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Η υπερφορολόγηση
όχι νέοι άδικοι φόροι

Καμία χώρα, κανένας λαός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς
ελπίδα. Η Ελληνική Κοινωνία δίνει μια μάχη επιβίωσης τα τελευταία χρόνια αντιλαμβανόμενη τις σοβαρές δυσκολίες. Υπάρχει όμως ένα σημείο πέρα από
το οποίο απλώς δεν αντέχει άλλες περικοπές και νέους φόρους. Για ένα μεγάλο μέρος των συμπατριωτών μας αυτό το σημείο έχει ξεπεραστεί προ πολλού.
Χρειάζεται κατεπειγόντως ένα σημάδι ότι τουλάχιστον δεν θα έρθουν άλλα βάρη.
Η κυβέρνηση βρίσκεται σε κομβικό σημείο, αφενός
πρέπει να εκτελέσει ένα σκληρό προϋπολογισμό,
στον οποίο προβλέπονται έσοδα από βαρύτατους
φόρους επί της ακίνητης περιουσίας. Αφετέρου αδυνατεί να συλλάβει τους γνωστούς – αγνώστους παραδοσιακούς φοροφυγάδες, ενώ ταυτόχρονα η ένδεια
οδηγεί σε επινόηση νέων μηχανισμών φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Η υπερφορολόγηση της περιουσίας των Ελλήνων θα πλήξει ευρύτατα στρώματα,
κυρίως πολίτες που έχουν ήδη φορολογηθεί για τα
εισοδήματα με τα οποία απέκτησαν, την όποια μικρή ή
μεγάλη περιουσία.
Άλλωστε γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η ευκολία με την
οποία οι πολιτικοί μας επιδίδονται στην υπερφορολό-

γηση είναι εντυπωσιακή, ιδιαίτερα μάλιστα αν τη συγκρίνει κανείς με την τεράστια δυσκολία που αντιμετωπίζουν στο να κλείσουν φορείς του Δημοσίου που
δεν έχουν κανένα αντικείμενο. Η αγανάκτηση και η
αίσθηση αδικίας πνίγουν τους νοικοκυραίους αυτής
της χώρας. Έχουν γονατίσει από την υπερβολική και
σκόπιμη φορολόγηση οι νομοταγείς και ευσυνείδητοι πολίτες. Οι πολιτικοί μας, αρμόδιοι και μη, πρέπει
να το καταλάβουν και να αφουγκραστούν ότι δεν θα
αργήσει σε λίγο να γίνουν μάρτυρες μιας εξέγερσης
της μεσαίας τάξης, που δεν θα πληρώνει τους φόρους
της. Είτε γιατί δεν έχει να το κάνει, είτε γιατί δεν ανέχεται πια να πηγαίνουν τα τελευταία αποθέματά της
σε άχρηστες υπηρεσίες, που εκεί θα στρατωνίζονται
και θα σιτίζονται οι στρατιές των κρατικοδίαιτων πελατειακών της φίλων, αλλά παράλληλα και να καλύπτουν τις τρύπες από τη συνεχιζόμενη προκλητική και
παραμένουσα στο απυρόβλητο φοροδιαφυγή.
Υπάρχει όμως και κάτι ακόμα σοβαρό και απογοητευτικό. Ο πολίτης προσβάλλεται καθημερινά από τη
συμπεριφορά του κράτους απέναντί του στις εφορίες,
τα δημόσια νοσοκομεία και αλλού. Βλέπει απογοητευμένος ότι ενώ πληρώνει περισσότερα σε φόρους,
οι υπηρεσίες του κράτους στην καλύτερη περίπτωση

υπολειτουργούν λόγω διαθεσιμότητας στελεχικού
δυναμικού αντί να βελτιώνονται. Η κυβέρνηση επιτέλους οφείλει να δραστηριοποιηθεί και πρέπει να
πιάσει τον ταύρο από τα κέρατα.
Το διακύβευμα είναι εάν οι στόχοι της θα επιτευχθούν
όπως ο πρώτος και κυρίαρχος στόχος είναι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Στόχος δεύτερος η άμεση
αναμόρφωση ζωτικών υπηρεσιών του κράτους βάσει
της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων με αξιολόγηση
του ανθρώπινου δυναμικού των δημόσιων υπηρεσιών και ο τρίτος στόχος να πεισθεί επιτέλους και η
Τρόικα πως η Ελλάδα μπορεί να προχωρήσει σε ουσιαστικές και δημιουργικές μεταρρυθμίσεις αλλά και
οι πολιτικοί μας ταγοί να αναλάβουν τις ευθύνες τους
και να αντιτάξουν πια ένα υπερήφανο ΟΧΙ στις πιέσεις και απαιτήσεις στην Τρόικα με όχι σε νέα περικοπή μισθών, συντάξεων και κανένα νέο φόρο. Τελεία
και παύλα. Με άλλα λόγια η ταλαίπωρη αλλά υπερήφανη κοινωνία μας απαιτεί μεταρρυθμίσεις, ελπίδα,
κοινωνική αλληλεγγύη και όχι αποσάθρωση. Ο λιγοστός παραγωγικός ιστός της κοινωνίας κινδυνεύει να
διαρραγεί και τότε αλίμονο μας.
(άρθρο του Προέδρου)
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Ελπίζοντας να σας κρατήσουμε και αυτή τη φορά
καλή συντροφιά, σας ευχόμαστε και πάλι

καλή χρονιά και καλές απόκριες
Η πίτα του Συλλόγου στην Αθήνα
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Ομαδική Ασφαλιστική κάλυψη προσωπικού
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Υγεία
Από την Συντακτική Επιτροπή

Στο 15o φύλλο της εφημερίδας μας θα βρείτε εκτός από τις τρέχουσες ειδήσεις
που μας αφορούν:
• ένθετο με όλα τα newsletters που εστάλησαν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στους
συναδέλφους που μας έχουν ενημερώσει με την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Όσοι
επιθυμούν να λαμβάνουν άμεσα τα επόμενα newsletters ας μας στείλουν μια καλημέρα με το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο και θα έχουν τακτική και σύγχρονη
ενημέρωση (υπάρχει διευκρίνηση στο πρώτο newsletter).
• ένθετο με τον απολογισμό των πεπραγμένων του Συλλόγου την τελευταία τριετία.
• ένθετο με αφιέρωμα στην άνοιξη.
• ανακοινώσεις του Συλλόγου Προσωπικού, της Τραπέζης και του ΤΑΥΤΕΚΩ.
• το βήμα των Συναδέλφων με άρθρα και σχόλια.

• το πολιτιστικό βήμα με προτάσεις για εκδρομή, θέατρα και διασκέδαση σε ταβέρνα.
• το ιατρικό και το νομικό βήμα.
• και τέλος το κοινωνικό βήμα με τα νέα μέλη του Συλλόγου μας, τους αποβιώσαντες συναδέλφους 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.

ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΚΡΙΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ Νο 1 (Συμπλήρωμα)
ALPHA BANK
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αθήναι, 19 Δεκεμβρίου 2013

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΡIΘ. 264
(Το τμήμα της εγκυκλίου που αφορά τους συνταξιούχους)

ΘΕΜΑ: ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛIΣΤIΚΗ ΚΑΛΥΨΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ
(Οι
προηγούμενες
σχετικές
Εγκύκλιοι
αριθ.
389/30.10.2008, 69/7.3.2001 και 165/19.7.1999
παύουν να ισχύουν.)
Η Τράπεζα, σε εφαρμογή ενιαίας πολιτικής για τη μέριμνα
και στήριξη των Εργαζομένων και των οικογενειών τους,
παρέχει, από την 1.1.2014, δωρεάν σε όλο το Προσωπικό,
Πρόγραμμα Ομαδικής Ασφαλίσεως Ζωής και Υγείας σε συνεργασία με την εταιρία AXA Ασφαλιστική Α.Ε.. Το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες και τα νέα
δεδομένα, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που
περιγράφονται κατωτέρω.

Νέες ρυθμίσεις με ισχύ από 1.1.2014:
I. Εντάσσονται στο ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ζωής,
Ανικανότητας και Νοσοκομειακής Περιθάλψεως και οι εν
ενεργεία Υπάλληλοι που προέρχονται από την πρώην Εμπορική Τράπεζα καθώς και τα εξαρτώμενα μέλη τους. Οι όροι και
προϋποθέσεις αναφέρονται αναλυτικά κατωτέρω.
II. Οι εκ του Συμβολαίου προβλεπόμενες ασφαλιστικές καλύψεις διακόπτονται με τη συνταξιοδότηση.
III. Διαμορφώνονται, με στόχο την καλύτερη δυνατή προστασία και εξυπηρέτηση του συνόλου των ασφαλιζομένων
Υπαλλήλων, οι καλύψεις του ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Για τις αποζημιώσεις των συμβάντων που προκύπτουν έως
την 31.12.2013 ισχύει το παλαιό καθεστώς.

Α. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΥΓΕΙΑΣ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΑΠΟ
ΑΤΥΧΗΜΑ Ή ΑΣΘΕΝΕΙΑ

Πoιoυς καλύπτει η ασφάλεια
Η ασφαλιστική κάλυψη για αποζημίωση εξόδων νoσoκoμειακής περιθάλψεως από ατύχημα ή/και ασθένεια περιλαμβάνει:
1. Το σύνoλo των Εργαζομένων της Τραπέζης που έχουν σύμβαση πλήρους και μόνιμης απασχολήσεως και τα πρoστατευόμενα μέλη τους, δηλαδή τον/τη σύζυγο και τα παιδιά ηλικίας
από 30 ημερών έως 19 ετών ή 23 ετών, εφόσον σπoυδάζoυν και είναι άγαμα. Η έννοια «προστατευόμενο μέλος»
σημαίνει ότι οι σύζυγοι και τα τέκνα δεν εργάζονται και είναι
οπωσδήποτε ασφαλισμένοι στον Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα
Υγείας του Υπαλλήλου.
2. Τους ήδη καλυπτομένους από το Ομαδικό Ασφαλιστήριο
Συμβόλαιο της εταιρίας ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. ως προς το
σκέλος της Νοσοκομειακής Περιθάλψεως Συνταξιoύχoυς
και τους Υπαλλήλους που θα συνταξιοδοτηθούν έως την
31.12.2013, καθώς και τoν/τη σύζυγό τους, εφόσον δεν εργάζεται και θεωρείται πρoστατευόμενο μέλος από τον Κύριο
Ασφαλιστικό Φορέα Υγείας. Σημειώνεται ότι δεν καλύπτονται
από την ασφάλιση Συνταξιούχοι που μετά τη συνταξιοδότησή
τους έχουν αναλάβει εργασία σε άλλο εργοδότη ή έχουν ατομική επιχείρηση.
Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου Υπαλλήλου ή Συνταξιoύχoυ, τα πρoστατευόμενα μέλη τους συνεχίζουν να καλύπτονται με τις εκάστοτε παροχές της νoσoκoμειακής περιθάλψεως, εφόσον πληρoύν τις ανωτέρω πρoϋπoθέσεις.

Παρoχές της ασφαλιστικής καλύψεως
1. Επιστροφή εξόδων νοσοκομειακής περιθάλ-

ψεως από ατύχημα ή ασθένεια για νοσηλεία σε
ιδιωτικό νοσοκομείο ή κλινική
Βασική προϋπόθεση για την επιστροφή των εξόδων νοσοκομειακής περιθάλψεως είναι η υποχρεωτική κάλυψη από τον
Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα Υγείας του ασφαλισμένου. Στην
περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται επί της διαφοράς που προκύπτει από την αφαίρεση κάθε παροχής,
από όπου και αν προέρχεται (ιδιωτική ασφάλεια), μέχρι του
ανωτάτου ορίου της παροχής των Ευρώ 17.000. Οι νεοπρoσλαμβανόμενoι Υπάλληλοι της Τραπέζης καλύπτονται από
την ασφάλιση, αφού αποκτήσουν δικαίωμα περιθάλψεως από
τον Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα Υγείας.
Ο κάθε ασφαλισμένος λαμβάνει το 80% των αναποζημίωτων εξόδων του και μέχρι του πoσoύ των Ευρώ 17.000 ανά
έτος, σε περίπτωση που εισαχθεί σε ιδιωτικό νoσoκoμείo,
συμβεβλημένο με τον Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα Υγείας ή
του παρασχεθούν πρώτες βοήθειες σε εξωτερικά ιατρεία
νoσoκoμείoυ λόγω ασθενείας ή ατυχήματος και εφόσον κάνει χρήση της ΒA θέσεως του τιμολογίου του νοσοκομείου
στο οποίο νοσηλεύθηκε. Για έξοδα νοσηλείας στο εξωτερικό,
για τις περιπτώσεις ή για το μέρος του κόστους που δεν καλύπτεται από τον Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα Υγείας (κατόπιν
προσκομίσεως σχετικής βεβαιώσεως), το ανώτατο ημερήσιο
όριο για δωμάτιο και τροφή δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 2%
του ανωτάτoυ oρίoυ παροχής των Ευρώ 17.000, ήτοι Ευρώ
340 ημερησίως.
Σε περίπτωση που o ασφαλισμένος δικαιούται ΒA θέσεως
νοσηλείας και κάνει χρήση Α’ θέσεως ή ανώτερης στην Ελλάδα και για οποιαδήποτε αιτία, από το σύνολο των εξόδων
που θα υποβάλει προς αποζημίωση, θα του αποδοθεί το 50%.

Έξοδα που αποζημιώνονται είναι:
• Δωμάτιο και διατροφή
• Έξοδα τοκετού και αποβολής
• Αμοιβές ιατρών (χειρουργού, αναισθησιολόγου κ.λπ.)
• Άνοιγμα χειρουργείου, φάρμακα, μικροβιολογικές αναλύσεις, διαγνωστικές εξετάσεις εντός του νοσοκομείου κατά τη
διάρκεια της νοσηλείας, αμοιβές νοσοκόμων
• Μεταφορά με νοσοκομειακό αυτοκίνητο στο Νοσοκομείο
• Μεταγγίσεις αίματος
• Απλοί ή γύψινοι επίδεσμοι, νάρθηκες
• Έξοδα φυσιοθεραπείας κατά την παραμονή στο Νoσoκoμείo
• Νευροψυχικές ασθένειες με ανώτατο όριο νοσηλείας 30
ημέρες ετησίως.
Σημείωση: Έξοδα όπως ενοικίαση τηλεοράσεως, τηλεφωνήματα, συνοδός κ.λπ. δεν αποζημιώνονται.

Εξαιρέσεις νοσοκομειακής περιθάλψεως
Η ανωτέρω ασφάλιση εξαιρεί, σύμφωνα με τους ισχύοντες
ασφαλιστικούς όρους, κάποιες αιτίες προκλήσεως ατυχήματος ή ασθενείας που οφείλονται κυρίως σε εξωγενείς, απρόβλεπτους παράγοντες π.χ. ατυχήματα ή ασθένειες που προκαλούνται από μεγάλης εκτάσεως φυσικές καταστροφές, καθώς
και περιπτώσεις που προκαλούνται από χρήση ναρκωτικών ή
άλλων τοξικών ουσιών ή επικίνδυνων αθλημάτων (π.χ. αγώνες ταχύτητας, καταδύσεις με αναπνευστικές συσκευές).
Η ασφάλιση δεν περιλαμβάνει αποζημίωση που αφορά προληπτικό έλεγχο υγείας, γενικές διαγνωστικές εξετάσεις,
προεγχειρητικές εξετάσεις εκτός του νοσοκομείου πλην των
περιπτώσεων που δεν υπάρχει δυνατότητα να γίνουν εντός,
έλεγχο της ικανότητας για τεκνοποίηση και έξοδα εξωσωματικής γονιμοποιήσεως, θεραπεία oδόντων, αισθητικές επεμβάσεις και θεραπείες, θεραπεία για διαθλαστικές ανωμαλίες
των ματιών και δαπάνες για αγορά ή επισκευή βοηθητικών
συσκευών.
Επίσης, το συμβόλαιο δεν καλύπτει τις εκ γενετής παθήσεις
και τις επιπλοκές αυτών ή τις ασθένειες που προϋπάρχουν
των 30 ημερών που είναι το κατώτερο όριο ηλικίας εισαγωγής στην ασφάλιση.

2. Νοσοκομειακό/Χειρουργικό επίδομα για
νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο ή κλινική

Το νοσοκομειακό/χειρουργικό επίδομα καταβάλλεται για νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο ή κλινική και για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Το νοσοκομειακό επίδομα αφορά
ημερήσια αποζημίωση Ευρώ 25 για κάθε ημέρα παραμονής
σε δημόσιο νοσοκομείο ή κλινική, ενώ το χειρουργικό επίδομα καταβάλλεται στους ασφαλισμένους που υποβλήθηκαν σε
χειρουργική επέμβαση κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους.
Το ύψος του επιδόματος είναι ανάλογο της σοβαρότητας της
επεμβάσεως, όπως αυτή κατατάσσεται σε δεδομένους ασφαλιστικούς πίνακες:

Ποσά σε Ευρώ
Μικρή
150
Μεσαία
300
Μεγάλη
440
Πολύ μεγάλη
1.030
Εγκεφαλικά / Καρδιολογικά
			
(σοβαρό έμφραγμα) επεισόδια 735
Υπογραμμίζεται ότι η αποζημίωση με τη μορφή επιδόματος
παρέχεται για νοσηλεία σε δημόσιο νοσοκομείο ή κλινική και
με την προϋπόθεση ότι δεν έχουν προσκομισθεί άλλα έξοδα
προς αποζημίωση που να αφορούν τη συγκεκριμένη νοσηλεία, μέχρι του ανωτάτου ορίου των Ευρώ 17.000 ετησίως.

Διαδικασία - απαιτούμενα δικαιολογητικά
Για την αποζημίωση νοσηλείας σε δημόσιο/ιδιωτικό νοσοκομείο ή κλινική, ο ασφαλισμένος αποστέλλει απευθείας ο ίδιος, με συστημένη αλληλογραφία, στην ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε.
τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά, ήτοι:
1. Συμπληρωμένο το συνημμένο στην παρούσα Έντυπο. κατωτέρω*
2. Πρωτότυπες αποδείξεις (τιμολόγια νοσοκομείου, αποδείξεις ιατρών κ.λπ.).
3. Πρωτότυπη Βεβαίωση από το νοσηλευτικό ίδρυμα περί
καλύψεως μέρους της δαπάνης από τον Κύριο Ασφαλιστικό
Φορέα Υγείας.
4. Εισιτήριο και εξιτήριο ή αντίγραφα επικυρωμένα από το
νοσοκομείο.
5. Λεπτομερή ιατρική γνωμάτευση, ιδιαιτέρως εάν κατά τη διάρκεια νοσηλείας υπήρξε χειρουργική επέμβαση.
6. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του Βιβλιαρίου Ασθενείας,
όπου φαίνονται τα στοιχεία του ασφαλισμένου και των εξαρτωμένων μελών.
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο ή κλινική δεν απαιτείται η προσκόμιση των ανωτέρω
υπό (2) και (3) δικαιολογητικών.
Στις περιπτώσεις που η νοσηλεία γίνεται στο εξωτερικό,
απαραίτητη είναι η θεώρηση των εξόδων από το ελληνικό
προξενείο της χώρας όπου πραγματοποιήθηκαν τα έξοδα, καθώς και η μετάφραση των αποδεικτικών από το Υπουργείο
Εξωτερικών. Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα πρέπει να
αποστέλλονται στην ταχυδρομική διεύθυνση:

ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε.
Μιχαλακοπούλου 48
115 28 ΑΘΗΝΑΙ
Τμήμα Ομαδικών Αποζημιώσεων
Αρμόδιοι:
κ. Μάνος Μυλωνάκης (τηλ. 210 726 8573)
κ. Κυριακή Καζάκου (τηλ. 210 726 8706)
Η ΑΧΑ Ασφαλιστική Α.Ε. εκδίδει και αποστέλλει στον κυρίως
ασφαλισμένο βεβαίωση για την Εφορία, για το αναπoζημίωτo
υπόλοιπο εξόδων.
*Το έντυπο θα το βρείτε στην ιστοσελίδα του

Συλλόγου μας (www.ssalpha.gr).
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Ειδήσεις aπό τη δράση του Συλλόγου
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2014

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου στη συνεδρίαση του στης 5.2.2014 αποφάσισε και

ΚΑΛΕΙ

τα μέλη του Συλλόγου στην ετήσια Τακτική Γενική
Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση, σύμφωνα με τον
Νόμο, το Καταστατικό και με θέματα:
1. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
2. Ημερομηνία εκλογών για την ανάδειξη των Οργάνων Διοίκησης, Ελέγχου, Εκπροσώπησης και των
Περιφερειακών Οργάνων του Συλλόγου
3. Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
4. Έγκριση Ισολογισμού διαχειριστικής περιόδου
1/1/2013 – 31/12/2013
5. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2014

6. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής – Απαλλαγή του
Δ.Σ. από κάθε ευθύνη για την οικονομική διαχείριση
7. Ανακοινώσεις – Διάφορα
Η Γενική Συνέλευση (πρώτη) θα γίνει την Τρίτη
4.3.14 στις 11.00 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου
μας και για τη σύγκλησή της είναι αναγκαία η παρουσία του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του
Συλλόγου, δηλαδή 902 μέλη.
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Γενική
Συνέλευση (δεύτερη) θα συγκληθεί την Παρασκευή
7.3.14 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια
θέματα, με αναγκαία την παρουσία του συνολικού
αριθμού των μελών του Συλλόγου, δηλαδή παρουσία
του 1/4 του συνολικού αριθμού 677 μέλη.
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία και στη
δεύτερη Γενική Συνέλευση καθορίζεται η σύγκληση
με όσους παρόντες της

Η Γενική Συνέλευση αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση του Συλλόγου μας και για τον λόγο αυτό σας
καλούμε όχι μόνο να παρευρεθείτε αλλά να παραμείνετε και μέχρι τέλους της Συνέλευσης συμβάλλοντας έτσι με την πολυάριθμη παρουσία σας στην
επιτυχία της.
Παραθέτουμε για ενημέρωσή σας Προσωρινό Πίνακα με τις παραληφθείσες μέχρι σήμερα στα γραφεία μας υποψηφιότητες, οι οποίες φέρουν ημερομηνίες μέχρι και 31 Ιανουαρίου 2014 (άρθρα
16.3, δ-18.4,5)
				
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

H ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΓ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ

ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΤΙΤΑΝΙΑ»
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 11 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014, ΩΡΑ 10.30 π.μ.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
ΓΙΑ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ
ΣΤΗΝ Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.

ΑΤΤΙΚΗΣ (ΑΤ)
ΒΟΥΤΥΡΑΣ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΡΑΝΑΣΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΡΑΣΣΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΑΤΣΙΝΟΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΜΩΡΑΪΤΗ
ΕΛΕΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΙΣΤΕΥΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΜΠΑΚΗΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
ΣΙΔΕΡΗ
ΜΑΡΙΑ
				
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΒΕ)
ΚΩΤΟΥΛΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΣΜΥΡΛΟΓΛΟΥ
ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΕ)
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΥΓΔΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΙΟΥΛΑΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΣΟΥΚΕΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΝΕ)
ΒΡΟΝΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΦΤΑΚΛΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΑΧΑΪΑΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΓΑΛΑΝΗΣ
ΖΟΥΚΑΣ
ΛΑΓΚΑΔΙΝΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
ΑΝΤΥΠΑΣ
ΒΟΥΤΥΡΑ
ΒΟΥΤΥΡΑΣ
ΒΡΟΝΤΟΣ
ΓΑΛΑΝΗΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΚΟΝΤΟΣ
ΚΟΥΔΟΥΝΗΣ
ΚΡΑΣΣΑΣ
ΛΥΓΔΑΣ
ΜΑΝΤΖΑΝΗΣ
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΕΓΓΟΥΛΗΣ
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΩΡΑΪΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΡΑΠΟΝΙΑΡΗ
ΠΕΤΣΕΛΗ
ΠΙΣΤΕΥΟΣ
ΡΑΦΤΑΚΗΣ
ΣΙΔΕΡΗ
ΣΟΥΚΕΡΑΣ
ΣΠΑΝΟΜΑΡΚΟΣ
ΣΠΑΝΟΜΑΡΚΟΥ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΤΑΜΕΛΟΣ
ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ
ΦΤΑΚΛΑΣ
ΧΑΒΕΛΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΒΒΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΩΤΙΟΣ
ΕΛΕΝΗ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΛΕΝΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΓΥΡΙΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΧΑΪΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΒΕ)
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΒΕΡΗ
ΕΛΕΝΗ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΡΑΦΤΑΚΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΕ)
ΑΣΩΝΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΚΡΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΥΓΔΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΟΥΚΕΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΝΕ)
ΒΡΟΝΤΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΛΑΔΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΦΤΑΚΛΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Ν. ΚΙΛΚΙΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΘΡΑΚΗΣ, Ν.ΣΕΡΡΩΝ
ΣΤΕΡΕΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΝΗΣΙΩΝ ΙΟΝΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΝΗΣΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΤΕΡΕΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΝΗΣΙΩΝ ΙΟΝΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, ΝΗΣΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΣΤΕΡΕΑΣ, ΗΠΕΙΡΟΥ, ΝΗΣΙΩΝ ΙΟΝΙΟΥ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ, ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ, ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΝΟΜΟΥ
ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΒΕ)
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ
ΣΠΥΡΟΣ
ΓΟΥΛΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΤΟΥΛΑΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΡΑΦΤΑΚΗΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Ν. ΚΙΛΚΙΣ
ΕΒΡΟΥ
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, Ν. ΚΙΛΚΙΣ
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΞΑΝΘΗΣ

ΝΟΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ: ΔΡΑΜΑΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΠΕΛΛΑΣ,
ΣΕΡΡΩΝ, ΡΟΔΟΠΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΕ)
ΑΣΩΝΙΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΥΓΔΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΝΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΝΙΚΟΛΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΠΛΕΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΟΥΚΕΡΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΑΣΣΗΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΛΑΡΙΣΗΣ
ΑΡΤΑΣ
ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΧΙΟΥ
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΝΟΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ: ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ, ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ,
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ, ΛΕΣΒΟΥ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΠΡΕΒΕΖΗΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΒΕ)
ΚΛΑΔΟΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΧΑΝΙΩΝ
ΜΠΙΝΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΦΤΑΚΛΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΟΜΟΙ ΧΩΡΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ,
ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων στο

Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ στις 29/1/2014 η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας
των μελών του Συλλόγου μας της περιοχής Αττικής.
Την εκδήλωση προσφώνησε ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας συν. Αγαμέμνων Βουτυράς, τους Συναδέλφους ενημέρωσε ο Αντιπρόεδρος συν. Γιάννης Ιορδανίδης
και τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος του ΕΤΕΑ κ. Αναστάσιος Παπανικολάου, ο Πρόεδρος της ΑΓΣΣΕ συν. Νίκος Μουλίνος, ο Πρόεδρος της ΟΣΤΟΕ
συν. Ιγνάτιος Πλιάκος και οι Νομικοί μας Σύμβουλοι κ. Νικ.Φιλιππόπουλος, και οι
κυρίες Γεωργία Φιλιπποπούλου και Σοφία Καπατσώρη.
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Ειδήσεις aπό τη δράση του Συλλόγου
ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ

Συνάδελφοι,
Κατόπιν της εξωδίκου νομικής παρέμβασης του Συλλόγου μας αναβλήθηκε η
προγραμματισμένη για την 20/12/2013 Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας για την 17/1/2014. Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση προέβλεπε σαν θέμα την επικύρωση της υπογραφείσας μεταξύ της Τραπέζης, του
Συλλόγου Προσωπικού και του Ταμείου Αλληλοβοηθείας νέας Σύμβασης που
ρυθμίζει θέματα εφάπαξ. Στις 15/1/2014 εστάλει νέα εξώδικη διαμαρτυρία του

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή μεγάλου αριθμού Συναδέλφων στις
14/2/2014 και στην Θεσσαλονίκη, ενημερωτική συγκέντρωση των Συναδέλφων της Βορείου Ελλάδος στην αίθουσα Μακεδονικών Σπουδών. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν και συνάδελφοι από τους γύρω Νομούς.
Τους Συναδέλφους ενημέρωσε λεπτομερώς για τα θέματα του Συλλόγου ο
Αντιπρόεδρος του Συλλόγου μας Γιάννης Ιορδανίδης, ενώ δόθηκαν σχετικές
νομικές εξηγήσεις ως προς τα ασφαλιστικά μας θέματα, από τον Καθηγητή της
Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Άγγελο Στεργίου που
συμμετείχε στην εκδήλωση, και απήντησε σε νομικής φύσεως ερωτήματα.
Στις 16/2/2014 πραγματοποιήθηκε σε γνωστό εστιατόριο της πόλης η κοπή
της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου στην Θεσσαλονίκη με την συμμετοχή πολλών Συναδέλφων και την παρουσία του Αντιπροέδρου του Συλλόγου
μας Γιάννη Ιορδανίδη.

Εξέλιξη δικαστικών
ενεργειών - Συλλογή αγωγών
Συνεχίζεται η αποστολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών των
Συναδέλφων για την συμμετοχή τους στην ομαδική αγωγή κατά της
Τραπέζης, στην προσπάθεια του Συλλόγου με οποιοδήποτε νόμιμο
μέσον να δικαιωθεί η προσπάθεια για τη ορθή εφαρμογή της Σύμβασης
του 1981.
Για αυτό το λόγο δημιουργήθηκε Επιτροπή η οποία επεξεργάζεται τα
στοιχεία και συνεργάζεται με την ομάδα των δικηγόρων του Συλλόγου.
Σύντομα θα είμαστε σε θέση να σας ενημερώσουμε για τις περαιτέρω
ενέργειες μας.

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΙΚ
Τέλος οι ουρές στις εφορίες με το e-παράβολο
Με τη νέα υπηρεσία του ΥΠΟΙΚ θα
εκτελούνται ηλεκτρονικά περισσότερες από 1.800 περιπτώσεις υπηρεσιών που έστελναν τους πολίτες στις
ουρές της εφορίας.
Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας «eπαράβολο» του υπουργείου Οικονομικών έρχεται να βάλει τέλος στις
ατελείωτες ουρές στα ταμεία των
εφοριών.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, ηλεκτρονικοί κωδικοί θα αντικαταστήσουν από τα τέλη Ιανουαρίου
1.800 χαρτάκια παραβόλων.
Με την ενεργοποίηση της υπηρεσίας,
ο φορολογούμενος δε θα χρειάζεται να στήνεται σε καμία ουρά αλλά
με λίγα κλικ στην οθόνη του υπολογιστή ή του κινητού τηλεφώνου θα
επιλέγει το παράβολο που επιθυμεί
(γάμου, άδειας οδήγησης, μήνυσης,
νομιμοποίησης αυθαιρέτων, ΚΤΕΟ ή
οποιοδήποτε από τα 1.800 παράβολα
και χαρτόσημα που ισχύουν σήμερα)

και θα λαμβάνει στο e-mail του έναν
κωδικό με τη χρήση του οποίου θα
μπορεί να πληρώνει στα γκισέ των
τραπεζών, στα ΕΛΤΑ ή ακόμα και εξ’
αποστάσεως με τη χρεωστική ή πιστωτική του κάρτα.
Κάπως έτσι, λοιπόν, θα πέσουν τίτλοι
τέλους στα ταμεία σε όλες τις Δ.Ο.Υ
και περίπου 200 εφοριακοί, οι οποίοι σήμερα απασχολούνται με την έκδοση παραβόλων, θα μπορέσουν να
ενισχύσουν τον ελεγκτικό μηχανισμό
του υπουργείου Οικονομικών ή να
απασχοληθούν σε πιο παραγωγικές
θέσεις εντός των Δ.Ο.Υ..
Το ηλεκτρονικό παράβολο τέθηκε σε
πιλοτική εφαρμογή από τα μέσα του
2013, αλλά μόνο για τρία παράβολα
που αφορούν το υπουργείο Μεταφορών: τα παράβολα αδειών οδήγησης,
το χαρτόσημο άδειας οδηγού και την
κάρτα ψηφιακού ταχογράφου.
www.imerisia.gr

Συλλόγου και μετά την αλλαγή της σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου του
Ταμείου (ΤΑΠ), αναβλήθηκε εκ νέου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο προσδιόρισε για την 28/03/2014 την Τακτική Γενική Συνέλευση του Ταμείου σύμφωνα με το καταστατικό του. Πρόεδρος του νέου Δ.Σ. ορίσθηκε ο κ. Αλέξιος Πιλάβιος στην θέση του αποχωρήσαντος κ. Δημ. Μαντζούνη.
Τα κείμενα των δύο εξώδικων διαμαρτυριών θα τα βρείτε στην σελίδα 5.

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ
Θα ήθελα να εκφράσω την έντονη διαμαρτυρία και ταυτόχρονα το θυμό μου για την απαράδεκτη συμπεριφορά της ALPHA BANK,
για την οποία από το 1975 μέχρι το 2007
εργάστηκα καταθέτοντας ακόμα και την
ψυχή μου σε εποχές που «πάλευε» να καταξιωθεί στο Ελληνικό Τραπεζικό σύστημα.
Ένιωσα τον εξευτελισμό και ταυτόχρονα την
οργή να ξεχειλίζει όταν σήκωσα το τηλέφωνο που χτυπούσε και άκουσα τα εξής:
«Σας καλούμε από την εισπρακτική εταιρεία
PALATINO για χρέος 96€ στεγαστικού δανείου που έπρεπε να είχατε πληρώσει πριν
10 ΜΕΡΕΣ!!!»
Και βέβαια το πρώτο πράγμα που ήρθε στο
μυαλό μου ήταν να ενημερώσω ότι πρόκειται για συνταξιούχο της ALPHA BANK και
ότι το χρέος δεν το γνώριζα γιατί αφορούσε
χρεωστικούς τόκους του λογαριασμού.

Η απάντηση ήταν:
«Δεν μας ενδιαφέρει ποιος είστε, πείτε μας
πότε θα πληρώσετε.»
Όλα αυτά κατ΄επανάληψη σχεδόν καθημερινά (οι κλήσεις γίνονται από τους αριθμούς
2102884422 και 6944487874).
Κύριοι της ALPHA BANK
Εμείς οι παλαίμαχοι συνταξιούχοι θα θέλαμε
μεγαλύτερη κατανόηση και πιο αξιοπρεπή
αντιμετώπιση…
Συνταξιούχος
ALPHA BANK
Νίκαια Λάρισας
20/01/2014

Σχόλιο Συλλόγου
Προς επίρρωση αυτής της καταγγελίας σπεύδουμε να συμπληρώσουμε ότι έχουμε και
άλλες σχετικές διαμαρτυρίες συναδέλφων μας για τις επίμονες οχλήσεις και μάλιστα προσβλητικές εκ μέρους αυτών των υπαλλήλων που εργάζονται σε εταιρίες ενημέρωσης.
Φρονούμε ότι η Τράπεζα θα μπορούσε να επιδείξει μια στοιχειώδη κοινωνική ευαισθησία
αφού συνεκτιμήσει αφ ‘ενός μεν και την προσφορά των συναδέλφων μας που συνέβαλαν τα μέγιστα με την παραγωγική τους εργασία στην εδραίωση και καταξίωση της Τράπεζας στο Τραπεζικό κατεστημένο και αφ’ ετέρου δε να λάβει υπόψη της την οικονομική
δυσπραγία που κυριαρχεί στη χώρα μας.
Τέλος επιζητούμε μια ανοχή και εμείς οι συνταξιούχοι είμαστε αξιοπρεπείς, υπεύθυνοι
και αξιόχρεοι στις υποχρεώσεις μας.

Δεν ανήκουμε στη κίνηση «Δεν πληρώνω».

Aναβολή της εκδίκασης της
αγωγής των συναδέλφων της
Ένωσης Προσώπων
Με πρωτοβουλία της Τραπέζης ματαιώθηκε η εκδίκαση της αγωγής της Ένωσης Προσώπων που είχε ορισθεί για την 19 και 20/12/2013 στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.
Νέες ημερομηνίες έχουν ορισθεί η 7η και η 14η Μαρτίου 2014.
Ο Σύλλογος μας είχε εξουσιοδοτήσει με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τον Νομικούς μας Συμβούλους να κάνουν παρέμβαση υπέρ της Ένωσης Προσώπων, η οποία ισχύει και για τις νέες ημερομηνίες της εκδίκασης της αγωγής.

Ρωτάμε κ. Υπουργέ Εργασίας:

Ρωτάμε κ. Υπουργέ Υγείας:

Τελικά πότε θα καταβληθούν οι συντάξεις στους συναδέλφους που έχουν
καταθέσει τα χαρτιά τους για την συνταξιοδότηση τους από το ΙΚΑ; Υπάρχουν
κατατεθείσες αιτήσεις σε αναμονή πάνω
από 15-16 μήνες. Σύμφωνα με το Άρθρο 38 Ν. 3996/11 η απονομή σύνταξης θα γίνεται σε διάστημα 3 μηνών.
Ακόμα γιατί υποχρεώνονται όσοι καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους στο ΙΚΑ
για απονομή σύνταξης να προσκομίζουν βεβαίωση από το Ταμείο τους ότι
δεν λαμβάνουν σύνταξη ή βοήθημα από
άλλο Ταμείο; Ως γνωστόν μέχρι την ημερομηνία έναρξης της προσωρινής συνταξιοδότησης από το ΙΚΑ διακόπτεται
κάθε παροχή από το ΕΤΑΤ.
Χρησιμοποιήστε έκτακτο προσωπικό
από την κινητικότητα και τακτοποιήστε
τις καθυστερήσεις. Έχει χαθεί η κοινή
λογική σ’ αυτόν τον τόπο.

Τελικά θα καταβληθούν τα χρήματα που
μας χρωστάει ο ΕΟΠΥΥ εδώ και 2 χρόνια ή όχι;
Τι τα λιβανίζετε και δεν πληρώνετε
φτωχούς συνταξιούχους κύριε Υπουργέ της Υγείας;
Ξέρετε ότι στους περισσότερους των
συνταξιούχων το ποσό της οφειλής
ξεπερνά κατά πολύ τη μηνιαία τους σύνταξη;
Μήπως νομίζετε ότι οι συνταξιούχοι
έχουν μηχανήματα στο σπίτι τους και
κόβουν ευρώ;

Λίγη ντροπή δεν υπάρχει;
Αίσχος!!!
Μαζί μιλάμε κύριε Υπουργέ!
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Ειδήσεις aπό τη δράση του Συλλόγου
ΕξώδικΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ του Συλλόγου ΜΑΣ

Αθήνα, 15-1-2014

Διαμαρτυρία και Πρόσκληση
με επιφύλαξη δικαιωμάτων
• Του Σωματείου με την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK που εδρεύει στην Αθήνα
(Ιπποκράτους 8), όπως εκπροσωπείται κατά το νόμο.
• Αγαμέμνονα Βουτυρά, συνταξιούχου, Προέδρου
του Συλλόγου Συνταξιούχων ALPHA BANK, και αντιπροσώπου των μελών του Ταμείου, κατοίκου Αθηνών,
οδός Ιπποκράτους αρ.8
Προς
Το Σωματείο με την επωνυμία Ταμείο Αλληλοβοήθειας
Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως (ΤΑΠΤΠ) που εδρεύει
στην Αθήνα (Θεάτρου 9), όπως εκπροσωπείται κατά το
νόμο.
Mετά την αναβολή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

των αντιπροσώπων των μελών του Ταμείου για την
17η Ιανουαρίου 2014 σας γνωρίζουμε ότι εμμένουμε
στο περιεχόμενο της από 19.12.2013 διαμαρτυρίας
– πρόσκλησης με επιφύλαξη των δικαιωμάτων μας η
οποία επιδόθηκε στο Ταμείο όπως προκύπτει από την
με αριθμό 3698/20.12.2013 έκθεση επιδόσεως του
Δικαστικού Επιμελητή του Πρωτοδικείου Αθηνών Δημήτριου Κουτσιά και σας τονίζουμε εμφατικά ότι η συμμετοχή μας στην ανωτέρω Έκτακτη Γενική Συνέλευση
σε καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται αποδοχή της νομιμότητάς της και σας καλούμε για μια ακόμα φορά να
απόσχετε από με οιαδήποτε μορφή ή περιεχόμενο τροποποίηση του καταστατικού, η οποία μπορεί να επιφέρει αμέσως ή εμμέσως συνέπειες στα συνταξιοδοτικά
μας δικαιώματα και στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει
η Τράπεζα με τη σύμβαση του 1981.
Επίσης σας ενημερώνουμε ότι ο δεύτερος από εμάς
εκλεγμένος Αντιπρόσωπος από τον πίνακα των υπο-

ψηφίων του Συλλόγου Προσωπικού (άρθρ. 7, παρ. 4,
εδάφ. Β του Καταστατικού) Αγαμέμνων Βουτυράς κωλύεται για λόγους υγείας να προσέλθει στην ανωτέρω
Έκτακτη Γενική Συνέλευση και θα τον αντικαταστήσει ο
εκλεγμένος συνάδελφος συνταξιούχος Βασίλειος Νικολάου, αναπληρωματικός Αντιπρόσωπος των μελών
από τον πίνακα υποψηφίων του Συλλόγου Προσωπικού.
Με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Συλλόγου
και των μελών μας αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής
εντέλλεται να επιδώσει την παρούσα προς αυτούς
στους οποίους απευθύνεται, αντιγράφοντας ολόκληρο
το περιεχόμενο της παρούσας στην έκθεση επιδόσεώς
του, προς γνώση τους και για τις νόμιμες συνέπειες.
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αγ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

Χαιρετισμός και ευχές του Προέδρου στο κόψιμο της
Πρωτοχρονιάτικης Πίτας στο Ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ στις 29/1/2014
Αγαπητοί Συνάδελφοι και φίλοι του Συλλόγου μας.
Σας καλωσορίζω εκ μέρους του Δ.Σ. του Συλλόγου
και σας ευχαριστώ όλους και τον καθένα ξεχωριστά
για την πολυπληθή παρουσία σας στο κόψιμο της
Πρωτοχρονιάτικης μας πίτας.
Τιμούν με την παρουσία τους ανταποκρινόμενοι με
προθυμία στην πρόσκλησή μας και τους ευχαριστούμε πολύ αντευχόμενοι πλειοδοτώντας με τη σειρά
μας σε Πρωτοχρονιάτικες ευχές για μια χρονιά μεστή από υγεία, προσωπική και οικογενειακή πρόοδο
και κάθε επιτυχία στις προσπάθειές τους επ’ ωφελεία εκείνων που αντιπροσωπεύουν, και είναι ο κος
Αναστάσιος Παπανικολάου, που είναι ο νέος Πρόεδρος του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης
και ιδιαίτερα μας κολακεύει η συμμετοχή του στην
αποψινή μας ευχάριστη σύναξη όπως και των άλλων
επισήμων προσκεκλημένων μας, όπως ο κος Νικόλαος Μουλίνος, που είναι Πρόεδρος της Ανωτάτης
Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος, ο
κος Ιγνάτιος Πλιάκος, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας

Συνταξιουχικών Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος
οι οποίοι εάν έχουν την καλοσύνη και τη διάθεση θα
μας απευθύνουν χωρίς να μας κουράσουν ευχές για
την καινούργια χρονιά.
Συμμετέχουν επίσης και μας τιμούν με την παρουσία
τους οι Νομικοί μας Σύμβουλοι, κα Γεωργία Φιλιπποπούλου, η κα Σοφία Καπατσώρη επί των ασφαλιστικών θεμάτων που συνοδεύονται από τον κο Νικόλαο
Φιλιππόπουλο που είναι έγκριτος εργατολόγος δικηγόρος μας.
Τέλος με τη σειρά μου θα σας ευχηθώ και εγώ μεταφέροντας και επί πλέον τις ευχές του Δ.Σ. του
Συλλόγου μας για τον καινούργιο χρόνο που έχουμε
αρχίσει να διανύουμε, να είναι μεστός από υγεία, δημιουργία και πρόοδο για σας και τις οικογένειές σας.
Δεν θα θελήσω να σας κουράσω περισσότερο με το
να σας εκθέσω και να περιγράψω την περιρρέουσα
ατμόσφαιρα γύρω από τα προβλήματα που μας ταλανίζουν, την οργή, το θυμό και την αγανάκτηση που

μας διακατέχουν εξαιτίας της ανεύθυνης, προκλητικής και ανάλγητης πολιτικής των κυβερνώντων τη
χώρα μας.
Πολλά περισσότερα θα μας απασχολήσουν και θα
συζητήσουμε ειλικρινά και υπεύθυνα στην επικείμενη εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας.
Σήμερα έχουμε συγκεντρωθεί εδώ για να ζήσουμε
στιγμές αγάπης, χαράς και διασκέδασης.
Και πάλι ευχαριστώ, καλή συνέχεια και καλή διασκέδαση.
Εάν θελήσει να πάρει το λόγο ο συνάδελφος κος Γιάννης Ιορδανίδης που είναι ως γνωστόν ο Α’ Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας το βήμα είναι
στη διάθεσή του. Τη σκυτάλη ακολούθως θα πάρει η
Γενική μας Γραμματέας κα Ντίνα Αναργύρου που θα
αναφερθεί στα διαδικαστικά της πίτας όσον αφορά
φλουριά, λαχνούς, γούρια και δώρα προερχόμενα
από τους χορηγούς μας.
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ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΤΕΑ)
Ένα βήμα πριν την κατάργηση οι επικουρικές συντάξεις
Σαρωτικές αλλαγές σε βάρος «παλιών» ασφαλισμένων
και στις επικουρικές συντάξεις αναπηρίας και χηρείας.
Το δρόμο προς την παραπέρα συρρίκνωση των επικουρικών συντάξεων, μέχρι την μετατροπή τους σε «φιλοδωρήματα πτωχοκομείου», αν όχι και την τελική κατάργησή
τους, δείχνει ο νέος Κανονισμός Ασφάλισης και Παροχών
του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), που
συστάθηκε από το υπουργείο Εργασίας και έχει στη διάθεσή του ο «Ριζοσπάστης».
Ο νέος κανονισμός δίνει τη χαριστική βολή σε ό,τι έχει
απομείνει από την Επικουρική Ασφάλιση, μετά τις αλλεπάλληλες μειώσεις που εφαρμόστηκαν τα τελευταία
χρόνια και στις επικουρικές συντάξεις. Με τον κανονισμό
αυτό, όπως προβλέπει ο νόμος 4052/2012, θα αρχίζουν
να επιβάλλονται οι νέες μειώσεις στις επικουρικές από τα
μέσα του 2014 και, κυρίως, θα τεθεί σε ισχύ το νέο, ιδιωτικό επί της ουσίας σύστημα επικουρικής ασφάλισης.
Ο νόμος 4052/2012 προέβλεπε τη συγκρότηση του
ΕΤΕΑ. Ταυτόχρονα, με το νόμο αυτό, η τότε κυβέρνηση
Παπαδήμου (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑ.Ο.Σ.) έθεσαν σε εφαρμογή
ένα νέο σύστημα επικουρικής ασφάλισης, το οποίο δεν
εγγυάται σε καμιά περίπτωση την απόδοση συντάξεων
και, πολύ περισσότερο, το ύψος τους.
Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι - ασφαλισμένοι στο ΕΤΕΑ
θα γνωρίζουν μόνο τι πληρώνουν για την επικουρική τους
σύνταξη (καθορισμένες εισφορές), δεν τους δίνεται όμως
καμιά εγγύηση για το ύψος της σύνταξής τους, αφού πέρα
από το νέο τρόπο «θεωρητικού» υπολογισμού τους, τελικά αυτό θα καθορίζεται με υπουργική απόφαση του εκάστοτε υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Σε
κάθε περίπτωση, οι συντάξεις δεν πρέπει να προκαλούν
κανένα έλλειμμα στο Ταμείο.
Τι προβλέπει ο νέος Κανονισμός
Στο νόμο 4052/2012 οριζόταν ότι η επικουρική σύνταξη
για τους ασφαλισμένους από την 1/1/2001 και μετά, θα
υπολογίζεται εξ’ολοκλήρου με βάση το νέο σύστημα (ατομικό - κεφαλαιοποιητικό). Δηλαδή, το ποσό της σύνταξης
είναι ακαθόριστο και ατομικό και θα προσδιορίζεται από:
• Τα δημογραφικά δεδομένα.
• Το ατομικό ποσό συσσώρευσης εισφορών με επιτόκιο
που καθορίζεται ανάλογα με τη μεταβολή του μισθού των
εργαζομένων.

• Το επιτόκιο προεξόφλησης.
• Τη μεταβιβασιμότητα της σύνταξης.
Για τους ασφαλισμένους πριν το 2000, προβλέπεται να
λαμβάνουν επικουρική σύνταξη που θα αποτελείται από
δύο τμήματα:
-- Το πρώτο, από τη σύνταξη για τα χρόνια ασφάλισης μέχρι το 2014. Για τους «παλιούς ασφαλισμένους» (πριν το
1993) το τμήμα αυτό της σύνταξης θα υπολογιζόταν με
βάση τα καταστατικά των Ταμείων τους, που προβλέπουν
ποσοστό αναπλήρωσης πάνω από 20%.
-- Το δεύτερο, για τα χρόνια ασφάλισης μετά την
1/1/2015. Το τμήμα αυτό θα υπολογιζόταν σύμφωνα με
τα νέα δεδομένα, δηλαδή με καθαρά κεφαλαιοποιητικούς
όρους, όπως και όλοι οι ασφαλισμένοι μετά το 2001
(βλέπε παραπάνω).
Τώρα, όμως, με τον κανονισμό (άρθρο 21), οι «παλιοί»
εργαζόμενοι (πριν το 1993) «εξομοιώνονται» με τους
«νέους» και το ποσοστό αναπλήρωσης περιορίζεται στο
20% για όλους σε ό,τι αφορά το πρώτο τμήμα της επικουρικής τους σύνταξης. Κατά συνέπεια και οι «παλιοί»
ασφαλισμένοι, που πλέον τα επόμενα χρόνια βγαίνουν
στη σύνταξη έχοντας «ώριμα» ασφαλιστικά δικαιώματα,
θα λάβουν πολύ μικρότερες συντάξεις απ’ αυτές που αποδίδονται μέχρι τώρα.
Ακόμα μεγαλύτερες θα είναι οι μειώσεις για όσους συνταξιοδοτηθούν μετά το 2015, αφού το μέρος της σύνταξης μετά το χρονικό αυτό όριο συρρικνώνεται δραματικά.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις συνδικαλιστών, οι επικουρικές
συντάξεις όλων των ασφαλισμένων θα είναι στο εξής συντάξεις πτωχοκομείου, που δεν θα υπερβαίνουν τα 100
ευρώ.
Συντριπτικά χτυπήματα παντού
Συντριπτικό χτύπημα δέχονται και οι αναπηρικές επικουρικές συντάξεις, οι οποίες, με βάση τον Κανονισμό, σε
πολλές περιπτώσεις καταργούνται, αλλά και οι συντάξεις
χηρείας.
Τραγικές θα είναι οι συνέπειες για τους ασφαλισμένους
που λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας πρέπει να βγούνε σε αναπηρική σύνταξη. Σύμφωνα με αυτά που ορίζει ο κανονισμός και σε αντίθεση με
ό,τι ισχύει σήμερα, αν δεν έχει θεμελιωθεί τη στιγμή του
ατυχήματος ή της επαγγελματικής ασθένειας δικαίωμα
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στη σύνταξη (δηλαδή οι 4.500 μέρες ασφάλισης ή 1.500
μέρες ασφάλισης από τις οποίες οι τελευταίες 600 την
τελευταία 5ετία), τότε στον ανίκανο προς εργασία ασφαλισμένο δεν αποδίδεται καμία αναπηρική σύνταξη! Αντ’
αυτής του «επιστρέφονται» οι εισφορές και μάλιστα μόνο
οι δικές του και όχι και του εργοδότη.
Ο κανονισμός του αίσχους ορίζει πως: «Όσοι καθίστανται
μονίμως ανάπηροι λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου και δεν θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος, δικαιούνται εφάπαξ παροχής, το ποσό της οποίας ισούται με τις
συσσωρευμένες στην ατομική του μερίδα ασφαλιστικές
εισφορές κατά το χρόνο επέλευσης της αναπηρίας μόνο
ως προς το ποσοστό του εργαζόμενου». Πρόκειται για
διάταξη ανθρωποκτόνα, αφού ο εργαζόμενος ασφαλισμένος που χάνει την ικανότητα προς εργασία, δεν μπορεί να
ελπίζει ούτε στην αναπηρική του σύνταξη. Δεν αποκλείεται μάλιστα η συγκεκριμένη διάταξη του Κανονισμού να
είναι προανάκρουσμα και για τις κύριες συντάξεις.
Ανάλογη διάταξη για τις προσωρινές αναπηρικές συντάξεις ορίζει πως όποιος λάβει προσωρινή σύνταξη και επανέλθει στην εργασία και στην ασφάλιση στο ΕΤΕΑ, τότε το
ποσό που θα λάβει το διάστημα που κρατά η ανικανότητα
προς εργασία, θα παρακρατηθεί από το σύνολο της σύνταξης που θα καταβληθεί στο τέλος του εργάσιμου βίου
του με την τελική απονομή επικουρικής σύνταξης. Και στις
δύο αυτές περιπτώσεις, ανακύπτει η άκρως αντιδραστική
«φιλοσοφία» που διέπει τη νέα επικουρική ασφάλιση, που
πλέον μόνο κατ’ ευφημισμό μπορεί να αποκαλείται έτσι,
αφού ξεπερνά ακόμα και τα ισχύοντα στην ιδιωτική ασφάλιση.
Εκεί όμως που ξεπερνιέται κάθε όριο, είναι στην περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου εργαζόμενου. Με τον Κανονισμό, αντί της άμεσης καταβολής επικουρικής σύνταξης ή μέρος αυτής στην οικογένεια του θανόντος, δηλαδή
στον χήρο ή στη χήρα, αυτή δεν αποδίδεται και ο/η δικαιούχος θα την λάβει μόνο με τη συμπλήρωση του 62ου έτους
της ηλικίας του/της. Έτσι, ενώ μέχρι σήμερα ο σύζυγος ή η
σύζυγος θανόντος ασφαλισμένου στον ιδιωτικό τομέα, σε
περίπτωση που δεν εργαζόταν, ή δεν είχε συνταξιοδοτηθεί,
λάμβανε αμέσως τη σύνταξη που αναλογούσε, τώρα θα περιμένει να συμπληρώσει το 62ο έτος.
www.rizospastis.gr
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Πολυϊατρείο Συλλόγου Προσωπικού Alpha Bank
Συνάδελφοι,

Ο χώρος της υγείας είναι
πραγματικά μία υγειονομική
βόμβα έτοιμη να εκραγεί.
Οι συνεχείς αναζητήσεις και οι πειραματισμοί του Υπουργείου Υγείας
οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια τον
οργανισμό (ΕΟΠΥΥ) με τα «πήλινα
πόδια» στην κατάρρευση και τη στάση
πληρωμών.
Από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης
του ΕΟΠΥΥ είχαμε τονίσει ότι το ταμείο-τέρας ήταν ήδη καταδικασμένο
αφού δημιουργήθηκε χωρίς σχεδιασμό, χωρίς υποδομή, χωρίς πόρους
και φυσικά χωρίς ουσιαστική κρατική
επιχορήγηση. Το μόνο που κυριάρχησε
για την επιβίωσή του τα πρώτα χρόνια
λειτουργίας του, ήταν η υφαρπαγή των
αποθεματικών των υγειών ταμείων και
η καταδίκη όλων των ασφαλισμένων
στην μιζέρια, αφού κι αυτοί που πληρώνουν υψηλές εισφορές εξισώθηκαν με όσους πληρώνουν ελάχιστα, με
αποτέλεσμα να απολαμβάνουμε όλοι
την ίδια περίθαλψη, δηλαδή τίποτα!
Σ’ αυτό το μοντέλο περίθαλψης, σοβιετικής έμπνευσης, ο Σύλλογός μας αντιστάθηκε μαζί με την ΟΤΟΕ και όλους

τους Τραπεζοϋπαλλήλους προτείνοντας την ίδρυση ενός φορέα υγείας
των Τραπεζών ιδιωτικού δικαίου που
θα στηρίζονταν αποκλειστικά μόνο
στις εισφορές τις δικές μας και των
Τραπεζών. Σύμμαχό μας σ’ αυτήν την
προσπάθεια είχαμε και τις Διοικήσεις
των Τραπεζών (θυμίζουμε τις σχετικές
επιστολές προς το Υπουργείο Υγείας
της Alpha Bank και της Τράπεζας Πειραιώς).
Όμως μετά την νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για την ένταξη των
Ταμείων μας στον ΕΟΠΥΥ είχαμε δύο
επιλογές:
Ή θα μέναμε στα «περασμένα μεγαλεία
και διηγώντας τα να κλαις» ή ακόμη
κάτω και από αυτές τις δύσκολες συνθήκες θα δίναμε μια μάχη ανασύνταξης, στηριζόμενοι στις δικές μας δυνάμεις δημιουργώντας τις υποδομές για
τη βελτίωση, στο βαθμό που μπορούμε,
των υπηρεσιών υγείας χωρίς επιπλέον
επιβάρυνση των μελών μας.
Επιλογή μας ήταν το δεύτερο και πριν
από μερικούς μήνες ιδρύσαμε πιλοτικά
το πολυϊατρείο του Συλλόγου ξεκινώντας αρχικά με λίγες ειδικότητες ιατρών,
που εξυπηρέτησαν όμως άμεσα μέχρι
σήμερα 950 ασφαλισμένα μέλη μας.

Η θερμή αποδοχή αυτής της προσπάθειας από τους συναδέλφους που βίωσαν τις υπηρεσίες του πολυϊατρείου
μας, ήταν αυτή που μας οδηγεί σήμερα
στην πλήρη αναμόρφωση της λειτουργίας του με σημαντικές παροχές και
ίδρυση υποκαταστημάτων στις μεγάλες
πόλεις, ξεκινώντας με την επέκταση
στη Θεσσαλονίκη.

ΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΤΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
1. Έκδοση κάρτας μέλους πολυϊατρείου.
2. Τηλεφωνική γραμμή (call center) για
την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών
μας.
3. Διεύρυνση ιατρικών ειδικοτήτων και
ωραρίου επισκέψεων σε ιατρούς με
αμοιβή 5 Ευρώ (με απόδειξη ιατρού)
συμπεριλαμβανομένης της συνταγογράφησης.
4. Παραπομπή σε συμβεβλημένα νοσοκομεία (μεγάλους ομίλους) με ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ του 20% (διαφοράς από το
συμβόλαιο της ΑΧΑ).
5. Παραπομπή σε συμβεβλημένα διαγνωστικά κέντρα (όμιλοι) για εξετάσεις
π.χ. triplex καρδιάς με ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ
του 10% συμμετοχής του παραπεμπτι-

κού μειώνοντας την επιβάρυνση από το
15% στο 5%.
6. Παραπομπή σε συμβεβλημένα
οφθαλμολογικά κέντρα με τις πιο προνομιακές τιμές της αγοράς.
7. Παραπομπή σε συμβεβλημένα κέντρα λογοθεραπείας και παιδοψυχιατρικής με τιμές ΕΟΠΥΥ χωρίς επιπλέον
επιβάρυνση.
8. Δίκτυο οδοντιάτρων σε μεγάλες πόλεις με δύο δωρεάν καθαρισμούς το
χρόνο και τιμοκατάλογο πράξεων αναπροσαρμοσμένο με το τελευταίο ΦΕΚ.
9. Παραπομπή με συμβεβλημένους
φυσιοθεραπευτές (και κατ’ οίκον) με
τιμές ΕΟΠΥΥ.
10. Παραπομπή σε συμβεβλημένο κέντρο για κατ’ οίκον διαγνωστικές εξετάσεις π.χ. u/s άνω και κάτω κοιλίας με
τις πιο προνομιακές τιμές της αγοράς.
Συνάδελφοι,
Τις επόμενες μέρες θα σταλεί από το
Σύλλογό μας σε όλα τα μέλη μας ειδικό
απογραφικό δελτίο που θα συμπληρωθεί για την έκδοση της κάρτας.
Οι λεπτομέρειες της λειτουργίας του
πολυϊατρείου θα ανακοινωθούν το
πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου
και οι υπηρεσίες του θα λειτουργήσουν
το αργότερο μέχρι τις 15/2/2014.
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Βήμα των Συναδέλφων
Ανέκδοτο: Ο κουρέας!
Ένας τύπος, ανοίγει τη πόρτα ενός κουρείου, βάζει το
κεφάλι του μέσα και ρωτάει:
- «Περίπου σε πόση ώρα μπορείς να με κουρέψεις;»
Ο κουρέας, ρίχνει μια ματιά στη πελατεία του που περιμένει και απαντάει
- «Σε 2 ώρες».
Ο τύπος φεύγει και λίγες μέρες αργότερα, ξαναχώνει
το κεφάλι του στη πόρτα του κουρείου και ρωτάει πάλι:
- «Περίπου σε πόση ώρα μπορείς να με κουρέψεις;»
Ο κουρέας, ρίχνει μια ματιά στο μαγαζί που ηταν γεμάτο
από κόσμο και απαντάει
- «Περίπου σε 3 ώρες».
Ο τύπος φεύγει.
Μία εβδομάδα αργότερα, ξαναχώνει το κεφάλι του στη
πόρτα του κουρείου και ρωτάει πάλι

Το ανέκδοτο του Νίκου

- «Περίπου σε πόση ώρα μπορείς να με κουρέψεις;»
Ο κουρέας, ρίχνει μια ματιά στη πελατεία του που περιμένει και απαντάει
- «Γύρω σε μιάμιση ώρα».
Ο τύπος φεύγει.
Ο κουρέας, τρελαμένος από περιέργεια, γυρίζει στον
βοηθό του και του λέει:
- «Ρε Βασίλη, άντε ακολούθησε τον αυτόν να δεις που
πάει».
Μετά από λίγο, ο Βασίλης επιστρέφει στο μαγαζί σκασμένος στα γέλια.
- «Τί γελάς έτσι ρε Βασίλη», του λέει ο κουρέας. «Πού
πήγε ο τύπος που ακολούθησες;»
O Βασίλης απαντάει
- «Σπίτι σου!»

ΤΟ AΝΕΚΔΟΤΟ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
Ήταν 4 φίλοι που τους άρεσε να πηγαίνουν για ψάρεμα,
σπορ που έκαναν επί πολλά χρόνια.
Αυτή τη χρονιά όμως, δύο μέρες προτού αναχωρήσουν,
η γυναίκα του ενός, του Γιάννη, πατάει πόδι και του λέει
ότι δεν θα πάει.
Οι άλλοι τρεις θύμωσαν, απογοητεύτηκαν, αλλά δεν
μπορούσαν να κάνουν και τίποτα. Σε δύο μέρες που
έφτασαν στον προορισμό τους, βλέπουν τον Γιάννη να
έχει ήδη στήσει σκηνή, να έχει ανάψει φωτιά και να μαγειρεύει στην ακτή.
- Καλά ρε φίλε, του λέει ο Κώστας, πόση ώρα είσαι εδώ;
- Για να πω την αλήθεια, λέει ο Γιάννης, ήρθα χθες το
βραδάκι.

-Και πως έγινε αυτό; Ρωτάνε οι υπόλοιποι.
-Να χθες το απογευματάκι καθόμουν στην πολυθρόνα
και έβλεπα τηλεόραση όταν ήρθε η γυναίκα μου από
πίσω, μου κάλυψε τα μάτια με τα χέρια της και με ρώτησε: Μάντεψε ποιός είναι; Της τράβηξα τα χέρια και
φορούσε ένα ολοκαίνουργιο σέξι νεγκλιζέ. Με οδήγησε
στο υπνοδωμάτιο το οποίο είχε στολίσει με ροδοπέταλα
και είχε ανάψει κεριά. Στο κρεβάτι είχε χειροπέδες και
σκοινιά. Μετά ζήτησε να τη δέσω στο κρεβάτι και όταν το
έκανα μου είπε: Κάνε ό,τι γουστάρεις!!!
Και να’μαι!

Το σχόλιο της Έφης
Ο μεγάλος Λιβανέζος ποιητής Χαλίλ Γκιμπράν (18831931) μεταξύ των αριστουργημάτων που έγραψε, είναι και
το έργο του «Ο Κήπος του Προφήτη». Το ποίημα εκδόθηκε
το 1923!!! (λες και «προφήτευε» για την Ελλάδα . . .του
σήμερα). Ιδού ένα απόσπασμα:

Το έθνος να λυπάστε, Χαλίλ Γκιμπράν
Το έθνος να λυπάστε
Αν φορεί ένδυμα που δεν το ύφανε.
Ψωμί αν τρώει, αλλά όχι από τη
σοδειά του.
Κρασί αν πίνει, αλλά όχι από το
πατητήρι του.
Το έθνος να λυπάστε
που δεν υψώνει τη φωνή
παρά μονάχα στη πομπή της κηδείας.
Που δεν συμφιλιώνεται
παρά μονάχα μες τα ερείπιά του.

Που δεν επαναστατεί
παρά μονάχα σαν βρεθεί ο λαιμός του
ανάμεσα στο σπαθί και την πέτρα.
Το έθνος να λυπάστε
Που έχει αλεπού για πολιτικό,
απατεώνα για φιλόσοφο,
Μπαλώματα και απομιμήσεις
είναι η τέχνη του.
Το έθνος να λυπάστε
που έχει σοφούς από
χρόνια βουβαμένους.
(Της συν/φου Έφης Ματθιοπούλου)

Ανέκδοτο του Γιώργου
Ο γέρος Άραβας ζει στη
Νέα Υόρκη
για πάνω από
40 χρόνια.
Θέλει να φυτέψει πατάτες στον κήπο του, αλλά είναι μόνος κι αδύναμος.
Στέλνει λοιπόν ένα e-mail στο γιο του,
που σπουδάζει στο Παρίσι:
Αγαπημένε μου γιε, είμαι πολύ λυπημένος επειδή δεν μπορώ να φυτέψω
πατάτες στον κήπο μας.
Είμαι βέβαιος πως, εάν ήσουν εδώ, θα
με βοηθούσες να σκάψουμε τον κήπο.
Σε αγαπώ, ο πατέρας σου.
Σε μια ώρα, ο γέρος λαμβάνει e-mail
απάντησης από το γιο του:
Αγαπημένε μου πατέρα, παρακαλώ
μην αγγίζεις τον κήπο, γιατί ΕΚΕΙ έκρυ-

ψα το ΠΡΑΜΑ.
Σ’ αγαπώ κι εγώ, Ahmed.
Σε 15 λεπτά, ο αμερικανικός στρατός,
το ναυτικό, το FBI , η CIA και οι Rangers
περικυκλώνουν το σπίτι του γέρου.
Σκάβουν ολόκληρο τον κήπο, ερευνούν το σπίτι, γδύνουν τον γέρο, ΔΕΝ
βρίσκουν απολύτως τίποτε και φεύγουν απογοητευμένοι.
Μισή ώρα αργότερα, ο γέρος λαμβάνει
ένα άλλο email από το γιο του:
Αγαπημένε μου πατέρα, είμαι βέβαιος
ότι ο κήπος είναι ήδη σκαμμένος και
μπορείς να φυτέψεις τις πατάτες.
Έκανα ό,τι μπορούσα για να σε βοηθήσω από το Παρίσι.
Σ’ αγαπώ, Ahmed.
Best Regards
(Του συν/φου Γιώργου Παναγιώτου)

του συν/φου Θόδωρου Τρίγκα)

Μια φορά σε ένα μπαρ καθόταν ένας αδύνατος κύριος και κοιτούσε με μανία το ποτό του.
Σε μια στιγμή έρχεται ένας μεγαλόσωμος κύριος, του
παίρνει το ποτό του και το πίνει μονορούφι τότε ο
άλλος βάζει τα κλάματα.
Ο μεγαλόσωμος κύριος του λέει: «Καλά ρε φίλε μην
κάνεις έτσι, θα σου πάρω άλλο»
- Όχι δεν φταις εσύ του λέει ο αδύνατος κύριος
- Σήμερα είναι η πιο άσχημη μου μέρα. Το πρωί άργησα να σηκωθώ, έχασα ένα σημαντικό ραντεβού
στη δουλειά μου και ο διευθυντής μου με απέλυσε. Βγαίνω έξω, μου έχουν κλέψει το αυτοκίνητο.
Παίρνω ένα ταξί και ξεχνάω μέσα το πορτοφόλι μου.
Γυρνάω σπίτι και βλέπω τη γυναίκα μου αγκαλιά με
τον υδραυλικό. Και ενώ δεν έφταναν όλα αυτά, ενώ
σκόπευα να βάλω ένα τέλος στη ζωή μου έρχεσαι κι
εσύ και μου πίνεις το δηλητήριο!!
(του συν/φου Νίκου Β. Σταθόπουλου)

ΕΝΑ ΒΛΕΜΑ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ
Ένα βλέμμα στο Σύμπαν
Με ένα βλέμμα στο σύμπαν, ταξιδεύω στ’αστέρια,
θεϊκές διαδρομές, μ’ οδηγούνε σε Σένα.
Γαλαξίες και ήλιοι, απλανείς και πλανήτες
των ανθρώπων οι μοίρες τ’ ουρανού κυβερνήτες.
Αγροικώ και θαυμάζω και με δέος κοιτάζω στο χορό
των σωμάτων μουσική συμφωνία,
ενορχήστρωση κάνει η παγκόσμια Σοφία.
Αυστηρότατοι νόμοι με ακρίβεια εκτελούνται
και σοφοί αστρονόμοι, ξαγρυπνούν κι οδηγούνται.
Άπρεπα λόγια για ψυχές πονεμένες
κι άνομες πράξεις προ πολλού περασμένες,
καταγράφονται όλα με πολλές λεπτομέρειες,
στ’ουρανού το βιβλίο καθαρά τυπωμένες.
Ένα σύμπαν σοφό με χιλιάδες αστέρια
είναι μόνο υπαρκτό, απ΄τα Θεία Σου χέρια.
Να’ μαι τώρα κι εγώ, ο πολύς και μεγάλος
γονατίζω φτωχός μπρός στο Θείο Σου κάλλος.
(Της συν/φου Σοφίας Μπακούση)

Τα 3 γράμματα για την
αντιμετώπιση κρίσεων
Γίνονται εκλογές και κερδίζει η παράταξη που
για χρόνια ήταν στην αντιπολίτευση. Σε ένα
από τα υπουργεία κατά την παράδοση ο παλιός
υπουργός λέει στον καινούριο:
«Εκτός από όσα σου είπα ήδη στο 3ο συρτάρι του γραφείου θα βρεις 3 γράμματα για την
αντιμετώπιση κρίσεων».
Ο νέος υπουργός όλο αυτοπεποίθηση απαντά:
«Τι να τα κάνω τα γράμματά σου! Εμείς έχουμε
πρόγραμμα και όλα θα πάνε μια χαρά».
Περνάνε έξι μήνες και ξεσπά η πρώτη κρίση.
Ο νέος υπουργός προσπαθεί να την αντιμετωπίσει με δηλώσεις και συνεντεύξεις στα ΜΜΕ
αλλά τα πράγματα δεν ηρεμούν. Μετά από λίγο
θυμάται τα γράμματα του προκατόχου του.
Τρέχει στο γραφείο, ανοίγει το γράμμα Νο 1
και διαβάζει:
«Για την πρώτη μεγάλη κρίση θα ισχυριστείς
ότι για τα προβλήματα φταίει ο προηγούμενος.
Ζήτα πίστωση χρόνου».
Έτσι και γίνεται: ο υπουργός λέει στο λαό ότι
δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί το χάος
που παρέλαβε από τον προηγούμενο υπουργό
μέσα σε έξι μήνες και ως εκ τούτου θα πρέπει να του δοθεί μια πίστωση χρόνου ώστε να
φέρει αποτέλεσμα το πρόγραμμα της κυβερνήσεως.
Η κρίση εκτονώνεται. Μετά από έξι μήνες ξεσπά νέα κρίση. Ο υπουργός αρχίζει πάλι τις

δικαιολογίες στον τύπο, αναμασά τα ίδια και
τα ίδια, δίνει συνεντεύξεις, γράφει άρθρα στις
φιλικά προσκείμενες εφημερίδες αλλά δε γίνεται τίποτα. Τα ΜΜΕ τον φτύνουν και ο λαός
έξαλλος. Θυμάται τα γράμματα, ανοίγει το φάκελο Νο 2 και βλέπει τα εξής:
«Θα ισχυριστείς ότι για όλα τα προβλήματα
φταίει το σύστημα».
Πράγματι, ο υπουργός βγάζει ένα δεκάρικο
λόγο για τις αδυναμίες του συστήματος, για
το σάπιο κατεστημένο που εμποδίζει το έργο
του και για το οποίο ουδεμία ευθύνη φέρει
η νέα κυβέρνηση, για το νομικό πλαίσιο που
δυστυχώς δεν είναι ευέλικτο και προοδευτικό,
και υπόσχεται ότι το πολύ μέχρι το τέλος του
έτους θα έχουν αντιμετωπιστεί τα θέματα.
Η κατάσταση βελτιώνεται και ο υπουργός ηρεμεί. Δυστυχώς όμως επειδή όλα τα ωραία δεν
κρατούν για πάντα σε λίγο ξεσπά νέα κρίση
ακόμα πιο σφοδρή, η καρέκλα του υπουργού μας τρίζει επικίνδυνα και αυτή τη φορά
πανικόβλητος τρέχει κατευθείαν στο συρτάρι
συγχωρώντας τα πεθαμένα του προκατόχου
του που τόσο καλός φάνηκε μαζί του και του
εμπιστεύτηκε τέτοιο θησαυρό. Ανοίγει το 3ο
γράμμα και διαβάζει:
«Δεν υπάρχει δικαιολογία. Ετοίμασε τρία
γράμματα για τον επόμενο.
(Του συν/φου Γιώργου Παναγιώτου)
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Aνακοινώσεις
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.190 /Αθήνα 12/01/2014
ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τα Καταστήματα Επαρχίας

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την τακτοποίηση των καμένων αποδείξεων που είχαν σταλεί από τα Καταστήματα Επαρχίας
για εκκαθάριση στο Ταμείο Υγείας με τα παλαιά Έντυπα
τύπου «σεντόνια» και καταστράφηκαν.
Κατόπιν του ελέγχου που διεξήγαγε το Υπουργείο Εργασίας αποφάσισε ότι η καταβολή των ποσών που αφορούν τις κατεστραμμένες αποδείξεις από την πυρκαγιά
της 12/2/2012 που έπληξε το Ταμείο Υγείας, θα γίνει
σε όλες τις περιπτώσεις μόνο με την προσκόμιση φωτοαντιγράφων των παραστατικών επικυρωμένων από τον
εκδότη τους.
Προκειμένου να υλοποιηθεί άμεσα η ανωτέρω απόφαση
του Υπουργείου Εργασίας για να αποζημιωθούν οι ασφαλισμένοι, είναι απαραίτητη η συνδρομή σας στον ορισμό
Υπεύθυνου ή Υπευθύνων για την παραλαβή των φωτοαντιγράφων, δεδομένου ότι δεν υπάρχει πλέον ο θεσμός
του «Εκπροσώπου του Ταμείου Υγείας».
Ενδεδειγμένο θα ήταν να οριστεί ως Υπεύθυνος παραλαβής, συνάδελφος που να έχει ασχοληθεί με το αντικείμενο
στο παρελθόν, ώστε να διαθέτει γνώση και εμπειρία για
τον έλεγχο των παραστατικών.
• Διευκρινίζεται ότι η παρούσα διαδικασία ΔΕΝ αφορά τους
ασφαλισμένους Αθήνας-Επαρχίας που έχουν ΗΔΗ αποστείλει επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αποδείξεων με το
συγκεντρωτικό έντυπο ΕΠ4, το έντυπο ΕΠ3 και Υπεύθυνη
Δήλωση τους.
Αφορά ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ τις καταστάσεις καταστημάτων
Επαρχίας με τα ΠΑΛΑΙΑ Έντυπα τύπου «ΣΕΝΤΟΝΙΑ»
(Αρ. Εντύπων 10-50-50Χ2), όπου δεν είχε ζητηθεί

ποτέ από τους ασφαλισμένους να προσκομίσουν επικυρωμένα φωτοαντίγραφα αποδείξεων.
Η διαδικασία που θα σταλούν για κοστολόγηση και εκκαθάριση οι κατεστραμμένες αποδείξεις που είχαν αποσταλεί με τα Έντυπα τύπου «Σεντόνια» (Αρ.Εντύπου 10-5050Χ2) έχει ως εξής:
• Θα σταλούν τα Έντυπα τύπου «σεντόνια» με τις φωτοτυπημένες και επικυρωμένες από τους εκδότες τους αποδείξεις που συμπεριλαμβανόντουσαν σε κάθε ένα από αυτά.
• Τα επικυρωμένα από τον εκδότη τους φωτοαντίγραφα
των παραστατικών θα συνοδεύονται από το συνημμένο
έντυπο ΕΠ3 με συμπληρωμένα σωστά όλα τα στοιχεία του
άμεσα ασφαλισμένου και των έμμεσων μελών του (Α.Μ.
Ταμείου, ΑΜΚΑ, ΙΒΑΝ-Λογαριασμός Τραπέζης, τηλέφωνο,
υποβληθέν ποσό, υπογραφή του ασφαλισμένου, κλπ.)
• Επίσης θα αποστέλλεται μαζί με το ΕΠ3, η προ-συμπληρωμένη Υπεύθυνη Δήλωση του άμεσα ασφαλισμένου, με
Βεβαίωση του Γνήσιου της Υπογραφής του, που να δηλώνει ότι: «Για τις συγκεκριμένες αποδείξεις με Αριθμό
Απόδειξης ….., Ποσού € ……, που είχα προσκομίσει για εκκαθάριση και καταστράφηκαν, δεν έχω αποζημιωθεί από
το Ταμείο Υγείας είτε από τον προσωρινό λογαριασμό της
Τράπεζας όπου τηρείται ».
• Όλες οι φωτοτυπίες των παραστατικών πρέπει να είναι
ευανάγνωστες και να φαίνονται ευκρινώς όλα τα αναγραφόμενα στοιχεία.
• Την φωτοτυπία του Εντύπου της συγκεντρωτικής κατάστασης («σεντόνι») θα την υπογράφει ο εκάστοτε Υπεύθυνος παραλαβής της Τράπεζας.

• Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτή η προσκόμιση φωτοτυπημένων παραστατικών από μεμονωμένους
ασφαλισμένους στο Ταμείο Υγείας.
• Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των ανωτέρω στο
Ταμείο Υγείας ορίζεται 30/04/2014.
• Δεν θα δοθεί καμία παράταση μετά την λήξη της ημερομηνίας αποστολής.
• Οι Υπεύθυνοι παραλαβής θα πρέπει να κάνουν προσεκτικό και υπεύθυνο έλεγχο στα προσκομιζόμενα φωτοαντίγραφα των παραστατικών, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του Ταμείου Υγείας.
Συνημμένα σας παραθέτουμε για διευκόλυνσή σας πίνακα με τις πιο συνηθισμένες παροχές ανά κωδικό και τις
απαιτούμενες προϋποθέσεις για την εκκαθάρισή των αποδείξεων τους.
Για τις παροχές που δεν αναφέρονται στον συνημμένο πίνακα, οι αποδείξεις ή τα τιμολόγιά τους θα επικυρώνονται
ομοίως από τους εκδότες τους και θα συμβουλεύεστε για
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται το Ενημερωτικό Φυλλάδιο 2011 και τις Ανακοινώσεις του Ταμείου Υγείας
(www.taapt.gr).
Για περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με
το Τμήμα Παροχών στο τηλέφωνο 210-3605946.
Ευχαριστούμε για την συνεργασία σας.
Αντώνιος Σφακάκης Υπεύθυνος Τομέα
Έντυπα και πίνακα με απαιτούμενες προϋποθέσεις για τις
πιο συνηθισμένες παροχές θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας
www.ssalpha.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.189 /Αθήνα 16/01/2014
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΙΒΑΝ
Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους ασφαλισμένους του Ταμείου ότι μετά από εντολή του Προέδρου του ΤΑΥΤΕΚΩ κου.Ν.Δομένικου, έπαυσε να λειτουργεί προσωρινά το πρόγραμμα
ενημέρωσης ΙΒΑΝ ασφαλισμένων για λόγους αναβάθμισης του συστήματος.
Σύντομα θα ενημερωθείτε σχετικά με το νέο τρόπο ενημέρωσης των ΙΒΑΝ.
Όσοι ασφαλισμένοι χρησιμοποίησαν το εν λόγω σύστημα για ενημέρωση του ΙΒΑΝ δεν χρειάζεται να προβούν σε νέα ενημέρωση.
ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΦΑΚΑΚΗΣ

ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ
1. ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑΤΡΟΙ ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΑΘΗΝΑΣ
ΙΑΣΩ GENERAL, Καρδιολόγος, Παθολόγος,

Γεν. Χειρουργός, Ορθοπεδικός.
Doctors Hospital, Καρδιολόγος, Παθολόγος,
Γεν. Χειρουργός, Ορθοπεδικός, ΩΡΛ, Ουρολόγος,
Γυναικολόγος, Διαβητολόγος, Αγγειοχειρουργός,
Ενδοκρινολόγος, Νευροχειρουργός.
Βιοκλινική, Παθολόγος, Καρδιολόγος,
Γεν. Χειρουργός.
Mediterraneo Hospital, Παθολόγος, Καρδιολόγος,
Γεν. Χειρουργός, Ορθοπεδικός.
Κεντρική Κλινική Αθηνών, Παθολόγος,
Καρδιολόγος, Γεν. Χειρουργός, Ορθοπεδικός,
ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Παθολόγος, Καρδιολόγος,
Γενικός Χειρουργός, Ουρολόγος, Ορθοπεδικός
Συμβουλευτείτε το έντυπο για να δείτε ποια
νοσοκομεία χρειάζονται κλείσιμο ραντεβού.

2. ΔΩΡΕΑΝ CHECK UP ΣΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Ιασώ General, Λευκός Σταυρός, Κεντρική Κλινική
Αθηνών, City Clinic, Doctors Hospital, Πειραϊκό
Θεραπευτήριο, Κλινική Σαραφιανός (Θεσσαλονίκη),
Β Διάγνωση 5€ (Πάτρα).

Ακολουθεί λίστα με αναλυτικές παροχές check up
ανά νοσοκομείο.

3. ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ATHENS VISION

• 1 Δωρεάν Ετήσιο Οφθαλμολογικό Έλεγχο από
55-75 Ετών.
• 1 Δωρεάν Οφθαλμολογικό Έλεγχο Διόρθωσης Μυωπίας, Αστιγματισμού, Υπερμετρωπίας, Πρεσβυωπίας

4. ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ OΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΡΑΣΙΣ

1 Δωρεάν Οφθαλμολογικό Έλεγχο Διόρθωσης Μυωπίας, Αστιγματισμού, Υπερμετρωπίας, Πρεσβυωπίας

5. ΔΩΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

Γεν. αίματος • Γεν ούρων • Χοληστερίνη • Σάκχαρο,
Κρεατινίνη • Τριγλυκερίδια • Ουρία • Ηλεκτροκαρδιογράφημα • Ακτινογραφία θώρακος • Υπέρηχος Άνω
& Κάτω Κοιλίας.

6. Έξι ΔΩΡΕΑΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
emBIO
1 ΔΩΡΕΑΝ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΤΟ
ΧΡΟΝΟ ΣΤΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ emBIO.

7. ΔΙΑΓΝΩΣΤΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

• Ιασώ General:ΕΟΠΥΥ ή ΦΕΚ.
• Euromedica: ΕΟΠΥΥ ή ΦΕΚ.
• Λευκός Σταυρός:ΕΟΠΥΥ - 50% στην τρέχουσα
συμμετοχή, χωρίς ΕΟΠΥΥ ΦΕΚ μείον 10%, ιδιωτικό
τιμολόγιο μείον 50%.
• Doctors Hospital:ΕΟΠΥΥ ή 50% έκπτωση.
• City Clinic:ΕΟΠΥΥ ΔΩΡΕΑΝ χωρίς συμμετοχή
ή ΦΕΚ.
• Κεντρική Κλινική Αθηνών:ΕΟΠΥΥ ή 30% έκπτωση
• Πειραϊκό Θεραπευτήριο:ΕΟΠΥΥ ή ΦΕΚ.
• Mediterraneo: EOΠΥΥ, χωρίς ΕΟΠΥΥ 40%
έκπτωση στον Ιδιωτικό Τιμοκατάλογο.
• Βιοκλινική:ΕΟΠΠΥ, χωρίς ΕΟΠΥΥ ή ΦΕΚ.
• Ερρίκος Ντυνάν:ΕΟΠΥΥ τρέχουσα συμμετοχή.

8. ΔΩΡΕΑΝ ασθενοφόρο σε περίπτωση νοσηλείας
9. ΔΩΡΕΑΝ τηλεφωνικό κέντρο το οποίο
• κατευθύνει τον πελάτη για τη σωστή χρήση
της κάρτας.
• κλείνει ραντεβού με το Δίκτυο γιατρών και το
Οδοντιατρικό Δίκτυο.
• παρέχει ιατρικές συμβουλές από γιατρό σε
περίπτωση ανάγκης.

Check Up ΑΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΙΑΣΩ GENERAL

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ

CITY CLINIC

Περιλαμβάνει: Γεν. Αίματος, Σάκχαρο, Χοληστερόλη
HDL, Τριγλυκερίδια, Ουρία Αίματος, Χοληστερόλη LDL,
Χοληστερόλη, Γεν. Ούρων.
Ακτινογραφία Θώρακος 10€
Ηλεκτροκαρδιογράφημα 10€

Περιλαμβάνει: Γεν Αίματος, Σάκχαρο, Κρεατινίνη, Χοληστερίνη, Ουρία
Ηλεκτροκαρδιογράφημα & Ακτινογραφία με χρέωση
10€ και τα δύο

Περιλαμβάνει: Γεν Αίματος, Ζάχαρο,
Τριγλυκερίδια, Ακτινογραφία Θώρακος

ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Περιλαμβάνει: Γεν Αίματος, Γεν. Ούρων, Παθολογική εκτίμηση, Ακτινογραφία Θώρακος, Ηλεκτροκαρδιογράφημα

ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

Περιλαμβάνει: Γεν. Αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη,
Τρανσαμινάσες, Χοληστερίνη Ολική, Ακτινογραφία Θώρακος,
Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Υπέρηχος Ανω και Κάτω Κοιλίας.

DOCTORS HOSPITAL

Περιλαμβάνει: Γεν. Αίματος, Ουρία, Κρεατινίνη, SGOT,
SGPT, Α/Α θώρακος, Yπέρηχος Ανω & Κάτω Κοιλίας

9

Aνακοινώσεις
ΝΕΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ»
ΠΕΙΡΑΪΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ όλο το 24ωρο
ΔΩΡΕΑΝ Καρδιολόγος & Γεν Χειρουργός
χωρίς ραντεβού κάθε μέρα 10.00 – 13.00
ΔΩΡΕΑΝ Ορθοπεδικός & Ουρολόγος
με ραντεβού κάθε μέρα 11.00 – 13.00
1 ΔΩΡΕΑΝ CHECK UP
Περιλαμβάνει : Γεν. Αίματος, Ζάχαρο, Ουρία,
Κρεατινίνη, Τρανσαμινάσες, Χοληστερίνη Ολική,
Ακτινογραφία Θώρακος, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Υπέρηχος Άνω & Κάτω Κοιλίας.

Από Δευτέρα – Παρασκευή 8.00 – 14.00 Χωρίς
Ραντεβού
Για τον Υπέρηχο Άνω & Κάτω Κοιλίας υπάρχει
αναμονή 2 μηνών
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Με ΕΟΠΥΥ τρέχουσα συμμετοχή 15% στο ΦΕΚ
Χωρίς ΕΟΠΥΥ ΦΕΚ
ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ : Με ΕΟΠΥΥ Τρέχουσα Συμμετοχή 15%, συν Μέθη 40€, συν Λαβίδα 24€,

EmBIO ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Εθν. Αντιστάσεως 77, Χαλάνδρι, 15231, THΛ.: 210 6774104
Το EmBIO, ένα από τα μεγαλύτερα γυναικολογικά κέντρα της Αθήνας,
προσφέρει 6 ΔΩΡΕΑΝ γυναικολογικές επισκέψεις το χρόνο ανά καρτούχο,
1 ΔΩΡΕΑΝ γυναικολογικό υπέρηχο, 50% έκπτωση στην εξωσωματική
κι άλλες πολύ σημαντικές παροχές.
ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗ IVF
ΜΙΚΡΟΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ - ICSI
ΦΥΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ
ΣΠΕΡΜΑΤΕΓΧΥΣΙΣ
ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΛΟ
ΣΠΕΡΜΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ+ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑ ΩΟΡΗΞΙΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ
(ΜΗΤΡΑΣ ΩΟΘΗΚΩΝ)
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ Δ/ΝΤΗ
ΒΛΑΣΤΟΚΥΣΤΗ
ΚΑΤΑΨΥΞΙΣ ΕΜΒΡΥΩΝ + ΦΥΛΑΞΗ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ
ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΜΒΡΥΩΝ
ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 1ο
ΑΠΟΨΥΞΙΣ ΕΜΒΡΥΩΝ -ΕΤ+Β HCG
ΚΑΤΑΨΥΞΙΣ ΩΑΡΙΩΝ + ΦΥΛΑΞΗ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ
ΑΠΟΨΥΞΙΑ ΩΑΡΙΩΝ - ICSI- ΕΤ
ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ +
ΦΥΛΑΞΗ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ
ΦΥΛΑΞΗ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ο
ΒΙΟΨΙΑ TESA-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ
ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΟΡΧΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ +
ΦΥΛΑΞΗ ΓΙΑ 1 ΕΤΟΣ
ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ
ΚΟΛΠΟΣΚΟΠΗΣΗ +ΒΙΟΨΙΑ
ΕΚΤΟΜΗ ΤΡΑΧΗΛΟΥ (LOOP)
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ - ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΣΤΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΥΠΕΡΗΧΟΣ ΜΑΣΤΩΝ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΣΤΩΝ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
TEST PAP
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΜΑΣΤΩΝ
TEST PAP
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΣ
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

1400
1800
700
100
40
70
25
6 ΔΩΡΕΑΝ / έτος
1 ΔΩΡΕΑΝ / έτος
50
100
220
100
320
400
800
100
80
800
200
50
80
400
30% ΕΚΠΤΩΣΗ

50€

40€

40€

80€

συν βιοψία 60€. Χωρίς Ταμείο ΦΕΚ, συν τις
επιπλέον χρεώσεις, μέθη, λαβίδα, βιοψία
ΝΟΣΗΛΕΙΑ
Με ΕΟΠΥΥ τρέχουσα συμμετοχή & αναβάθμιση
θέσης
Με ιδιωτικό Ασφαλιστήριο ανάλογα με τη
σύμβαση με την Ασφαλιστική εταιρία
Επεμβάσεις Παχυσαρκίας & Αισθητικής
20% Έκπτωση

ΑTHENS VISION
Κεντρικό : Λεωφ. Συγγρού 328-330, 17673 Καλλιθέα, 210 9595215
Μαρούσι: Λ. Κηφισίας 76 & Πάρνωνος, 15125 Μαρούσι, 210 6125325
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΡΟΧΕΣ
•1 Δωρεάν Ετήσιο Πλήρη Οφθαλμολογικό Έλεγχο από 55-75 Ετών
•1 Δωρεάν Οφθαλμολογικό Έλεγχο Διόρθωσης Μυωπίας,
Αστιγματισμού, Υπερμετρωπίας, Πρεσβυωπίας
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ
• Απλό Οφθαλμολογικό Έλεγχο 40€ από 70€
• Πλήρη Οφθαλμολογικό Έλεγχο 70€ από 120€
• 10% Στις Οφθαλμολογικές Επεμβάσεις
• 24ωρη Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση
• Κατ’ Οίκον Εξέταση κατόπιν συνενόησης
• 30% Έκπτωση Σε Ειδικές Εξετάσεις

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ - ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΙΑΣΩ GENERAL, Μεσογείων 264, 15562
Χολαργός, 210 6541267
ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ, Μεσογείων 107,
Αθήνα, 210 8807000
ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Euromedica ΚΗΦΙΣΙΑΣ, Λεωφ. Κηφισίας
225-227, Κηφισιά 210 6127644
Euromedica ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ, Ριζαρείου 3 &
Χρ. Σμύρνης Χαλάνδρι, 210 6891800
Euromedica ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, Λ. Γαλατσίου
121-123, Γαλάτσι, 210 9629317
Euromedica ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ, Χαλανδρίου 16, Αγ. Παρασκευή , 210 6004000
ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ
ATHENS VISION, Λ. Κηφισίας 76 &
Πάρνωνος Μαρούσι, 210 6125325
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΛΕΥΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Γ. Σισίνη 1 & Παπαδιαμαντοπούλου 16, Ιλίσια, 210 7253961
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ,
Ασκληπιού 31, Αθήνα, 210 3630036
DOCTORS HORPITAL, Πατησίων &
Κεφαλληνίας, Αθήνα, 210 8807000
CITY CLINIC, Χαριλάου Τρικούπη 104,
Αθήνα, 210 3630036
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ, Μ. Γερουλάνου 1 , Αθήνα,
τηλ. 210 6962600
Euromedica ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑΙΟΝ,
Κόνωνος 121-123, Βύρωνας,
210 7676100
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ –
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Euromedica ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ, Μεσογείων
2-4, Πύργος Αθηνών Α Κτίριο, 3ος όροφος,
210 7470700
Euromedica ΣΥΝΤΑΓΜΑ, Ερμού 2 Αθήνα,
210 3313246
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ –
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΟΡΑΣΙΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ, Λεωφ. Κηφισίας
98 & Ερ. Σταυρού 2, Aμπελόκηποι
210 6998961

ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
MEDITERRANEO HOSPITAL, Ηλείας 8-12,
Γλυφάδα, 210 9117000
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ, Φιλελλήνων 34,
Πειραιάς, 210 4582200
ΠΕΙΡΑΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ, Ακτή Κουντουριώτου 7, Πειραιάς, 210 4198888
ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ –
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Euromedica ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ, Λεωφ. Βουλιαγμένης 56, Ελληνικό, 210 9629317
Euromedica Π. ΦΑΛΗΡΟΥ, Ερατούς & Λ. Αμφιθέας 107, Π. Φάληρο, 210 9803370-2
Euromedica ΠΕΙΡΑΙΑΣ, Μπουμπουλίνας 23
& Πλάτωνος 13, Πειραιάς, 210 4175500
ΝΟΤΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ –
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
ΟΡΑΣΙΣ, Υμηττού 7 & Πεντέλης, Π. Φάληρο,
210 9408100 (5 γραμμές)
ATHENS VISION, Λεωφ. Συγγρού 328330, Καλλιθέα, 210 9595215
ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ,
Σμύρνης 36, Αιγάλεω, 210 5906611
ΔΥΤΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ –
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Euromedica, Αρκαδίας 33, Περιστέρι,
210 5711712
Euromedica ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ
ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ , Αγίου Γεωργίου 88,
Κορυδαλλός, 210 4967207
Euromedica Ιατρική Μεγάρων, Σιθνιδών &
Αλκάθου 1, Μέγαρα, 22960 23300
ΙΩΝΙΑ EYROMEDICA ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ,
17 χλμ Ν. Εθνικής οδού Κορίνθου,
Ασπρόπυργος, 210 5581160
ΙΩΝΙΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ
ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, Χατζηδάκη 2 & Παγκάλου,
Ελευσίνα, 210 5545507
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ –
ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ
Euromedica, 210 χλμ Λεωφ. Μαραθώνος,
Πικέρμι, 210 6043232
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Πολιτιστικό βήμα
Εκδρομές που θα γίνουν
3 ημερη ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΠΛΑΤΑΜΩΝΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ ΣΟΥΜΕΛΑ
ΛΟΥΤΡΑ ΠΟΖΑΡ-ΒΕΡΓΙΝΑ

Αναχώρηση: 21 ΜΑΡΤΙΟΥ 2014
Ξενοδοχεία 4* με ημιδιατροφή
(Διασκέδαση το 2ο βράδυ με ζωντανή μουσική)

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΆΤΟΜΟ: € 100
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ: € 120

Δήλωση συμμετοχής το αργότερο μέχρι 10/03/2014
Στα γραφεία του συλλόγου μας και στον συν/φο Α. Οικονομόπουλο, τηλ. 210-3604327, 210 6724321-6944251595

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

€ 50
€ 25
€ 25
100

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ 7 HMEΡΕΣ
ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ-ΚΟΤΟΡ-ΜΠΟΥΤΒΑ-ΣΠΛΙΤ-ΣΙΜΠΕΝΙΚ-ΖΑΝΤΑΡ
ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΒΙΤΣΕ-ΡΙΕΚΑ-ΟΠΑΤΙΑ-ΠΟΥΛΑ-ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ-ΤΕΡΓΕΣΤΗ-ΒΕΝΕΤΙΑ
Αναχώρηση: 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
(Κυριακή του Θωμά - Ξημερώματα)
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΆΤΟΜΟ: € 575
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ: +€ 150
+ φόροι αεροδρομίων €155

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ ΒΕΝΕΤΙΑ - ΑΘΗΝΑ
• Ξενοδοχεία 4*
• Ημιδιατροφή καθημερινά
Δεν περιλαμβάνονται:
• Δημοτικοί φόροι στα ξεν/χεια & check point

Δήλωση συμμετοχής το αργότερο μέχρι 10/04/2014
Στα γραφεία του συλλόγου μας και στον συν/φο Α. Οικονομόπουλο, τηλ. 210-3604327, 210 6724321-6944251595

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με το κλείσιμο των θέσεων:
€ 170
10 Ημέρες πριν την αναχώρηση: € 100
1η μηνιαία δόση:
€ 90
2η μηνιαία δόση:
€ 90
3η μηνιαία δόση:
€ 90
4η μηνιαία δόση:
€ 90
5η μηνιαία δόση:
€ 90
μαζί με τους φόρους αερ/μίων € 720

Οι πιο δημοφιλείς παραστάσεις
Ο πουπουλένιος
Κοινωνικό του Μάρτιν ΜακΝτόνα
Διάρκεια: 125 ‘
Σκηνοθ.-μετάφρ.:Κ. Μαρκουλάκης
Ερμηνεύουν: Κ. Μαρκουλάκης,
Ν. Κουρής, Οδ. Παπασπηλιόπουλος,
Γ. Πυρπασόπουλος.
Σκην.-κοστ.: Αθ. Σμαραγδή, Φ. Φωτιάδης.
Μουσ.: Μ. Μάτσας. Φωτ.: Αλ. Γιάνναρος.

Οι φόνισσες της
Παπαδιαμάντη
Κωμωδία των Αλέξανδρου Ρήγα,
Δημήτρη Αποστόλου Διάρκεια: 120 ‘
Ερμηνεύουν: Χρ. Ρώπα, Ελ. Καστάνη,
Κ. Μιχαήλ, Ν. Δραγούμη, Ν. Καλογρίδη,
Σ. Βογιατζάκη, Τζ. Παπουτσή. Κοστ.σκην.: M. Καραπούλιου.
Έξι γυναίκες μηχανεύονται κάθε λογής
ψυχικές ασθένειες προκειμένου να αποφύγουν την καταδίκη.

Μάντεψε ποιος
θα πεθάνει απόψε

Κωμωδία Διάρκεια: 120 ‘
Σκηνοθ.:Θ. Παπαθανασίου, Μ. Ρέππας
Ερμηνεύουν: Κ. Δανδουλάκη,
Αλ. Αντωνόπουλος, Τ. Χαλκιάς, Τζ.
Ευείδη, Ελ. Κρίτα, Π. Καναράκης.
Σκην.: Μ. Τσαγκάρη. Κοστ.: Έβ. Σιούπη.
Φωτ.: Κ. Μαραγκουδάκη.
Το μυστήριο μιας εξαφάνισης σε ένα
ορεινό γαλλικό θέρετρο του ’50 δεν
ξεδιαλύνεται παρά μόνο την τελευταία
στιγμή, σε αυτό το έργο που αντλεί

Το κουρδιστό
πορτοκάλι
Κοινωνικό του Άντονι Μπέρτζες
Διάρκεια: 90 ‘
Σκηνοθ.: Γ. Κακλέας
Ερμηνεύουν: Άρης Σερβετάλης,
Αλ. Αϊδίνη, Αντ. Αλμπάνης,

Σε ένα άγνωστο αυταρχικό καθεστώς ένας
συγγραφέας ανακρίνεται από δύο αστυνομικούς ερευνητές για τις παράξενες ιστορίες με
παιδιά που έχει γράψει.

Πού παίζεται

Θέατρο Αθηνών

Πληροφορίες : Σάβ. (λαϊκή) 6.15 μ.μ.
Κυρ. 6 μ.μ. Τετ.-Κυρ. 9 μ.μ.
Τιμη : € 20, 17, λαϊκή: € 17, νεανικό μέχρι
28 ετών & συνταξιούχων άνω των 60 ετών
(μόνο Τετ., Πέμ.): € 14, άνεργοι (μόνο Τετ.,
Πέμ.): € 10. Σάβ. βράδυ και περίοδο εορτών:
€ 20.

Βουκουρεστίου 10, Κέντρο
Τηλ : 2103312343

Πού παίζεται

Θέατρο Πειραιώς 131

Πειραιώς 131, Γκάζι
Τηλ : 2103450922
Πληροφορίες : Σάβ. (λαϊκή) 6 μ.μ.
Τετ., Πέμ., Κυρ. 8.15 μ.μ., Παρ.,
Σάβ. 9.15 μ.μ.
Τιμη : € 20, 17, 15, λαϊκή: € 17,
φοιτ.: € 15, ανέργ.: € 10.

έμπνευση από το αστυνομικό έργο «Η
παγίδα» του Ρομπέρ Τομά

Πού παίζεται:

Θέατρο «Κάτια Δανδουλάκη»

Αγ. Μελετίου 61Α, Κυψέλη
Τηλ : 210 8640414
Πληροφορίες : Τετ. (λαϊκή) 7.30 μ.μ.,
Σάβ. (λαϊκή) 6 μ.μ., Κυρ. 5.45 μ.μ.
Πέμ., Παρ. 9 μ.μ., Σάβ. 9.15 μ.μ.
Τιμη : € 20, 16, 13.
Τιμη : € 20 - € 10.

Ευδ. Ρουμελιώτη. Σκην.: Μ. Παντελιδάκης.
Φωτ.: Χρ. Τζιόγκας.
Ο νεαρός Άλεξ, αρχηγός συμμορίας, φυλακίζεται έπειτα από μια δολοφονία.
Για να αφεθεί ελεύθερος, δέχεται να συμμετάσχει σε ένα πρωτοποριακό σύστημα σωφρονισμού που μελετά η κυβέρνηση.

Κατάδικός μου
Κωμωδία των Ελένης Ράντου, Σάρας Γανωτή, Νίκου
Σταυρακούδη Διάρκεια: 150 ‘ Σκηνοθ.:Γ. Παλούμπης
Ερμηνεύουν: Ελ. Ράντου, Π. Δαδακαρίδης,
Ορφ. Αυγουστίδης. Σκην.: Μ. Τρικεριώτη.
Κοστ.: Μ. Γαλετάκης. Φωτ.: Κ. Μαραγκουδάκη.
Ένας αλλοδαπός διαρρήκτης, μια προσφάτως χωρισμένη φιλόλογος, ένας ηλικιωμένος καθηγητής με
Αλτσχάιμερ κι ένας βαλκανιονίκης συναντιούνται σε
αυτήν τη ρομαντική κωμωδία ανατροπών.

Πού παίζεται:
Θέατρο Διάνα

Ιπποκράτους 7, Κέντρο, Τηλ : 2103626596
Πληροφορίες : Κυρ. 7.30 μ.μ. Τετ.,
Πέμ. 8.15 μ.μ., Παρ., Σάβ. 9.15 μ.μ.
Τιμη : € 20 - € 10.

Πού παίζεται

Θέατρο Αποθήκη

Σαρρή 40, Ψυρρή
Τηλ : 210 3253153
Πληροφορίες : Σάβ. (λαϊκή) 6 μ.μ. Τετ. 8 μ.μ.,
Πέμ., Παρ. (λαϊκή), Σάβ., Κυρ. 9 μ.μ.
Τιμη : € 20, λαϊκή: € 17, φοιτ.: € 15,
ανέργων: € 10.
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Iατρικό & Νομικό βήμα
ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ενα μήλο την ημέρα... έμφραγμα
και εγκεφαλικό κάνει πέρα!
Το γνωστό ρητό «ένα μήλο την ημέρα τον γιατρό τον κάνει πέρα», επιβεβαιώνεται για μία ακόμη φορά, αυτή τη φορά από Βρετανούς ερευνητές που υποστηρίζουν ότι αν κάθε άνθρωπος πάνω από την ηλικία των 50 ετών έτρωγε
ένα μήλο την ημέρα, θα αποφεύγονταν χιλιάδες πρόωροι θάνατοι από έμφραγμα και εγκεφαλικό ετησίως... Οι επιστήμονες τονίζουν
μάλιστα ότι τα οφέλη αυτά δεν προκύπτουν
μόνο από την κατανάλωση μήλων, αλλά και
αρκετών ακόμη φρούτων.
Σύμφωνα με την έρευνα, τα φρούτα, όπως τα
μήλα, κάνουν καλό στην καρδιαγγειακή υγεία
όσο και τα φάρμακα, όπως οι στατίνε, που ρίχνουν την υψηλή χοληστερόλη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπολογισμοί των
ερευνητών, με επικεφαλής τον δρα Άνταμ
Μπριγκς του πανεπιστημίου της Οξφόρδης, έγιναν με βάση υπολογιστικά μοντέλα και όχι άμεση επιστημονική έρευνα σε δείγμα του πληθυσμού.
Βάσει των υπολογισμών αυτών, αν οι ενήλικοι όλων των ηλικιών έτρωγαν
μια έξτρα μερίδα φρούτων η λαχανικών κάθε μέρα, σε μια χώρα όπως η Βρετανία, θα ήταν δυνατό να αποφευχθούν έως 11.000 θάνατοι καρδιαγγειακής
αιτιολογίας ετησίως.
Για την κατανάλωση φρούτων ειδικά από την ομάδα άνω των 50 ετών, το
«κέρδος» θα ήταν περίπου 8.500 λιγότεροι πρόωροι θάνατοι.
Το ιδανικό, σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύθηκε στο βρετανικό ιατρικό
περιοδικό «British Medical Journal», θα ήταν να καταναλώνουμε ημερησίως
πέντε μερίδες φρούτων και λαχανικών.

Ο χυμός ντομάτας

προστατεύει από τον
καρκίνο του μαστού
Η επιστημονική έκθεση αναφέρει ότι η κατανάλωση χυμού
ντομάτας αυξάνει κατά 9% τα
επίπεδα της αδιπονεκτίνης,
μιας ορμόνης που εμπλέκεται
στον έλεγχο της συσσώρευσης του λίπους (το οποίο είναι
γνωστό ότι αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου).
Πολλές μελέτες έχουν επιβεβαιώσει τις αντικαρκινικές ιδιότητες της ντομάτας και
σ’ αυτές έρχεται να συμπληρωθεί μια καινούργια, η οποία αναφέρει ότι ο χυμός
της ντομάτας απομακρύνει τον κίνδυνο προσβολής από καρκίνο του μαστού.
Τη μελέτη πραγματοποίησαν επιστήμονες του πανεπιστημίου Rutgers στο Νιου
Τζέρζι, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ένα ποτήρι χυμός ντομάτας τη μέρα αυξάνει στον
ανθρώπινο οργανισμό την ποσότητα της ορμόνης που συμβάλλει καθοριστικά
στην απομάκρυνση της ασθένειας.
Συγκεκριμένα, η επιστημονική έκθεση αναφέρει ότι η κατανάλωση χυμού ντομάτας αυξάνει κατά 9% τα επίπεδα της αδιπονεκτίνης, μιας ορμόνης που εμπλέκεται
στον έλεγχο της συσσώρευσης του λίπους (το οποίο είναι γνωστό ότι αυξάνει
τον κίνδυνο καρκίνου), των επιπέδων της γλυκόζης, στη διασφάλιση της υγιούς
γήρανσης και στην ενίσχυση της μακροζωίας.
Η αύξηση της αδιπονεκτίνης οφείλεται στο λυκοπένιο που περιέχεται σε ένα ποτήρι χυμού ντομάτας, ενώ όπως διαπιστώθηκε τα επίπεδά της αυξάνονται περισσότερο στις γυναίκες που δεν έχουν περιττά κιλά.
Στη μελέτη συμμετείχαν γυναίκες ηλικίας άνω των 55 ετών, οι οποίες είτε ήταν
υπέρβαρες, είτε είχαν κάποιο συγγενικό πρόσωπο που είχε προσβληθεί από καρκίνο του μαστού – παράγοντες που αύξαναν κατά πολύ τον κίνδυνο που διέτρεχαν
να νοσήσουν και οι ίδιες.
Τα αποτελέσματα της μελέτης δημοσιεύονται στην Επιθεώρηση Κλινικής Ενδοκρινολογίας και Μεταβολισμού, ενώ οι επιστήμονες συνιστούν σε όσους δεν τους
αρέσει ο χυμός ντομάτας, να δοκιμάσουν ντοματόσουπα ή να χρησιμοποιούν στο
φαγητό τους σάλτσα από φρέσκια ντομάτα.
www.naftemporiki.gr

Όπλο κατά του καρκίνου και της
γεροντικής άνοιας η ασπιρίνη
Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα μιας νέας
μελέτης, της μεγαλύτερης του είδους της
που έγινε παγκοσμίως, δείχνουν ότι η ασπιρίνη δεν είναι ένα ισχυρό όπλο μόνο για
ορισμένες μορφές καρκίνου αλλά και για
γεροντική άνοια.
Η μελέτη του ερευνητικού κέντρου Hobart
Menzies Research κατέληξε στο συμπέρασμα
αυτό μετά από έρευνα επί 15.000 Αυστραλών ηλικίας άνω των 70 ετών.
Στα άτομα αυτά δόθηκε ασπιρίνη για μεγάλο
διάστημα και διαπιστώθηκε ότι εμποδίστηκε η
εκδήλωση καρκίνου και άνοιας.
Ο καθηγητής Μαρκ Νέλσον είπε πως «αν η
ολοκλήρωση της μελέτης επιβεβαιώσει τα
αποτελέσματα αυτά θα σημαίνει πως η ασπιρίνη, ένα φτηνό φάρμακο και χωρίς ιατρική
συνταγή θα αντιμετωπίσει σημαντικές παθήσεις και αυτό θα είναι καλό και για την υγεία
και για την οικονομία».
Ο καθηγητής Νέλσον παραδέχθηκε ότι υπάρχουν πιθανές παρενέργειες από την μακρόχρονη κατανάλωση ασπιρίνης (π.χ. αιμορραγία στομάχου ή του εγκεφάλου).
«Γι’ αυτό», είπε, «γίνονται οι έρευνες. Για να
διαπιστωθεί αν οι παρενέργειες μπορεί να
προκαλέσουν ζημιά».
Σύμφωνα με τον καθηγητή Νέλσον η έρευ-

να έδειξε ότι πιο μεγάλη είναι η προληπτική δράση της ασπιρίνης στον καρκίνο του
οισοφάγου (μείωση 75%) και του εντέρου
(μείωση έως 50%) και δρα τόσο προληπτικά, αλλά και κατασταλτικά, αφού φαίνεται να
παρεμποδίζει την εξάπλωση του καρκίνου,
δηλαδή τις μεταστάσεις σε άλλα όργανα, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες επιβίωσης του
ασθενούς.
«Εφόσον τα ευρήματα που σχετίζονται με την
πρόληψη του καρκίνου και της γεροντικής
άνοιας επιβεβαιωθούν, ανοίγει ο δρόμος για
την ευρύτερη χρήση της ασπιρίνης ως προληπτικού μέσου με ευρύτατη εφαρμογή», είπε
ο καθηγητής Νέλσον προσθέτοντας ότι «θα
εξεταστούν και οι τυχόν παρενέργειες».
News Room «Κέρδος» με πληροφόρηση
από το ΑΠΕ - ΑΜΠ

ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
Γνωμάτευση της Νομικής μας Συμβούλου
Γεωργίας Φιλιπποπούλου για την επιστροφή της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβλήθηκε με την παρ.2 του άρθρου 29 του
Ν.3986/2011 σε όλα τα καθαρά εισοδήματα των φυσικών προσώπων για τα
οικονομικά έτη 2011-2015 (διαχειριστικές χρήσεις 2010-2014) ως κάτωθι :
• 1% για συνολικό καθαρό εισόδημα 12.001 - 20.000 €
• 2% για συνολικό καθαρό εισόδημα 20.001 - 50.000 €
• 3% για συνολικό καθαρό εισόδημα 50.001 - 100.000 €
• 4% για συνολικό καθαρό εισόδημα 100.001 και άνω
Το οικονομικό έτος 2011 καταβλήθηκε με το εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος
και από το 2012 παρακρατείται από τους εργοδότες ή από τους φορείς που καταβάλλουν κύριες συντάξεις στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που αποκτούν οι
αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό και οι συνταξιούχοι από φορείς κύριας ασφάλισης.
Στη Δ.Ο.Υ. έχουν κατατεθεί χιλιάδες αιτήσεις υπαλλήλων και συνταξιούχων του
Δημοσίου με αίτημα την επιστροφή της εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του
Ν.3986/2011 μετά από μήνυμα που στάλθηκε σε πολλούς από αυτούς ότι έχει
κριθεί αντισυνταγματικός ο σχετικός νόμος. Για το σχετικό μήνυμα έχει επιληφθεί η
Υπηρεσία Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Σας ενημερώνουμε ότι η κρίση για την συνταγματικότητα της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του Ν.3986/2011 εισήχθη στην Ολομέλεια
του ΣτΕ με την από 12.12.2011 πράξη της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του
Ν.3900/2010 του Συμβουλίου της Επικρατείας, λόγω του γενικού ενδιαφέροντος
του θέματος. Η υπόθεση συζητήθηκε στις 15/2/2013 με εισηγητή τον κ. Τσιμέκα
και αναμένεται η έκδοση απόφασης. Για το λόγο αυτό αναστέλλεται η εκδίκαση των
εκκρεμών υποθέσεων.
Σε κάθε περίπτωση η κατάθεση αίτησης στην Δ.Ο.Υ. για επιστροφή της εισφοράς
είναι ζήτημα προσωπικής επιλογής κάθε συνταξιούχου. Αν όμως από τη Δ.Ο.Υ κοινοποιηθεί αρνητική απάντηση θα πρέπει να προσφύγει κάθε συνταξιούχος ατομικά
στο αρμόδιο Δικαστήριο σε συντομότατη προθεσμία.
Σημειώνεται ότι για το τέλος επιτηδεύματος που επιβλήθηκε στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους επιτηδευματίες με διατάξεις του ίδιου ως άνω Νόμου 3986/2011, το ΣτΕ έκρινε με τις υπ΄αριθμ. 2527/2013, 2528/2013,
2529/2013 και 2530/2013 αποφάσεις του ότι η επιβολή της εισφοράς συμπορεύεται με το Σύνταγμα. Σε οποιαδήποτε εξέλιξη επί του σημαντικού αυτού
θέματος (έκδοση απόφασης από την Ολομέλεια του ΣτΕ) θα σας ενημερώσουμε
άμεσα.
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Kοινωνικό βήμα

Νέα μέλη του Συλλόγου μας
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
1. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
2. ΓΕΡΑΚΑΡΗ		
3. ΓΕΡΑΜΠΙΝΗ		
4. ΚΑΛΛΙΝΤΕΡΑΚΗΣ		
5. ΚΑΝΤΕΡΕΣ		
6. ΚΟΡΝΑΡΟΣ		
7. ΤΟΚΜΕΤΖΗ		
8. ΤΟΠΑ		
9. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ		

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
ΕΛΕΝΗ
ΘΕΟΔΩΡΑ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2014
1. ΒΟΥΡΕΚΑ		
2. ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ
3. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
4. ΜΙΛΑΘΙΑΝΑΚΗΣ		
5. ΠΑΚΤΙΤΗΣ		
6. ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Σημειώνουμε ότι την
πρώτη Τετάρτη εκάστου
μηνός πραγματοποιείται
συγκέντρωση (καφές)
για τις κυρίες συναδέλφους στα γραφεία του
Συλλόγου σε Αθήνα (Ιπποκράτους 8, 1ος όροφος, τηλ. 210 3606071)
και Θεσσαλονίκη (Κομνηνών 22, 5ος όροφος,
τηλ. 2310 280713).

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΥΓΑΝ
1. ΣΤΡΑΒΕΛΗ
2. ΛΕΚΚΟΣ
3. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ
4. ΚΟΚΟΛΗ
5. ΒΛΑΧΑΚΗΣ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΤΕΡΨΙΘΕΑ		 6/11/13
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ		10/11/13
ΓΕΩΡΓΙΟΣ		16/11/13
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ		18/11/13
ΣΠΥΡΟΣ		16/12/13

Ο Σύλλογος σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου καταθέτει χρηματικό ποσό σε διάφορα
ιδρύματα στη μνήμη κάθε συναδέλφου.

ΑΔΥΝΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΦΕΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 2014
Η ΟΤΟΕ σε συνεργασία με την ΟΑΣΕ, εξέδωσαν τον φετινό κατάλογο των θεατρικών παραστάσεων. Για διευκρινήσεις ή πληροφορίες επισκευθείτε την ιστοσελίδα του συλλόγου μας
www.ssalpha.gr.

Μουσικοχορευτική
βραδιά στις 14/3/2013
ημέρα Παρασκευή στο Μοσχάτο

Εν Μοσχάτω

Θερμοπυλών 49, Μοσχάτο
«Γλεντοφαγοπωλείο» πάνω στην κεντρική πλατεία με μεγάλη
μεζεδολίστα και ζωντανή μουσική.»
Ο Σύλλογος διοργανώνει μουσικοχορευτική βραδιά στις 14/3/2014 ημέρα
Παρασκευή στο «Γλεντοφαγοπωλείο» Εν Μοσχάτω οδός Θερμοπυλών 49
Μοσχάτο, 100 μέτρα από το σταθμό του ηλεκτρικού, με κόστος 15 ευρώ ανά
άτομο, που καταβάλλεται απευθείας στο μαγαζί και καλύπτει πλήρες μενού
και ποτά. Συγκεκριμένα το μενού (ανά 4 άτομα) περιλαμβάνει 1 σαλάτα, 3
ορεκτικά, μία ποικιλία κρεατικών, απεριόριστο κρασί ή μπύρα και επιδόρπιο.
Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικώς στο Σύλλογο μέχρι 11/3/2014.
Αριθμός περιορισμένος. Τηρείται σειρά προτεραιότητας.

ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΣΟΥ;
Xάσε εύκολα τα κιλά σου χωρίς να ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΟΥ..!!
Απλά πίνοντας το καθημερινό σου πρωινό ρόφημα !! Στόχος μας είναι μόνο οι ευχαριστημένοι πελάτες! Δοκιμάστε τα υπέροχα ροφήματα βοτάνων με γεύση καφέ της Javita ,
είτε θέλετε να χάσετε κιλά είτε για ενέργεια και για μνήμη, μοιραστείτε τα αποτελέσματα
σας με φίλους και γνωστούς και ενημερωθείτε για την δυνατότητα να σας τα προσφέρουμε ακόμα και ΔΩΡΕΑΝ με το Πρόγραμμα 3&FREE.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΝΑ
ΣΑΣ ΕΞΗΓΗΣΩ. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ (ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ)
Η Εταιρεία μας ζητάει συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα!!!

Στέλιος & Λέττα Καραντζιά

http://www.biocoffe.biz

Phone: 6948542848, 6948542849, e-mail: s.karantzias@gmail.com

ΠΡΟΣΟΧΗ σε όσους

έχουν σταθερό τηλέφωνο...

ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΑΤΗ!
Η λύση είναι μία:
Κλείνουμε το τηλέφωνο αμέσως
ΧΩΡΙΣ να πατήσουμε κανένα κουμπί του.

Ελάτε με την παρέα σας να περάσουμε μια ξένοιαστη βραδιά.
Ώρα προσέλευσης 9.30 μμ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι,
Σας παραθέτουμε την υπ’ αριθ. 7-2-14/402
επιστολή της ΟΣΤΟΕ
Προς
Τους Προέδρους & τα Δ.Σ. των Συλλόγων
Συν/χων Μελών της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Στις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζει ο
κλάδος μας για το Ασφαλιστικό και τις επικείμενες αποφάσεις τις Κυβέρνησης με τις οποίες δρομολογεί την ένταξη των Επικουρικών
Ταμείων στο ΕΤΕΑ, το Δ.Σ. της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
αποφάσισε ομόφωνα να πραγματοποιήσει
αγωνιστικές εκδηλώσεις και συλλαλητήρια.
Γι’ αυτό ζητάμε να εκδώσετε ΑΜΕΣΑ σχετική
ανακοίνωση την οποία θα ταχυδρομήσετε
με ευθύνη σας και θα καλείτε τα μέλη σας
να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις και τα
συλλαλητήρια που έχουν προγραμματιστεί
και αναγράφονται στον ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΟΣΜΟ
Φ. 112.
ΖΗΤΑΜΕ
• Υπεράσπιση Δημοσίας Κοινωνικής Ασφάλισης.

• Ματαίωση των περικοπών σε Συντάξεις και
Επικουρήσεις.
• Δίκαιο Φορολογικό Σύστημα
• Να σταματήσει η υποβάθμιση και η κατεδάφιση της Υγειονομικής περίθαλψης
• Να πάψουμε να είμαστε εργαζόμενοι και
συνταξιούχοι τα υποζύγια που πληρώνουν
τους φόρους.
• Να παταχθεί η φοροδιαφυγή - η εισφοροδιαφυγή - η φοροκλοπή και η ακρίβεια στα είδη
πρώτης ανάγκης.
• Να πληρώσουν οι κατέχοντες και να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι που οδήγησαν την
Χώρα στην χρεοκοπία.
Συνάδελφοι δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια
εφησυχασμού. Οι Κυβερνώντες προσπαθούν
να μας διαλύσουν οικονομικά και ψυχολογικά
ΑΝΤΙΑΣΤΑΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΒΓΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ
ΔΡΟΜΟΥΣ ΑΓΩΝΑΣ-ΑΓΩΝΑΣ-ΑΓΩΝΑΣ
Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς
Για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Συνταξιουχικών Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος

Σας παρακαλούμε να συμμετάσχετε δυναμικά στις
τοπικές συγκεντρώσεις και τα συλλαλητήρια που
έχουν προγραμματιστεί αρχικά σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα και Βόλο.
Οι ημερομηνίες και ο χώρος των συγκεντρώσεων
είναι ως εξής:
ΑΘΗΝΑ-19 Μαρτίου 2014, ημέρα Δευτέρα,
ώρα 10.30 π.μ. οδός Σίνα 16
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-10 Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα,
ώρα 10.30 π.μ. αίθουσα Μακεδονικών Σπουδών,
Αμύνης 4
ΛΑΡΙΣΑ-11 Μαρτίου 2014, ημέρα Τρίτη, ώρα
10.30, μεγάλη αίθουσα Ξενοδοχείου METROPOL,
Ρούσβελτ 14 (κέντρο)
ΒΟΛΟΣ-12 Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη,
ώρα 10.30. π.μ. Συνεδριακό Κέντρο FORUM
Ξενοδοχείο PARK, Δεληγιώργη 9.
Για τις υπόλοιπες συγκεντρώσεις που θα πραγματοποιηθούν στην Περιφέρεια θα αποσταλούν ατομικές
προσκλήσεις.
Η ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ
ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΓ. ΠΛΙΑΚΟΣ	ΓΕΩΡ. ΜΥΛΩΝΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α. ΒΟΥΤΥΡΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας Α.Γ.Σ.Σ.Ε
Αρ.Πρωτ: 634
Αθήνα 22 Οκτωβρίου 2013
Προς: -Όλα τα Μέλη μας
(Με την παράκληση να διαβιβαστεί στα μέλη σας)
ΘΕΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε, σε μια προσπάθεια δημιουργίας

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ δραστηριοτήτων παρακαλεί να
μας γνωστοποιήσετε συναδέλφους συνταξιούχους (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο) οι οποίοι
ασχολούνται με:
• τη συγγραφή βιβλίων (μυθιστορήματα,
διηγήματα, ιστορικά, ποίηση κλπ.)
• την φωτογραφία
• την ζωγραφική και χαρακτική
• την χειροτεχνία
Σημειώστε, παρακαλούμε, ότι οι συνταξιούχοι

ως «ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ» θα έχουν τη δυνατότητα προβολής με κάθε μέσο (εφημερίδα, site,
newsletter, τηλεοπτική εκπομπή) των έργων
τους.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς.
Για την Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Ο Πρόεδρος
Νίκος Μουλίνος

Ο Γενικός Γραμματέας
Πέτρος Βογιατζής

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ALPHA BANK
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8,
106 79, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3604327
210 3606071
FAX. 210 3606347
E-MAIL: ssalpha8@otenet.gr
www.ssalpha.gr
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK
EΚΔΟΤΗΣ:
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΒΟΥΤΥΡΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:
ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
Επιμελεια εκδοσης:
Δεσποινα Παρσα

