον χαλκουνο-
πόλεμο έχοντας ένα σλόγκαν: «όσο καλύτερο 
το θέαμα τόσο δυνατότερο το μπαρούτι». Ένας 
πόλεμος πυροτεχνημάτων αρκετά επικίνδυνος 
αλλά παρόλα αυτά θεαματικός. 

Ναύπακτος - Γαϊτανάκι
Το γαϊτανάκι είναι ένα έθιμο αρκετά ξακουστό 
που τελείται στο χωριό Σκάλα της Ναυπάκτου τη 
Δευτέρα του Πάσχα. Είναι ένας χορός ο οποίος 
χορεύεται από δύο κύκλους χορευτών οι οποίοι 
πλέκονται μεταξύ τους σταυρωτά σε δύο ρυθ-
μούς. Ο ένας ρυθμός είναι αργός και ο άλλος 

σαν το ρυθμό του συρτού. Το γαϊτανάκι έχει τις 
ρίζες του στην Τουρκοκρατία και στις ομάδες 
αντίστασης που είχαν δημιουργήσει οι κάτοικοι 
του χωριού Σκάλα στο Δήμο Ναυπάκτου, κατά 
την περίοδο εκδίωξής τους από το χωριό. Το 
1499 η Ναύπακτος παραδόθηκε στον τούρκο 
κατακτητή. Ήταν μία περίοδος όπου η μία μετά 
την άλλη ελληνική περιοχή γνώριζε την υπο-
δούλωση και τη σκλαβιά. Οι Τούρκοι έκαναν 
επιδρομές και στη Σκάλα Ναυπάκτου, επειδή 
ήταν αρκετά κοντινό χωριό και λεηλατούσαν 
τα πάντα. Οι ντόπιοι τράπηκαν σε άτακτη φυγή, 
εγκατέλειψαν το χωριό και εγκαταστάθηκαν 
δέκα χιλιόμετρα βορειότερα στη σημερινή Παλι-
όσκαλα. Εκεί δημιούργησαν ομάδες αντίστασης 
κατά των Τούρκων. Έτσι λοιπόν, την Τρίτη του 
Πάσχα, στο σημείο όπου είχαν συγκεντρωθεί 
μετά την εκδίωξή τους, πραγματοποιούν αυτή τη 
συμβολική εκδήλωση, «πλέκουν το γαϊτανάκι» 
όπως λένε οι ίδιοι, δηλαδή ένα δικό τους χορό 
που υποδηλώνει την αγάπη και την ομόνοια με-
ταξύ τους αλλά και την αγωνιστικότητά και αντί-
στασή τους στους Τούρκους εισβολείς. 

Μαραθόκαμπος Σάμου - Μπαϊράκια
Με εκρήξεις και ομοβροντίες, από τη στιγμή που 
ο ιερέας θα πει το «Χριστός Ανέστη», ένα ολό-
κληρο χωριό, δια μέσου των όπλων διατυμπα-
νίζει ειρηνικά το μεγαλείο της θυσίας. Ομάδες 
από τις πέντε ενορίες της περιοχής έχουν κρυ-
φτεί στα βουνά και η καθεμία στήνει το δικό της 
μπαϊράκι. Οι βροντερές εκρήξεις από τις οβίδες 
που πυροδοτούνται δημιουργούν ένα εντυπω-
σιακό θέαμα. Η όλη προετοιμασία του εθίμου 
και της εκδήλωσης έχει ξεκινήσει αρκετούς 
μήνες πριν. Τα πυροτεχνήματα τοποθετούνται 
με τέτοιο τρόπο ώστε οι καπνοί να δημιουργούν 
εντυπωσιακά σχήματα ενώ οι κάλυκες που χρη-
σιμοποιούνται χρονολογούνται από το 1940.
Η συνήθεια αυτή προέρχεται από τους επανα-

στατικούς χρόνους επειδή ο Μαραθόκαμπος 
πρωτοστάτησε στην επανάσταση του 1821. Ο 
θρύλος μάλιστα λέει ότι κάποια στιγμή ο καπε-
τάν Σταμάτης Γεωργιάδης τάπωσε το κανονάκι 
του ακόμα και με κερήθρες και έκανε τόσο δυ-
νατό θόρυβο που οι Τούρκοι κατατρόμαξαν.

Βροντάδο Χίου – Ρουκετοπόλεμος 
Ο Ρουκετοπόλεμος είναι ένα παλιό Βροντα-
δούσικο έθιμο, που έχει τις ρίζες του στους 
χρόνους της τουρκικής κατοχής. Η «μάχη» που 
εκτυλίσσεται ανάμεσα στις δύο μεγάλες ενορί-
ες της πόλης το βράδυ της Ανάστασης τραβά-
ει αναμφισβήτητα όλα τα φλας. Το θέαμα που 
παρουσιάζουν οι ρουκέτες στον ανοιξιάτικο 
ουρανό είναι εντυπωσιακό, φαντασμαγορικό. 
Κατά τα χρόνια της Τουρκοκρατίας, ο πόλεμος 
ρουκετών γινόταν με πραγματικά όπλα της τότε 
εποχής τα λεγόμενα σουρντάδα, αλλά και με 
κανόνια. Το 1889 οι Τούρκοι έκαμαν κατάσχε-
ση στα κανονάκια, επειδή φοβούνταν μήπως ο 
εορτασμός του Πάσχα δημιουργήσει προβλή-
ματα γενικότερης εξέγερσης των κατοίκων του 
νησιού για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού. 
Η απαγόρευση της τέλεσης του εθίμου δεν βρή-
κε σύμφωνους τους κατοίκους του Βροντάδου 
της Χίου, και έτσι αντικατέστησαν τα όπλα και τα 
κανόνια με ρουκέτες για να μπορούν να επιδί-
δονται κανονικά και με το νόμο στην αγαπημένη 
τους πασχαλινή ασχολία χωρίς να ανησυχούν 
οι Τούρκοι. 

Ιερισσός – Του Μαύρου Νιου τ’ Αλώνι
«Του Μαύρου Νιου τ’ Αλώνι» είναι το έθιμο 
των Ιερισσιωτών και γιορτάζεται την Τρίτη του 
Πάσχα στην ομώνυμη τοποθεσία πάνω στους 
λόφους. Οι ντόπιοι σέρνουν το χορό τραγου-
δώντας πασχαλινά τραγούδια και τελειώνουν 
με τον καγκελευτό χορό που είναι η αναπαρά-
σταση της σφαγής των 400 Ιερισσιωτών από 
τους Τούρκους κατά την επανάσταση του 1821. 
Το έθιμο ξεκίνησε όταν, σύμφωνα με την παρά-
δοση, το 1821 οι Έλληνες της Χαλκιδικής επα-
ναστάτησαν κατά των Τούρκων. Οι κατακτητές 
όμως κατάφεραν να κυριαρχήσουν και οι Έλλη-
νες χάθηκαν στα βουνά. Μερικά χρόνια αργότε-
ρα και συγκεκριμένα το Πάσχα του 1845, και 
ενώ η μικρή πολιτεία της Ιερισσού ήταν έρημη, 
οι Τούρκοι ζήτησαν από τους Ιερισσιώτες να 

κατέβουν από τα βουνά διαβεβαιώνοντάς τους 
ότι δεν θα τους πειράξουν. Την Τρίτη του Πάσχα 
άρχισαν να φαίνονται και οι πρώτοι Έλληνες. 
Αρχικά οι Τούρκοι φάνηκαν να τηρούν την υπό-
σχεσή τους και να μην τους πειράζουν, γρήγο-
ρα όμως θυμήθηκαν πόσο αρέσκονταν στο να 
ταπεινώνουν τον ελληνικό λαό. Ως έκφραση 
υποταγής στον τουρκικό λαό, υποχρεώνουν 
τους Ιερισσιώτες να περάσουν κάτω από δύο 
υψωμένα σπαθιά. Όσοι αρνήθηκαν θανατώθη-
καν αμέσως. Έτσι λοιπόν την Τρίτη του Πάσχα 
βγαίνουν στην Ιερισσό στου «Μαύρου Νιου τ’ 
Αλώνι» και χορεύουν τον «καγκελευτό» χορό 
ως μνημόσυνο για να τιμήσουν τα παλικάρια 
που χάθηκαν.

Δεσκάτη Γρεβενών – το Έθιμο της Ανδρομάνας
Το έθιμο τελείται ανήμερα της Ζωοδόχου Πηγής 
και με αυτόν τον τρόπο οι ντόπιοι αποχαιρετούν 
το Πάσχα. Ξεκινάει με το χορό που στήνεται 
στην κεντρική πλατεία της Δεσκάτης και ομάδες 
χορευτών αποτελούμενες από 20 άτομα χορεύ-
ουν σε κύκλους με αργό ρυθμό τα παραδοσιακά 
τραγούδια του τόπου τους. Στο τέλος το έθιμο 
προστάζει να χορεύεται η «Ανδρομάνα», ένας 
τρίπατος χορός όπου οι άντρες σχηματίζουν τρία 
πατώματα πάνω στις πλάτες των υπολοίπων 
και χορεύουν αποχαιρετώντας την Πασχαλιά. 
Το έθιμο αυτό ξεκίνησε την εποχή της Τουρκο-
κρατίας και ήταν ο πιο ιδανικός τρόπος για να 
μεταφέρουν οι Δεσκατιώτες τα μηνύματα της 
λευτεριάς και της επανάστασης μέσα από τα 
τραγούδια τους και μάλιστα παρουσία των Τούρ-
κων. Σύμφωνα με την παράδοση, η «Ανδρομά-
να» συμβολίζει την Παναγία, που παρότι αυτές 
τις ημέρες πόνεσε για το χαμό του παιδιού της, 
παρέμεινε δυνατή, ενώ μια άλλη εκδοχή λέει ότι 
συμβολίζει την Άνοιξη, την εποχή δηλαδή που 
ξαναγεννιούνται όλα, ότι δηλαδή προσδοκού-
σαν και εύχονταν οι σκλαβωμένοι Έλληνες να 
γίνει με την Ελλάδα: να είναι και πάλι ελεύθερη. 
Ένα από τα πιο διαδεδομένα έθιμα του Πάσχα εί-
ναι το βάψιμο των αβγών τη Μεγάλη Πέμπτη. Το 
αβγό συμβολίζει τον τάφο του Χριστού που ήταν 
ερμητικά κλειστός - όπως το περίβλημα του 
αβγού, αλλά έκρυβε μέσα του τη «Ζωή», αφού 
από αυτόν βγήκε ο Χριστός και αναστήθηκε!

Το τσούγκρισμα των κόκκινων αβγών
Το έθιμο του τσουγκρίσματος των αβγών ξεκίνησε 
μάλλον στην Βόρεια Αγγλία ως παιχνίδι: Ο κάτο-
χος του πιο γερού αβγού, ήταν ο νικητής! Κανονικά 
πάντως το πρώτο αβγό που βάφεται σε κάθε σπίτι 
ανήκει στην Παναγία και δεν πρέπει να το «τσου-
γκρίζουμε».
Πολλές νοικοκυρές ακόμα και σήμερα το φυλάνε 
στο εικονοστάσι όλο το χρόνο μέχρι το επόμενο 
Πάσχα, αφού λένε πως δεν χαλάει όλη την χρονιά! 
Τη Μεγάλη Πέμπτη του επόμενου έτους το φυτεύ-
ουν στα χωράφια τους για να είναι εύφορα, ή το 
κρεμάνε στα μαντριά των ζώων για να είναι γόνιμα.

Πασχαλινές συνταγές

Πασχαλινά Τσουρέκια-Κουλουράκια
Το Πάσχα μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της 
Ελλάδας συνοδεύεται και από πολλές παραδό-
σεις σχετικά με το φαγητό μετά την περίοδο της 
νηστείας. Από τη Μεγάλη Εβδομάδα ξεκινά το 
ψήσιμο των γλυκών τις Πασχαλιάς, τα τσουρέ-
κια και τα κουλουράκια και τη Μεγάλη Πέμπτη 
βάφονται τα πασχαλινά αβγά, το Μεγάλο Σάβ-
βατο φτιάχνεται η Μαγειρίτσα και την Κυριακή 
του Πάσχα ψήνεται το Αρνί. Σε αυτό το άρθρο 
θα σας δώσουμε παραδοσιακές συνταγές για 
κουλουράκια και τσουρέκια από τα Δωδεκάνη-

σα γραμμένες σε κιτρινισμένο τεφτέρι και με τα 
υλικά γραμμένα σε οκάδες και δράμια (φυσικά 
εμείς τα αλλάξαμε σε κιλά και γραμμάρια)

Τσουρέκια
Υλικά 
3 κιλά αλεύρι
4 κουταλιές μαγιά της μπύρας
2 φλιτζάνια βούτυρο
3 φλιτζάνια ζάχαρη
12 αβγά
2 κουταλιές μαχλέπι
2 φλιτζάνια γάλα
2 κουταλιές αλάτι
Ξυσμένη φλούδα από 2 πορτοκάλια, και λίγο 
μαστίχα Χίου.

Μέθοδος
Βάζουμε σε μια πλαστική λεκάνη 1 κιλό από το 
αλεύρι, στη μέση φτιάχνουμε ένα μικρό λάκ-
κο, ζεσταίνουμε το γάλα να γίνει χλιαρό και το 
ανακατεύουμε με τη μαγιά της μπύρας μέχρι να 
διαλυθεί τελείως. Ρίχνουμε το μίγμα στο μικρό 
λάκκο του αλευριού και αρχινάμε να το πλάθου-
με αργά κι όταν γίνει μια καλή ζύμη το αφήνουμε 
να φουσκώσει. Σπάμε τα αβγά σε ένα μπολ και 
λιώνουμε το βούτυρο και στην συνέχεια ρίχνου-

με όλα τα υλικά μας στο προζύμι που έχει ήδη 
φουσκώσει προσθέτοντας σιγά-σιγά αλεύρι και 
συγχρόνως με το άλλο χέρι ζυμώνουμε το μίγμα.
Όταν το ζυμάρι μας είναι έτοιμο το αφήνουμε 
στην λεκάνη σκεπασμένο με πετσέτα και από 
πάνω μία κουβέρτα έτσι ώστε το ζεστό περι-
βάλλον να φουσκώσει ακόμη τη ζύμη. Μετά το 
φούσκωμα πλάθουμε τα τσουρέκια σε σχήμα 
πλεξούδας και τα βάζουμε στην λαμαρίνα, τα 
σκεπάζουμε πάλι με πετσέτα και κουβέρτα για 
να φουσκώσουν. Όταν φουσκώσουν αρκετά τα 
αλείφουμε με αβγό και προαιρετικά βάζουμε 
φλούδα από καθαρισμένο αμύγδαλο και ένα 
κόκκινο αβγό στην μέση της πλεξούδας. Ψή-
νουμε στο φούρνο στους 180 βαθμούς μέχρι να 
ροδοκοκκινίσουν.

Κουλουράκια
Υλικά
2 κιλά αλεύρι
8 αβγά
1 κιλό ζάχαρη
1 φακελάκι αμμωνία
250 γραμμάρια βούτυρο
1 φλιτζάνι γάλα
4 βανίλιες
2 κουταλιές μπέικινγκ πάουντερ

1 λεμόνι χυμό και την φλούδα ξυσμένη (εδώ 
χρησιμοποιούμε λεμόνι αντί για πορτοκάλι που 
συνήθως πάει στα σμυρναίικα κουλουράκια)

Μέθοδος
Ανακατεύουμε το βούτυρο με την ζάχαρη σε μί-
ξερ και το βάζουμε σε πλαστική λεκάνη, στη συ-
νέχεια σπάμε τα αβγά και χωρίζουμε τα ασπρά-
δια από τους κρόκους. Ρίχνουμε τους κρόκους 
στο μίγμα με το βούτυρο και τη ζάχαρη και αναμι-
γνύουμε. Στη συνέχεια χτυπάμε τα ασπράδια να 
γίνουν μαρέγκα και τα προσθέτουμε στο μίγμα 
μας.Στο χλιαρό γάλα βάζουμε την αμμωνία να 
διαλυθεί τελείως και προσθέτουμε στο μίγμα. 
Αναμιγνύουμε τη σόδα με το χυμό του λεμονι-
ού και τα προσθέτουμε στο μείγμα μαζί με την 
ξυσμένη φλούδα από το λεμόνι και τις βανίλιες.
Δουλεύουμε το μίγμα καλά έως ότου όλα τα υλι-
κά να αναμειχτούν μεταξύ τους και στη συνέχεια 
αρχίζουμε να προσθέτουμε το αλεύρι σιγά-σιγά 
ενώ παράλληλα ζυμώνουμε το μίγμα. Όταν το 
ζυμάρι είναι έτοιμο πλάθουμε τα κουλουράκια σε 
σχήμα πλεξούδας. Τα αλείφουμε με αβγό και τα 
ψήνουμε σε 200 βαθμούς μέχρι να ξανθύνουν.

Καλή Επιτυχία !!!

Γιατί βάφουμε κόκκινα
τα αβγά το Πάσχα;
Μπορεί τα τελευταία χρόνια το αβγά να βάφο-
νται σε διάφορα χρώματα, όμως η παράδοση 
τα θέλει κόκκινα. Είναι γεγονός πως τα χρω-
ματιστά αβγά τα συναντάμε στην αρχαιότητα, 
στη Ρώμη, στην Ελλάδα, στην Κίνα, στην Αί-
γυπτο, ως δώρα στις ανοιξιάτικες γιορτές μαζί 
με κουνέλια τα οποία είναι το σύμβολο της 
γονιμότητας. Πώς ακριβώς όμως, καταλήγου-
με στην επιλογή του κόκκινου χρώματος, δεν 
είναι ξεκάθαρο. Οι εξηγήσεις που υπάρχουν, 
είναι πολλές. Μία από τις πιο αποδεκτές είναι 

πως το κόκκινο συμβολίζει το αίμα και τη θυσία 
του Ιησού. Οι άλλες ερμηνείες, έχουν πρωτα-
γωνίστριές τους, τρεις γυναίκες: Την Παναγία, 
τη Μαγδαληνή και μία δύσπιστη ανώνυμη γυ-
ναίκα.
Η Παναγία πίσω από το έθιμο των «κόκ-
κινων αβγών». 
Μία εξήγηση που δίνεται συχνά, λέει ότι η Πα-
ναγία πήρε ένα καλάθι αβγά και τα πρόσφερε 
στους φρουρούς Του Υιού της, ικετεύοντάς 
τους να του φέρονται καλά! Όταν τα δάκρυά 
της έπεσαν πάνω στα αβγά, αυτά βάφτηκαν 
κόκκινα!

Τα κόκκινα αβγά και η Μαγδαληνή.
Μία άλλη ιστορία συνδέει το κόκκινο χρώμα 

με τη Μαρία Μαγδαληνή. Όταν ο Ρωμαίος αυ-
τοκράτορας ενημερώθηκε για την Ανάσταση 
του Χριστού, τη θεώρησε τόσο απίθανη «όσο 
και το να βαφτούν τα αβγά κόκκινα». Η Μαρία 
Μαγδαληνή τότε, χρωμάτισε μερικά αβγά κόκ-
κινα και του τα πήγε για να του επιβεβαιώσει 
το γεγονός.

Η δύσπιστη γυναίκα
Μία παραλλαγή της παραπάνω ιστορίας, θέλει 
μία γυναίκα να μην πιστεύει την είδηση της 
Ανάστασης Του Ιησού και να λέει: «Όταν τα 
αβγά που κρατώ θα γίνουν κόκκινα, τότε θα 
αναστηθεί και ο Χριστός». Και τότε αυτά έγιναν 
κόκκινα»!
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Ελληναράς οδηγεί στη Σαουδική Αραβία και περνάει με 
κόκκινο.
- Κύριε, περάσατε με κόκκινο.
- Ε και;;; Λέγε πόσο είναι το πρόστιμο να τελειώνουμε.
- Δεν υπάρχει πρόστιμο, κύριε. Θα πρέπει να σας συλ-
λάβω και να σας πάω στο Αυτόφωρο.
- Τι Αυτόφωρο ρε φίλε! Κόψε την κλήση να τελειώνου-
με!
Τελικά ο τροχαίος τον μπαγλαρώνει και τον πηγαίνει 
στο δικαστήριο, που στεγάζεται στο κτήριο των φυλα-
κών, που είναι άθλιο και τρομακτικό.
Μπόλικος κόσμος περιμένει να δικαστεί, στη σειρά και ο 
Ελληναράς φίλος μας.
Ο πρόεδρος του δικαστηρίου αρχίζει:
- Τι έκανες; Ρωτά τον Έλληνα.
- Πέρασα με κόκκινο, κύριε δικαστά. Κόψτε ένα πρόστι-
μο να πληρώσω.
- Δεν έχει πρόστιμα εδώ. Χασάν, πάρε τον και πήδα τον.

- Μα τι λέτε κύριε πρόεδρε, λέει ο Ελληναράς κατατρο-
μαγμένος. Πείτε μου πόσο κάνει να πληρώσω!
- Χασάν, πάρε τον και πήδα τον είπα. Ο επόμενος, εσύ 
τι έκανες;
- Έκλεψα, κύριε δικαστά.
- Χασάν, πάρε τον και κόψε του τα χέρια. Ο επόμενος, 
εσύ τι έκανες;
- Σκότωσα, κύριε δικαστά.
- Χασάν, πάρε τον και κόψε του το κεφάλι.
Ο Χασάν, 2 μέτρα, 180 κιλά, δίφυλλη ντουλάπα, κα-
ραφλός, με γυαλισμένο κεφάλι και ο ιδρώτας κάνουλα. 
Βουτά και τους 3 μαζί από το λαιμό και τους σέρνει έξω 
από το δικαστήριο προς τις φυλακές…
Οπότε ο Ελληναράς γυρίζει και του λέει:
- Πού’ σαι, Χασάν, κοίτα, μη μπερδευτούμε ε; εγώ είμαι 
για πήδημα!!!

(Του Συναδέλφου Θεοδ. Τρίγκα)

το ανΈκΔοτο τοΥ ΘοΔΩροΥ

το AνΈκΔοτο τοΥ νικοΥ

Δεν έχεις Όλυμπε θεούς
μήτε λεβέντες Όσσα,
ραγιάδες έχεις, Μάνα Γη,
σκυφτούς για το χαράτσι,
κούφιοι κι οκνοί καταφρονούν
τη θεία τραχιά σου Γλώσσα,
των ευρωπαίων περίγελα

και των Αρχαίων παλιάτσοι.

Κωστής Παλαμάς 

από τον «Δωδεκάλογο του Γύφτου»

Ένας παππούς 97 ετών πάει σε έναν ασφαλιστή. 
- Γεια σας, θέλω να κάνω μια ασφάλεια ζωής 
- Τι λες ρε παππού, ασφάλεια ζωής, τρελάθηκες, 
πόσο είσαι; 
- 97 ετών, λέει ο παππούς. 
Τρελαίνεται ο ασφαλιστής. 
- Μιλάς σοβαρά τώρα; Τι να την κάνεις; 
- Να, θέλω να πάω με τον πατέρα μου ένα ταξίδι 
στο εξωτερικό και καλό είναι να είμαστε ασφαλι-
σμένοι. 

Ο ασφαλιστής έχει τρελαθεί! 
- Με τον πατέρα σου; Πόσο είναι εκείνος; 
- Ε, 125 τον άλλο μήνα. 
- Και τι θα κάνετε στο εξωτερικό; 
- Να μωρέ, πηγαίνουμε να επισκεφτούμε τον παπ-
πού μου. 
Ο ασφαλιστής χτυπάει το κεφάλι του στο γραφείο. 
- Τι λε ρε μπάρμπα, με κοροϊδεύεις; 
Πόσο είναι ο παππούς σου; 

- Κλείνει τα 142 σε μια βδομάδα. 
- Και τι θα κάνετε εκεί; 
- Παντρεύεται και πάμε στο γάμο! 
Ο ασφαλιστής έχει σκαρφαλώσει στο πρεβάζι
και είναι έτοιμος να φουντάρει. 
- Και... γιατί παντρεύεται; 
- Ε να μωρέ, τον πιέζουν οι γονείς του!

(Του Συναδέλφου Νίκου Σταθόπουλου)

Τα γεράματα δεν σε προστατεύουν 
από τον έρωτα. Όμως ο έρωτας σε 
προστατεύει από τα γεράματα.

Έχεις τα πινέλα, έχεις τα 
χρώματα, ζωγράφισε τον 
παράδεισο και μπες μέσα.

Πάει ο επιθεωρητής σ’ ένα σχολείο, μπαίνει στην αίθουσα 
και ρωτάει:
- Ποιος σκότωσε την Λερναία Ύδρα;
- Πες μου εσύ Ελενίτσα.
- Πάντως εγώ... κύριε, όχι.
- Για πες μου εσύ, Γιαννάκη.
- Σας το ορκίζομαι κύριε, ούτε εγώ την σκότωσα.
Γεμάτος απορία για την άγνοια, ρίχνει μια άγρια ματιά στον 
δάσκαλο κι αυτός του λέει:
- Δεν πιστεύω κύριε επιθεωρητά να υποψιάζεστε εμένα!!!

Ποια είναι η πιο δυστυχισμένη μάνα
και γιατί; Η αγελάδα, γιατί έχει  
άντρα βόδι και παιδί μοσχάρι

Η Εύα ήταν ζηλιάρα και έκανε σκηνή ζηλοτυπίας στον Αδάμ. 
- Με απατάς! Πήγες με άλλη! 
- Μα αφού είσαι η μοναδική στη Γη. 
- Πήγες με άλλη δε μου το βγάζεις από το μυαλό! 
Με τα πολλά ησύχασαν και πήγαν για ύπνο. Μετά από λίγη 
ώρα ξυπνάει ο Αδάμ από ένα απότομο πόνο στα πλευρά και 
βλέπει την Εύα πάνω του. 
- Τι κάνεις εκεί; 
- Μετράω τα πλευρά σου.

Ένα χαριτωμένο… «Γιατί ρε Βασίλη;»
Έχω έναν ξάδελφο που εργάστηκε για πολλά χρόνια στην 
ΕΟΚ στις Βρυξέλλες και ήταν μεσαίο στέλεχος. Τώρα είναι 
και αυτός συνταξιούχος. Ο ίδιος δεν ήταν οικονομολόγος, 
μάλλον τεχνοκράτης ήταν.
Μία μέρα λοιπόν, σε σχετική συζήτηση που είχαμε του 
είπα: «Γιατί ρε Βασίλη η χώρα μας, η Ελλάδα μας και άλ-
λες χώρες της ΕΟΚ βουλιάξαμε οικονομικά; Αυτό ήταν 
ξαφνικό; Υποτίθεται ότι εκεί έχουν μαζευτεί σπουδαίοι 
οικονομολόγοι, οι οποίοι πληρώνονται πολύ ακριβά. Ο 
πολύς κοσμάκης που σήμερα και πάντα πληρώνει και πε-
θαίνει από την πείνα, δεν γνώριζε τι κάνουν όλοι αυτοί 
εκεί. Συνένοχοι βέβαια είναι και οι δικοί μας πολιτικοί, 
οικονομολόγοι και τεχνοκράτες που επίσης πληρώνονται, 
κλέβουν και τρώνε μέχρι σκασμού. 
Τώρα λοιπόν Βασίλη τι γίνεται; Όλοι εμείς, τα παιδιά μας 
και τα εγγόνια μας θα πεθάνουμε; Ποιο θα είναι το μέλλον 
μας; Εσύ τι λες; Μου απάντησε λοιπόν αυτός: «Ρε Σπύρο, 
τι νομίζεις εσύ ότι είναι οι οικονομολόγοι; Σαν τους σει-
σμολόγους είναι, οι οποίοι προβλέπουν τους σεισμούς… 
αφού γίνουν. Σχεδόν πάντα έτσι γίνεται… Τώρα λοιπόν 
δεν θα πεθάνουμε όλοι, αλλά οι περισσότεροι. Θα μας 
κόψουν μισθούς και συντάξεις σιγά-σιγά και στο τέλος ότι 
προεξέχει από το σώμα μας, αυτιά, μύτη και ό,τι άλλο δεν 
φαίνεται. Δηλαδή αναδιάρθρωση σώματος.»
Πάντως όλοι εμείς οι άθλιοι μαζί, δεν θα μπορέσουμε να 
σώσουμε τις τράπεζες. Γιατί ξέρουν τι πρέπει να κάνουν 
για να σωθούν. Από μόνες τους και θαύματα κάνουν αν 
θέλουν, μήπως και σωθούμε κι εμείς. Αμήν.
Για όλα όσα προηγήθηκαν πριν φτάσουμε στο σημερινό 
μας χάλι δεν κάλεσαν εμάς, τον λαό, σε διάλογο, αλλά και 
να μας καλούσαν, πάντα γίνεται ό,τι λένε αυτοί οι φωστή-
ρες. Ο διάλογος με εμάς είναι προσχηματικός, γιατί όπως 
έγραψε κάποτε ο μεγάλος παιδαγωγός και φιλόσοφος 
Ευάγγελος Παπανούτσος (1900-1982) «στον διάλογο 
δεν πάμε για να σώσουμε τις ιδέες μας, αλλά πάμε να σώ-
σουμε την αλήθεια»

(του Συναδέλφου Σπύρου Χαρίτου)

Στους τενεκέδες
Η κινέζικη παροιμία που συναντήσαμε αφιερώνεται 
εξαιρετικά στην κυβέρνηση, όλες τις πλευρές της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης (προεδρικούς και αντάρτες) και 
σε πολλά δημόσια πρόσωπα (τηλεπερσόνες κυρίως που 
μας βομβαρδίζουν με τις «σημαντικές»δηλώσεις τους:

Το τιποτένιο πράμα κάνει σαματά,
Δειλά ηχεί το μάλαμα

Ο τενεκές βροντά

Ένας κύριος ψαρεύει και τα ψάρια που πιάνει 
τα ξαναρίχνει στη θάλασσα. Κοντά του είναι 
ένας περίεργος και του λέει:
- Ρε φίλε αφού τα πιάνεις γιατί τα ξαναρί-
χνεις στη θάλασσα;
Και του απαντάει:
- Μου αρέσει η διαδικασία.
Του απαντάει ο άλλος:
- Είμαι φτωχός και έχω πέντε παιδιά, δεν 
μου τα δίνεις τα ψαράκια να τα ψήσουμε να 
πιούμε στην υγειά σου;
Και του απαντάει ο άλλος:
- Θα σου κάνω μια ερώτηση. Πες μου, αφού 
είσαι φτωχός γιατί κάνεις παιδιά;
Και του απαντάει:
- Μου αρέσει η διαδικασία.

(του Συναδέλφου Αντώνη Δημόπουλου)
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.104
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2013

Άκαρπη η συνάντηση του Συλλόγου με το νέο Πρόεδρο του ΤΑΥΤΕΚΩ
Συνάδελφοι,
 Αντιπροσωπεία του Συλλόγου μας (συν. Τάσος Γκιάτης και Γιάννης Λάτσης) μαζί με τον Πρόεδρο του 
Συλλόγου της Γενικής Τράπεζας Δημήτρη Καλόγηρο, συναντήθηκε με το νέο Πρόεδρο του ΤΑΥΤΕΚΩ 
κ. Νίκο Δομένικο.
 Σκοπός της συνάντησης ήταν από την πλευρά μας να αναδειχθεί η αναποτελεσματικότητα των υπη-
ρεσιών του ΤΑΥΤΕΚΩ, που έχει ως αποτέλεσμα τη στάση πληρωμών σε ασφαλισμένους από τον 
Απρίλιο του 2012!
Από τη συζήτηση που ακολούθησε φάνηκε η προχειρότητα των επιλογών του Υπουργείου αφού μέχρι 
σήμερα δεν έχει καθορισθεί ένα λειτουργικό οργανόγραμμα με αποτέλεσμα το ΤΑΥΤΕΚΩ να μεταφέρει 
το πρόβλημα στον ΕΟΠΠΥ και ο ΕΟΠΥΥ στο ΤΑΥΤΕΚΩ και τις υπηρεσίες του.
 Ακόμη και οι διαβεβαιώσεις που δόθηκαν πρόσφατα στην ΟΤΟΕ δεν τηρήθηκαν με αποτέλεσμα να 
διευρύνεται το χάος που επικρατεί.
Οι εκπρόσωποι των Συλλόγων (Alpha και Γενικής) αφού ενημέρωσαν τον Πρόεδρο του Ταμείου δήλω-
σαν ότι δεν μπορούν να αφήσουν το χρόνο να κυλά σε βάρος των ασφαλισμένων και θα συνεχίσουν με 
κάθε νόμιμο τρόπο να διεκδικούν μία αξιοπρεπή αντιμετώπιση από τους αρμόδιους φορείς.
 Οι Σύλλογοί μας εντός των ημερών θα ζητήσουν συνάντηση και με τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ με στόχο 
την άμεση εξόφληση των οφειλομένων ποσών προς του ασφαλισμένους, καθώς και με τους αρμόδι-
ους Υπουργούς.

Εκδικάσθηκαν τα ασφαλιστικά μέτρα του Συλλόγου κατά του ΤΑΥΤΕΚΩ.
 Την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2013 εκδικάσθηκαν δύο αιτήσεις για έκδοση προσωρινής επιδίκασης απαι-
τήσεων για λογαριασμό των ασφαλισμένων μας στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών.
 Στο δικαστήριο η πλευρά των νομικών συμβούλων του ΤΑΥΤΕΚΩ δέχθηκε ότι πράγματι τα στοιχεία 
που καταθέσαμε είναι σωστά, δικαιολογώντας τις καθυστερήσεις πληρωμών σε γραφειοκρατικούς λό-
γους!! Θα σας ενημερώσουμε άμεσα για την απόφαση του Δικαστηρίου.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                       ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.102
Αθήνα, 14 Μαρτίου 2013

Δημιουργία Πολυιατρείου στα γραφεία του Συλλόγου
Συνάδελφοι,
 Ζούμε καθημερινά την κατάρρευση της ασφαλιστικής μας προστασίας. Αυτό όμως που συμβαί-
νει στον πιο ευαίσθητο για όλους μας τομέα της υγείας είναι πραγματικά εφιαλτικό.
 Μέσα σε δύο χρόνια γυρίσαμε πολλές δεκαετίες πίσω με αποτέλεσμα να πληρώνουμε εμείς και 
η Τράπεζα πολλά χρήματα χωρίς ουσιαστικά να έχουμε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
 Βρισκόμαστε μπροστά στην κατάρρευση ενός συστήματος υγείας που βασίσθηκε στη δημιουρ-
γία ενός ταμείου γίγαντα που λέγεται ΕΟΠΥΥ.
 Πλήρης αποδιοργάνωση, έλλειψη σχεδιασμού, απουσία ιατρών, στάση πληρωμών και χρέη 
που διογκώνονται καθημερινά. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα της λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, 
μια εικόνα που δημιουργεί σε όλους μας θλίψη και τρομερή ανασφάλεια.Υπήρξαν προσπάθειες 
από το συνδικαλιστικό κίνημα για να μην φτάσουμε εδώ, αλλά οι ευθύνες της συνδικαλιστικής 
ηγεσίας των Τραπεζοϋπαλλήλων είναι τεράστιες, αφού ποτέ δεν προγραμματίσαμε ένα σύγ-
χρονο και λειτουργικό σχέδιο που θα κάλυπτε πάνω απ’ όλα το αίσθημα ασφάλειας και φυσικά 
αξιοπρέπειας.
 Η αντίληψη της ασφάλειας που παρείχε η αγκαλιά του Δημοσίου, που κυριάρχησε για δεκα-
ετίες, γκρεμίσθηκε σαν χάρτινος πύργος.
 Η ουσία όμως είναι πως δεν μπορούμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Τώρα υπάρχουν δύο 
δρόμοι. Ο δρόμος της απάθειας και της καταγγελίας, χωρίς να κάνουμε τίποτα απολύτως και ο 
δρόμος της υπεύθυνης διαχείρισης, κάτω από αυτές τις συνθήκες, που μας δίνει τη δυνατότητα 
να χτίσουμε τα πάντα από την αρχή. Εμείς αυτό το δρόμο διαλέγουμε πάλι. Την ώρα λοιπόν που 
κανείς δεν γνωρίζει πως, πότε και που θα εξετασθεί αποφασίσαμε να κάνουμε ένα μικρό βήμα 
που στην πορεία όμως θα αποδειχθεί αρκετά μεγάλο.
 Δημιουργήσαμε τις κατάλληλες υποδομές στα γραφεία του Συλλόγου μας με τη στήριξη και τη 
συνεργασία του Νοσοκομείου ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ (Αστυδάμαντος 83-τηλ. 210-7228511) για 
την καθημερινή λειτουργία του πρώτου Συλλογικού πολυιατρείου που θα λειτουργεί από την 
Τρίτη 19/3/2013 καθημερινά και πλέον στη διάθεση των μελών μας θα βρίσκονται ιατροί 
των παρακάτω ειδικοτήτων: • Παθολόγος • Καρδιολόγος • Πνευμονολόγος
οι οποίοι θα εξετάζουν και θα συνταγογραφούν ηλεκτρονικά με συμφωνημένη αμοιβή 5€ (με 
χορήγηση φυσικά απόδειξης), ενώ σύντομα θα προστεθούν οι ειδικότητες ορθοπεδικού, ουρολό-
γου, ΩΡΛ, Γενικού Χειρουργού και χειρούργου μαστού.
Παράλληλη στο ειδικό πολυιατρείο του Συλλόγου θα υπάρχει τμήμα αιμοληψίας για πλήρη αιμα-
τολογικό έλεγχο με έκδοση αποτελεσμάτων την επόμενη ημέρα, καθώς και τμήμα καρδιολογικού 
ελέγχου.
Στην περίπτωση που κάποιος χρειασθεί περαιτέρω εξετάσεις, ο Σύλλογός μας εξασφάλισε 
αποκλειστικά για τα μέλη του και τις οικογένειές μας σε συνεργασία με το νοσοκομείο ΝΕΟΝ 
ΑΘΗΝΑΙΟΝ όπως η συμμετοχή χρήσης του παραπεμπτικού ΕΟΠΥΥ από 15% μειωθεί στο 5%, 
ενώ σε περίπτωση νοσηλείας θα υπάρχει απορρόφηση της διαφοράς του 20% (σύμφωνα 
με το ομαδικό νοσοκομείο συμβόλαιο με την ΑΧΑ καλύπτεται ποσοστό δαπάνης 80%). Για 
την εξυπηρέτηση των μελών μας και τα ραντεβού με τους ιατρούς θα υπάρχει γραμματειακή 
υποστήριξη από 7.30 π.μ. έως 15.30 μ.μ. (εκτός Σαββάτου-Κυριακής) στα τηλέφωνα: 210-
3692033//210-3692034 καθώς και απευθείας ενημέρωση από το Νοσοκομείο ΝΕΟ ΑΘΗ-
ΝΑΙΟΝ (τηλ. 211-6009380 κ. Ανδριανή Χρυσαειδή).
Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η χρήση του βιβλιαρίου υγείας. Το ιατρείο μπορεί να εξυ-
πηρετεί και τα μέλη των οικογενειών μας (ηλικίας άνω των 14 ετών) που είναι ασφαλισμένοι 
στον ΕΟΠΥΥ.
Αυτή η πρώτη προσπάθεια εξυπηρέτησης των μελών μας ξεκινάει τώρα στην Αθήνα ενώ σύ-
ντομα θα υπάρξει ανάλογη παρέμβαση σε όλες τις μεγάλες πόλεις.
Τέλος ο Σύλλογος μελετάει προτάσεις για την αντιμετώπιση της οδοντιατρικής δαπάνης που 
πλέον δεν καλύπτεται από τον ΕΟΠΥΥ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                 ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ   ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.106
Αθήνα, 15 Απριλίου 2013

7 νέες ειδικότητες ιατρών στο Πολυιατρείο του Συλλόγου
Συνεχίζουμε την προσπάθεια που ξεκινήσαμε τον Μάρτιο

Από αύριο στο πολυιατρείο του Συλλόγου θα συμμετέχουν ιατροί 7 νέων ειδικοτήτων

Συνάδελφοι,
Στην προηγούμενη ανακοίνωσή μας είχαμε τονίσει ότι η προσπάθεια δημιουργίας δικού μας πολυιατρεί-
ου είναι ένα μικρό βήμα, απέναντι στο απέραντο χάος που επικρατεί στην υγεία, που στην πορεία όμως 
θα αποδειχθεί αρκετά μεγάλο.
Έτσι ξεκίνησε στις 19/3/2013 στα γραφεία του Συλλόγου μας την καθημερινή του λειτουργία το 
πρώτο Συλλογικό πολυιατρείο με τρεις ειδικότητες (παθολόγος, καρδιολόγος και πνευμονολόγος), 
τμήμα αιμοληψίας για πλήρη αιματολογικό έλεγχο, τμήμα καρδιολογικού ελέγχου αλλά και συμφωνία 
για μειωμένες τιμές στη συμμετοχή των ασφαλισμένων (μέσω του Νοσοκ. ΝΕΟΝ ΑΘΗΝΑΙΟΝ). Δεν 
σταματήσαμε όμως εδώ. Συνεχίζουμε την προσπάθεια επέκτασης της λειτουργίας του πολυιατρείου και 
σήμερα βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε τη συμφωνία για τη συμμετοχή ιατρών 7 
νέων ειδικοτήτων.
Έτσι από αύριο (Τρίτη 16/4/2013) στο πολυιατρείο του Συλλόγου θα εξετάζουν τα μέλη μας ιατροί των 
παρακάτω ειδικοτήτων:
• Ορθοπεδικός  • Ωτορινολαρυγγολόγος • Χειρουργός μαστού  • Γενικός Χειρουργός 
• Αγγειοχειρουργός • Γυναικολόγος  • Ουρολόγος 
Τέλος σας ενημερώνουμε ότι εντός των ημερών καταλήγουμε σε συμφωνία για την εξεύρεση ανάλογου 
χώρου για την δημιουργία πολυιατρείου στην Θεσσαλονίκη.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                     ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ                          ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Αθήνα 28-2-2013

Υπόμνημα προς τους Υπουργούς Εργασίας κ. Βρούτση Ιωάννη και Οικονομικών κ. Στουρνάρα Ιωάννη 

Κύριε Υπουργέ,
 Σταθερά και αμετακίνητα η εγχώρια τρόικα συνεχίζει το αποδοτικό έργο των περικοπών. Με ξεχωριστή 
μονομέρεια, αναίτια και αναιτιολόγητα, σαν από πρόθεση, βεβαιωμένα υστερόβουλα, αντικοινωνικά, 
αντισυνταγματικά και αντιδημοκρατικά, επιδιώκει τη δημοσιονομική εξυγίανση της χώρας ΜΟΝΟΝ 
από τους ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ που θα συνεισφέρουν σχεδόν 50% στο νέο πακέτο!
ΒΙΩΝΟΥΜΕ  • μια πρωτοφανή αδικαιολόγητη και κυρίως αδιέξοδη οικονομική πολιτική μονομέρειας. 
• ένα ασαφές σήμερα κι ένα αβέβαιο αύριο, συνολικά.
• μια απέραντη ανασφάλεια σε όλα τα επίπεδα( υγεία, ασφάλεια διαβίωση). 
ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ • με σύνεση, με ευθύνη με ρεαλισμό, αλλά και με αποφασιστικότητα ως ενεργοί 
και συνεπείς φορολογούμενοι πολίτες με σημαντική κοινωνική συμβολή, θεωρώντας ότι ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙ-
ΟΥΧΟΙ πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ΙΣΟΤΙΜΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ, στο πλαίσιο ενός αντικειμενι-
κού, ουσιαστικού και ρεαλιστικού διαλόγου που μέχρι σήμερα οι «υπεύθυνοι» (;) συστηματικά αποφεύ-
γουν, διαρρηγνύοντας τη συνοχή και τις αντοχές του κοινωνικού ιστού. 
ΖΗΤΑΜΕ  • νέες πολιτικές επιλογές, όχι για «ανάσες» αλλά για κανονικές αναπνοές ζωής!
ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΜΕ  • τα όποια τετελεσμένα • τις προσχηματικές δικαιολογίες • τις σκόπιμες επιλογές 
μονομερούς υστεροβουλίας • τις αντισυνταγματικές αποφάσεις • τις αντικοινωνικές συμπεριφορές • 
τα ανύπαρκτα διλλήματα • τον κοινωνικό αποκλεισμό • τις συνδικαλιστικές αποκλειστικότητες. 

ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΠΟ ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ!
Α.Γ.Σ.Σ.Ε.- Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα

Σύμφωνα με τις αποφάσεις του Προέδρου της ΑΓΣΣΕ Νο 3 και Νο 4 συγκροτούνται 2 Επιτροπές, 
Επιτροπή Έκδοσης Εφημερίδας και Επιτροπή Διαχείρισης Τηλεοπτικής Εκπομπής.

Ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου μας Γιάννης Ιορδανίδης συμμετέχει και στις δύο ως άνω Επιτρο-
πές εκπροσωπόντας την ΟΣΤΟΕ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.107
Αθήνα, 16 Απριλίου 2013

Η Alpha Bank προχωρά σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου
Εξελίσσεται και περνά με σιγουριά σε μια νέα εποχή

Εμείς στηρίζουμε τον αγώνα της Τράπεζας, στηρίζουμε την εργασία μας
Συνάδελφοι,
Στη σημερινή Γενική Συνέλευση των μετόχων της Alpha Bank αποτυπώθηκε με αδρό και ανάγλυφο τρόπο 
το κομβικό σημείο όπου βρίσκεται σήμερα το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας, το οποίο στην κυριο-
λεξία ισορροπεί στην κόψη του ξυραφιού.
Σ’ αυτήν την κρίσιμη περίοδο, την κρισιμότερη μεταπολεμικά για την ίδια την ύπαρξη της Ελληνικής 
Οικονομίας, η Τράπεζά μας, η Alpha Bank, ο χώρος της εργασίας μας και της ανάπτυξης των σχεδιασμών 
του μέλλοντός μας, αποτελεί μία από τις ελάχιστες εναπομείνασες σταθερές του ευρύτερου πεδίου της 
οικονομικής και κοινωνικής μας υπόστασης.
Μέσα στην καταστροφική οικονομική καταιγίδα που μαίνεται η Alpha Bank εξακολουθεί να αντέχει και να 
ανθίσταται, γιατί όλα αυτά τα χρόνια της ασυνείδητης και εγκληματικής πολιτικής των πάσης φύσεως πο-
λιτικών και οικονομικών παραγόντων, παρέμεινε νηφάλια και ακολούθησε σταθερά με απόλυτη συνέπεια 
και γνώση τους κανόνες της στερεής ευφυούς λογικής έχοντας πάντα επίγνωση της πραγματικότητας.
Γι’ αυτό λοιπόν συνάδελφοι, όλοι εμείς που ζούμε και εργαζόμαστε σ’ αυτόν το στιβαρό και ιδιαίτερα αξιό-
πιστο οργανισμό, την Alpha Bank, πρέπει να ανταποκριθούμε και να στηρίξουμε την προσπάθεια αύξησης 
του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας γιατί, ειδικά τώρα, η επιτυχία αυτού του σκοπού σταθεροποιεί την 
εργασία μας και εξασφαλίζει ένα καλύτερο μέλλον για όλους.
Η συμβολή του κάθε ενός από εμάς τους εργαζόμενους στην προσπάθεια αυτή συμβολή που παίρνει σάρκα 
και οστά με την ενεργοποίησή μας στον τομέα της ενημέρωσης και της πειστικής επιχειρηματολογίας για 
τη ζωτικότητα του στόχου της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha Bank, αποκτά ιδιαίτερη σημασία 
γιατί πιστοποιεί τη συνειδητοποίηση από μέρους μας των δραματικών στιγμών που περνά η πατρίδα μας, η 
οικονομία και η κοινωνία μας στο σύνολό της.
Είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι με αυτόν τον τρόπο υπηρετούμε την ίδια μας την εργασία, προσφέροντας ταυ-
τόχρονα πολύτιμη βοήθεια και προοπτική διεξόδου από το πνιγηρό τέλμα που έχει περιέλθει η Ελληνική 
κοινωνία.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
   ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ  ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
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Σχετικά με την αναγραφή φαρμακευτικής 
αγωγής στο βιβλιάριο υγείας των ασφαλισμένων

Σχετικά με την αναγραφή φαρμακευ-
τικής αγωγής στο βιβλιάριο υγείας 
των ασφαλισμένων επισημαίνεται 
ότι, επειδή κατα τον έλεγχο συντα-
γών ασφαλισμένων, παρατηρήθηκαν 
φαινόμενα εικονικής συνταγογράφη-
σης καθώς και επανάληψη έκδοσης 
ηλεκτρονικών συνταγών χωρίς να 
δικαιολογείται η ανάλωση των χορη-
γηθέντων φαρμάκων με την προηγού-
μενη συνταγόγράφηση (σύμφωνα με 
τη δοσολογία που αναγράφεται στη 
συνταγόγράφηση και το χρόνο λήψης 
της Π.Δ.121/2008):
- οι ιατροί υποχρεούνται να αναγρά-
φουν την φαρμακευτικό αγωγή στο 
βιβλιάριο υγείας ή στα αντίγραφα των 

εντολών υγειονομικής περίθαλψης 
του ασφαλισμένου, (σημειώνοντας 
για τα φάρμακα σκεύασμα περιεκτικό-
τητα και ποσότητα).
Οι παραπάνω εγγραφές θα συνοδεύ-
ονται με σφραγίδα και υπογραφή του 
ιατρού με την ημερομηνία αναγραφής.
- οι φαρμακοποιοί δεν επιτρέπεται 
να εκτελούν συνταγή αν δεν θα έχει 
αναγραφεί η φαρμακευτική αγωγή στο 
βιβλιάριο υγείας ή στα αντίγραφα των 
εντολών υγειονομικής περίθαλψης 
του ασφαλισμένου.
Κάτω από την καταχώρηση του ιατρού, 
ο φαρμακοποιός θα βεβαιώνει την 
εκτέλεση της συνταγής με σφραγίδα 
και υπογραφή του.         (14/3/2013)

Με αφορμή ερωτήματα σχετικά με την συνταγο-
γράφηση των κατ’ οίκον ιατρών σας υπενθυμί-
ζουμε ότι:
Οι κατ’ οίκον ιατροί επισκέπτονται άτομα που 
είναι κλινήρη και δεν μπορούν να μετακινη-
θούν στα ιατρεία του Οργανισμού για παροχή 
περίθαλψης, πέραν της εξέτασης του ασθενούς, 
εφόσον κρίνεται αναγκαίο, συνταγογραφούν (σε 
χειρόγραφη συνταγή στο συνταγολόγιο ενιαίου 
τύπου), αναγράφοντας ότι εκδόθηκε σε κατ’ 
οίκον εξέταση, φάρμακα που εμπίπτουν στο 
γνωστικό τους αντικείμενο σύμφωνα με την ει-
δικότητά τους (παθολόγοι, γενικοί ιατροί) ή φαρ-
μακευτική αγωγή άλλης ειδικότητας βάσει ιατρι-
κών γνωματεύσεων οι οποίες θα επισυνάπτονται 
στην συνταγή.                                  (14/3/2013)
ΣΧΟΛΙΟ:
Πέρα από τη λάθος ημερομηνία του εγγράφου 

(13-3-2012) και τον απρόσφορο όρο των «κατ’ 
οίκον ιατρών» (προφανώς αναφέρεται στους ια-
τρούς που κάνουν κατ΄οίκον επισκέψεις), σύμ-
φωνα με την ανωτέρω οδηγία του ΕΟΠΥΥ δίνεται 
η δυνατότητα στον ιατρό που εξετάζει ασθενή κατ’ 
οίκον να συνταγογραφεί χειρόγραφα στα συντα-
γολόγια ενιαίου τύπου. Σίγουρα με τον τρόπο 
αυτό διευκολύνεται σε πολλές περιπτώσεις η 
εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.
Τα συγκεκριμένα συνταγολόγια όμως τα διαθέ-
τουν μόνο οι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ ιατροί 
και κατά συνέπεια αποκλείει (άραγε σκόπιμα;) 
τους μη συμβεβλημένους ιατρούς από την κατ’ 
οίκον άσκηση του επαγγέλματος τους.

απόδοση δαπάνης για αγορά γυαλιών οράσεως
Ο ΕΟΠΥΥ ανακοινώνει τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά υποβολής, εκ μέρους 
των ασφαλισμένων για την απόδοση 
αγοράς οπτικών ειδών. 

Τα δικαιολογητικά είναι: 
• Ιατρική γνωμάτευση ιατρού ειδικότητας 
οφθαλμιάτρου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή ιατρού Κρατικού ή 
Πανεπιστημιακού ή Στρατιωτικού Νοσοκομεί-
ου ή συμβεβλημένου με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή πι-
στοποιημένου στο σύστημα ηλεκτρονικής συ-
νταγογράφησης στην οποία θα αναφέρονται 
τα στοιχεία του ασφαλισμένου, η πάθησή του, 
οι μετρήσεις οπτικής οξύτητας των οφθαλμών 
και το είδος του απαιτούμενου είδους (γυαλιά 
οράσεως ή φακοί επαφής ή κερατοκωνικός 
φακός) για την αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος. Ειδικότερα οι πιστοποιημένοι ιατροί θα 
αναγράφουν επί της ιατρικής γνωμάτευσης 
στη θέση της υπογραφής τους τη φράση «πι-
στοποιημένος ιατρός». Επί της ιατρικής γνω-
μάτευσης απαιτείται έγκριση ελεγκτή ιατρού. 

Η έγκριση του ελεγκτή πρέπει να γίνεται εντός 
δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία 
χορήγησής της, η δε εκτέλεση αυτής εντός 
ενός μηνός (30 ημερών) από την ημερομηνία 
έγκρισης του ελεγκτή ιατρού.
• Απόδειξη πώλησης από το μηχανογραφικό 
σύστημα του καταστήματος οπτικών ή από 
φορολογική ταμειακή μηχανή στην οποία θα 
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ασφαλι-
σμένου και θα περιγράφεται το χορηγούμενο 
είδος. Σε περίπτωση που έχει εκδοθεί από-
δειξη πώλησης από ταμειακή μηχανή, όπου 
δεν υπάρχει η δυνατότητα αναγραφής του 
ονοματεπώνυμου του ασφαλισμένου, τότε θα 
υποβάλλεται συμπληρωματικά της απόδειξης 
ταμειακής μηχανής και απόδειξη πώλησης 
από αθεώρητο μπλόκ του οπτικού όπου θα 
αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ασφα-
λισμένου, το ποσό καταβολής και θα γίνεται 
περιγραφή του είδους πώλησης.
• Βεβαίωση του οπτικού με τη σφραγίδα και 
την υπογραφή του, στην οποία θα βεβαιώνει 

ότι εκτέλεσε επακριβώς την ιατρική γνωμά-
τευση του συγκεκριμένου ιατρού οφθαλμιά-
τρου, που εκδόθηκε τη συγκεκριμένη ημερο-
μηνία (ως το συνημμένο υπόδειγμα) με την 
επισήμανση ότι το χορηγούμενο είδος φέρει 
πιστοποίηση καταλληλότητας CE. Ένα αντίγρα-
φο της ανωτέρω βεβαίωσης θα δίνεται στον 
ασφαλισμένο για υποβολή στις αρμόδιες υπη-
ρεσίες. Επισημαίνουμε ότι οι ασφαλισμένοι 
των ενταχθέντων φορέων, πλην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
θα υποβάλλουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά 
από 1/2/2013 στις Περιφερειακές Δ/νσης 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (πρώην ΥΠΑΔ) από τις οποί-
ες θα γίνεται και η εκκαθάριση και απόδοση 
των αναφερόμενων στον Ε.Κ.Π.Υ. ποσών. Οι 
ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα υποβάλλουν 
τα αναφερθέντα δικαιολογητικά στα Τμήματα 
Παροχών από τα οποία εξυπηρετούνταν μέχρι 
σήμερα. Το δεύτερο αντίγραφο θα κρατά ο 
οπτικός στο αρχείο του προς χρήση σε πιθανό 
έλεγχο.
• Τα Τμήματα Παροχών, ως ανωτέρω, κατά 
τη χορήγηση της συγκεκριμένης παροχής θα 

αναγράφουν επί του βιβλιαρίου ασθενείας του 
ασφαλισμένου το χορηγούμενο είδος με ημε-
ρομηνία (βάσει της απόδειξης πώλησης), προ-
κειμένου για τον έλεγχο των προϋποθέσεων 
σε περίπτωση επαναχορήγησης. 

Επισημαίνεται ακόμη οτι ιατρικές γνωμα-

τεύσεις χορήγησης οπτικών ειδών, που εκ-
δόθηκαν και εγκρίθηκαν από τον ελεγκτή 
ιατρό πριν την 18/11/2012 και πληρούν τις 
προϋποθέσεις του Ε.Κ.Π.Υ. όπως αυτές ανα-
φέρονται στο Φ.Ε.Κ. 1233/11-4-2012, θα 
γίνονται αποδεκτές από τον Οργανισμό και 
οι ασφαλισμένοι δύναται να αποζημιωθούν, 
εφόσον η απόδειξη αγοράς έχει εκδοθεί μέ-
χρι και 30/11/2012 και με ποσά όπως αυτά 
αναφέρονται στον ΦΕΚ 1233/2012.
Για ιατρικές γνωματεύσεις που εκδόθηκαν και 
εγκρίθηκαν μετά την 18/11/2012 θα εφαρ-
μόζονται οι διατάξεις του άρθρου 15 του τρο-
ποποιημένου Ε.Κ.Π.Υ. που δημοσιεύθηκε στο 
ΦΕΚ 3054/18-11-2012.

(3/4/2013)

Τη λειτουργία νέων υπηρεσιών 
υγείας του ΕΟΠΥΥ, ως Αυτοτελών 
Μονάδων Υγείας σε περιοχές με 
ιδιαίτερα προβλήματα και κυρίως 
στις νησιωτικές περιοχές της χώρας, 
ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Εθνικού 
Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας (ΕΟΠΥΥ), Λευτέρης Παπα-
γεωργόπουλος, με στόχο την παροχή 
ισότιμων και ποιοτικών υπηρεσιών 
υγείας σε όλους τους ασφαλισμένους.
Ειδικότερα, ως Νομαρχιακές Μο-
νάδες Υγείας του ΕΟΠΥΥ, θα λει-
τουργήσουν οι νέες υπηρεσίες σε 
Γρεβενά, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Καρ-
πενήσι, Σπάρτη, Αγ. Νικόλαο Κρήτης, 
Πολύγυρο και ως Τοπικές Μονάδες 
Υγείας σε Ναύπακτο και Κύθηρα.

νέες υπηρεσίες
υγείας του ΈοΠΥΥ

ταΜΈια ΥΓΈιαΣ/ΈοΠΥΥ
Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Νο 3 της ΟΤΟΕ της 22/2/2013 που 

αφορά τους εργαζομένους και συνταξιούχους των Τραπεζών 
ALPHABANK-ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ, EUROBANK, ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ,  

ΓΕΝΙΚΗΣ, MARFIN ΕΓΝΑΤΙΑΣ, PROTON, PROBANK, 
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ

Προκύπτει ότι 
Μετά από συντονισμένες και συνεχείς προσπάθειες της ΟΤΟΕ/ΟΣΤΟΕ πραγ-
ματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του 
Υπουργείου Υγείας, κ. Πελοπίδα Καλλίρη και τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, κ. Πα-
παγεωργόπουλο Λευτέρη στα Κεντρικά Γραφεία του ΕΟΠΥΥ με θέμα τη δημι-
ουργία Περιφερειακής Διεύθυνσης ΕΟΠΥΥ/Τραπεζών.
 Η ΟΤΟΕ κατέθεσε συγκεκριμένο σχέδιο-πρόταση για τη λειτουργία της πε-
ριφερειακής Διεύθυνσης που θα συγκροτηθεί από τους τρεις τομείς υγείας 
ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, ΤΑΠ-ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ και ΤΑΠ-ΕΤΒΑ και θα λειτουργήσει στις 
εγκαταστάσεις των τριών τομέων υγείας (μετά από την σύμφωνη γνώμη των 
Τραπεζών για την παραμονή των εργαζόμενων σ’ αυτούς), με στόχο τη εξυ-
πηρέτηση των ασφαλισμένων και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
έχουν προκύψει από την ένταξη των Ταμείων Υγείας στον ΕΟΠΥΥ.

Παράλληλα, επεσήμανε, ότι εκτός από Αθήνα και Θεσσαλονίκη (όπου υπάρ-
χουν εγκαταστάσεις των Ταμείων Υγείας) και οι οποίες θα παραμείνουν ως 
έχουν για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων εκεί, θα οργανωθεί και η εξυ-
πηρέτηση των ασφαλισμένων της περιφέρειας από την Περιφερειακή Διεύ-
θυνση του Τομέα ΕΟΠΥΥ/Τραπεζών.
 Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΠΥΥ έκαναν αποδεκτή την πρόταση της ΟΤΟΕ 
στο σύνολό της και τις επόμενες μέρες θα εκδοθεί σχετική Διϋπουργική Από-
φαση, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η λειτουργία της Περιφερειακής Διεύθυνσης 
ΕΟΠΥΥ/ΤΡΑΠΕΖΩΝ.
 Παράλληλα ο ΕΟΠΥΥ έκανε αποδεκτά τα αιτήματα της ΟΤΟΕ/ΟΣΤΟΕ για τα-
κτοποίηση των εκκρεμοτήτων προς τους ασφαλισμένους (που υπάρχουν στα 
ταμεία μέχρι τις 28 Νοεμβρίου 2012), ενώ έγιναν αποδεκτές όλες οι προ-
εγκρίσεις που είχαν δοθεί από τα Ταμεία Υγείας για διάφορες μακροχρόνιες 
θεραπείες πριν από την συγκεκριμένη ημερομηνία (28/11/12).
 Η ΟΤΟΕ/ΟΣΤΟΕ και οι εκπρόσωποί της των Τομέων Υγείας, θα παρακολου-
θήσουν τις εξελίξεις που αφορούν στην υλοποίηση όλων των παραπάνω που 
συμφωνήθηκαν, ελπίζοντας ότι τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, θα 
αντιμετωπιστούν σύντομα και η κατάσταση θα ομαλοποιηθεί. 

Σχετικά με την  
συνταγογράφηση των 
κατ’ οίκον ιατρών

ΈΓΓραΦα τοΥ ΈοΠΥΥ

Σχετικά με την θεώρηση και ισχύ βιβλιαρίων 
υγείας ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ σας γνω-
ρίζουμε τα ακόλουθα: 
- Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Τομέα 
Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως 

– Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές (ΤΑΥΤΕΚΩ), 
ο ανωτέρω Τομέας ουδέποτε απο την ίδρυ-
σή του μέχρι σήμερα θεωρούσε τα βιβλιάρια 
ασθενείας των ασφαλισμένων του, ως απόρ-
ροια της Καταστατικής του Διάταξης, ούτε 
υπάρχει αντίστοιχη θέση θεώρησης εντός 
του βιβλιαρίου ασθενείας, πέραν της ημε-
ρομηνίας έκδοσής του. Βιβλιάριο ασθενείας 
που δεν είναι σε ισχύ φέρει την ειδική σφρα-

γίδα του Τομέα και ως εξής: 
ΤΑΥΤΕΚΩ

ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ
ΑΚΥΡΟΝ
Ημ/νία

Υπογραφή
(29/1/2013)

Θεώρηση και ισχύς βιβλιαρίων 
υγείας ασφαλισμένων



ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με το κλείσιμο των θέσεων: € 45
1η μηναία δόση:  € 40
Σύνολο:   € 85

τιΜη κατ’ ατοΜο: €85
σε δίκλινο ΜΈ ΠρΩινΌ

τιΜη Μον/νοΥ: €115

10 Πολιτιστικό βήμα

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 8 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 ΗΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ

ΣΠΑΡΤΗ-ΓΥΘΕΙΟ-ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ-ΜΥΣΤΡΑΣ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ 

8 ημέρες  καΠΠαΔοκια-ΣΜΥρνη αεροπορικώς

ΣΜΥρνη - καιΣαρΈια - ΆΒανοΣ - ΓκορΈΜΈ - νΈαΠοΛη
ΠροκοΠη - ΜαΛακΩΠη - ικονιο - ΠαΜοΥκαΛΈ - ΈΦΈΣΣοΣ - ΣΜΥρνη

ΔΥΟ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:  
1η Ιουλίου 2013  &
2η Σεπτεμβρίου 2013

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ*: € 565
ΤΙΜΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ: +€ 145

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Αεροπορικά εισητήρια ΑΘΗΝΑ-ΣΜΥΡΝΗ-ΑΘΗΝΑ
& ΣΜΥΡΝΗ-ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ
• Όλοι οι φόροι Αεροδρομίου
• Μεταφορές όπως περιγράφονται με 
κλιματιζόμενο πούλμαν
• Διανυκτερεύεσεις σε ξενοδοχεία 5 αστέρων 
με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
• ΣΟΟΥ με χορό Δερβίσηδων και τοπικό ΤΣΑΪ
• ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΟΣ τοπικός ξεναγός

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
• Είσοδοι στα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς 
χώρους

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  
• στα γραφεία του Συλλόγου μας, Ιπποκράτους 8, τηλ. 210-3604327
• ή στο συν/φο Αντ. Οικονομόπουλο, τηλ. 210-6724321, κιν. 6944251595

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:  
στα γραφεία του Συλλόγου μας, στο τηλ. 210-3604327.
Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στο πούλμαν αυστηρώς.

Ειδικές τιμές για τους συν/φους της ALPHA BANK σε:
ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΤΑΞΙΔΙΑ – ΕΙΣIΤΗΡΙΑ

DETTO TRAVEL
Ξενοφώντος 15 – Σύνταγμα, τηλ: 210-3315180

Έκδηλώσεις που έγιναν
Εκδρομή στην 

ορεινή Αρκαδία
Παρουσίαση του βιβλίου
του συν/φου Απ. Γονιδέλη

Επισκέψεις στο Εθνικό Μουσείο
και στην Ακρόπολη

Με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού 
συναδέλφων πραγματοποιήθηκε στις 

13/03/2013 η ημερήσια εκδρομή του 
Συλλόγου σε Δημητσάνα-Στεμνίτσα 
Ελληνικό-Λούσιο ποταμό.

Πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι επισκέψεις και οι δωρεάν ξεναγήσεις στο Εθνικό 
Μουσείο στην Αίθουσα του Ναυαγίου των Αντικυθήρων και στο Μουσείο της 

Ακρόπολης με τη συμμετοχή ικανού αριθμού συναδέλφων.

Το Σάββατο 2 Μαρτίου πραγματοποιή-
θηκε στην κατάμεστη αίθουσα «Μιχα-

ήλας Αβέρωφ» της Εταιρείας Ελλήνων 
Λογοτεχνών η παρουσίαση του βιβλίου 
στου Απόσταλου Γονιδέλλη με τίτλο 
«ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ».

3ηΜΈρη ΈκΔροΜη τοΥ ΣΥΛΛοΓοΥ ΜαΣ

Διαβατήριο ή Ταυτότητα 
Νέου τύπου ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Με το κλείσιμο των θέσεων: € 155
1η μηναία δόση:  € 150
2η μηναία δόση:  €   65
3η μηναία δόση:  €   65
4η μηναία δόση:  €   65
Σύνολο μαζί με 
φόρους αεροδρομίων: € 565
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Έιδικά γυαλιά για άτομα που πάσχουν από 
εκφύλιση ωχράς κηλίδας και στην Έλλάδα!

Ήρθαν τα «μαγικά» γυαλιά! 
Πρόκειται για μέθοδο βασιζόμενη στη χρήση ειδικών φακών που 
διαχέουν το φως σε όλον τον αμφιβληστροειδή. Τα γυαλιά αυτά 
απευθύνονται σε ασθενείς που πάσχουν από «εκφύλιση ωχράς 
κηλίδας». 
 Το 95% των ασθενών με εκφύλιση ωχράς κηλίδας μπορεί με 
τη χρήση των ειδικών γυαλιών να βελτιώσει αισθητά την όρασή 
του και να εκτελέσει καθημερινές δραστηριότητες με ευχέρεια», 
σημειώνει η κ. Τατιάνα Σκούταρη η οποία είναι οπτομέτρης, ειδι-

κευμένη στη χαμηλή όραση, εισηγήτρια και εξετάστρια στην Ευρω-
παϊκή Ένωση για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Οπτομετρίας, καθώς και 
επίκουρη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου της Μαδρίτης και θεωρεί-
ται ειδικός στη νέα τεχνολογία.

• Ποια διαδικασία ακολουθείται για την αντιμετώπιση της πάθησης;
Ειδικός οπτομέτρης αξιολογεί την εναπομείνασα όραση μέσα από 
σειρά εξετάσεων και επιλέγει το οπτικό βοήθημα που θα διευκο-
λύνει τον ασθενή.
Ειδικά γυαλιά κατασκευασμένα από την εταιρεία που προμηθεύει 
τη NASA με υπερευαίσθητα όργανα, διαχέουν το φως σε όλο τον 
αμφιβληστροειδή, αξιοποιώντας την περιφερική όραση, η οποία 
είναι υγιής, και την εκπαιδεύουν να συμπεριφέρεται όπως η ωχρά 
κηλίδα. Τα γυαλιά, σύμφωνα με την κ. Σκούταρη, συνοδεύονται 
από πιστοποιητικό γνησιότητας από το Εμπορικό Επιμελητήριο 
Αθηνών και χορηγούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένο στη χα-
μηλή όραση οπτομέτρη.

• Πληροφορίες για την πάθηση:
 Η εκφύλιση της ωχράς κηλίδας*, ως νόσος των ματιών, προκαλεί 
άλλοτε σταδιακή και άλλοτε ραγδαία απώλεια της κεντρικής όρα-
σης. 
 *Η ωχρά κηλίδα είναι υπεύθυνη για την κεντρική όραση και είναι 
αυτή που μας κάνει να βλέπουμε με ευκρίνεια, λεπτομέρειες και 
χρώματα. Έχει διάμετρο μόλις 1,5 έως 2mm και είναι το πιο ευαί-
σθητο σημείο του αμφιβληστροειδούς. 
 Μέχρι πρόσφατα, χαρακτηριζόταν ηλικιακή νόσος, γιατί σχετιζό-

ταν με την 3η ηλικία, όμως τώρα προσβάλλει όλο και πιο συχνά 
ανθρώπους 45-50 ετών και άνω, και η συχνότητα εμφάνισής της 
όλο και αυξάνεται.

• Υπάρχουν 2 τύποι εκφύλισης της ωχράς κηλίδας:
- Η ΞΗΡΗ (ατροφική) περιορίζει αργά και βαθμιαία την κεντρική 
όραση. Στο κέντρο του οπτικού πεδίου εμφανίζεται ένα θολό και 
σκοτεινό σημείο, που εμποδίζει κάποιον να βλέπει ευθεία.
- Η ΥΓΡΗ (παραγωγική) μειώνει ξαφνικά, αισθητά την όραση. 

Πρώτα συμπτώματα: οι ευθείες γραμμές «στραβώνουν», φαίνο-
νται κυματιστές, και τα γράμματα κατά την ανάγνωση γραπτού κει-
μένου δεν είναι διόλου ευδιάκριτα. 

Προσβάλλει κυρίως: 
- όσους έχουν ξεπεράσει το 75ο έτος της ηλικίας τους (το 40%).
- όσους είναι πάνω από 85 ετών (το 50%). 

Στην ομάδα υψηλού κινδύνου ανήκουν: οι καπνιστές (έχουν 2,4 
φορές περισσότερες πιθανότητες να αποκτήσουν ωχροπάθεια), οι 
έχοντες υψηλή χοληστερόλη, αρτηριακή υπέρταση, οι άνθρωποι 
με ανοιχτό χρώμα ματιών και όσοι δεν φορούν γυαλιά ηλίου.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: τα φάρμακα για την οστεοπόρωση και τη μείωση του 
ουρικού οξέος βλάπτουν ιδιαίτερα την ωχρά.
Τα ποσοστά της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας προϊόντος του χρό-
νου αυξάνονται ραγδαία, μιας και αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής. 

Πηγή: www.goodnews.gr 

ΣΚΟΥΤΑΡΗ ΤΑΤΙΑΝΑ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 25-29 ΑΘΗΝΑ
210 - 32.37.622, 210 - 32.35.131

ΕΤΟΣ συμπλήρωσης του 
60ου έτους ηλικίας της

ΗΑ που απαιτούνται 
για συνταξιοδότηση

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ που απαιτείται 
για πλήρη σύνταξη

2010 4.500 60

2011 4.500 61

2012 4.500 62

2013 4.500 67

Ύστερα από την ψήφιση και δημοσίευση του νέου νόμου 4093/2012 και τις σχετικές 
εγκυκλίους που εκδόθηκαν προς διευκρίνηση του, σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές που 
επέφερε στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ.

I. Με τις διατάξεις του νέου νόμου, από 1.1.2013, καθορίζονται ως βασικές προϋποθέσεις για 
τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος για το ΙΚΑ: 
- 67ο έτος και ελάχιστος χρόνος, ασφάλισης τα 15 έτη (4.500 ΗΑ*) ή 
- 62ο έτος με τη συμπλήρωση 40 ετών ασφάλισης (12.000 ΗΑ)

II. Για τους παλαιούς ασφαλισμένους που πρώτη φορά υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΙΚΑ 
– ΕΤΑΜ μέχρι και 31.12.1992 ο χρόνος ασφάλισης των 10.500 ΗΑ και το αντίστοιχο όριο 
ηλικίας συνταξιοδότησης ανακαθορίζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

νομικό βήμα

III. Οι διατάξεις που αναφέρονται στην συνταξιοδότηση των μέχρι 31.12.92 ασφαλισμένων 
του ΙKA που διαθέτει 10.000 ημέρες ασφάλισης ανακαθορίζονται σταδιακά για τις γυναίκες 
ασφαλισμένες του Ιδρύματος τόσο ως προς το όριο ηλικίας όσο και ως προς τον συντάξιμο 
χρόνο που απαιτείται για τη λήψη πλήρους και μειωμένης σύνταξης.

ΕΤΟΣ 
συμπλήρωσης 

των 10.000 ΗΑ

ΗΑ που  
απαιτούνται για τη 
συνταξιοδότηση

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 
που απαιτείται για 

πλήρη σύνταξη

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ που απαιτείται για 
μειωμένη σύνταξη κατά το μεταβατικό 

στάδιο της σταδιακής κατάργησης
2010 10.000 57 55

2011 10.400 58 56

2012 10.800 58,5 56,5

2013 12.000 62 60

2014 12.000 62 60,5

2015 12.000 62 61

2016 12.000 62 61,5

2017 12.000 62 —
Για τη λήψη μειωμένης σύνταξης, απαιτείται η πραγματοποίηση τουλάχιστον 100 ημερών 
ασφάλισης, κάθε έτος, την αμέσως προηγούμενη πενταετία πριν το έτος υποβολής της αίτη-
σης για σύνταξη. 

IV. Για τους άνδρες ασφαλισμένους με 10.000 ΗΑ η εξέλιξη του ορίου ηλικίας πλήρους και 
μειωμένης συνταξιοδότησης αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

ΕΤΟΣ συμπλήρωσης 
των 10.000 ΗΑ

ΗΑ που απαιτούνται 
για τη συνταξιοδότηση

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ που 
απαιτείται για πλήρη 

σύνταξη

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ που 
απαιτείται για μειωμένη 

σύνταξη
2010 10.000 62 60

2011 10.000 63 60

2012 10.000 63,5 60

2013 10.000 67 62

V. Για τις ασφαλισμένες του ΙΚΑ που συνταξιοδοτούνται με 4.500 ημέρες ασφάλισης, οι μετα-
βολές που επέρχονται στις διατάξεις του ανωτέρω νόμου αφορούν στο όριο ηλικίας πλήρους 
και μειωμένης συνταξιοδότησης, το οποία, από 1.1.2013, αυξάνονται, αντίστοιχα, στο 67ο 

και 62ο έτος. Οι γυναίκες αυτής της κατηγορίας δικαιούνται πλήρη και μειωμένη σύνταξη, με 
τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας που διαμορφώνονται κατά το έτος συμπλήρωσης, αντί-
στοιχα, του 60ου και 55ου έτους της ηλικίας.
Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας πλήρους σύνταξης αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Για τη λήψη μειωμένης σύνταξης, απαιτείται η πραγματοποίηση τουλάχιστον 100 ημερών 
ασφάλισης, κάθε έτος, την αμέσως προηγούμενη πενταετία πριν το έτος υποβολής της αίτη-
σης για σύνταξη.

ΕΤΟΣ συμπλήρωσης του 
55ου έτους ηλικίας της

ΗΑ που απαιτούνται 
για συνταξιοδότηση

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ που απαιτείται 
για μειωμένη σύνταξη

2010 4.500 55

2011 4.500 56

2012 4.500 57

2013 4.500 62

Η εξέλιξη του ορίου ηλικίας για μειωμένη σύνταξη αποτυπώνεται στον ακόλουθο πίνακα:

Στο σημείο αυτό, υπενθυμίζουμε ότι μόνο οι ασφαλισμένες που είχαν θεμελιώσει δικαίωμα 
για μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος μέχρι και 31.12.2010 (δηλαδή που είχαν συμπλη-
ρώσει μέχρι αυτή την ημερομηνία, τουλάχιστον το 55ο έτος της ηλικίας και 4.500 ημέρες 
ασφάλισης, από τις οποίες και 100 τουλάχιστον ανά έτος την τελευταία 5ετία), διατηρούν ως 
προς τη λήψη πλήρους σύνταξης το 60ο έτος της ηλικίας.
Εξυπακούεται ότι για τη λήψη μειωμένης σύνταξης, απαιτείται η πραγματοποίηση τουλάχιστον 
100 ΗΑ. ανά έτος την τελευταία 5ετία πριν την υποβολή της αίτησης για σύνταξη.

VI. Για τις μητέρες ανηλίκων παιδιών, αυξάνονται από 1.1.2013, τα όρια ηλικίας λήψης πλή-
ρους και μειωμένης σύνταξης, όπως αυτά είχαν ανακαθοριστεί με την ως άνω παράγραφο 17, 
περ. β’, του άρθρου 10, του ν. 3863/2010, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΕΤΟΣ συμπλήρωσης 
των 5.500 ΗΑ

ΗΑ που απαιτούνται 
για τη συνταξιοδότηση

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για 
πλήρη σύνταξη

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ για 
μειωμένη σύνταξη

2010 5.500 55 50

2011 5.500 57 52

2012 5.500 60 55

2013 5.500 67 62

Η δυνατότητα συνταξιοδότησης με τις εν λόγω προϋποθέσεις, παρέχεται μόνο στην περίπτωση 
που κατά τη συμπλήρωση των 5.500 ΗΑ συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού. Οι εν λόγω 
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ισχύουν και για τους χήρους πατέρες ανηλίκων παιδιών.
Συμπληρωματικά να σημειώσουμε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες του Υπουργείου Εργασίας 
η αύξηση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης τόσο με τον Ν.3863/2010 όσο και με τον 
πρόσφατο ν. 4093/2012 - κυρίως ως προς τα όρια ηλικίας με τον τελευταίο νόμο - έχει σαν 
συνέπεια οι συνταξιούχοι του ΕΤΑΤ/τ. ΤΑΑΠΤ που βρίσκονται στο προσυνταξιοδοτικό καθε-
στώς να παραμένουν στο ΕΤΑΤ μέχρις ότου δικαιωθούν συντάξεως από τον κύριο ασφαλιστι-
κό τους φορέα σύμφωνα με τις αυξημένες προϋποθέσεις που έθεσαν οι νόμοι αυτοί, ήτοι για 
παράδειγμα μετά και τον Ν.4093/2012 η συνταξιοδότηση από τον κύριο φορέα επέρχεται με 
την συμπλήρωση του 67ου έτους πλέον και όχι του 65ου που ίσχυε με τον Ν. 3863 /2010 
για ασφαλισμένο με τουλάχιστον 4.500 ΗΑ έως και 9.999 ΗΑ και ως εκ τούτου μέχρι τότε ο 
συνταξιούχος θα παραμένει στο ΕΤΑΤ και κατόπιν θα επέλθει ο διαχωρισμός των συντάξεων 
του σε κύρια από το ΙΚΑ υποβάλλοντας σχετική αίτηση σε αυτό και σε επικουρική από το ΕΤΑΤ.

Γ. Φιλιπποπούλου
Δικηγόρος

ΕΤΟΣ συμπλήρωσης 
των 10.500 ΗΑ

ΗΑ που απαιτούνται 
για συνταξιοδότηση

ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ που απαιτείται 
για τη συνταξιοδότηση

2010 10.500 58

2011 10.800 58

2012 11.100 59

2013 12.000 62

*ΗΑ: Ημέρες Ασφάλισης
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νέα μέλη του Συλλόγου μας

ΠΈριοΔικη
ΈκΔοΣη

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

ΙδΙΟκΤήΤήΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK

EκδΟΤήΣ: 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΒΟΥΤΥΡΑΣ

υΠΕυθυΝΟΙ ΕκδΟΣήΣ:

ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

υΠΕυθυΝΟΣ ΕκδήλώΣΕώΝ:

ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙμΕλΕΙά ΕκδΟΣήΣ: 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΡΣΑ

ΚΑΝΝΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΑΘΗ 21/11/2012
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 27/2/2013

ΤΡΙΒΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 12/2/2013
ΒΕΝΕΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 19/3/2013

νέο Δ.Σ. στο νέο ταχυδρομικό 
ταμιευτήριο -  

Πρόεδρος ο Γεώργιος κόντος 

Kοινωνικό βήμα

Πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή πολλών συν/φων το αποκριάτικο γλέντι 
του Συλλόγου μας στις 15/3/2013 στο Γλεντοφαγοπωλείο «Εν Μοσχάτω». Το κέφι 

και ο χορός κράτησαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες…

Έν Μοσχάτω   Θερμοπυλών 49, Μοσχάτο
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ΜαΣ ΈΦΥΓαν

Κύριε Πρόεδρε
και αξιότιμα μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων 
ALPHA BANK

Συγκινημένη από την προσφορά Σας, εις μνή-
μην του πατέρα μου Πέτρου Αχτάρη, προς το 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ/ΠΑΡΑΡ-
ΤΗΜΑ ΞΑΝΘΗΣ, θερμά σας ευχαριστώ τόσο εκ 
μέρους μου, όσο και εκ μέρους της μητέρας 
μου και συζύγου του αποβιώσαντος, για την 
οικονομική Σας ενίσχυση προς το ανωτέρω 
Ίδρυμα.
Αισθανόμαστε βαθύτατα την ανάγκη να σας ευ-
χαριστήσουμε, δια του παρόντος σημειώματος 
και να ευχηθούμε για Σας, προσωπική και οι-
κογενειακή υγεία και ευδαιμονία.

Με εκτίμηση
δεχθείτε το σεβασμό & τις ευχαριστίες μας

Ελένη Π. Αχτάρη
Δικηγόρος

Επικήδειος λόγος του Προέδρου κ. Βουτυρά στην Εξόδιο  
ακολουθία του Συν/φου Γιάννη Φωτεινού στις 27/3/2013

  Αγαπητέ φίλε και αξέχαστε συνάδελφε Γιάννη,
  Η οικογένεια των συνταξιούχων, της οποίας υπήρξες εκλεκτό μέλος, έχει συγκλονισθεί με τον αδόκητο 
θάνατό σου. Είναι κοινός ανθρώπινος κλήρος ο θάνατος.
   Ακριβέ φίλε και συνάδελφε Γιάννη, θα αναφερθώ σε αδρές γραμμές για τις αρετές που κατείχες, που ήσαν 
για σένα τρόπος και στάση ζωής, όπως την ακεραιότητα, τη μετριοπάθεια, την εντιμότητα, την εργατικότητα, 
το ήθος και τη συναδελφική σου αλληλεγγύη για όλους τους συναδέλφους στη Τράπεζα, της οποίας υπήρξες 
επίλεκτο στέλεχος.
   Πάντα ήσουν καλοσυνάτος, ευχάριστος και αγαπητός με τους συναδέλφους μας.
Υπήρξες άριστος οικογενειάρχης, τρυφερός σύζυγος και στοργικός πατέρας.
Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας και εγώ συμπάσχουμε για τον άδικο χαμό σου και εκ-
φράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια στην αγαπημένη σου οικογένεια και την προς αυτήν εξ ύψους παρηγοριά.
   Με βαθύτατη ψυχική συντριβή σου απευθύνω τον τελευταίο χαιρετισμό.
   Αγαπητέ φίλε και αξέχαστε συνάδελφε Γιάννη πάντα θα σε θυμόμαστε με αγάπη και να είσαι καλοτάξιδος.

Την σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου του Νέου 
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου (Τ.Τ.) ανακοίνωσε το Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) ως αποκλειστικός 
μέτοχος του Νέου Τ.Τ..
Ο νέος Πρόεδρος του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, 
κ. Γεώργιος Κόντος, διετέλεσε Σύμβουλος Διοίκησης και 
Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών της Alpha Bank 
μεταξύ των ετών 1996-2011, ενώ σήμερα είναι επιστη-
μονικός συνεργάτης στο Τμήμα Χρηματοοικονομικής και 
Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς στον 
τομέα της Τραπεζικής Λογιστικής.
Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας 
διατέλεσε επίσης Πρόεδρος των ελεγκτικών επιτροπών 
των: Alpha Bank Romania, Alpha Bank Serbjia και JSC 
Astra Bank Ukraine καθώς και μέλος της Επιτροπής Με-
τάφρασης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στα Ελλη-
νικά του IASB και της Επιτροπής Συντάξεως του Τραπεζι-
κού Λογιστικού Σχεδίου.

κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών [κΕΠ]
Αν μπείτε στο website των ΚΕΠ θα πιστέ-
ψετε προς στιγμήν πως ζούμε σε μία άλλη χώρα. Τα 
ΚΕΠ ήρθαν τα τελευταία χρόνια για να βάλουν τέρμα 
στις ουρές και στη γραφειοκρατία, στις πολύπλοκες 
διαδικασίες, και στα τεντωμένα νεύρα μας...
Κάντε μία επίσκεψη στο www.kep.gov.gr και πλη-
ροφορηθείτε για το ποιες διαδικασίες μπορείτε να 
διεκπεραιώνετε, χωρίς να κουνήσετε πολύ - πολύ τα 
δακτυλάκια σας!

e-themis.gov.gr 
Το Υπουργείο Εσωτερικών, αξιοποιώ-
ντας τις νέες τεχνολογίες πληροφορι-
κής και επικοινωνιών, είναι, πλέον, σε 
θέση να προσφέρει στον πολίτη άμεση 
και ηλεκτρονική πληροφόρηση και για 
τη νομοθεσία που τον ενδιαφέρει.
Χρησιμοποιώντας το διαδικτυακό τόπο 
κάθε ενδιαφερόμενος έχει δωρεάν 
πρόσβαση στο σύνολο της ελληνι-
κής νομοθεσίας (νόμοι, διατάγματα 
και κανονιστικές αποφάσεις, όπως 
δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως) από συστάσεως του 
Ελληνικού κράτους. Μέσα από 42 θε-
ματικές ενότητες αλλά και δυνατότητες 
αναζήτησης με λέξεις – κλειδιά, οι 
πολίτες οδηγούνται, εύκολα και γρή-
γορα, και, το κυριότερο, δωρεάν, στη 
νομική πληροφορία που χρειάζονται. 
Μάλιστα, η διαρκής επικαιροποίηση 
που γίνεται διασφαλίζει την ακρίβεια 
των στοιχείων.

Γκαρσονιέρα 35 τμ 3ου ορόφου  πολυκατοικίας στη Λ. Ιωνίας 258,  
Σταθμός ΗΣΑΠ  Άγιος Ελευθέριος.     Τιμή 25.000 €. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: συν/φος  Τσαούσης Σταύρος, κιν. 6974384556ΠΩΛΈιται
τέκνα συν/φου Ντίνας Αναργύρου

Ο Σύλλογος σύμφωνα με απόφαση του Διοικη-
τικού Συμβουλίου καταθέτει χρηματικό ποσό σε 

διάφορα ιδρύματα στη μνήμη κάθε συναδέλφου.


