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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Η ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ • ΕΙΔΗΣΕΙΣ • ΣΧΟΛΙΑ • ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΟΣΤΟΕ  ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΑΥΤΕΚΩ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΒΗΜΑ • ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΒΗΜΑ

Οι αποφάσεις και οι εξελίξεις των τελευταίων 
εβδομάδων δημιουργούν προσδοκίες και προ-
σφέρουν ελπίδες ότι η χώρα παραμένει τελικά 
στην Ευρωζώνη, ότι τα χειρότερα πέρασαν, ότι 
δεν θα χρειαστούν άλλα μέτρα, ότι φαίνεται μια 
αχνή αχτίδα φωτός στην άκρη του τούνελ, τέλος 
πάντων.
Όμως η κρίση έχει αφήσει βαθιές πληγές στην 
κοινωνία. Είναι δυστυχώς πολλοί μα πάρα πολ-
λοί οι συμπολίτες μας που έχουν χάσει τη δουλειά 
τους και έχουν ενταχθεί στην κατηγορία των «νε-
όπτωχων». Ακόμη χειρότερα, είναι πολλοί εκείνοι 

οι οποίοι έχουν στερηθεί παντελώς τους πόρους 
επιβίωσης και εξαρτώνται οι ίδιοι και οι οικογένει-
ές τους από συσσίτια. Δεν είναι πάντα αναγνωρί-
σιμοι από εξωτερικά χαρακτηριστικά, είναι ωστό-
σο πολύ συχνά άνθρωποι της διπλανής πόρτας.
Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια οι έννοι-
ες της φιλανθρωπίας και της αλληλεγγύης είχαν 
εξασθενήσει στη χώρα μας. Είναι πλέον καιρός να 
τις ξαναθυμηθούν και να αναθεωρήσουν τις αξί-
ες τους αυτοί που έχουν τις ηθικές και τις υλικές 
δυνατότητες. Όχι για να σώσουν την ψυχή τους, 
αλλά για να ανακουφίσουν συνανθρώπους τους. 

Η επίδειξη ανθρωπιάς είναι στοιχείο μιας πολι-
τισμένης κοινωνίας, που την κάνει να ξεχωρίζει 
από τη ζούγκλα. Οι μέρες προσφέρονται για τέτοι-
ες σκέψεις, για να αποκτήσουν όμως νόημα πρέ-
πει να μετουσιωθούν σε πράξεις.
Είναι λοιπόν τώρα μια ευκαιρία για τους έχοντες 
και κατέχοντες να αποδείξουν ότι δεν υστερούν 
σε πλούτο αισθημάτων φιλανθρωπίας προς ανα-
ξιοπαθούντες συνανθρώπους τους.

ΑΡΘΡΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

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

Η φιλανθρωπία και οι έχοντες

Υπογραφή συμφωνίας με το 
Νοσοκομείο Ντυνάν
Σελ. 2

Απάντηση υπ. Υγείας για 
οφειλές ΕΟΠΥΥ 

Σελ. 3Να‘μαστε πάλι κοντά σας μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, πιστεύοντας ότι 
θα σας κρατήσουμε καλή συντροφιά για το χειμώνα. Στο 19ο φύλλο της εφη-
μερίδας μας θα βρείτε εκτός από τις τρέχουσες ειδήσεις που μας αφορούν:
•όλα τα newsletter που εστάλησαν με e-mail στους συναδέλφους που μας 
έχουν ενημερώσει με την ηλεκτρονική τους διεύθυνση, με τη διαφορά ότι 
έχουν εμπλουτιστεί με σύντομες ειδήσεις που αφορούν τα δρώμενα του 
Συλλόγου,
•ανακοινώσεις του ΤΑΥΤΕΚΩ,
•το βήμα των Συναδέλφων με άρθρα και σχόλια συναδέλφων,
•το πολιτιστικό βήμα με προτάσεις για εκδρομές, πολιτιστικές επισκέψεις, 
βιβλία, κ.λπ.,
•το ιατρικό βήμα με διάφορα θέματα,
•και τέλος το κοινωνικό βήμα με τα νέα μέλη του Συλλόγου μας, τους απο-
βιώσαντες συναδέλφους μας και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ενημερωτική συγκέντρωση στην Αθήνα
Θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική συγκέντρωση στις 12 Νοεμβρίου ώρα 

10.30 πμ στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να 
παρευρεθούν οπωσδήποτε προκειμένου να ενημερωθούν για τις τρέ-
χουσες εξελίξεις των θεμάτων του Συλλόγου, που αφορούν την υγεία 
μας, τις αγωγές των Συναδέλφων για τις περικοπές των συντάξεων, το 
προσεχές δικαστήριο της 26/11/2014, κ.λπ., και να γίνει ανταλλαγή 

απόψεων επ’ αυτών των θεμάτων. Σημειώνουμε την παρουσία της 
Νομικής μας υποστήριξης επί των ως άνω θεμάτων.

Εγκαίνια του πολυϊατρείου του Συλλόγου Προσωπικού 
στη Θεσσαλονίκη  Σελ. 2

• ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΣΕΙΣ ΜΑΣ – ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΚΟΠΗ

• ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟΙ-

ΑΝΤΙΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ 

• ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΚΑΙ 

ΤΩΝ ΑΔΙΚΙΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΥΡΙΣΕΙΣ ΜΑΣ

• ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ 

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Στις 26/11/2014 στο ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ εκδικάζεται η αγωγή 
του Συλλόγου μας και των μελών του ΔΣ κατά της ALPHA BANK με 

αίτημα να αναγνωρισθεί η υποχρέωση της ΤΡΑΠΕΖΑΣ να καλύπτει τη 
διαφορά μεταξύ των παροχών που καταβάλλει το ΕΤΑΤ και των παρο-
χών που δικαιούμαστε να λαμβάνουμε σύμφωνα με τον Κανονισμό 

Παροχών του ΤΑΠ.
Στις 26 Νοέμβρη να δώσουμε όλοι αγωνιστικό παρόν 

στο Πρωτοδικείο Αθηνών!



Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν» 

Το μη-κερδοσκοπικό Κοινωφελές 

Ίδρυμα Ερρίκος Ντυνάν Ν.Π.Ι.Δ ανα-

κοινώνει την έναρξη συνεργασίας του 

Νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν με τα 

μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων της 

Alpha Bank για την παροχή διαγνω-

στικών εξετάσεων, επισκέψεων σε 

εξωτερικά ιατρεία και νοσοκομειακής 

περίθαλψης προστιθέμενης αξίας.

Η συμφωνία αυτή, που άρχισε ήδη να 

υλοποιείται, αναβαθμίζει το επίπεδο 

της ιατρικής και νοσηλευτικής κά-

λυψης των μελών του Συλλόγου και 

παρέχει άμεση πρόσβαση, με εξαιρε-

τικά ευνοϊκούς όρους, σε ένα από τα 

κορυφαία νοσηλευτικά ιδρύματα της 

χώρας.

Η συμφωνία εξασφαλίζει στα μέλη του 

Συλλόγου:

•Εξωτερικά Ιατρεία: 
 Στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατι-

κών Παρέχονται 24 δωρεάν επι-

σκέψεις ανά άτομο το έτος.

 Στα Τακτικά Ιατρεία το κόστος επί-

σκεψης είναι 20 ευρώ.

 Η χρέωση για επίσκεψη σε Διευθυ-

ντή είναι 50 ευρώ.

 Για 3 μήνες μετά το πέρας της νο-

σηλείας 2 δωρεάν επισκέψεις με-

τεγχειρητικής παρακολούθησης 

από τον θεράποντα ιατρό.

 Στα τακτικά ιατρεία ΦΕΚ για Μαγνη-

τική τομογραφία, Αξονική τομογρα-

φία και Triplex(σε περίπτωση μη 

συνταγογραφημένου παραπεμπτικού).

 Για τις υπόλοιπες εξετάσεις στα τα-

κτικά ιατρεία ισχύει ΦΕΚ+35% (σε 

περίπτωση μη συνταγογραφημένου 

παραπεμπτικού).

 Συνταγογράφηση φαρμάκων 5 ευρώ.

 Έκπτωση 15% σε ιατρικές πράξεις 
(εξαιρούνται φάρμακα και υγειονο-
μικό υλικό).

 Ειδικές τιμές σε οδοντιατρικές πράξεις.

 Check up σε προνομιακές τιμές.

• Νοσηλεία: 
 Σε νοσηλεία με χρήση ιδιωτικού 

ασφαλιστικού φορέα (AXAΑσφαλι-

στική) θα γίνεται απορρόφηση της 

συμμετοχής του ασφαλισμένου ή 

εκπίπτοντος ποσού έως 30%.

 Σε νοσηλεία χωρίς την ύπαρξη ιδι-

ωτικού ασφαλιστικού φορέα πραγ-

ματοποιείται έκπτωση 20% μετά 

την αφαίρεση του ποσού που παρέ-

χει ο κύριος ασφαλιστικός φορέας 

(εξαιρούνται φάρμακα, υλικά, προ-

νομιακά πακέτα νοσηλείας).

 Σε συνταξιούχους των οποίων η 

κάλυψη είναι απολογιστική, η εξό-

φληση των νοσηλίων θα γίνεται με 

τους εξής τρόπους: 

•πληρωμή τοις μετρητοίς

•πιστωτική κάρτα

•επιταγή

•συναλλαγματική (κατά προτί-
μηση εγγυητή συγγενικά πρό-
σωπα)

•Ασθενοφόρο: 
 Σε περίπτωση Εξωτερικού ασθε-

νούς επιβάρυνση 50 ευρώ (περιο-

χή Αθηνών και Προαστίων).

 Σε ενδεχόμενη νοσηλεία το ασθε-

νοφόρο διατίθεται δωρεάν (περιο-

χή Αθηνών και Προαστίων).

Οι δικαιούχοι του Συλλόγου Συνταξιούχων 

της Alpha Bank θα προσέρχονται στο Νοσο-

κομείο με την Οικογενειακή Κάρτα Μέλους 

του Συλλόγου.

Τέλος, θα πρέπει να προσκομίζονται όλα τα 

απαραίτητα δικαιολογητικά (π.χ. βιβλιάριο 

υγείας κ.τ.λ.) σύμφωνα με τις διαδικασίες 

του Γραφείου Κίνησης.

Για διευκρινήσεις:

Τηλ. κέντρο 2106972000, 

κ. Ε. Γκούτρας (εσωτ. 3313), 

κ. Δ. Τσουγκράνης εσωτ. (1395)

2 Υγεία

ΟΜΑΔΙΚΟ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΑΧΑ

(υπενθύμιση)

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθούν 

οι συνταξιούχου ασφαλισμένοι στο Ομα-

δικό Συμβόλαιο της ALPHA BANK, για 

την αποστολή δικαιολογητικών νοσο-

κομειακών δαπανών μετά την ενοποί-

ηση του ΤΑΥΤΕΚΩ με τον ΕΟΠΥΥ από 

15/11/2012

Α. Σε περίπτωση νοσηλείας σε ιδιωτικό 

νοσοκομείο ή κλινική (απολογιστική πα-

ροχή)

1.  Συμπληρωμένο επαρκώς το Έντυπο της 

Εγκυκλίου Αριθ.: 389/30.10.2008.

2.  Πρωτότυπα αναλυτικά τιμολόγια νο-

σοκομείου, πρωτότυπες αποδείξεις 

ιατρών, 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 

βιβλιαρίου ασθενείας, όπου αναγρά-

φονται τα στοιχεία του ασφαλισμένου 

και των εξαρτώμενων μελών του.

Β. Σε περίπτωση νοσηλείας σε δημόσιο 

νοσοκομείο (επιδοματική παροχή)

1.  Συμπληρωμένο επαρκώς το Έντυπο της 

Εγκυκλίου Αριθ.: 389/30.10.2008.

2.  Το εξιτήριο ή αντίγραφο αυτού από το 

νοσοκομείο.

3.  Λεπτομερής ιατρική γνωμάτευση (αν 

δεν αναγράφεται επαρκώς στο εξιτή-

ριο).

4.  Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του 

βιβλιαρίου ασθενείας, όπου αναγρά-

φονται τα στοιχεία του ασφαλισμένου 

και των εξαρτώμενων μελών του.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ 
«ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» 

Έναρξη λειτουργίας του 
Πολυιατρείου του  

Συλλόγου Προσωπικού 
και στην Θεσσαλονίκη

Στις 3 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν τα 

εγκαίνια του Πολυϊατρείου του Συλλόγου 

Προσωπικού στη Θεσσαλονίκη, Βενιζέ-

λου 24, 6ος όροφος. Υπενθυμίζουμε ότι 

το Πολυϊατρείο θα εξυπηρετεί και τους 

συνταξιούχους – μέλη του Συλλόγου μας 

καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους, 

τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και γειτονι-

κών πόλεων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέ-

πει να συμπληρώσουν αίτηση έκδοσης 

κάρτας μέλους του Πολυϊατρείου και να 

την αποστείλουν στα γραφεία του Συλ-

λόγου στην Αθήνα (Ιπποκράτους 8). Για 

πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε 

την ιστοσελίδα του Συλλόγου 

(www.ssalpha.gr).

ΠΑΡΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
«ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ» www.eleftheras.gr

Σελ. 2 ΥΓΕΙΑ
Υπογραφή συμφωνίας με το Νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν»  
… 

Οι δικαιούχοι του Συλλόγου Συνταξιούχων της Alpha Bank θα προσέρχονται στο 
Νοσοκομείο με την Οικογενειακή Κάρτα Μέλους του Συλλόγου. 

Τέλος, θα πρέπει να προσκομίζονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (π.χ. βιβλιάριο 
υγείας κ.τ.λ.) σύμφωνα με τις διαδικασίες του Γραφείου Κίνησης. 

Για διευκρινήσεις: 

Τηλ. κέντρο 2106972000, κ. Ε. Γκούτρας (εσωτ. 3313), κ. Δ. Τσουγκράνης εσωτ. (1395) 

Έναρξη λειτουργίας του Πολυιατρείου του Συλλόγου Προσωπικού 
και στην Θεσσαλονίκη 
Στις 3 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Πολυϊατρείου του Συλλόγου 
Προσωπικού στη Θεσσαλονίκη, Βενιζέλου 24, 6ος όροφος. Υπενθυμίζουμε ότι το 
Πολυϊατρείο θα εξυπηρετεί και τους συνταξιούχους – μέλη του Συλλόγου μας καθώς και τα 
μέλη της οικογένειάς τους, τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και γειτονικών πόλεων. Οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν αίτηση έκδοσης κάρτας μέλους του 
Πολυϊατρείου και να την αποστείλουν στα γραφεία του Συλλόγου στην Αθήνα (Ιπποκράτους 
8). Για πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα του Συλλόγου 
(www.ssalpha.gr). 

Πάροχοι της κάρτας υγείας «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ» 
www.eleftheras.gr 

 

 

 

 



3Ειδήσεις aπό τη δράση του Συλλόγου

Στις 17/9/2014 πραγματοποιήθηκε το δεύτερο Διοικητικό 
Συμβούλιο του Συλλόγου.
Κατ’ αρχάς ο πρόεδρος του Συλλόγου καλωσόρισε τα μέλη 
και στην συνέχεια ανακοίνωσε την παραίτηση του Β’ Αντι-
προέδρου Χαράλαμπου Kοντού για λόγους προσωπικούς.
Αντικαταστάτης του είναι ο συν. Βασίλης Νικολάου, A’ ανα-
πληρωματικός κατά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες.
Ο Γραμματέας του Συλλόγου πρότεινε την αναβάθμιση της 
ιστοσελίδας του Συλλόγου και αποφασίστηκε να διερευνη-
θούν οικονομικές προσφορές από εταιρίες για τον σκοπό 
αυτό.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε τα μέλη για τα τρέ-
χοντα θέματα του Συλλόγου, αναφερόμενος στη μη κατα-
βολή του επιδόματος ισολογισμού, στην καθυστέρηση κα-
ταβολής της επικουρικής σύνταξης στο τέλος Αυγούστου 
και στην καθυστέρηση καταβολής των οφειλών του ΕΟΠΥΥ 
(βλ. παραπλεύρως στη στήλη «Σημαντικές Ανακοινώσεις»).
Αποφασίστηκε ομόφωνα η δυναμική παρουσία όλων των 
μελών του ΔΣ και μελών του Συλλόγου στο Πρωτοδικείο 
Αθηνών στις 26/11/2014, παρουσία δημοσιογράφων 
προκειμένου να δοθεί δημοσιότητα στο θέμα των αγωγών.
Έπειτα συζητήθηκε το θέμα της δημιουργίας επιτροπών για 
διάφορες δραστηριότητες του Συλλόγου. Αποφασίσθηκε η 

δημιουργία επιτροπής για τις πολιτιστικές δραστηριότητες 
υπό τον Αναπληρωτή Γραμματέα Οδ. Ρομπάκη.
Ακολούθως συζητήθηκε η προσπάθεια για την συγκέντρω-
ση των κινητών τηλεφώνων των Συναδέλφων προκειμέ-
νου να επικοινωνεί ο Σύλλογος με τα μέλη του πιο έγκαιρα 
και με λιγότερο κόστος.
Αποφασίσθηκε ο περιορισμός της εκδόσεως της εφημερί-
δας μας σε 4 φορές το χρόνο από 5 εκδόσεις.

Στην συνέχεια εξετάσθηκε και αποφασίσθηκε η διοργάνω-
ση ενημερωτικής συγκέντρωσης στο Ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ 
στις 12/11/2014 και 3 ενημερωτικές επισκέψεις σε 3 
μεγάλες πόλεις της χώρας κατά την διάρκεια της πρώτης 
χρονιάς της θητείας του Δ.Σ..
Τέλος έγινε μια γενική συζήτηση για τα φλέγοντα θέματα 
του Συλλόγου (συντάξεις – υγεία) και έληξε η συνεδρίαση.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 17/9/2014

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Συνταξιούχων της ALPHA BANK σας εκφράζει τα θερ-
μά του συγχαρητήρια για την ανάληψη της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και σας εύχεται κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο σας. 
Με την ευκαιρία θα θέλαμε να σας γνωρίζουμε το σοβαρό πρόβλημα των ιατροφαρμακευτικών 
δαπανών στις οποίες έχουν υποβληθεί τα μέλη μας και καθυστερούν να εξοφληθούν από τον 
ΕΟΠΥΥ, ιδιαίτερα δε των ασφαλισμένων της Περιφέρειας. 
Σημειώνουμε ότι και οι ασφαλισμένοι της περιφέρειας αναμένουν την εξόφληση των ιατρο-
φαρμακευτικών τους δαπανών (οι οποίες ανέρχονται για τον καθένα από αυτούς από δεκάδες 
έως και εκατοντάδες ευρώ) εδώ και δύο και πλέον έτη. 
Κατόπιν τούτου παρακαλούμε όπως εξετάσετε κατά προτεραιότητα το ανωτέρω θέμα ώστε να 
τεθεί ένα οριστικό τέλος στην συνεχιζόμενη ταλαιπωρία των ασφαλισμένων της Περιφέρειας, 
δεδομένου ότι με τις σημερινές αρνητικές συγκυρίες και την οικονομική δυσπραγία που δια-
κατέχει όλους τους πολίτες αλλά κυρίως τους συνταξιούχους είναι αναγκαίο και το 1 ευρώ.
Ευελπιστούμε ότι θα μεριμνήσετε για την οριστική επίλυση της καταβολής των ληξιπρόθεσμων 
και καθυστερούμενων οφειλών του ΕΟΠΥΥ προς τους ασφαλισμένους και ιδιαίτερα εκείνων 
της Περιφέρειας.
Αναμένουμε τις ενέργειές σας και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνερ-
γασία.

Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ                                                               ΙΩΑΝ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΠΡΟΣ Μ. ΒΟΡΙΔΗ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Κον Μάκη Βορίδη     Αθήνα, 16 Ιουνίου 2014
Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  Αριθ. Πρωτ.: 810
Αριστοτέλους 17, 10433 Αθήνα

Επίδομα Ισολογισμού (Επίδομα χρήσης)
Συνάδελφοι,
Σχετικά με την καταβολή του επιδόματος 
Ισολογισμού σας ενημερώνουμε ότι ο Σύλ-
λογος είχε ξεκινήσει εδώ και καιρό τις σχετι-
κές νομικές ενέργειες για την καταβολή του 
επιδόματος το οποίο προβλέπεται από το Κα-
νονισμό Παροχών του Ταμείου Αλληλοβοη-
θείας (ΤΑΠ) και φυσικά δεν έχει καταργηθεί 
με Νόμο ούτε με κάποια απόφαση.
Το ΔΣ του ΕΤΑΤ νομότυπα αποφάσισε την 
καταβολή του, και ενώ προσδιορίσθηκε και 
η ημερομηνία καταβολής του (28 Ιουλίου 
2014), αιφνιδιαστικά και αναίτια ανεβλήθη 
η καταβολή.
Η σχετική διευκρίνιση που μας εδόθη ήταν 
ότι θα επανεξεταστεί λόγω μη καταβολής ει-
σφορών επί του επιδόματος από τους εργα-
ζομένους (καμία σχέση δεν έχει η καταβολή 
του).
Ο Σύλλογος επειδή πιστεύει ότι τα μέλη του 
ΔΣ του ΕΤΑΤ έχουν κάνει ουσιαστική πα-
ραβίαση καταστατικής διάταξης του Κανονι-
σμού Παροχών του Ταμείου θα κινηθεί κατά 
παντός υπευθύνου και θα εξαντληθεί κάθε 
δυνατή νομική ενέργεια για τη διεκδίκηση 
της απαίτησής μας.
Τέρμα οι κοροϊδίες. 
Στη σσελ. 4 θα βρείτε την αναλυτική επιστο-
λή του Συλλόγου προς το ΕΤΑΤ κατόπιν της 
εμπεριστατωμένης εισήγησης της Νομικής 
μας Συμβούλου κας Γεωργίας Φιλιπποπού-
λου.

Βοήθημα Σεπτεμβρίου
Συνάδελφοι,
Σχετικά με την καθυστέρηση της πίστωσης 
των συναδέλφων με το βοήθημα του Σε-
πτεμβρίου έχουμε να επισημάνουμε ότι την 
Τετάρτη 27/8/2014, πληροφορηθήκαμε 
ότι υπάρχει πρόβλημα με την πίστωση του 
βοηθήματος στους συνταξιούχους συναδέλ-
φους του ΙΚΑ.
Άμεσα αντιδράσαμε και με την βοήθεια και 
του Προέδρου της ΟΣΤΟΕ συν. Ιγν. Πλιά-
κου, καταφέραμε πραγματικά την καταβολή 
των βοηθημάτων από το ΕΤΕΑ την Τρίτη 
2/9/2014.
Είναι αλήθεια ότι χωρίς την εντονότατη αντί-
δρασή μας η οποία έφτασε μέχρι το γραφείο 
του Πρωθυπουργού τα βοηθήματα δεν επρό-
κειτο να καταβληθούν, και φυσικά ουδείς 
γνωρίζει πότε θα καταβάλλονταν. 
Ελπίζουμε να μην χρειασθεί να ξανασχολη-
θούμε με αυτό το θέμα.
Ήδη υπάρχει στο άμεσο μέλλον συνάντηση 
του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα με τον 

Πρόεδρο του ΕΤΕΑ κ. Παπανικολάου προκει-
μένου να τακτοποιηθεί οριστικά το θέμα.
Θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Αποπληρωμή των οφειλών του ΕΟΠΥΥ
Συνάδελφοι,
Σχετικά με τις αποπληρωμές του ΕΟΠΥΥ, 
σας ενημερώνουμε ότι η κοροϊδία έχει ξεπε-
ράσει κάθε όριο.
Κάθε μήνα μας υπόσχονται ότι τέλος του άλ-
λου μηνός θα πληρωθούμε και φυσικά δεν 
γίνεται τίποτα.
Ο κόμπος έφτασε στο χτένι.
Αν μέχρι τέλος Νοεμβρίου δεν πληρωθούν 
όλοι οι Συνάδελφοι, ο Σύλλογος θα ξεκινή-
σει δικαστικό αγώνα στρεφόμενος κατά πα-
ντός υπευθύνου, απαιτώντας τις καταβολές 
και αποζημιώσεις.
Η τελευταία υπόσχεση που έχουμε είναι ότι 
μέχρι τέλος Νοεμβρίου θα πληρωθούν όλα 
τα εντάλματα. Θα δούμε και αναλόγως θα 
πράξουμε. Ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας 
είναι σε διαρκή επικοινωνία με του αρμόδι-
ους του Τομέα Υγείας και του ΕΟΠΥΥ πιέζο-
ντας για την τήρηση των υποσχέσεων.
Τέρμα η κοροϊδία. Θα τους ταράξουμε στην 
νομιμότητα.
Δεν πάει άλλο. Εξαντλήθηκε η υπομονή μας.

Δάνεια 
Συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε ότι από 30.9.2014 δια-
κόπτεται η παρακράτηση των δόσεων όλων 
των δανείων από τις επικουρικές συντάξεις. 
Οι συνάδελφοι θα πρέπει να απευθύνονται 
στα καταστήματα για τη ρύθμιση των δόσεών 
τους.

Παράταση ισχύος ετήσιων καρτών 
απεριορίστων διαδρομών ΟΑΣΑ
Συνάδελφοι,
Μετά την πρόσφατη μείωση των εισιτηρίων 
των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς κατόχων 
ΕΤΗΣΙΩΝ ΚΑΡΤΩΝ παλαιών τιμών ΙΣΧΥ-
ΟΥΝ ΤΑ ΕΞΗΣ:
- Για τις ετήσιες κάρτες σε όλα τα Μέσα 
Μαζικής Μεταφοράς αξίας 347€, των οποί-
ων η αξία από την 1η Σεπτεμβρίου 2014 
μειώνεται σε 320€, παρατείνεται η ισχύς 
τους κατά ένα μήνα, δηλαδή έως 28 Φε-
βρουαρίου 2015 και επεκτείνεται για το 
ΜΕΤΡΟ από το ΚΟΡΩΠΙ μέχρι και το ΑΕΡΟ-
ΔΡΟΜΙΟ.
- Για τις κάρτες των 154€ (λεωφορεία, 
τρόλεϊ και τραμ) δεν ισχύει καμία παράταση.
Για τις ετήσιες κάρτες του 2015 θα σας ενη-
μερώσουμε προσεχώς.

Οι ενέργειες του Συλλόγου σχετικά με τις καθυστερημένες ιατροφαρμακευτικές δαπάνες 
προκάλεσαν την αντίδραση των Βουλευτών Λευτέρη Αυγενάκη (ΝΔ, Νομός Ηρακλείου), 
Χαρούλας Καφαντάρη (ΣΥΡΙΖΑ, Β’ Αθηνών) και Κυριάκου Βιρβιδάκη (ΝΔ, Νομός Χανίων), 
οι οποίοι κατέθεσαν ερωτήσεις προς τους υπουργούς Εργασίας και Υγείας. Ενδεικτικά πα-
ραθέτουμε την απάντηση του υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Μ. Βορίδη 
προς τον κ. Βιρβιδάκη.

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΗ 
ΒΟΥΛΕΥΤΗ

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2014 Αρ. Πρωτ. 64337
Απαντώντας στην με αρ. 1121/16-7-2014 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή από το 
Βουλευτή κ. Κ. Βιρβιδάκη, σχετικά με την εκκαθάριση και εξόφληση δαπανών περίθαλψης του 
ΤΑΥΤΕΚΩ, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Ο ΕΟΠΥΥ εξοφλεί τις δαπάνες περίθαλψης των ασφαλισμένων του Τομέα Ασθενείας Προσωπι-
κού των Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές μετά τον έλεγχο και την εκκαθάριση 
από την ομάδα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΤΑΠΤΠΓΑΕ, στέλνοτάς του τις σχετι-
κές εντολές πληρωμής.
Επίσης ο υπεύθυνος της ομάδας ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΤΑΠΤΠΓΑΕ ενημέρωσε τον Οργα-
νισμό ότι έχουν αρχίσει οι πληρωμές των ασφαλισμένων της Αθήνας και αρχές Σεπτεμβρίου θα 
αρχίσουν και για τους ασφαλισμένους της επαρχίας, με στόχο μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου να έχουν 
ολοκληρωθεί όλες οι πληρωμές.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
Μ. ΒΟΡΙΔΗΣ



4 Ειδήσεις aπό τη δράση του Συλλόγου

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΤΑT ΚΑΤΟΠΙΝ 
ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)

Αθήνα, 10 Απριλίου 2014

Προς το Ε.Τ.Α.Τ.
Θέμα: Καταβολή του δώρου χρήσεως στους βοηθη-
ματούχους του ΕΤΑΤ που προέρχονται από το ΤΑΠΤΠ
Κύριε Πρόεδρε, 
Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Καταστατικού του Κα-
νονισμού Συντάξεων και παροχών του Ταμείου Αλλη-
λοβοήθειας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως (TAΠΤΠ) 
σκοπός του Ταμείου είναι μεταξύ άλλων και η παροχή 
στους ασφαλισμένους συνταξιούχους βοήθειας με 
την μορφή της μηνιαίας συντάξεως πλέον δώρων 
Χριστουγέννων, Πάσχα, επιδόματος αδείας και δώ-
ρου χρήσεως.
Με το άρθρο 60 του Ν3371/2005 προβλέφθηκε η 
ίδρυση του ΕΤΑΤ υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας. 
Σύμφωνα με τη διάταξη του έκτου εδαφίου της παρ. 6 
του άρθρου 62 του Ν. 3371/2005 (Α’ 178) εκδόθη-
κε, το Π.Δ. 209/2006, «Καθορισμός όρων και προ-
ϋποθέσεων διαχείρισης και διεκπεραίωσης θεμάτων 
Ταμείων Επικουρικής Ασφάλισης προσωπικού πιστω-
τικών ιδρυμάτων από το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης 
Τραπεζοϋπαλλήλων (Ε.Τ.Α.Τ.)» στο οποίο ρητά ορίζε-
ται ότι στους ήδη συνταξιούχους των Ταμείων κατα-
βάλλονται τα ποσά σύνταξης που κατέβαλε το Ταμείο 
από το οποίο συνταξιοδοτήθηκαν. Επίσης ορίζεται με 
σαφήνεια ότι οι παροχές που καταβάλει το ΕΤΑΤ είναι 
οι προβλεπόμενες από τις καταστατικές διατάξεις των  
επιμέρους Ταμείων και από τις διατάξεις της ισχύου-
σας νομοθεσίας.
Με το άρθρο 10 Ν. 3620/2007 από 1-1-2008 οι 
ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του Ταμείου Αλληλο-
βοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως υπήχθησαν 
υποχρεωτικά στο ΕΤΑΤ. Επίσης ορίζεται ότι εφαρ-
μόζονται και οι διατάξεις του Π.Δ. 209/2006 (ΦΕΚ 
209/Α’). 
Από την Αιτιολογική Έκθεση που συνοδεύει το άρθρο 
10 του Ν. 3620/2007 προκύπτει ότι το ΕΤΑΤ ανα-
λαμβάνει την καταβολή των συντάξεων σύμφωνα με 
τις καταστατικές διατάξεις του ΤΑΠΤΠ όπου ρητά προ-
βλέπεται και η καταβολή δώρου χρήσεως.
Επισημαίνεται ότι η χορήγηση του δώρου χρήσεως 
στους βοηθηματούχους του ΤΑΠΤΠ δεν συνδέεται 
με την καταβολή του στους εν ενεργεία υπαλλήλους, 
ούτε με την εκάστοτε οικονομική κατάσταση του Τα-
μείου, όπως προβλέπεται σε άλλα επικουρικά Ταμεία 

Τραπεζών που εντάχθηκαν στο ΕΤΑΤ με αυτόθροη συ-
νέπεια να χρειάζεται για τους συνταξιούχους αυτών 
και ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου  του 
Ταμείου. Τα ανωτέρω αβίαστα προκύπτουν και από 
την οικονομική μελέτη η οποία εκπονήθηκε για λογα-
ριασμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 
από την εταιρία «HEWIT ASSOSIATES AE».
Από τις παραδοχές της ανωτέρω μελέτης και τον 
προσδιορισμό χρηματικού ποσού των 543.000.000 
ευρώ που υποχρεώνεται να καταβάλει η ALPHA 
BANK στο ΕΤΑΤ για την καταβολή των παροχών του 
ΤΑΠΤΠ στους συνταξιούχους συνάγεται σαφώς και η 
υποχρέωση του ΕΤΑΤ να καταβάλει ετησίως και μισή 
σύνταξη ως δώρο χρήσεως κάθε έτος στους συνταξι-
ούχους του ΤΑΠΤΠ (σελ. 17 της μελέτης).
Σύμφωνα με τα ανωτέρω αναμφισβήτητα δεδομένα το 
ΕΤΑΤ καταβάλλει κάθε έτος στους βοηθηματούχους 
που προέρχονται από το ΤΑΠΤΠ 1/2 της μηνιαίας σύ-
νταξης ως δώρο χρήσεως, σύμφωνα με τις καταστατι-
κές διατάξεις του ΤΑΠΤΠ. 
Με το Ν. 4093/2012 (υποπαρ. ΙΑ6 παρ. 3) καταργή-
θηκαν από 1.1.2013 τα δώρα εορτών Χριστουγέν-
νων και Πάσχα και το επίδομα αδείας που καταβάλλο-
νταν στους βοηθηματούχους του ΕΤΑΤ.
Όμως, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναμφισβήτητα δε-
δομένα ορθά καταβλήθηκε στους συνταξιούχους του 
ΤΑΠΤΠ το δώρο χρήσεως, αφού δεν υφίσταται οποι-
αδήποτε διάταξη για την κατάργηση και του δώρου 
χρήσεως. Συνεπώς επιβάλλεται να καταβληθεί το 
δώρο χρήσεως και για το έτος 2014. Σε διαφορετική 
περίπτωση θα υπάρχει ευθεία παραβίαση των νόμων 
που διέπουν την λειτουργία και τον σκοπό του ΕΤΑΤ 
έναντι των βοηθηματούχων του ΤΑΠΤΠ που εντάχθη-
καν σε αυτό.
Επίσης, τονίζουμε εμφατικά ότι οι συνταξιούχοι του 
ΕΤΑΤ βρίσκονται στο στάδιο της εκπλήρωσης της 
συμφωνημένης αντιπαροχής, ήτοι της καταβολής σε 
αυτούς του συνόλου των συμφωνημένων συντάξεων 
και παροχών όπως αυτές αναφέρονται στις καταστα-
τικές διατάξεις του ΤΑΠΤΠ συμπεριλαμβανομένου και 
του δώρου χρήσεως. Η ανωτέρω παροχή αποτελεί 
αναμφισβήτητα περιουσιακό δικαίωμα υπό την έννοια 
του άρθρου 1 του Πρώτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου 
της Ε.Σ.Δ.Α..
Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Πρώτου 
Προσθέτου Πρωτοκόλλου της Ευρωπαϊκής Σύμβασης 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Σ.Δ.Α.), η οποία κυ-

ρώθηκε με το Ν.Δ. 53/74 και έχει σύμφωνα με το άρ-
θρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος αυξημένη έναντι των 
κοινών νόμων ισχύ, προβλέπεται ότι: «Κάθε φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο δικαιούται σεβασμού της περιουσίας 
του. Ουδείς δύναται να στερηθεί της περιουσίας αυ-
τού, ειμή δια λόγους δημοσίας ωφέλειας και υπό τους 
προβλεπόμενους υπό του νόμου και των γενικών αρ-
χών του διεθνούς Δικαίου όρους». Με την εν λόγω 
διάταξη κατοχυρώνεται ο σεβασμός της περιουσίας 
του προσώπου.
Στην έννοια της περιουσίας περιλαμβάνονται όχι μόνο 
τα εμπράγματα δικαιώματα αλλά και όλα τα δικαιώματα 
περιουσιακής φύσεως και τα κεκτημένα «οικονομικά 
συμφέροντα». Καλύπτονται έτσι τα ενοχικά περιουσι-
ακά δικαιώματα … Στην έννοια του προστατευόμενου, 
κατά τα ανωτέρω, περιουσιακού δικαιώματος υπάγο-
νται τόσο οι αμοιβές όσο και οι συντάξεις και οι εν 
γένει κοινωνικοασφαλιστικές παροχές, όπως έχει 
παγίως γίνει δεκτό μέσω της νομολογίας του Ευρω-
παϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. 
Επίσης, η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης, 
που εντάσσεται στις Θεμελιώδεις αρχές του Ευρωπα-
ϊκού Δικαίου, πρέπει να εφαρμόζεται και στο εσωτε-
ρικό δίκαιο καθόσον αφορά το ύψος των συντάξεων 
και συνταξιοδοτικών παροχών των συνταξιούχων οι 
οποίοι δικαιολογημένα τρέφουν προσδοκίες ότι αυτές 
δεν θα μειωθούν.
Χαρακτηριστική είναι εξάλλου η υπ’ αριθμ. 6/2010 
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (Τμήμα 
ΣΤ’), με την οποία επαναλήφθηκε η πάγια νομολο-
γία του δικαστηρίου περί σεβασμού της περιουσίας 
του προσώπου, που περιλαμβάνει όχι μόνο εμπράγ-
ματα αλλά και όλα τα περιουσιακής φύσεως δικαιώ-
ματα αλλά και τα δικαιώματα ενοχικής φύσεως (ΣτΕ 
2032/2009, Α.Π. 104/2009).
 Κατόπιν των ανωτέρω θεωρούμε επιβεβλημένη την 
καταβολή του δώρου χρήσεως στους βοηθηματού-
χους του ΕΤΑΤ που προέρχονται από το ΤΑΠΤΠ, αφού 
σύμφωνα με τα ανωτέρω εκτιθέμενα η χορήγησή του 
συμπορεύεται με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθε-
σίας και τις παραδοχές της ΕΣΔΑ.

Για τον Σύλλογο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΓ. ΒΟΥΤΥΡΑΣ  ΙΩΑΝ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

Τα ταμεία δεν έχουν ούτε τα κατάλληλα συ-
στήματα, ούτε τον απαραίτητο αριθμό υπαλ-
λήλων και η καταβολή των νέων συντάξεων 
καθυστερεί από ένα έως και τρία χρόνια.
Αυτήν την καθυστέρηση η εφορία την μετα-
τρέπει σε εξοντωτική... ποινή εναντίον των 
συνταξιούχων. Η λέξη – κλειδί είναι: «ανα-
δρομικά».Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις 
νέων συνταξιούχων στους οποίους καταβλή-
θηκαν αναδρομικά, τα ποσά που δεν λάμβα-
ναν μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία από 
το ταμείο τους. Αυτά τα χρήματα τα δηλώ-
νουν... μονοκοπανιά στην εφορία, το εισόδη-
μά τους εκτοξεύεται, ανεβαίνουν κλίμακα και 
ο φόρος που πληρώνουν αντιστοιχεί, πολλές 
φορές, στα μισά χρήματα που έλαβαν.
«Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Οι συνταξιούχοι 
στους οποίους τα αναδρομικά καταβλήθη-
καν το 2013 – και αφορούν συντάξεις του 
2012 ή και του 2011 – πρέπει να κάνουν 
χειρόγραφη τροποποιητική δήλωση για το 
προηγούμενο έτος. Όμως ούτε οι εφορίες 

έχουν υπαλλήλους και αρνούνται να τις πα-
ραλάβουν», λέει ο πρόεδρος της Πανελλή-
νιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών, Αβραάμ 
Πανίδης.
Σαν να μην έφτανε αυτό, οι βεβαιώσεις απο-
δοχών που δίνουν τα ταμεία δεν επιμερίζουν 
τα ποσά στα έτη που αναλογούν: «Οι βεβαι-
ώσεις αναγράφουν το συνολικό ποσό που 
καταβάλλεται ως αναδρομικά. Δεν επιμε-
ρίζονται. Και ο φορολογούμενος πληρώνει 
όταν τα εισπράττει», δηλώνει ο πρόεδρος της 
ΠΟΣΕ – ΙΚΑ, Γιώργος Κυριακόπουλος.
Έτσι, όσο περισσότερο καθυστερήσει η 
έγκριση της σύνταξης, τόσο πιο μεγάλη εί-
ναι η ποινή. Δηλαδή, εκείνοι που λαμβάνουν 
αναδρομικά ποσά δύο ετών, θα πρέπει να τα 
«στριμώξουν» στη δήλωση ενός μόνο οικο-
νομικού έτους, το εισόδημά τους θα φανεί 
κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτό που πραγ-
ματικά είναι, θα ανέβουν συντελεστή και θα 
πληρώσουν... τα μαλλιά της κεφαλής τους. 

 www.newpost.gr

Η διαδικασία για την υποβολή της 
αίτησης

Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης 
συνταξιοδότησης θα γίνεται μέσω της 
ιστοσελίδας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (www.ika.
gr), ακολουθώντας τη διαδρομή «Ηλε-
κτρονικές υπηρεσίες»/ «Ηλεκτρονι-
κές Υπηρεσίες προς ασφαλισμένους/
συνταξιούχους»/ «Ηλεκτρονική υπο-
βολή αίτησης συνταξιοδότησης», με 
δύο τρόπους:Με πιστοποίηση μέσω 
TAXISNET από την ηλεκτρονική υπηρε-
σία «Πιστοποίηση Ασφαλισμένου μέσω 
TAXISNET», διαδικασία που δεν απαι-

τεί προσέλευση σε Υποκατάστημα του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για παραλαβή κλειδαρίθμου, 
παρά μόνο στην περίπτωση αδυναμί-
ας πιστοποίησης. Με πιστοποίηση στο 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, διαδικασία που προϋποθέτει 
προσέλευση σε Υποκατάστημα του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ για παραλαβή κλειδαρίθμου.

Παράλληλα, θα εξακολουθήσει να λει-
τουργεί η ηλεκτρονική υπηρεσία πιστο-
ποίησης των ασφαλισμένων που ήδη 
διαθέτουν κλειδάριθμο του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
και επιθυμούν να τη χρησιμοποιήσουν.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται, ότι σε 
κάθε περίπτωση η ηλεκτρονική υπη-
ρεσία της ιστοσελίδας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
καθοδηγεί τους ασφαλισμένους με 
συγκεκριμένες οδηγίες για τα βήμα-
τα της διαδικασίας πιστοποίησης, ενώ 
βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες 
που απαιτούνται για την υποστήριξη 
του συστήματος ηλεκτρονικής αίτη-
σης συνταξιοδότησης και από τα ΚΕΠ. 
                                                       Πηγή: ΑΜΠΕ

Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ

«Σκαρφαλώνουν» τις κλίμακες πληρώνοντας ακριβά τα 
αναδρομικά τους οι συνταξιούχοι»

Ηλεκτρονικά η αίτηση για σύνταξη 
από 1η Ιουλίου
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ΟΙ ΝΟΜΟΙ
Οι επιπτώσεις στις συντάξεις άρχισαν με τους πρώτους 
νόμους που εκδόθηκαν σε εφαρμογή των μνημονίων που 
συνόδευαν τις δανειακές συμβάσεις των χώρας από το 
2010. Οι επιπτώσεις αυτές παρουσιάζονται με παραδείγ-
ματα στους πίνακες που ακολουθούν.
Ο Νόμος 3845
Με το Νόμο 3845 (ΦΕΚ 65/6.5.2010) τα δώρα Χριστου-
γέννων, Πάσχα και το επίδομα αδείας περιορίζονται σε 
400, 200 και 200 € αντίστοιχα, ανεξάρτητα από το ύψος 
της σύνταξης. Η διάταξη αυτή αφορούσε τις κύριες συντά-
ξεις. Αυτό ίσχυσε μέχρι το 2012, γιατί, όπως αναφέρεται 
παρακάτω, τα δώρα καταργήθηκαν εντελώς από το 2013 
τόσο για τις κύριες όσο και για τις επικουρικές συντάξεις.
Οι διατάξεις αυτές είναι σε ευθεία αντίθεση με τα «συμφω-
νηθέντα» και την κοινή λογική. Οι συνταξιούχοι (και οι ερ-
γοδότες τους) έχουν καταβάλει εισφορές για τα δώρα, τα 
οποία αποτελούσαν μέρος των ετήσιων αποδοχών τους. 
Και μάλιστα, οι σημερινοί εργαζόμενοι εξακολουθούν να 
καταβάλλουν εισφορές στα δώρα που εισπράττουν, ενώ 
έχουν καταργηθεί τα αντίστοιχα ποσά από τις συντάξεις!
Ο Νόμος 3863
Με το Νόμο 3863 (ΦΕΚ 115/15.7.2010) θεσπίζεται 
«Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων», δηλαδή μείωση 
των μεγαλύτερων συντάξεων για να διευκολυνθεί η κα-
ταβολή των συντάξεων στο σύνολο των συνταξιούχων. Η 
μείωση αυτή ήταν κλιμακωτή και επιβλήθηκε στις κύριες 
συντάξεις από 1400 € το μήνα και πάνω. Το μέτρο αυτό 
εμφανίστηκε σαν μέτρο κοινωνικής πολιτικής παρά το γε-
γονός ότι το αντίστοιχο προηγούμενο μέτρο (ΛΑΦΚΑ) είχε 
καταπέσει στα δικαστήρια. Η κοινωνική πολιτική είναι υπο-
χρέωση του κράτους, δεν μπορεί όμως να ασκείται με επι-
βάρυνση ορισμένων ομάδων πολιτών, αλλά μόνο μέσω 
της γενικής φορολογίας.
Ο Νόμος 3986
Ο Νόμος 3986 (ΦΕΚ 152/1.7.2011) αύξησε τα ποσοστά 
της εισφοράς αλληλεγγύης στις κύριες συντάξεις και εφάρ-
μοσε αντίστοιχη εισφορά και στις επικουρικές συντάξεις.
Ο Νόμος 4024
Μέχρι το σημείο αυτό οι μειώσεις είχαν σχέση με τα 

«δώρα» και την «αλληλεγγύη». Ο Νόμος 4024 (ΦΕΚ 
226/27.10.2011) επιβάλλει κατευθείαν μείωση στις κύ-
ριες συντάξεις, σε ποσοστό 20% για συντάξεις πάνω από 
1200 €. Εδώ πλέον γίνεται η πρώτη μεγάλη επέμβαση 
στις συντάξεις μεγάλου αριθμού πολιτών.
Είναι γεγονός ότι δεν θίγονται συντάξεις μέχρι το ποσό 
των 1200 €, όμως οι συνταξιούχοι που λάμβαναν τις με-
γαλύτερες συντάξεις ήταν εκείνοι που, κατά κανόνα, είχαν 
καταβάλει τις μεγαλύτερες εισφορές. Αντίθετα ένας μεγά-
λος αριθμός συνταξιούχων με μικρές συντάξεις δεν έχει 
καταβάλει όλες τις εισφορές ή δεν έχει καταβάλει καθόλου 
εισφορές. Η ένταξή τους στα συνταξιοδοτικά προγράμματα 
του ΙΚΑ, του ΝΑΤ και του ΟΓΑ είχε γίνει για λόγους κοι-
νωνικής πολιτικής, όχι βάσει των εισφορών τους. Κανείς 
δεν μπορεί να έχει αντίρρηση για την άσκηση κοινωνικής 
πολιτικής, αλλά αυτή δεν μπορεί να γίνεται χωρίς πόρους 
από τη γενική φορολογία. Δεν μπορεί να επιβαρύνει τους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς που λειτουργούν με τις ει-
σφορές των ασφαλισμένων τους.
Ο Νόμος 4051
Ο Νόμος 4051 (ΦΕΚ 40/29.2.2012) ορίζει νέα μείω-
ση των κύριων συντάξεων κατά 12% για συντάξεις πάνω 
από 1300 € και μείωση των επικουρικών συντάξεων σε 
ποσοστά από 10% έως 20%, κλιμακωτά.
Προφανώς οι μειώσεις μέχρι το σημείο αυτό δεν ήταν αρ-
κετές και έτσι κρίθηκε ότι έπρεπε να επιβληθούν και νέες 
περικοπές.
Ο Νόμος 4093
Τέλος, με το Νόμο 4093 (ΦΕΚ 222/12.11.2012) 
επιβάλλεται νέα μείωση των συντάξεων. Αυτή τη φορά 
επιβάλλεται μείωση στο άθροισμα των συντάξεων 
(κύριων και επικουρικών) σε ποσοστά που κυμαίνο-
νται από 5% μέχρι 20%, για ποσά που υπερβαίνουν 
τα 1000 € το μήνα. Εδώ πλέον η μείωση επηρεάζει 
ακόμα μεγαλύτερο αριθμό συνταξιούχων και σε μεγα-
λύτερο βαθμό.
Με τον ίδιο Νόμο καταργούνται τελείως τα δώρα (δηλα-
δή ό,τι είχε απομείνει), και επομένως η μείωση αφορά 
πλέον το σύνολο των συνταξιούχων, ακόμα και εκεί-
νους με τις πολύ μικρές συντάξεις.

ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑξΕΩΝ 2010-1013

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2014
Κύριοι,
Σας γνωρίζουμε ότι το κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο διέπει 
τις διαδικασίες πιστοδοτήσεων και την εν γένει πιστωτική 
πολιτική της Τραπέζης, δεν επιτρέπει, πλέον, τη χορήγηση 
δανείων τριών βοηθημάτων με προνομιακούς όρους προς 
τους συνταξιούχους της Τραπέζης. Κατόπιν αυτού, από 
1.10.2014, παύει να ισχύει η εν λόγω κατηγορία δανείων.
Τα υφιστάμενα δάνεια τριών βοηθημάτων θα συνεχίσουν 
να εξυπηρετούνται, με τους ίδιους όρους, μέχρι την απο-
πληρωμή τους, ενώ τυχόν ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να 
λάβουν τα καταναλωτικά δάνεια που προσφέρει η Τράπεζα 
στην πελατεία της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κα-
νονισμό Πιστοδοτήσεων.
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των μελών σας.

Με εκτίμηση,
ALPHA BANK AE

Π. Ε. ΚΟΝΙΔΑΡΗ  Κ. Α. ΤΣΙΜΠΟΥ

Και εμείς που νομίζαμε ότι κάτι είχαμε προσφέρει στη 
Τράπεζα με 30 και 40 χρόνια αδιάκοπης εργασίας… 
Κρίμα, τέτοια συμπεριφορά δεν την αξίζαμε!

Πολλοί συνάδελφοι μας έχουν διαμαρτυρηθεί κατά καιρούς για λάθη που παρατηρούνται στην εκκαθάριση της 
μισθοδοσίας τους από το ΕΤΑΤ.
Επειδή θεωρούμε χρήσιμο οι συνάδελφοι να γνωρίζουν τους υπολογισμούς που γίνονται στην μισθοδοσία 
τους κρίναμε σκόπιμο να παραθέσουμε όλους τους σχετικούς Νόμους που αφορούν τις περικοπές μας προς 
διευκόλυνσή σας.

Δάνειο τριών βοηθημάτωνΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Οι δικαιούχοι του επιδόματος θα παραλάβουν 

το πετρέλαιο σε φθηνότερη τιμή κατά 0,35 

λεπτά το λίτρο μέσω της επιδότησης και άρα 

της επιστροφής φόρου που δικαιούνται. Το εν 

λόγω επίδομα μπορούν να λάβουν:

•  οι άγαμοι φορολογούμενοι με ετήσιο εισόδη-

μα έως 30.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία 

η αντικειμενική αξία των οποίων δεν ξεπερνά 

τα 200.000 ευρώ

•  ζευγάρι έγγαμων με συνολικό ετήσιο εισόδη-

μα έως 40.000 ευρώ και ακίνητη περιουσία 

η αξία της οποίας δεν ξεπερνά τα 300.000 

ευρώ

•  μονογονεϊκές οικογένειες με ετήσιο συνο-

λικό εισόδημα έως 43.000 ευρώ και ακί-

νητη περιουσία αντικειμενικής αξίας μέχρι 

300.000 ευρώ.

Για κάθε προστατευόμενο τέκνο του δικαιού-

χου το εισοδηματικό κριτήριο των 40.000 

έως 43.000 ευρώ προσαυξάνεται κατά 

3.000 ευρώ, ενώ αντίθετα δεν αναπροσαρμό-

ζονται τα περιουσιακά κριτήρια.

Από την επιδότηση εξαιρούνται:

•  τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνουν ότι 

φιλοξενούνται

•  τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δηλώνονται ως 

προστατευόμενα μέλη του υπόχρεου

•  τα φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ΕΙΧ άνω 

των 3.000 κυβικών εκατοστών ή σκάφη 

άνω των οκτώ μέτρων ή αεροσκάφη ή δεξα-

μενές κολύμβησης όπως αυτά δηλώνονται. 

www.zougla.gr

Ανοίγουν οι κάνουλες

Εισαγωγή
Οι συντάξεις που καταβάλλονται στους δικαιούχους έχουν μειωθεί δραστικά κατά την περίοδο 2010 μέχρι και το 
2013. Με αλλεπάλληλους νόμους οι συντάξεις, κύριες και επικουρικές, έχουν μειωθεί μέχρι και 50%, υποβαθμίζο-
ντας το επίπεδο ζωής όλων των συνταξιούχων και ανατρέποντας τον προγραμματισμό του ενός τρίτου του πληθυσμού 
της χώρας. Είναι σαν οι συνταξιούχοι να ήταν οι κύριοι υπαίτιοι της χρεοκοπίας του Ελληνικού Κράτους.

Τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από την προσέγγιση της επιστημονικής ομάδας της ΑΓΣΣΕ που παρουσιάσθηκαν 
σε πρόσφατη ημερίδα στο ξενοδοχείο «ΤΙΤΑΝΙΑ»της χώρας. 

Είναι σαν οι συνταξιούχοι να ήταν οι κύριοι υπαίτιοι της χρεοκοπίας του Ελληνικού Κράτους.

Ενημερωτική συγκέντρωση στη Θεσσαλονίκη
Πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση στη 

Θεσσαλονίκη προς ενημέρωση των συ-

ναδέλφων συνταξιούχων της Β. Ελλάδας 

στην αίθουσα της Εταιρείας Μακεδονι-

κών Σπουδών. Η ενημέρωση πραγμα-

τοποιήθηκε από το Γενικό Γραμματέα 

του Συλλόγου, κ. Ι. Ιορδανίδη, και την Α’ 

Αντιπρόεδρο, κα Ελ. Μωραΐτη. Υπήρξε 

εποικοδομητικός διάλογος και επιλύθη-

καν πολλές απορίες των συναδέλφων για τις αγωγές τόσο του Συλλόγου όσο και της Ένωσης Προσώπων.

Εξέλιξη δικαστικών ενεργειών του Συλλόγου
Σας ενημερώνουμε ότι οι αιτήσεις για αγωγές κατά της ALPHA BANK που έχουν κατατεθεί στο Σύλλογο, 

θα προωθηθούν μέχρι τέλος τρέχοντος έτους και θα εκδικαστούν 

πρωτοδίκως μέχρι τέλος επόμενου έτους.
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«Η ομαλή καταβολή των συντάξεων είναι εγγυημένη και δια-
σφαλισμένη για όλους ανεξαιρέτως τους συνταξιούχους» δια-
βεβαιώνει ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας, Γιάννης Βρούτσης. Σε δηλώσεις του, με αφορμή την 
ανακοίνωση των στοιχείων της 15ης έκθεσης του πληροφορι-
ακού συστήματος «Ήλιος» για τον μήνα Αύγουστο, ο υπουργός 
Εργασίας σημειώνει ότι «η ταμειακή ισορροπία του ασφαλιστικού 
συστήματος έχει ενισχυθεί σημαντικά, με τις αλλαγές που έχουν 
δρομολογηθεί από τον Ιούνιο του 2012 και με την για πρώτη 
φορά οργανωμένη και συστηματική προσπάθεια αντιμετώπισης 
της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής». Ακόμη ο κ. 
Βρούτσης αποκλείει κατηγορηματικά οποιαδήποτε αλλαγή των 
ηλικιακών ορίων για όλους όσους συνταξιοδοτούνται με ειδικές 
διατάξεις.«Δεν πρόκειται να προβούμε σε καμία αλλαγή ανατρέ-
ποντας οικογενειακούς προγραμματισμούς» σημειώνει. Σε ό,τι 
αφορά τα στοιχεία της έκθεσης του συστήματος «Ήλιος» με τις 
συντάξεις και τα επιδόματα για τον μήνα Αύγουστο, η συνταξιο-
δοτική δαπάνη για το πρώτο οκτάμηνο του 2014 ανέρχεται σε 
18.450.323.134,84 ευρώ και κινείται εντός των προγραμμα-
τισμένων στόχων της συνταξιοδοτικής δαπάνης και της απορρό-
φησης πόρων του Κρατικού Προϋπολογισμού για το αντίστοιχο 
χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα, από την καταβολή του 66,67% 
που προβλέπει ο προϋπολογισμός και αντιστοιχεί σε 7,32 δισ. 
ευρώ της συνολικής κρατικής επιχορήγησης των ασφαλιστικών 
ταμείων για το 2014, έχει απορροφηθεί το 66,13% που αντι-
στοιχεί σε 7,26 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, η συνολική μηνι-
αία δαπάνη για συντάξεις τον μήνα Αύγουστο ανέρχεται σε 
2.313.908.898,06 ευρώ.Το μέσο μηνιαίο εισόδημα από συντά-
ξεις γήρατος ανέρχεται στα 945,73 ευρώ. Ο αριθμός των συντα-
ξιούχων ανέρχεται σε 2.656.430 άτομα και ο συνολικός αριθ-
μός των καταβαλλόμενων συντάξεων ανέρχεται σε 4.486.321 

εκ των οποίων οι 11.520 καταβάλλονται σε υπηκόους άλλων 
χωρών.
Σε ό,τι αφορά τα προνοιακά επιδόματα, ο συνολικός αριθμός των 
δικαιούχων προνοιακών επιδομάτων ανέρχεται σε 163.823 και 
ο συνολικός αριθμός των καταβαλλόμενων επιδομάτων ανέρχε-
ται σε 172.667. Η συνολική μηνιαία δαπάνη για επιδόματα τον 
Αύγουστο ανέρχεται σε 54.957.200 εκατ. ευρώ, ενώ η αντί-
στοιχη δαπάνη για το πρώτο οκτάμηνο του 2014 ανέρχεται σε 
437.667.366 εκατ. ευρώ. Ενδιαφέρον εμφανίζει το στοιχείο ότι 
ενώ ο αριθμός των συνταξιούχων εμφανίζει μικρή μείωση και 
από 2.714.191 που ήταν τον Ιούνιο του 2013, φθάνει στους 
2.656.430 τον Αύγουστο του 2014, το μέσο εισόδημα από συ-
ντάξεις εμφανίζει αύξηση και από περίπου 910 ευρώ τον Ιούνιο 
του 2013 φθάνει στα 945 ευρώ τον Αύγουστο του 2014. Αντί-
στοιχη είναι και η αύξηση της μηνιαίας συνταξιοδοτικής δαπάνης, 
δηλαδή του ποσού που καταβάλλουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Από 
2.250 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2013, φθάνει στα 2.313 δισ. 
ευρώ τον Αύγουστο του 2014. Το πληροφοριακό σύστημα «Ήλι-
ος» παρέχει, για πρώτη φορά, στοιχεία για τη μηνιαία εισροή των 
νέων συνταξιούχων ανά ταμείο κύριας ασφάλισης και κατηγορία 
σύνταξης. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, τον Ιούνιο προστέθηκαν 
9.707 νέοι συνταξιούχοι, τον Ιούλιο 12.696 και τον Αύγουστο 
12.549. Συνολικά, στο τρίμηνο προστέθηκαν 34.952 νέοι συ-
νταξιούχοι. Ο μεγαλύτερος αριθμός νέων συνταξιούχων εντοπί-
ζεται στο ΙΚΑ, σε ποσοστό που αγγίζει περίπου το 54,4% για τους 
δικαιούχους κύριας σύνταξης.
Τέλος, το 23% των συνταξιούχων είναι ηλικίας άνω των 81 
ετών, το 32% κυμαίνεται μεταξύ 71 και 80 ετών, το 40% μεταξύ 
51 έως 70 ετών, ενώ μόλις το 1% είναι συνταξιούχοι ηλικίας μι-
κρότερης των 25 ετών. Τα υψηλότερα ποσά σύνταξης λαμβάνουν 
συνταξιούχοι ηλικίας μεταξύ 56 έως 65 ετών.

Πηγή: Κέρδος

Βρούτσης: Δεν τίθεται θέμα αλλαγής  
των ορίων συνταξιοδότησης

Σχέδιο τεσσάρων πυλώνων για την ενοποίηση όλων 
των ασφαλιστικών ταμείων έχει έτοιμο το υπουργείο 
Εργασίας, με το εγχείρημα να ολοκληρώνεται εντός του 
έτους. Η ενοποίηση δεν θα περιορίζεται μόνο στα τα-
μεία κύριας ασφάλισης, αλλά θα επεκτείνεται και στους 
φορείς επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας.
 Ενδεικτικό του κατακερματισμού που επικρατεί στο 
ασφαλιστικό σύστημα είναι πως υπάρχουν περισσότε-
ροι από 60 διαφορετικοί τομείς ασφάλισης. Στόχος των 
προωθούμενων αλλαγών είναι το οικονομικό «νοικο-
κύρεμα» του συστήματος, αλλά και η καλύτερη εξυ-
πηρέτηση των ασφαλισμένων.Ο υπουργός Εργασίας 
Γιάννης Βρούτσης έχει ήδη παραλάβει το μεγαλύτερο 
τμήμα της μελέτης του ΚΕΠΕ (η οποία ολοκληρώνεται 
στο τέλος του μήνα) και έχει καταλήξει στους βασικούς 
άξονες των αλλαγών. Σε δηλώσεις του έχει επανειλημ-
μένα υπογραμμίσει πως «το ασφαλιστικό σύστημα της 
χώρας μας οικοδομήθηκε διαχρονικά στη βάση πελα-
τειακών αντιλήψεων, με αποτέλεσμα σήμερα να είναι 
ένα μωσαϊκό εξαιρέσεων και ειδικών καθεστώτων».

Οι άξονες που θα στηριχτούν οι αλλαγές
1  Ενιαίο σύστημα είσπραξης των ασφαλιστικών εισφο-

ρών. Το σχετικό έργο θα αναλάβει το K.E.A.O., ενώ 
από το 2017 θα υπάρχει ενιαίο σύστημα είσπρα-
ξης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Μέσα στο 

2015 θα υπάρξει και νέα μείωση των ασφαλιστικών 
εισφορών.

2  Εθνικό Κέντρο Απονομής Συντάξεων. Στο Κέντρο θα 
κατευθύνεται το σύνολο των αιτήσεων για σύνταξη ανε-
ξαρτήτως ασφαλιστικού φορέα. Η στελέχωση θα γίνει 
από υπαλλήλους όλων των Ταμείων, με στόχο την επι-
τάχυνση των διαδικασιών έκδοσης των συντάξεων.

3  Ενιαίο δίκτυο εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων. 
Οι υπηρεσίες όλων των Ταμείων θα στεγάζονται σε 
μόνο ένα κτήριο σε επίπεδο δήμων ή νομών. Με αυ-
τόν τον τρόπο θα μπει τέλος στην ταλαιπωρία των 
ασφαλισμένων, ενώ θα εξοικονομηθούν και χρήματα 
που σήμερα δαπανώνται για την ενοικίαση κτιρίων.

4  Ενιαία διοικητική υπηρεσία για τα οικονομικά των 
ασφαλιστικών φορέων. Η νέα υπηρεσία θα παρα-
κολουθεί τα οικονομικά των Ταμείων, με στόχο να 
υπάρχει διαφάνεια και να μην παρατηρούνται απο-
κλίσεις από τους προϋπολογισμούς.

Το ΙΚΑ μετεξελίσσεται σε «σούπερ ταμείο»: Θα καλύ-
πτει όλους τους μισθωτούς
Σε Ταμείο-γίγαντα θα εξελιχτεί το ΙΚΑ, καθώς με τις προω-
θούμενες αλλαγές θα καλύπτει το σύνολο των μισθωτών 
του Δημοσίου, του ευρύτερου δημοσίου και του ιδιωτικού 
τομέα. Παράλληλα στο νέο «υπερ-Ταμείο» θα μεταφερ-
θούν όλοι οι φορείς επικουρικής ασφάλισης αλλά και πρό-
νοιας (εφάπαξ) και για τον σκοπό αυτό θα δημιουργηθούν 
χωριστοί λογαριασμοί.
Το νέο ασφαλιστικό «μοντέλο» θα περιλαμβάνει ακόμα 
δύο μεγάλα ταμεία: τον ΟΑΕΕ (για τους αυτοπασχολούμε-
νους) και τον ΟΓΑ (για τους αγρότες), ενώ διατηρείται και 
το ΝΑΤ. Προς το παρόν δεν έχει κριθεί η «τύχη» του ΕΤΑΑ 
(γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι), καθώς δεν έχει ληφθεί 
οριστική απόφαση για το αν θα ενοποιηθεί με τον ΟΑΕΕ.

Οι προωθούμενες αλλαγές θα κινούνται σε διπλή κα-
τεύθυνση:
Θα γίνει διοικητική αναδιοργάνωση στα τρία ταμεία κύ-

ριας ασφάλισης: στο ΙΚΑ, τον ΟΑΕΕ και τον ΟΓΑ. Το βά-
ρος θα πέσει στο ΙΚΑ, με στόχο να υπάρξει εσωτερική 
ενοποίηση των κλάδων του Ταμείου που παραμένουν 
κατακερματισμένοι. Ουσιαστικά όλοι όσοι απασχολού-
νται με σχέση μισθωτής εργασίας σε δημόσιο, ευρύ-
τερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα θα καλύπτονται από 
έναν ασφαλιστικό φορέα. Σημειώνεται πως σήμερα οι 
δημόσιοι υπάλληλοι παίρνουν τη σύνταξή τους από το 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Θα «μετακομίσουν» στο ΙΚΑ οι φορείς επικουρικής 
ασφάλισης και πρόνοιας (εφάπαξ). Με βάση τον σχε-
διασμό στο ΙΚΑ θα κατευθυνθούν το ΕΤΕΑ (ενιαίο επι-
κουρικό), το ΤΑΥΤΕΚΩ (επικουρικό ευρύτερου δημόσι-
ου τομέα), το ΤΠΔΥ (ασφαλιστικός φορέας πρόνοιας 
δημοσίου), το ΤΑΠΙΤ (φορέας πρόνοιας ιδιωτικού το-
μέα) κ.ά. Ήδη έχει γίνει η αρχή από τον ΟΠΑΔ.
Για την επικουρική ασφάλιση και την πρόνοια θα δη-
μιουργηθούν χωριστοί και απολύτως διακριτοί κλάδοι 
στο εσωτερικό του Ταμείου. Δηλαδή το ΙΚΑ, που θα με-
τεξελιχθεί σε φορέα όλων των μισθωτών, θα έχει τρεις 
κλάδους: για την κύρια σύνταξη, για την επικουρική και 
για το εφάπαξ.
Σημειώνεται πως με νόμο που έχει ήδη ψηφιστεί, από 
1ης Ιανουαρίου 2015 θα υπάρξει ενιαίος τρόπος υπο-
λογισμού των κύριων συντάξεων. Το τελικό ποσό θα 
προκύπτει από το άθροισμα της βασικής σύνταξης (που 
θα είναι σταθερή) και της αναλογικής σύνταξης (που θα 
διαμορφώνεται ανάλογα με τα έτη ασφάλισης).
Επίσης υπάρχει ήδη νόμος για την εφαρμογή της «ρή-
τρας μηδενικού ελλείμματος» στα ταμεία επικουρικής 
ασφάλισης και πρόνοιας. Η αρχή έγινε την 1η Ιουλίου 
από το ΕΤΕΑ και το μέτρο θα επεκταθεί στους υπόλοι-
πους φορείς που χορηγούν επικουρικές συντάξεις και 
εφάπαξ από την 1η Ιανουαρίου 2015.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΟΚΚΑΛΙΑΡΗ
TO EΘΝΟΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ: ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΣΕ ΕΝΑΝ... ΚΟΥΜΠΑΡΑ

Τη δυνατότητα εξόφλησης των οφειλών τους προς 

το Δημόσιο με τις κάρτες εκδόσεως της Τραπέζης, 

σε έως εννέα άτοκες δόσεις, προσφέρει στους πε-

λάτες της η Alpha Bank.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με τον τρόπο αυ-

τόν, οι πελάτες διευκολύνονται στην αποπληρωμή 

των υποχρεώσεών τους και βελτιώνουν τον οικο-

νομικό τους προγραμματισμό.

Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω 

Alpha Web Banking, Alphaphone Banking, Alpha 

Mobile Banking, καθώς και στα ταμεία των κατα-

στημάτων Alpha Bank.

Παράλληλα, για την εξόφληση μεγάλων ποσών, 

παρέχεται η δυνατότητα δανειοδότησης με ιδιαίτερα 

προνομιακούς όρους.

Alpha Bank: Πληρωμή οφει-
λών προς το Δημόσιο με κάρ-
τες έως εννέα άτοκες δόσεις
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Περίπου ένας στους τρεις Έλληνες δηλώνει, ότι δεν έχει 
χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή του ηλεκτρονικό υπολογιστή 
(ποσοστό 34,4%), ούτε το διαδίκτυο (ποσοστό 36,3%). 
Περισσότερες γυναίκες (40,8%) από ό,τι άνδρες (35,9%) 
δεν έχουν ποτέ χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο.
Από την άλλη, το ποσοστό των πολιτών της χώρας που 
χρησιμοποιούν τακτικά το διαδίκτυο, αυξάνεται συνεχώς 
τα τελευταία χρόνια και μάλιστα με επιταχυνόμενο ρυθμό, 
με αποτέλεσμα το 81% των χρηστών να το χρησιμοποιούν 
σχεδόν καθημερινά. Ο προσωπικός υπολογιστής παραμένει 
η πιο δημοφιλής συσκευή πρόσβασης στο διαδίκτυο (ποσο-
στό 91,5% των χρηστών), ενώ χάρη στην τεχνολογία 3G 
και στα «έξυπνα κινητά» αυξάνεται σημαντικά πλέον και η 
πρόσβαση μέσω κινητών συσκευών (18,7%).
Αυτό, μεταξύ άλλων, αποκαλύπτει έρευνα του Παρατηρη-
τηρίου για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση της Κοινωνίας της 
Πληροφορίας Α.Ε. που διεξήχθη το 2013, σχετικά με τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών από τους πολίτες.
Από την έρευνα διαπιστώνεται, ότι διαρκώς αυξάνεται στην 
Ελλάδα, το ποσοστό των ατόμων που αγοράζουν αγαθά ή 
υπηρεσίες για ιδιωτική χρήση μέσω του διαδικτύου, με δη-
μοφιλέστερες κατηγορίες προϊόντων τα είδη ένδυσης και 
υπόδησης και τις ηλεκτρονικές συσκευές. Οι Έλληνες, ακο-
λουθώντας την τάση και των λοιπών ευρωπαϊκών χωρών, 
προτιμούν τις ηλεκτρονικές αγορές από εγχώριους πωλη-
τές και παρακινούνται κυρίως από τις δυνητικά χαμηλότερες 

τιμές. Πραγματοποιούν μία έως πέντε ηλεκτρονικές αγορές 
ανά τρίμηνο και δαπανούν έως και 500 ευρώ συνολικά στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο.
Το 61,5% δηλώνουν, ότι έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 
από το σπίτι τους και το 37,5% όχι. Από άποψη ηλικιακών 
ομάδων, περίπου τρία στα τέσσερα άτομα ηλικίας 66 έως 
74 ετών (ποσοστό 73,4%) λένε ότι δεν έχουν οικιακή 
πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς επίσης το 57,3% των 
ατόμων 55-65 ετών, ενώ το μικρότερο ποσοστό μη πρό-
σβασης αφορά στους νέους 16-25 ετών (18,4%). Μεταξύ 
των χρηστών του διαδικτύου, το 81%, το χρησιμοποιούν 
κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα και το 14% μερικές φορές 
την εβδομάδα. Η απόκτηση πληροφοριών για προϊόντα και 
υπηρεσίες (76,7%), το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (74,6%), 
η ανάγνωση ηλεκτρονικών περιοδικών και εφημερίδων 

(70.5%), η ψυχαγωγία (παιγνίδια-φωτογραφίες-μουσική-
ταινίες - 63,9%) και η ενασχόληση με τα κοινωνικά δίκτυα 
όπως το Facebook (51,4%) είναι οι πέντε κυριότερες ηλε-
κτρονικές δραστηριότητες των χρηστών.
Όσον αφορά στις online αγορές, ως βασικότερο κίνητρο 
(76%) δηλώνεται η εύρεση χαμηλότερων τιμών από ό,τι 
στα φυσικά καταστήματα. Σχεδόν οι μισοί καταναλωτές 
(45%) πληρώνουν τις παραγγελίες του μέσω αντικαταβο-
λής, το 29% μέσω πιστωτικής κάρτας και το 25% μέσω 
προπληρωμένης κάρτας. Το 27,5% των ηλεκτρονικών 
αγορών γίνεται από εγχώρια ηλεκτρονικά καταστήματα.
Η μεγάλη πλειονότητα των πολιτών πιστεύουν, ότι χάρη 
στην διαδικτυακή πρόσβαση βελτιώνονται οι συναλλα-
γές τους με το Δημόσιο (90%) και αποκτούν μεγαλύτερη 
συμμετοχή στα κοινά (88%). Αναφορικά με την ασφάλεια 
στο διαδίκτυο, το 60% δηλώνουν ότι έχουν αντιμετωπίσει 
τέτοια προβλήματα, ενώ το 40% όχι. Στον τομέα της εκ-
παίδευσης, περισσότερα από τα μισά ελληνικά σχολεία (το 
54%) έχουν πλέον δική τους ιστοσελίδα, ενώ το 30% των 
μαθητών χρησιμοποιούν πια «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο 
στο σχολείο τους.Η έρευνα επίσης εστιάζει σε επιμέρους 
πληθυσμιακές ομάδες, ηλικιωμένους, ΑΜΕΑ, μετανάστες, 
άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου και ανέργους, με 
σκοπό να αναδείξει τον τρόπο που αξιοποιούν το διαδίκτυο 
και τις ιδιαίτερες ψηφιακές ανάγκες τους.

www.imerisia.gr

ΕΡΕΥΝΑ: Τεχνολογικά αναλφάβητοι οι Έλληνες: Ένας στους τρεις δεν έχει χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό υπολογιστή

Το ελληνικό χρέος είναι 321 δισ. 
ευρώ και αποτελείται από διακρα-
τικό χρέος και χρέος που κατέχουν 
ιδιώτες και κατανέμεται ως εξής. 
1) Χρέος που δάνεισαν άμε-
σα τα κράτη της ΕΕ στην Ελλάδα, 
ύψους 53,9 δισ. ευρώ.
2) Χρέος μέσω των δανεί-
ων του ΔΝΤ στην Ελλάδα στα 
30,1 δισ. ευρώ.

3) Χρέος μέσω δανείων του EFSF στην Ελλάδα στα 139,9 δισ. ευρώ. 
4) Ομόλογα έκδοσης Ελλάδος που κατέχουν ξένοι ιδιώτες περίπου 20 δισ. σε ευρώ και άλλα 
νομίσματα και swaps. 
5) Ομόλογα έκδοσης Ελλάδος που κατέχει η ΕΚΤ και κεντρικές τράπεζες ύψους 45 δισ. ευρώ.
6) Χρέος μέσω εντόκων γραμματίων ελληνικού δημοσίου περίπου 15 δισ. ευρώ που κατέ-
χουν ελληνικές και ξένες τράπεζες.
7) Δάνεια που είχε συνάψει το ελληνικό κράτος με τράπεζες και την ΤτΕ 4,7 δισ. ευρώ.
Με βάση αυτή την δομή του χρέους διαπραγμάτευση μπορεί να γίνει στα 53,9 δισ. ευρώ των 
δανείων της ΕΚΤ.
Το EFSF έχει αναφέρει ότι αν υπάρξει επιμήκυνση 25 ετών στο χρέος το όφελος στην Ελλάδα 
θα καταστεί ορατό μετά το πέρας των 20 ετών. 

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΡΕΟΣ Φοροαπαλλαγές μόνο έπειτα  
από προσφυγή στο ΣτΕ

Έτσι λειτουργεί ο κόσμος - 4,7 τρισ. ευρώ 
«κρυμμένα σε φορολογικούς παραδείσους

Το υπουργείο Οικονομικών με ανακοίνωσή 
του ενημερώνει ότι δικαιούχοι φοροαπαλ-
λαγών είναι μόνο όσοι προσέφυγαν στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας. Ως εκ τούτου 
δεν υπάρχει πρόβλεψη ειδικών φοροαπαλ-
λαγών όσων επικαλούνται αναιρετική από-
φαση του ΣτΕ.
Το υπουργείο ξεκαθαρίζει ότι όσοι ζητούν 
απαλλαγή από φόρους εισοδήματος για τα 
ειδικά επιδόματα και τις παροχές που λαμ-
βάνουν σε είδος δεν έχουν τη δυνατότητα 
να κάνουν χρήση των αποφάσεων του Συμβουλίου εφόσον οι ίδιοι δεν έχουν κάνει προ-
σφυγή. Αποτέλεσμα είναι χιλιάδες πολίτες να αναγκαστούν να καταφύγουν σε δικηγόρους 
και μέσω ομαδικών αγωγών να προσπαθήσουν να… βρουν το δίκιο τους!
Σε σχετική απάντηση που έδωσε η Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος σε πολίτες διευ-
κρινίζει ότι το ΥΠΟΙΚ είναι μεν υποχρεωμένο από το Σύνταγμα να συμμορφώνεται με τις 
ακυρωτικές αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, αλλά όσον αφορά αποφάσεις του 
που εκδίδονται κατά την αναιρετική διαδικασία, αυτές ισχύουν, μόνον μεταξύ των διαδίκων 
και εφαρμόζονται από τα αρμόδια όργανα του υπουργείου Οικονομικών.

www.zougla.gr

Με συστηματική έρευνα ο μόλις 27 ετών Γάλλος οικονο-
μολόγος Γκαμπριέλ Ζουκμάν κατάφερε να υπολογίσει το 
αστρονομικό ποσό που κρύβεται στις φορολογικές «οάσεις». 
Το 30% βρίσκεται στην Ελβετία και ακολουθούν το Χονγκ 
Κονγκ, η Σιγκαπούρη, το Λουξεμβούργο και οι Μπαχάμες.
Ο νεαρός οικονομολόγος, μετά από συστηματική έρευνα, 
κατάφερε να δώσει ένα συγκεκριμένο νούμερο, που μοιάζει 
πραγματικά αστρονομικό: 4,7 τρισ. ευρώ «κρύβονται» στις 
φορολογικές «οάσεις», ποσό που αντιστοιχεί στο 8% του 
ιδιωτικού πλούτου παγκοσμίως.Σύμφωνα με τον Ζουκμάν, 
το ποσό προκύπτει πρωτίστως από αξιόγραφα και funds και 
δεν συνυπολογίζει για παράδειγμα ασφάλειες ζωής, σκάφη, 
σαλέ ή πολύτιμα έργα τέχνης που έχουν «χρεωθεί» σε κά-
ποια από τις χώρες που προσφέρουν φορολογική «ασυλία». 
Σε αυτή την περίπτωση το συνολικό ποσό θα ανερχόταν στο 
11% του παγκόσμιου ιδιωτικού πλούτου.  Ο 27χρονος οι-

κονομολόγος του London School of Economics υπολόγισε 
ότι εάν τα ποσά αυτά είχαν φορολογηθεί, τα κράτη θα είχαν 
στη διάθεσή τους επιπλέον 120 δισ. ευρώ ετησίως, που, 
όπως λέει ο ίδιος, φτάνουν και περισσεύουν για να σβήσουν 
τα χρέη τους εν μία νυκτί. Σύμφωνα με τον Γκαμπριέλ Ζουκ-
μάν το 80% των χρημάτων που βρίσκονται στο εξωτερικό 
και συγκεκριμένα στους φορολογικούς παραδείσους, δεν 
έχει δηλωθεί. Τα στοιχεία που έχει χρησιμοποιήσει βασίζο-
νται σε στατιστικές της ελβετικής Credit Suisse. 
O Ζουκμάν θεωρεί ότι η λύση είναι η κατάρτιση μιας «Βί-
βλου» του κεφαλαίου, κάτι αντίστοιχο με αυτό που είχε 
συμβεί κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης. Οι 
επαναστάτες είχαν δημιουργήσει ένα κατάλογο όλης της 
διαθέσιμης ακίνητης περιουσίας για να μην επιτρέψουν τη 
φοροδιαφυγή από κλήρο και ευγενείς. Κατά την άποψη του 
Ζουκμάν μία ανάλογη λίστα θα ήταν χρήσιμη σήμερα, υπό 
την επίβλεψη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου.
Η έρευνα του Γάλλου οικονομολόγου εντυπωσίασε τον Πολ 
Κρούγκμαν. Ο νομπελίστας προσκάλεσε τον Ζουκμάν σε κατ’ 
ιδίαν συνάντηση για να συζητήσουν το υλικό και τις απόψεις 
του και στη συνέχεια έγραψε διθυράμβους στο προσωπικό 
του ιστολόγιο. «Επιτέλους μας εξηγεί κάποιος πώς ακριβώς 
λειτουργεί ο κόσμος» έγραψε ενθουσιασμένος

(Αναδημοσίευση από το «Εθνος»)

Η Αθήνα και άλλες ελληνικές πόλεις μα-
στίζονταν από τις συνέπειες της υπερχρέ-
ωσης, όταν ο Πλούταρχος περί το 92 μ.Χ. 
αποφάσισε να μιλήσει μπροστά σε ακρο-
ατήριο για τις σοβαρές συνέπειες του δα-
νεισμού. Σε ποιους ήταν χρεωμένοι τότε οι 
άνθρωποι; Σε δικούς τους αλλά κυρίως σε 
ξένους πιστωτές ως επί το πλείστον Ρω-
μαίους.
«Το δανείζεσθαι της εσχάτης αφροσύνης 
και μαλακίας εστίν. Έχεις; Μη δανείζεσαι 
γιατί δεν σου λείπουν. Δεν έχεις; Μη δα-
νείζεσαι γιατί δεν θα ξεπληρώσεις το χρέ-
ος σου». Οι οφειλέτες είναι δούλοι όλων 
των δανειστών τους. Είναι δούλοι δούλων 
αναιδών και βάρβαρων και βάναυσων. Και 
οι δανειστές μετατρέπουν την αγορά σε κο-
λαστήριο για τους δύσμοιρους οφειλέτες, 
σαν όρνεα τους κατακρεουργούν και τους 
κατασπαράζουν βυθίζοντας το ράμφος στα 

σωθικά τους... Φύγε να γλυτώσεις από τον 
εχθρό και τύραννό σου, τον δανειστή που 
θίγει την ελευθερία σου, βάζει πωλητήριο 
στην αξιοπρέπειά σου κι αν δεν του δίνεις 
σε ενοχλεί, αν πουλήσεις ρίχνει την τιμή, 
αν δεν πουλήσεις σε αναγκάζει, αν τον πας 
στο δικαστήριο προσπαθεί να επηρεάσει 
την έκβαση της δίκης, αν του ορκίζεσαι σε 
προστάζει, αν κρατάς την πόρτα κλειστή 
στήνεται στο κατώφλι και σου βροντά αδιά-
κοπα... Για να διατηρήσουμε την ελευθερία 
μας ενώ έχουμε συνάψει δάνεια, κολακεύ-
ουμε ανθρώπους που καταστρέφουν σπιτι-
κά, γινόμαστε σωματοφύλακες τους, τους 
καλούμε σε γεύματα, τους προσφέρουμε 
δώρα και τους πληρώνουμε φόρους. «Άν-
θρωπος που μπλέκει μια φορά, μένει χρε-
ώστης για πάντα και σαν το άλογο που του 
έχουν φορέσει χαλινάρι, δέχεται στη ράχη 
τούτον έναν αναβάτη μετά τον άλλον.»

Πλούταρχος  
(Περί του μη δειν δανείζεσθαι)



8 Το βήμα των συναδέλφων

ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ
Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ και ο πρωθυπουργός της Τουρκίας 
είχαν μια συνάντηση σχετικά με το αν θα μπορούν να περ-
νάνε τα αμερικανικά στρατεύματα από την Τουρκία για την 
Μέση Ανατολή.
Ο Τούρκος πρωθυπουργός δεν συμφώνησε τελικά, με 
αποτέλεσμα να εξοργίσει τον Πρόεδρο. Μετά από μέρες 
ο Τούρκος πρωθυπουργός φοβισμένος για την αντίδραση 
του Πλανητάρχη τον παίρνει τηλέφωνο και του λέει:
- Αγαπητέ μου είδα χθες ένα όνειρο και σε θυμήθηκα.
- Τι όνειρο; ρωτάει ο Πλανητάρχης.
- Είδα του λέει, την Τουρκία με καινούργιους δρόμους, 
πλατείες, αεροδρόμια, λιμάνια, κτήρια, και στην ταράτσα 
κάθε κτηρίου υπήρχε ένα πανό που έγραφε για την Αμερι-

κανοτουρκική φιλία.
- Ναι; του λέει ο Αμερικάνος Πρόεδρος. Άκου να δεις και 
εγώ τι είδα…
- Τι είδες; ρωτάει ο Τούρκος πρωθυπουργός.
- Είδα την Τουρκία μοντέρνα και σύγχρονη χώρα με 
όλα αυτά που είπες και εσύ και στην κορυφή κάθε κτηρίου 
υπήρχε πανό…
- Αλήθεια; Και τι έγραφε; τον διακόπτει ο Τούρκος πρω-
θυπουργός χαρούμενος.
Και ο Αμερικάνος Πρόεδρος απαντά: 
- Δεν κατάλαβα, γιατί δεν ξέρω Ελληνικά!!!

Μας το έστειλε ο συν/φος Νίκος Βασ. Σταθόπουλος

ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΤΗΣ ΕΦΗΣ
ΑΡΓΟΣ ΧΟΡΟΣ
Έχεις σταματήσει ποτέ να κοιτάξεις τα παιδιά που παίζουν;
Ή να ακούσεις τον ήχο της βροχής που πέφτει στη γη; Ή να 
κοιτάξεις την τρελή κούρσα μιας πεταλούδας;
Ή να παρατηρήσεις τον ήλιο που χάνεται μέσα στη νύχτα;
Χαμήλωσε ταχύτητα. Μην χορεύεις τόσο γρήγορα.
Ο χρόνος είναι λίγος.
Η μουσική δεν θα διαρκέσει για πάντα.
Περνάς κάθε σου μέρα στα γρήγορα;
Όταν ρωτάς κάποιον «τι κάνεις», ακούς ποτέ σου την απά-
ντηση;
Στο τέλος της ημέρας ξαπλώνεις στο κρεβάτι σου με χιλιά-
δες σκέψεις στο μυαλό σου;
Καλά θα κάνεις να κόψεις ταχύτητα.
Μη χορεύεις τόσο γρήγορα. Ο χρόνος είναι λίγος.
Η μουσική δε θα διαρκέσει για πάντα.
Είπες ποτέ στο παιδί σου «θα το κάνουμε αύριο» χωρίς να 
προσέξεις μέσα στη βιασύνη σου την απογοήτευσή του;
Έχεις χάσει ποτέ σου έναν καλό φίλο μόνο και μόνο επειδή 
δεν έβρισκες το χρόνο να του τηλεφωνήσεις;

Καλά θα κάνεις να κόψεις ταχύτητα.
Μη χορεύεις τόσο γρήγορα.
Ο χρόνος είναι λίγος.
Η μουσική δε θα διαρκέσει για πάντα.
Όταν αγχώνεσαι και τρέχεις όλη τη μέρα
Είναι σα να έχεις ένα δώρο που δεν το άνοιξες ποτέ... Και 
που το πέταξες.
Η ζωή δεν είναι μια κούρσα ταχύτητας.
Ζήσε χαλαρά.
Άκου τη μουσική.

μας το έστειλε η συν/φος Έφη Ματθιοπούλου

ΚΡΑΤΑ ΓΕΡΟ ΚΡΑΤΑ
Μια ιστορία θα σας 
πω που γνώρισα 
ένα γέρο
εδάκρυσαν τα μάτια 
μου χωρίς να τόνε 
ξέρω.
Μια συμβουλή στον άνθρωπο γράφω προτού 
γεράσει να την διαβάζει πάντοτε να μη την 
εξεχάσει.
Όταν γεράσει ο άνθρωπος δεν τονε συμπαθού-
νε το θάνατο παρακαλούν να τον ξεφορτωθούνε.
Γι’ αυτό και κράτα γέροντα τα περιουσιακά σου
γιατί μια μέρα θα βρεθείς στο δρόμο απ’ τα 
παιδιά σου.
Ο μεγαλύτερος εχθρός γίνεται το παιδί του
κι ο φίλος ο καλύτερος είναι η σύνταξή του.
Όταν γεράσει ο άνθρωπος και δεν αυτοσυντη-
ρείται καλύτερα ο θάνατος παρά να τυραννείται.
Σε μια γωνιά τον βάζουνε τον φουκαρά τον γέρο
και για να τον κοιτάζουνε χρειάζεται συμφέρον.
Όταν γεράσει ο άνθρωπος και φύγουν τα παιδιά 
του του είναι απαραίτητο να ‘χει την συντροφιά 
του. Όταν φύγει ο ένας απ’ τους δυο ο άλλος 
είναι κουρέλι ο ένας τον σπρώχνει απ’ την μια 
κι ο άλλος δεν τον θέλει. Την συμβουλή μου 
ανάλυσα και μην την εξεχάσεις να την διαβάζεις 
πάντοτε αλλά προτού γεράσεις.
 

Αυτά συμβουλεύει ο συν/φος Θόδωρος Τρίγκας

ΡΗΤΑ
•  Ισχνές αγελάδες: Η φράση αυτή προέρχεται από 

το όνειρο του Φαραώ που ονειρεύτηκε 7 παχιές, 7 
ισχνές αγελάδες που σήμαιναν 7 περιόδους πλούτου 
και 7 φτώχειας. Το 7 έπαιζε μεγάλο ρόλο στην αρχαία 
εποχή – 7 θαύματα κλπ.

•  Αλκυονίδες Ημέρες: Η Αλκυόν, κόρη του Αιόλου που 
κυβερνούσε τους ανέμους, τιμωρήθηκε από τον Δία 
για μια ασέβειά της και την έκανε πουλί, την Αλκυόνα. 
Η Αλκυόνα καταδικάστηκε να κλωσάει τα αβγά της τον 
χειμώνα αντί την άνοιξη. Επειδή όμως τοποθετεί τα 
αβγά της στους θαλάσσιους βράχους και οι αέρηδες 
και τα κύματα παράσερναν τα αβγά, παρακάλεσε τον 
Δία να την συγχωρήσει. Αυτός την λυπήθηκε και διέ-
ταξε τον Αίολο να σταματάει τους ανέμους για περίπου 
14 ημέρες για να κλωσάει αυτή τα αβγά της.

•  Ανατολικό ζήτημα: Όταν οι Οθωμανική αυτοκρατορία 
αναγκάστηκε να αποχωρήσει από την Ευρώπη και δη-
μιουργήθηκε πρόβλημα με τα στενά και τις ασιατικές 
ακτές. Επειδή επρόκειτο για δύσκολο πρόβλημα όταν 
θέλουμε να δείξουμε ότι ένα ζήτημα είναι δύσκολο 
λέμε ότι είναι σαν το Ανατολικό.

•  Από μηχανής Θεός: Στο αρχαίο θέατρο συχνά η πλοκή 
έφτανε σε σημείο που δεν μπορούσε να δοθεί λύση, τότε 
έπρεπε να υπάρξει η επέμβαση ενός θεού. Είχαν λοιπόν 
επινοήσει την παρουσία του θεού να προκαλεί δέος κα-
θώς κατερχόταν από ψηλά ή ανέβαινε από καταπακτή αν 
ήταν θεός του Άδη. Για να γίνει αυτό μεταχειρίζονταν μια 
μηχανή, έτσι ερχόταν από μηχανής θεός.

•  Αυτή έχει τουπέ: Στα γαλλικά φούντωμα της κόμης 
επί της κεφαλής λέγεται τουπέ. Για να γίνει κανείς ευ-
γενής και να πάρει τίτλο έπρεπε να έχει και αυτή τη 
φούντα στα μαλλιά. Επειδή οι ευγενείς ήταν συνήθως 
εγωιστές και αυθάδεις συνηθίζουμε να λέμε τους 
εγωιστές ή αυθάδεις αυτοί έχουν τουπέ. 

•  Αγγαρεία: Οι αρχαίοι Πέρσες είχαν τους αγγάρους, δη-
λαδή έφιππους αγγελιοφόρους για να εξυπηρετούν το 
ταχυδρομικό σύστημα τους. Η αγγαρεία λοιπόν αυτή 
σήμαινε υποχρεωτική εργασία χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή.

•  Άγραφα: Χωριά της Ευρυτανίας που οι Τούρκοι δεν 
μπόρεσαν να τα υποδηλώσουν άρα και δεν τα περιέλα-
βαν στα φορολογικά τους βιβλία έτσι έμειναν άγραφα.

•  Αλά Μπουρνέζικα: Όταν ήρθε ο Ιμπραήμ από την Αίγυ-
πτο για να καταστείλει την επανάσταση, έφερε μαζί του 
και μερικούς οπλίτες από την φυλή Μπουρνούς του 
Σουδάν. Αυτοί μιλούσαν μια διάλεκτο ακατάληπτη που 
για τους Έλληνες ήταν πολύ δύσκολη και την ονόμα-
σαν Μπουρνέζικα.

•  Κούρνια – κούρνιασε: Οι νυχτερίδες το βράδυ κινού-
νται και την ημέρα μαζεύονται στη γωνιά τους. Εκεί 
κρεμιόνται ανάποδα στηριζόμενες στα 2 νύχια που 
υπάρχουν στην άκρη των φτερών τους. Έτσι επειδή η 
φωλιά τους λέγεται κούρνια όταν θέλουμε να δείξου-
με για κάποιον που μαζεύεται στη γωνιά ή στο κρεβάτι 
λέμε κούρνιασε.

•  Έβδομη τέχνη: Έτσι ονομάστηκε ο κινηματογράφος, 
γιατί προστέθηκε στις έξι τέχνες την Αρχιτεκτονική, 
Γλυπτική, Ζωγραφική, Μουσική, Ποίηση, Όρχηση.

•  Έμεινε στο ράφι: Παλιά στολίζαμε τα ράφια με αντίκες, 
δηλαδή αντικείμενα παλιά που δεν χρησίμευαν πια. Γι’ 
αυτό λέμε ότι η γεροντοκόρη θα μείνει στο ράφι σαν 
άχρηστο στολίδι. 

•  Ο μήνας έχει εννιά: Πριν το 1941 οι Δημόσιοι υπάλ-
ληλοι πληρώνονταν κάθε 9 του μηνός άρα την ημέρα 
εκείνη είχαν χαρές.

Του Συν/φου Απόστολου Νικολάου

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ 
ΘΟΔΩΡΟΥ

Το express του 
μεσονυκτίου

Μπαίνω από την μπάρα σιγά,
μόλις που φώτιζε η μέρα.

Τα σύννεφα του ουρανού πολλά,
μοιάζουν σκουφί Θεού.

Και αυτή, μπορεί και αυτός,
φιγούρα του express του μεσονυκτίου

έξω από το μεγαθήριο, το γυάλινο,
το κτήριο φυλακής,

με σκυμμένο το κεφάλι,
τα μάτια (γυάλινα κι αυτά)
στο δάπεδο καρφωμένα,

μου θυμίζουν ταινία.

Στο χέρι το πλαστικό ποτήρι με καφέ,
η τελευταία γουλιά.

Κι ένα τσιγάρο στο άλλο.

Βαρυποινίτης πριν μπει μέσα στο γραφείο, για να 
σφραγίσει τα χθεσινά χαρτιά που άφησε στη μέση, 

ολόιδιος! 

Μαζί και άλλοι στον κύκλο από τρελούς, 
δεν υπάρχει σωτηρία.

Γύρω, γύρω στην αίθουσα προαυλισμού.

Πλήρωσα ακριβά την ντρόγκα
που λέγεται μισθός, με ισόβια.

Αριστερόστροφα θα πάω,
τον δεσμοφύλακα θα καθαρίσω

και θα δραπετεύσω.

Ολέ στου μεγάλους ερωτικούς.
Τη σύνταξη, την ελευθερία, τον θάνατο.

Ευγενία Μεταξά  Ποιητική συλλογή «Ανά πάσα στιγμή»



ΘΕΜΑ: ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Μετά από συμφωνία με τον ΕΟΠΥΥ που αφορά τις ορθοδοντικές εργασίες που έχουν 
έγκριση πριν την ένταξη του Ταμείου μας στον ΕΟΠΥΥ, οι ασφαλισμένοι πρέπει να στεί-
λουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι 5/11/2014. 
Ο έλεγχος για έγκριση ή απόρριψη του τέλους των εργασιών θα γίνει από ελεγκτή οδοντί-
ατρο που θα στείλει ο ΕΟΠΥΥ για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις. 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ        
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΦΑΚΑΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.198 Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2014

9Ανακοινώσεις

ΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ 
ΘΕΜΑ: ΑΤΛΑΣ (Εθνικό Μητρώο Ασφάλισης - Ασφαλιστική Ικανότητα) 
Το σύστημα «ΑΤΛΑΣ», το σύγχρονο ολοκληρωμένο σύστημα της Κοινωνι-
κής Ασφάλισης που ανέπτυξε η «ΗΔΙΚΑ ΑΕ», έχει τεθεί σε εφαρμογή για 
όλους τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στο πλαίσιο εφαρμογής του 
Νόμου 4237/14 αρ. 8 παρ. 3 και της υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. 11810/179/Φ 
80353/αρ. φύλλου 1635/20-6-2014 Υπουργικής Απόφασης: 
•  Συγκροτεί το Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων, στο οποίο καταγράφο-

νται και καταχωρούνται τα στοιχεία Ασφάλισης και Ασφαλιστικής Ικα-
νότητας, τόσο των Άμεσα, όσο και των Έμμεσα Ασφαλισμένων. «

•Συγκεντρώνει την Ασφαλιστική Ιστορία ανά Ασφαλισμένο. 
•  Συγκροτεί το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων περίθαλψης και ΚΑΤΑΡΓΕΙ 

τη ΘΕΩΡΗΣΗ των ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ 
ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ, ΩΣ ΕΝΤΥΠΟ) 

•  Ψηφιοποιεί και Μηχανογραφεί όλο το Κανονιστικό Πλαίσιο της θεμελί-
ωσης και της απονομής Συντάξεων. 

Στόχος του είναι η επιτάχυνση της εξυπηρέτησης των Ασφαλισμένων, η 
εξοικονόμηση σημαντικών πόρων, η βελτιοποίηση της διαδικασίας απο-
νομής συντάξεων και η εξάλειψη της παραβατικότητας από τις πλαστές 
θεωρήσεις των Βιβλιαρίων. 
Το «ΑΤΛΑΣ» συνεπώς, καθίσταται το κεντρικό σημείο συγκέντρωσης 
όλης της πληροφορίας Ασφάλισης της χώρας, με 4 βασικά Υποσυστή-
ματα Δεδομένων. Είναι διασυνδεόμενο με τα Πληροφοριακά Συστήματα 
όλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αντλεί σε πραγματικό χρό-
νο τις μεταβολές από αυτούς και έχει διασυνδεθεί και με άλλα κεντρικά 
Πληροφοριακά Συστήματα, όπως ενδεικτικά, με το Σύστημα «Αριάδνη» 
ή το Σύστημα «Ηλεκτρονική Απόκτηση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας». Από 
τη δημοσίευση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, καταργείται η χει-
ρόγραφη θεώρηση των Βιβλιαρίων και η αποστολή ή επικόλληση αυ-
τοκόλλητης ετικέτας θεώρησης (θεώρηση, που δεν γινόταν ποτέ για το 
ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ). Με την υπηρεσία online ελέγχου της Ασφαλιστικής Ικα-
νότητας, στο ΑΤΛΑΣ θα συνδέονται ηλεκτρονικά όλοι οι Πάροχοι Υγείας 
(ΕΟΠΥΥ, Νοσοκομεία, Ιατροί, Φαρμακεία) και θα λαμβάνουν την πληρο-
φορία για τις Υπηρεσίες που οι Ασφαλισμένοι δικαιούνται, καθώς και για 
την επιβεβαίωση, της Ασφαλιστικής τους Ικανότητας. Η ΗΔΙΚΑ παρέχει 
τη δυνατότητα διασύνδεσης του Εθνικού Μητρώου Δικαιούχων περίθαλ-
ψης: α) με την ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗΣ 
ΚΑΙ β) ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ, ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Ή ΑΛΛΩΝ ΠΑΡΟ-
ΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Σημειώνεται ότι «Ενεργοί Ασφαλισμένοι», είναι οι Άμεσα 
Ασφαλισμένοι και τα Προστατευόμενα Μέλη τους, οι οποίοι έχουν κατα-
γραφεί στα Μητρώα των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και για τους 
οποίους ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΔΕΙΞΗ ΛΗΞΗΣ της Ασφάλισής τους, από το 
Φορέα που ανήκουν. 
(1) ΠΡΟΣΟΧΗ: Υπενθυμίζουμε, προς αποφυγήν τυχόν ταλαιπωρίας και 
για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των Ασφαλισμένων του Τομέα μας, 
είτε στην Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση – Παραπεμπτικό, είτε στην Εισα-
γωγή για Νοσηλεία σε Ιδιωτική Κλινική ή Κρατικό Νοσοκομείο, τόσο για 
τους ίδιους, όσο και για τα Προστατευόμενα Μέλη τους, να φροντίζουν 
εγκαίρως για την Ισχύ της Ασφαλιστικής τους Ικανότητας, (σύμφωνα με 
τις Καταστατικές Διατάξεις του Τομέα μας και την κείμενη Νομοθεσία), να 
τακτοποιούν με το Τμήμα Μητρώου, τα θέματα εκείνα, που άπτονται των 
προϋποθέσεων, για την Ασφαλιστική τους Ικανότητα, όπως: 
-  Δήλωση ονομάτων τέκνων (μετά την βάπτιση - ονοματοδοσία) στο Μη-

τρώο και σε ΚΕΠ 
- Φωτογραφίες τέκνων (μετά την συμπλήρωση των 2 ετών) 
-  Βεβαιώσεις Σπουδών τέκνων (κάθε Ακαδημαϊκό Έτος, με προσκόμιση 

έως 31/12) 
- Κάρτες Ανεργίας ΟΑΕΔ τέκνων (ανανεούμενη ανά τρίμηνο) 
- Φωτοτυπία Πτυχίου και Κάρτα Ανεργίας ΟΑΕΔ 
-  Λήξεις 6μηνου (μετά την αποχώρηση από την Τράπεζα, με υποχρεωτική 

ακύρωση του Βιβλιαρίου)
-  Αυτασφαλίσεις (20ετία, Συνταξιούχος σε Αναστολή, Γονική Άδεια Άνευ 

Αποδοχών κλπ)
-  Συνταξιοδοτήσεις από Κύριο ή Επικουρικό Φορέα (προσκόμιση Αποφά-

σεων Συνταξιοδότησης) 
-  Διαγραφές Προστατευόμενων Μελών (όταν δεν πληρούν τις απαραίτη-

τες προϋποθέσεις για την συνέχιση της ασφάλισής τους) 
-  Ασφάλιση πρώην Υπαλλήλων (Επιδοτούμενοι ή Μακροχρόνια Άνεργοι) 
καθώς επίσης και να επισκεφθούν το site taapt.gr και να ενημερωθούν σχε-
τικά από τις Έκτακτες Ανακοινώσεις (αντλώντας χρήσιμες πληροφορίες): 
• Ανακοίνωση Νο.178: Ισχύς Βιβλιαρίου Ασθενείας
•  Ανακοίνωση Νο.179: Ασφαλιστική Ικανότητα - Ισχύς Βιβλιαρίου - 

Εγκύκλιος ΕΟΠΥΥ 
• Ανακοίνωση Νο.181: Βιβλιάριο Ασθενείας – Απασφάλιση Τέκνων
• Ανακοίνωση Νο.182: Ασφαλιστική Ικανότητα Πρώην Υπαλλήλων
• Ανακοίνωση ΕΟΠΥΥ (4-9-2013) – Επιστολή ΕΟΠΥΥ (29-1-2013) 
Συνιστούμε, να τις έχετε μαζί με το Βιβλιάριο σας, προς επίδειξη, σε τυ-
χόν πρόβλημα που παρουσιαστεί. 
• Ανακοίνωση για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση 
• Οριστική ή Προσωρινή Διακοπή Εργασίας στην Τράπεζα
• Ανακοίνωση Νο.192: Κατάργηση Επικυρώσεων
• Υποβολή Δικαιολογητικών Αιτημάτων στο Τμήμα Μητρώου
• Πίνακες με Περιφερειακές Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ (ΠΕ.ΔΙ)
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στο κάτω αριστερό μέρος της ηλε-
κτρονικής σελίδας, στο Ενημερωτικό Φυλλάδιο, που βρίσκονται χρήσι-
μες πληροφορίες σχετικά με το Τμήμα Μητρώου, για Ασφαλίσεις Τέκνων 
– Συζύγων – Γονέων, Έκδοση Ιδιαίτερου Βιβλιαρίου Φοιτητών σε άλλη 
πόλη, Υποχρεώσεις τέκνων άνω των 18 έως 26 ετών, Αυτασφαλίσεις. 
(2) ΠΡΟΣΟΧΗ: Η Ηλεκτρονική διαδικασία για την έκδοση Συνταγής ή Πα-
ραπεμπτικού, απαιτεί την επίδειξη του Βιβλιαρίου Ασθενείας, το ΑΜΚΑ 
του εξεταζόμενου, το οποίο πληκτρολογώντας το ο Ιατρός «φέρνει» και 
τα υπόλοιπα στοιχεία του Ασφαλισμένου (Επώνυμο – Όνομα – Α.Μ. Τα-
μείου – Ασφαλιστικό Φορέα). 
Σε περίπτωση που ο Αριθμός Μητρώου και ο Ασφαλιστικός Φορέας δεν 
είναι οι σωστοί, (επειδή πιθανόν εμφανίζει άλλον Φορέα ή τον προηγού-
μενο Ασφαλιστικό Φορέα) ή σε περίπτωση που το σύστημα εμφανίζει 
ηλεκτρονικά τα σωστά στοιχεία του Ασφαλισμένου αλλά παράλληλα 
την ένδειξη ΛΗΞΗ ή ΜΗ ΕΥΡΕΣΗ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, 
η εφαρμογή είναι ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ, ο οποίος, εφόσον 
ελέγξει το Βιβλιάριο σας, το οποίο και είναι σε Ισχύ, εφόσον δεν φέρει 
την ειδική σφραγίδα ΑΚΥΡΟΝ, (εφόσον πληρούνται όλες οι προϋποθέ-
σεις Ασφαλιστικής Ικανότητας, με την Ποινική και Αστική ευθύνη, για 
τυχόν παράνομη χρήση του Βιβλιαρίου, να βαρύνει τον Ασφαλισμένο), 
προσπερνά το εμφανιζόμενο μήνυμα, πατώντας ΟΚ, ΔΥΝΑΤΑΙ ΔΕ ΝΑ ΔΙ-
ΟΡΘΩΣΕΙ και τον Αριθμό Μητρώου και τον Ασφαλιστικό Φορέα, προχω-
ρώντας σε αλλαγή, επιλέγοντας, επί της Ηλεκτρονικής Εφαρμογής, την 
«ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ». 

Η επιλογή του Ασφαλιστικού Φορέα, που πρέπει να κάνει ο Ιατρός, από 
το ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ, είναι: «ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ». 
Οι ασφαλισμένοι πρέπει φεύγοντας από τον Ιατρό, να ελέγχουν ότι, ΟΛΑ 
ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΑ. 
(3) ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περιπτώσεις Νοσηλείας σε Συμβεβλημένες Ιδιωτι-
κές Κλινικές, που τυχόν, δεν κάνουν χρήση της αυτόματης ενημέρωσης 
μέσω ΕΟΠΥΥ, οι Κλινικές, εκτός από την επίδειξη του Βιβλιαρίου το 
οποίο και είναι σε Ισχύ, εφόσον δεν φέρει την ειδική σφραγίδα ΑΚΥΡΟΝ, 
(σχετική υπ΄αρ.πρωτ.4585/29-1-2013 επιστολή του ΕΟΠΥΥ, προς 
όλους τους Παρόχους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης 
και τους Πιστοποιημένους Ιατρούς), ζητούν με email, την επιβεβαίωση 
της Ισχύος της Ασφάλισης του Νοσηλευομένου, στο email του Τμήματος 
Μητρώου taapt.ag@tayteko.gr. 
Για τις περιπτώσεις εκείνες των λίγων Κλινικών, που δεν εξυπηρετούνται 
μέσω email, θα απευθύνεστε στο Τμήμα Μητρώου, για την έκδοση σχετι-
κής Βεβαίωσης Ισχύος του Βιβλιαρίου – Ασφάλισής σας ή για την τοπο-
θέτηση Ειδικής Σφραγίδας, επί της Βεβαίωσης Εισαγωγής στην Κλινική. 
(4) ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περιπτώσεις Νοσηλείας σε Κρατικά Νοσοκομεία, που 
τυχόν, δεν κάνουν χρήση της αυτόματης ενημέρωσης μέσω ΕΟΠΥΥ, οι 
ασφαλισμένοι θα εξυπηρετούνται με την επίδειξη του Βιβλιαρίου τους, το 
οποίο και είναι σε Ισχύ, εφόσον δεν φέρει την ειδική σφραγίδα ΑΚΥΡΟΝ, 
(σχετική υπ΄αρ.πρωτ.4585/29-1-2013 επιστολή του ΕΟΠΥΥ, προς 
όλους τους Παρόχους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περίθαλψης 
και τους Πιστοποιημένους Ιατρούς). Σε περίπτωση μη εξυπηρέτησής 
τους, ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ, η επιβεβαίωση μέσω email taapt.ag@
tayteko.gr ή μέσω fax (210-3605545) από το Τμήμα Μητρώου, με το 
Γραφείο Κίνησης 
Ασθενών ή με το Λογιστήριο του Νοσοκομείου ή με έκδοση σχετικής 
Βεβαίωσης Ισχύος του Βιβλιαρίου – Ασφάλισής τους ή με τοποθέτηση 
Ειδικής Σφραγίδας, επί της Βεβαίωσης Εισαγωγής. 
(5) ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που το σύστημα δεν εμφανίζει ηλεκτρονικά 
σωστά τα στοιχεία του Ασφαλισμένου ή εμφανίζει την ένδειξη ΛΗΞΗ ή 
ΜΗ ΕΥΡΕΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ, είτε για την Ηλεκτρονι-
κή Συνταγογράφηση – Παραπεμπτικό, είτε για την εισαγωγή σε Ιδιωτική 
Κλινική ή Κρατικό Νοσοκομείο, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμή-
μα Μητρώου, για την συμπλήρωση πιθανών στοιχείων που είναι ελλιπή, 
έστω και αν εξυπηρετηθείτε, σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες μας. 
Οι τυχόν μεταβολές προσωπικών στοιχείων, όπως αλλαγή ΕΠΩΝΥΜΟΥ 
ή ΟΝΟΜΑΤΟΣ, εκτός από το Τμήμα Μητρώου, πρέπει να δηλώνονται και 
σε ΚΕΠ, για την μεταβολή τους στο ΑΜΚΑ. 
Για κάθε συναλλαγή σας, με το Τμήμα Μητρώου του Τομέα (Χαριλάου 
Τρικούπη 6-10, 2ος όροφος 08.00 – 14.00), την αποστολή αιτημάτων 
ή δικαιολογητικών (από την Αττική ή από την Περιφέρεια) ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το ΑΜΚΑ, του Άμεσου και του Έμμεσου Μέλους. 
Τα νεογέννητα προς ασφάλιση τέκνα, ασφαλίζονται, μόνον εφόσον τους 
έχει εκδοθεί ΑΜΚΑ (από τα ΚΕΠ). 
Για διευκρινίσεις ή προβλήματα που τυχόν παρουσιαστούν, επικοινωνήστε με το 
Τμήμα Μητρώου τηλ:210-3606283, fax: 210-3605545 (Κο Ιωάννη Ντίνο, κα 
Μαρία Φάκη) και στο email: taapt.ag@tayteko.gr στέλνοντας το ερώτημά σας, 
σταθερό και κινητό τηλέφωνο, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας. 

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ        Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΦΑΚΑΚΗΣ                                         ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΜΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΟΥ ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων των Τραπεζών – Μελών, σας κοινοποι-
ούμε στοιχεία του Τμήματος Μητρώου του Τομέα, το οποίο λειτουργεί καθημερινά για το 
κοινό 08.00 – 14.00. Προϊστάμενος Τμήματος Μητρώου: κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΤΙΝΟΣ
Αναπλ. Προϊσταμένη Τμήματος Μητρώου: κα. ΜΑΡΙΑ ΦΑΚΗ
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-3606283, 210-3623275, 210-3605545 (FAX)
Email Τμήματος Μητρώου: taapt.ag@tayteko.gr 
Αυτό το email χρησιμοποιείται για οποιαδήποτε απορία, αίτημα ασφαλισμένου ή αποστο-
λή πάσης φύσεως δικαιολογητικού αρμοδιότητας Τμήματος Μητρώου – Ασφαλίσεων, συ-
μπληρώνοντας Ονοματεπώνυμο, Τράπεζα, ΑΜΚΑ, Α.Μ του Ταμείου (αυτό που αναγράφε-
ται στο Βιβλιάριο Ασθενείας) και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας - σταθερό και κινητό - του 
ενδιαφερόμενου, προκειμένου να επικοινωνήσει  το Τμήμα μαζί του.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΚΩΤΗΣ

ΤΑΑΠΤΓΑΕ – ΤΑΥΤΕΚΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.199 Αθήνα, 15 Οκτωβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.196                                                             Αθήνα, 8 Αυγούστου 2014

Εκλογές ΟΣΤΟΕ
Πραγματοποιήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου η Ετήσια Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση 
της Ομοσπονδίας στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ, οπότε και αποφασίστηκε η αναβολή της 

Συνέλευσης για την 11η Νοεμβρίου 2014.
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Εκδρομές που θα γίνουν

ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Ο Δ. Θεοτοκόπουλος μεταξύ Βενετίας και Ρώμης

21/11/2014 - 01/03/2015, Κτήριο Οδού Πειραιώς, 
Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου
Εισιτήριο
Περιοδικές εκθέσεις: € 4 έως € 6
Ενιαίο εισιτήριο: Έκπτωση 20% επί του συνολικού κόστους 
των εισιτηρίων όλων των εκθέσεων κατά την ημέρα επίσκεψης.
Μειωμένο (άνω των 65 ετών)
Περιοδικές εκθέσεις: € 2 έως € 3
Ενιαίο εισιτήριο: Έκπτωση 20% επί του συνολικού κόστους 
των εισιτηρίων όλων των εκθέσεων κατά την ημέρα επίσκεψης
 

Ο φιλικός κύκλος του Γκρέκο στο Τολέδο

13/11/2014 - 01/05/2015, Κεντρικό κτήριο, 
Κουμπάρη 1 & Βασ. Σοφίας
Εισιτήριο
Γενική είσοδος: € 7 Περιοδική έκθεση: € 5 
Μειωμένο (άνω των 65 ετών)
Γενική είσοδος: € 5 Περιοδική έκθεση: € 3 
Ελεύθερη είσοδος (μόνιμη έκθεση): Κάθε Πέμπτη εκτός 
οργανωμένων ομάδων και την Ημέρα των Μουσείων 
(18 Μαΐου )

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 12 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Περιλαμβάνονται: Μετακίνηση και διαμονή σε δίκλινο 
δωμάτιο στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ στο ξενοδοχείο EUROPA με 
ημιδιατροφή.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
Ξενοδοχείο 4 αστέρων με ημιδιατροφή

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 3 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ BERLIN BERLIN 4*
Κεντρικό στο Βερολίνο με μπουφέ πρωινό καθημερινά

ΚΑΣΤΟΡΙΑ - ΠΡΕΣΠΕΣ - ΦΛΩΡΙΝΑ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΣΑΝΤΑΝΣΚΙ – ΜΟΝΗ ΡΙΛΛΑΣ – ΣΟΦΙΑ – ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗ

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ ΣΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

(ΔΡΕΣΔΗ-ΕΡΦΟΥΡΤΗ-ΒΑΪΜΑΡΗ-ΛΕΙΨΙΑ)

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ:  € 165
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ: +€ 45  

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ:  € 250
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ: +€100  

ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ:  €525+ΦΟΡΟΙ 155
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ: +€120  

4 ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

5ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ - ΟΔΙΚΩΣ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Προκαταβολή:   €65
1η μηνιαία δόση:  €50
2η μηνιαία δόση: €50
Σύνολο                                        €  165

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Προκαταβολή:  €70
1η μηνιαία δόση:  €60
2η μηνιαία δόση: €60
3η μηνιαία δόση: €60
Σύνολο                                           €250

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με το κλείσιμο των θέσεων   €280
10 ημέρες πριν την αναχ  €100
1η μηνιαία δόση:  €75
2η μηνιαία δόση: €75
3η μηνιαία δόση: €75
4η μηνιαία δόση: €75
Μαζί με τους φόρους αερ.                     €680

Δηλώσεις συμμετοχής στα γραφεία του Συλλόγου μας: 
τηλ. 210 3604327, 210 3606071, κιν. 6944251595

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 10 Δεκεμβρίου στο συνάδελφο Αντ. Οικονομόπουλο:
τηλ. 210 3604327, 210 3606071, κιν. 6944251595

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 10 Δεκεμβρίου στο συνάδελφο Αντ. Οικονομόπουλο:
τηλ. 210 3604327, 210 3606071, κιν. 6944251595

Εκδρομή του Συλλόγου μας που έγινε

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου ημε-

ρήσια εκδρομή στην Κύμη Ευβοίας με τη συμμετοχή 

πολλών συναδέλφων 

Μουσείο Μπενάκη

5ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ - AEΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Άννα Τσαλουκίδου 
Ένα πισωγύρισμα στο χρόνο, που δεν αμβλύνει ούτε 

τα ωραία, ούτε τα άσχημα στο πέρασμά του, αλλά 

αντίθετα τα οξύνει και μάλιστα σε τέτοιο κάθε φορά 

βαθμό, που η τρύπα στον τοίχο του χρόνου να κρίνεται 

αναγκαία και να γίνεται ακόμα πιο μεγάλη, εκεί στην 

οδό Παπαμάρκου και στον αριθμό 9…

Ευγενία Μεταξά 
«Ανά πάσα στιγμή»

ποιητική συλλογή

κυκλοφορεί από τις 
εκδόσεις Άπαρσις

ΒΙΒΛΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Πολιτιστική επιτροπή του Συλλόγου
Μετά την τελευταία απόφαση του ΔΣ, για την δημιουργία επιτροπής 
εκδηλώσεων του συλλόγου μας, το υπεύθυνο γι’ αυτήν μέλος του ΔΣ 
Οδυσσέας Ρομπάκης, καλεί όποιον έχει σοβαρή εμπειρία σε πολιτιστικά – 

μορφωτικά θέματα και ενδιαφέρεται για την συμμετοχή του/της σε αυτήν, 
να επικοινωνήσει στα τηλέφωνα 210 3604327, 210 3606071 ή στο 
φαξ: 210 3606347 ή στο e-mail: ssalpha8@otenet.gr
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Η διατροφή των 4 χρωμάτων που απογειώνει  
τους δείκτες υγείας! 

Τι να μην κάνω πριν τις μικροβιολογικές εξετάσεις!

Κάθε χρώμα στη διατροφή μας κρύβει και ένα πολύτιμο μυστικό 
υγείας. Ξέρουμε ότι τα πορτοκαλοκίτρινα προϊόντα περιέχουν υψη-
λές ποσότητες βιταμίνης C, άρα κάνουν καλό στο ανοσοποιητικό 
μας σύστημα. Υπάρχουν όμως και άλλα 3 διατροφικά χρώματα 
που εκτοξεύουν τους δείκτες υγείας.
ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ
Τα κόκκινα φρούτα και λαχανικά χαρακτηρίζονται από έντονη 
αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση, ιδιότητες που οφεί-
λονται κυρίως στην αυξημένη τους περιεκτικότητα σε λυκοπένιο, 
ανθοκυανίνες και βιταμίνη C. Έτσι, συμβάλλουν στην προστασία 
από διάφορες μορφές καρκίνου όπως αυτόν του προστάτη, ενώ 
σε συνδυασμό και με την αυξημένη περιεκτικότητά τους σε κάλιο 
ρυθμίζουν την αρτηριακή πίεση και βοηθούν στη λειτουργία της 
καρδιάς μας. 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΚΙΤΡΙΝΑ ΓΙΑ ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΕΟΤΗΤΑ
Τα πορτοκαλοκίτρινα φρούτα και λαχανικά οφείλουν το χρώ-
μα τους στα φλαβονοειδή αλλά κυρίως στα καροτενοειδή και 
συγκεκριμένα στο α- και β- καροτένιο. Τα φλαβονοειδή έχουν 
αντιφλεγμονώδεις, αντισταμινικές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες 
προστατεύοντάς μας από διάφορες μορφές καρκίνου, από νευρο-
εκφυλιστικές ασθένειες όπως αυτή της νόσου Alzheimer και προ-
λαμβάνοντας τη διαδικασία της γήρανσης. Τα καροτενοειδή δε, με-
τατρέπονται στον οργανισμό μας στην ενεργή μορφή της βιταμίνης 
Α και μας είναι απαραίτητα τόσο λόγω της συμμετοχής τους στην 
παραγωγή ορμονών και στη λειτουργία της όρασης, αλλά κυρίως 
λόγω της αντιοξειδωτικής τους προστασίας και της συμβολής τους 
στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος. 
ΠΡΑΣΙΝΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ
Τα πράσινα φρούτα και λαχανικά παίρνουν το χρώμα τους κυρίως 
από τη χλωροφύλλη και από ενώσεις που λέγονται γλυκοσινο-
λικές, ενώ τα πρασινοκίτρινα από τα καροτενοειδή λουτεΐνη και 

ζεαξανθίνη. Οι γλυκοσινολικές ενώσεις συμβάλλουν κυρίως στην 
προστασία από διάφορους τύπους καρκίνου, ενώ η λουτεΐνη και 
ζεαξανθίνη πέραν της αντιοξειδωτικής και αντιφλεγμονώδους 
συμβολής τους, ως καροτενοειδή, σχετίζονται και με μειωμένο 
κίνδυνο οφθαλμολογικών παθήσεων όπως ο καταρράκτης και ο 
εκφυλισμός της ωχράς κηλίδας. Να θυμάστε ακόμα, ότι τα πράσινα 
φρούτα και λαχανικά έχουν αυξημένη περιεκτικότητα σε βιταμίνες 
του συμπλέγματος Β, σίδηρο και φολικό οξύ κάτι που καθιστά την 
πρόσληψή τους απαραίτητη από χορτοφάγους και εγκυμονούσες.
ΜΠΛΕ – ΜΩΒ ΤΟΥ ΜΥΑΛΟΥ
Τα σκούρα μπλε – μωβ φρούτα και λαχανικά έχουν εξαιρετικά 
αυξημένη περιεκτικότητα σε ανθοκυανίνες, οι οποίες ως ισχυρά 
αντιοξειδωτικά προστατεύουν τον οργανισμό από κυτταρικές βλά-
βες καθυστερώντας τη γήρανση και «καταστέλλοντας» τον καρκί-
νο. Από την άλλη μεριά, η βιταμίνη C, τα καροτενοειδή, οι φυτικές 
ίνες αλλά και άλλα συστατικά που περιέχονται σε αυτά ενισχύουν 
τη λειτουργία του εγκεφάλου και ιδιαίτερα της μνήμης γι’ αυτό και 
χαρακτηρίζονται και ως τα “brainpower” του οργανισμού μας. 

Πηγή: nutrimed.gr

Η ώρα έφτασε...Σε λιγότερο από ένα 24ωρο έχετε ραντεβού 

με τον μικροβιολόγο σας για να κάνετε αιματολογικές εξετά-

σεις. Διάφορα διλήμματα σας βασανίζουν αφού δεν ξέρετε 

τι πρέπει να φάτε πριν κάνετε τις εξετάσεις για την χοληστε-

ρίνη, ή το σάκχαρο, αν μπορείτε να έχετε ερωτικές συνευ-

ρέσεις, πριν το τεστ ΠΑΠ αλλά ακόμη και αν επιτρέπεται να 

πάρετε τα χάπια για το θυρεοειδή σας πριν την αιματολογική 

που θα δείξει τα επίπεδα θυροξίνης στο αίμα σας.

Μέτρηση χοληστερίνης και τριγλυκεριδιών
Η κατάλληλη προετοιμασία του ασθενούς αλλά και οι συνθή-

κες αιμοληψίας αποτελούν τους κύριους παράγοντες για τις 

αξιόπιστες εξετάσεις και τις σωστές απαντήσεις επισημαίνει ο 

Παναγιώτης Αποστολακόπουλος, Βιοπαθολόγος – Μικροβιο-

λόγος. Και συνεχίζει επισημαίνοντας ότι νηστεία, 12-14 ώρες, 

προ της αιμοληψίας είναι απαραίτητη για τον προσδιορισμό 

των τριγλυκεριδίων, της ΗDL-χοληστερόλης ενώ δεν επηρεά-

ζει σημαντικά τα επίπεδα της ολικής χοληστερόλης. 

Αξιοσημείωτο είναι ότι η παρατεταμένη νηστεία ή δίαιτα θα 

αλλοιώσει επίσης τα αποτελέσματα. 

Ο Βιοπαθολόγος – Μικροβιολόγος διευκρινίζει σε όσους θα 

κάνουν μικροβιολογικές εξετάσεις πως:

•  Τα λιπίδια και οι λιποπρωτεΐνες προσδιορίζονται μόνο όταν 

το άτομο βρίσκεται υπό σταθερή μεταβολική κατάσταση.

•  Όχι αλλαγή στη δίαιτα και διατήρηση σταθερού σωματικού 

βάρους τουλάχιστον για δύο εβδομάδες προ της αιμοληψίας.

•  Αποφυγή έντονης μυϊκής εργασίας κατά τις τελευταίες 24 

ώρες προ της αιμοληψίας.

•  Μόνο η χοληστερόλη μπορεί να μετρηθεί χωρίς να προη-

γηθεί νηστεία.

•  Για τον προσδιορισμό των τριγλυκεριδίων πρέπει απαραι-

τήτως να προηγηθεί νηστεία 12-14 ωρών.

•  Ο ασθενής πρέπει να παραμείνει στην καθιστική θέση, ήρε-

μος, τουλάχιστον για 5 λεπτά πριν από την αιμοληψία.

Από την άλλη πλευρά για την αξιολόγηση των αποτελεσμά-

των θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

• Ο τρόπος ζωής και οι προσωπικές συνήθειες του ασθενούς.

•  Κάθε κλινική ή παθολογική κατάσταση που μεταβάλλει το 

μεταβολισμό των λιποπρωτεϊνών.

• Η τυχόν λήψη φαρμάκων.

• Η προετοιμασία του ασθενούς.

• Οι συνθήκες αιμοληψίας.

Για την οριστική τεκμηρίωση της τιμής θα πρέπει να γίνουν επανει-

λημμένες μετρήσεις μέσα σε διάστημα 2 μηνών και με απόσταση 

τουλάχιστον μιας εβδομάδας η μία από την άλλη διατηρώντας τις 

ίδιες συνθήκες, εκτός και αν υπάρξει διάφορη ιατρική απόφαση.

Να πάρω τα χάπια μου για το θυρεοειδή ή όχι; 
Σύμφωνα με τον κ. Αποστολακόπουλο οι ενδοκρινολόγοι 

συνήθως συνιστούν στους ασθενείς τους να μην πάρουν 

θυροξίνη το πρωί των εξετάσεων, αλλά αμέσως μετά καθώς 

η λήψη της θα μπορούσε να επηρεάσει το αποτέλεσμα. 

Σεξ πριν το τεστ ΠΑΠ
Ο κ. Αποστολακόπουλος επισημαίνει ότι για πιο αξιόπιστα απο-

τελέσματα καλό είναι να αποφεύγεται η σεξουαλική επαφή 2-3 

ημέρες πριν από τη διεξαγωγή του τεστ Παπανικολάου. 

Να είμαι νηστικός όταν κάνω εξετάσεις για το σάκχαρό μου; 

Για την εξέταση του σακχάρου συνιστάται να είστε νηστικοί για 

τουλάχιστον 8 ώρες τονίζει ο κ. Αποστολακόπουλος. Συνεπώς, 

καλό είναι να κάνετε την εξέταση το πρωί, φροντίζοντας να έχετε 

φάει το προηγούμενο βράδυ μέχρι τις 22.00 ό,τι συνηθίζετε. 

Παναγιώτης Γρ. Αποστολακόπουλος
Βιοπαθολόγος – Μικροβιολόγος

www.apostolakopoulos.gr

ΓΡΙΠΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΙΠΙ-
ΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

Οι «άρρωστες» σχέσεις 
αρρωσταίνουν την καρδιά 

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΕ 
ΠΟΙΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΑΤΟΜΩΝ;
(Απόσπασμα από σχετικό άρθρο)
Συνιστάται να γίνεται ο εμβολιασμός στις αρχές του 
φθινοπώρου (αρχές Οκτωβρίου έως μέσα Νοεμ-
βρίου) ώστε το άτομο να είναι ανοσοποιημένο την 
εποχή της έξαρσης της νόσου (δηλ. το χειμώνα). Η 
ανοσία που αφήνει το εμβόλιο εξασθενεί μετά από 
6 μήνες περίπου γι’ αυτό και ο εμβολιασμός είναι 
απαραίτητος κάθε χρόνο, μιας και οι ιοί της γρίπης 
αλλάζουν συνεχώς.
Απαραίτητος είναι ο εμβολιασμός σε άτομα ηλικίας 
60 ετών και άνω, σε πάσχοντες από χρόνια νοσή-
ματα του αναπνευστικού και του καρδιοαγγειακού 
συστήματος, αιμοσφαιρινοπάθειες, σακχαροδιαβη-
τικούς, νεφροπαθείς, τροφίμους γηροκομείων και 
σε όσους διαμένουν σε συνθήκες ομαδικής διαβί-
ωσης και ανοσοκατασταλμένους.
Επειδή το εμβόλιο περιέχει νεκρούς ιούς γρίπης ή 
τμήματα του ιού, για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει κίν-
δυνος να προκαλέσει τη νόσο.
Το εμβόλιο δεν πρέπει να γίνεται κατά τη διάρκεια 
εμπύρετων νοσημάτων, σε άτομα με υπερευαι-
σθησία στα συστατικά του εμβολίου, σε άτομα που 
έχουν εκδηλώσει αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις σε 
αβγά (εξαιρούνται μόνο τα άτομα με βαριά χρόνια 
πνευμονοπάθεια στα οποία το εμβόλιο θα γίνει μετά 
από απευαισθητοποίηση).

ΑΓΝΗ Σ. ΚΑΚΑΒΕΤΣΗ MD, 
Msc ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Ένας δυστυχισμένος γάμος ή μια δυστυχισμένη 
σχέση μπορεί να «αρρωστήσει» την καρδιά σας 
στην κυριολεξία, αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνι-
σης καρδιακής προσβολής.
Ερευνητές υποστηρίζουν ότι υπάρχουν «αυξανόμε-
νες ενδείξεις», ότι οι ερωτικές μας σχέσεις μπορεί 
να έχουν δραματικές επιδράσεις στην υγεία μας.
Μια πρόσφατη έρευνα δείχνει, ότι όσοι βρίσκονται 
μέσα σε ένα δυστυχισμένο γάμο έχουν πιο σκληρές 
αρτηρίες και διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφά-
νισης καρδιακών ασθενειών.
«Ολοένα και περισσότερα στοιχεία δείχνουν ότι η 
ποιότητα και τα πρότυπα των κοινωνικών σχέσε-
ων ενός ατόμου μπορεί να συνδέονται με ποικίλες 
εκβάσεις της υγείας, συμπεριλαμβανομένων των 
καρδιακών παθήσεων» ανέφερε στη Daily Mail ο 
επικεφαλής της έρευνας, Dr Thomas Kamarck από 
το πανεπιστήμιο του Πίτσμπουργκ.
«Η συμβολή της μελέτης αυτής είναι ότι καταδει-
κνύει πως αυτά τα είδη των συνδέσεων μπορούν να 
παρατηρηθούν ακόμη και κατά τις πρώτες φάσεις 
ανάπτυξης της πλάκας στις αρτηρίες και πως οι πα-
ρατηρήσεις αυτές μπορεί να σχετίζονται όχι μόνο με 
τον τρόπο που αξιολογούμε τις σχέσεις μας γενικά, 
αλλά και με την ποιότητα των συγκεκριμένων κοι-
νωνικών αλληλεπιδράσεών μας με τους εταίρους 
μας, καθώς ξεδιπλώνονται κατά τη διάρκεια της κα-
θημερινής μας ζωής» πρόσθεσε ο καθηγητής.
Οι ερευνητές αναφέρουν ότι το στρες που προκαλεί 
στον οργανισμό μια κακή σχέση παίζει πολύ σημα-
ντικό ρόλο στην υγεία του οργανισμού.
Τα συμπεράσματα της έρευνας δημοσιεύτηκαν στο 
Psychosomatic Medicine.

πηγή: newsbeast.gr

Μουσείο Μπενάκη
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ

ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑξΙΟΥΧΩΝ
ALPHA BANK

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, 
106 79, ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 210 3604327
210 3606071

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

www.ssalpha.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK

EΚΔΟΤΗΣ: 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΒΟΥΤΥΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ:

ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΡΟΜΠΑΚΗΣ 

ΕΛΕΝΗ ΜΩΡΑΐΤΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:

ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΙμΕΛΕΙα ΕΚΔΟΣΗΣ: 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΡΣΑ

Kοινωνικό βήμα

Νέα μέλη του Συλλόγου μας

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014
1. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 
1. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ   ΧΡΗΣΤΟΣ
2. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
     (ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ)

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014
1. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ
2. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3. ΜΑΣΤΡΟΜΑΝΩΛΗ  ΕΥΓΕΝΙΑ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014
1. ΑΛΙΚΑΡΗΣ   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

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

Λεξικό με... σμυρναίικη καταγωγή
Καθημερινά χρησιμοποιούμε πολλές δε-
κάδες λέξεις οι οποίες είναι τουρκικές και 
έχουν παρεισφρύσει στη γλώσσα μας χω-
ρίς να γνωρίζουμε την προέλευσή τους 
και την αντίστοιχη ελληνική έννοια. Σε 
αλφαβητική σειρά, μερικές από τις τουρ-
κικές λέξεις που χρησιμοποιούμε συχνό-
τερα: • ΑΛΑΝΙ (αλήτης), ΑΛΑΝΑ (ανοιχτός 
χώρος), ΑΓΑΣ (δεσποτικός - αυταρχικός), 
ΑΓΙΑΖΙ (πρωινό ή νυχτερινό κρύο)
• ΓΙΑΟΥΡΤΙ (πηγμένο γάλα), ΓΛΕΝΤΙ 
(διασκέδαση), ΓΙΛΕΚΟ (περιθωράκιον), 
ΓΙΑΠΙ (οικοδομή), ΓΙΑΚΑΣ (περιλαίμιο), 
ΓΙΑΡΜΑΣ (ροδάκινο), ΓΙΝΑΤΙ (πείσμα), 
ΓΙΟΥΡΟΥΣΙ (επίθεση), ΓΚΕΜΙ (χαλινάρι), 
ΓΟΥΡΙ (τύχη), ΓΡΟΥΣΟΥΖΗΣ (κακότυ-
χος), ΓΚΑΪΝΤΑ (άσκαυλος)
• ΔΕΡΒΕΝΙ (κλεισούρα)
• ΕΡΓΕΝΗΣ (άγαμος)
• ΖΑΜΑΝΙΑ (μεγάλο χρονικό διάστημα), 
ΖΑΡΖΑΒΑΤΙΚΑ (λαχανικά), ΖΟΡΙ (δυσκο-
λία), ΖΟΥΜΠΟΥΛΙ (υάκινθος)
• ΚΑΪΚΙ (βάρκα), ΚΑΒΟΥΚΙ (καύκαλο), 
ΚΑΒΟΥΡΔΙΖΩ (φρυγανίζω - ξεροψήνω), 
ΚΑΖΑΝΙ (λέβητας), ΚΑΣΜΑΣ (αξίνα - 
σκαπάνη), ΚΑΛΕΜΙ (γραφίδα), ΚΑΛΟΥΠΙ 
(μήτρα - πρότυπο), ΚΑΒΓΑΣ (φιλονικία), 
ΚΕΦΙ (ευδιαθεσία), ΚΑΛΠΙΚΟΣ (κίβδη-
λος), ΚΑΠΑΚΙ (σκέπασμα - κάλυμμα), 
ΚΑΡΑΟΥΛΙ (φρουρά - σκοπιά), ΚΑΡ-
ΠΟΥΖΙ (υδροπέπων), ΚΟΥΒΑΣ (κάδος 
- αγγείο), ΚΑΤΣΙΚΑ (ερίφι - γίδα), ΚΕΛΕ-
ΠΟΥΡΙ (ανέλπιστο εύρημα), ΚΙΜΑΣ (ψι-
λοκομμένο κρέας), ΚΙΟΣΚΙ (περίπτερο), 
ΚΟΛΑΪ (ευκολία - άνεση), ΚΟΛΑΟΥΖΟΣ 

(οδηγός), ΚΟΠΙΤΣΑ (πόρπη), ΚΟΤΖΑΜ 
(τεράστιος - πελώριος), ΚΟΤΣΑΝΙ (μί-
σχος), ΚΑΦΑΣΙ (κιβώτιο), ΚΟΤΣΙ (αστρά-
γαλος), ΚΟΥΒΑΡΝΤΑΣ (γενναιόδωρος 
- ανοιχτοχέρης), ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ (δοχείο 
χρημάτων), ΚΟΥΣΟΥΡΙ (ελάττωμα - 
μειονέκτημα), ΚΟΥΤΟΥΡΟΥ (ασύνετα - 
απερίσκεπτα)
• ΛΑΓΟΥΜΙ (υπόνομος - οχετός), ΛΑΠΑΣ 
(χυλός), ΛΕΒΕΝΤΗΣ (ανδρείος - ευστα-
λής), ΛΕΚΕΣ (κηλίδα), ΛΕΛΕΚΙ (πελαρ-
γός), ΛΟΥΚΙ (υδροσωλήνας)
•ΜΑΓΙΑ (προζύμη - ζυθοζύμη), ΜΑΓΚΑ-
ΛΙ (πύραυνο), ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ (έρημος), 
ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ (πετροσέλινο - μακεδονίσι), 
ΜΕΛΤΕΜΙ (άνεμος ετησίας), ΜΑΝΑΒΗΣ 
(οπωροπώλης), ΜΠΑΚΑΛΗΣ (παντοπώ-
λης), ΜΑΝΤΖΟΥΝΙ (φάρμακο), ΜΑΟΥΝΑ 
(φορτηγίδα), ΜΑΡΑΖΙ (φθίση), ΜΑΡΑΦΕΤΙ 
(μικρό εργαλείο), ΜΑΣΟΥΡΙ (μικρό ξύλο), 
ΜΑΧΑΛΑΣ (συνοικία), ΜΕΖΕΣ (ορεκτι-
κά), ΜΕΝΤΕΣΕΣ (στρόφιγγα), ΜΕΝΕΞΕΣ 
(εύοσμο λουλούδι), ΜΕΡΑΚΙ (πόθος), ΜΕ-
ΡΕΜΕΤΙ (επισκευή - επιδιόρθωση), ΜΟΥ-
ΣΑΜΑΣ (κερωμένο - αδιάβροχο ύφασμα), 
ΜΟΥΣΑΦΙΡΗΣ (φιλοξενούμενος - επισκέ-
πτης), ΜΠΑΓΙΑΤΙΚΟ (μη νωπό), ΜΠΑΪΡΑΚΙ 
(σημαία), ΜΠΑΓΛΑΡΩΝΩ (δένω - φυλα-
κίζω), ΜΠΑΛΤΑΣ (πελέκι), ΜΠΑΜΙΑ (ιβί-
σκος ο εδώδιμος), ΜΠΑΜΠΑΣ (πατέρας), 
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ (ο πολύ γέρος), ΜΠΑΞΕΣ 
(περιβόλι - κήπος), ΜΠΑΡΟΥΤΙ (πυρίτιδα), 
ΜΠΑΤΖΑΚΙ (κνήμη - σκέλη), ΜΠΑΤΖΑΝΑ-
ΚΗΣ (σύγαμπρος - συννυφάδα), ΜΠΑΤΙΡΙ-
ΣΑ (πτωχεύω - χρεοκοπώ), ΜΠΑΧΑΡΙΚΟ 
(αρωματικό άρτυμα), ΜΠΕΚΡΗΣ (μέθυσος), 

ΜΠΕΛΑΣ (ενόχληση), ΜΠΙΝΕΣ (κίναι-
δος - ασελγής), ΜΠΟΓΙΑ (βαφή - χρώμα), 
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ (ελαιοχρωματιστής), ΜΠΟΪ 
(ανάστημα - ύψος), ΜΠΟΛΙΚΟΣ (άφθο-
νος), ΜΠΟΣΤΑΝΙ (λαχανόκηπος), ΜΠΟΣΙ-
ΚΟΣ (χαλαρός), ΜΠΟΥΖΙ (πάγος - ψύχρα), 
ΜΠΟΥΛΟΥΚΙ (στίφος - άτακτο πλήθος)
• ΝΤΟΥΛΑΠΙ (ιματιοθήκη), ΝΤΕΡΤΙ (καη-
μός), ΝΤΑΒΑΝΤΟΥΡΙ (σύγχυση), ΝΤΟΥ-
ΝΙΑΣ (κόσμος - ανθρωπότητα), ΝΤΙΠ ΓΙΑ 
ΝΤΙΠ (ολωσδιόλου)
• ΠΑΖΑΡΙ (αγορά - διαπραγμάτευση), ΠΑ-
ΝΤΖΑΡΙ (κοκκινογούλι - τεύτλο), ΠΙΛΑΦΙ 
(ρύζι) • ΡΑΧΑΤΙ (ησυχία), ΡΟΥΣΦΕΤΙ (χα-
ριστική εξυπηρέτηση)
• ΣΑΚΑΤΗΣ (ανάπηρος), ΣΑΜΑΤΑΣ (θό-
ρυβος), ΣΕΝΤΟΥΚΙ (κιβώτιο), ΣΕΡΤΙΚΟ 
(τσουχτερό - βαρύ), ΣΙΝΑΦΙ (συντεχνία 
- κοινωνική τάξη), ΣΙΝΤΡΙΒΑΝΙ(πίδακας), 
ΣΙΡΟΠΙ (πυκνόρρευστο διάλυμα ζάχαρης), 
ΣΑΪΝΙ (ευφυής), ΣΟΥΓΙΑΣ (μαχαιράκι), 
ΣΟΒΑΣ (ασβεστοκονίαμα), ΣΟΪ (καταγω-
γή - γένος), ΣΟΚΑΚΙ (δρόμος), ΣΟΜΠΑ 
(θερμάστρα), ΣΟΥΛΟΥΠΙ (μορφή - σχήμα)
•ΤΑΜΠΛΑΣ (αποπληξία - συγκοπή),ΤΑΠΙ 
(χωρίς χρήματα), ΤΑΡΑΜΑΣ (αβγοτάρα-
χο), ΤΑΣΑΚΙ (σταχτοδοχείο), ΤΑΧΙΝΙ (αλε-
σμένο σουσάμι), ΤΑΒΑΝΙ (οροφή), ΤΖΑΚΙ 
(παραγώνι), ΤΣΟΜΠΑΝΗΣ (βοσκός - ποι-
μένας), ΤΑΨΙ (μαγειρικό σκεύος), ΤΕΚΕΣ 
(καταγώγιο), ΤΕΝΕΚΕΣ (δοχείο), TΕ-
ΜΠΕΛΗΣ (οκνηρός - ακαμάτης), ΤΕΡΤΙΠΙ 
(τέχνασμα - απάτη), ΤΕΦΑΡΙΚΙ (εκλεκτό 
- αριστούργημα), ΤΕΦΤΕΡΙ (κατάστιχο), 
ΤΖΑΜΙ (υαλοπίνακας - γυαλί), ΤΣΑΜΠΑ 
(δωρεάν), ΤΖΑΝΑΜΠΕΤΗΣ (κακότροπος 

- δύστροπος), ΤΣΕΠΗ (θυλάκιο), ΤΟΠΙ 
(σφαίρα), ΤΟΥΛΟΥΜΙ (ασκός), ΤΟΥ-
ΛΟΥΜΠΑ (αντλία), ΤΟΥΜΠΕΚΙ (σιωπή), 
ΤΡΑΜΠΑ (ανταλλαγή), ΤΣΑΙΡΙ (λιβάδι - 
βοσκοτόπι), ΤΣΑΚΑΛΙ (θώς), ΤΣΑΚΙΡΗΣ 
(γαλανομάτης), ΤΣΑΚΜΑΚΙ (αναπτήρας), 
ΤΣΑΝΤΑ (δερμάτινη θήκη), ΤΣΑΝΤΙΡΙ 
(σκηνή), ΤΣΑΠΑΤΣΟΥΛΗΣ (ανοικοκύ-
ρευτος - άτσαλος), ΤΣΑΡΚΑ (επιδρομή 
- περιπλάνηση), ΤΣΑΝΤΙΖΩ (εξοργίζω - 
προσβάλλω), ΤΣΑΧΠΙΝΗΣ (κατεργάρης - 
πονηρός), ΤΣΙΓΚΕΛΙ (αρπάγη - σιδερένιο 
άγκιστρο), ΤΣΙΦΟΥΤΗΣ - ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ 
(φιλάργυρος), ΤΣΙΡΑΚΙ (ακόλουθος), ΤΣΙ-
ΣΑ (ούρα), ΤΣΙΦΤΗΣ (άψογος - ικανός), 
ΤΣΟΥΒΑΛΙ (σακί), ΤΣΟΥΛΟΥΦΙ (δέσμη 
μαλλιών), ΤΖΟΓΛΑΝΙ (νέος), ΤΣΟΠΑΝΗΣ 
(βοσκός), ΤΣΙΜΠΟΥΚΙ (καπνοσύριγγα)
• ΦΑΡΣΙ (τέλεια - άπταιστα), ΦΛΙΤΖΑΝΙ 
(κύπελλο), ΦΥΝΤΑΝΙ (φυτώριο), ΦΙΣΤΙΚΙ 
(πιστάκη), ΦΥΤΙΛΙ (θρυαλλίδα), ΦΟΥΚΑ-
ΡΑΣ (κακομοίρης - άθλιος), ΦΟΥΝΤΟΥΚΙ 
(λεπτοκάρυο - λευτόκαρο), ΦΡΑΝΤΖΟΛΑ 
(ψωμί), ΦΑΡΑΣΙ (φτυάρι - σκουπιδολόγος)
• XABOYZA (δεξαμενή νερού), ΧΑΖΙ 
(ευχαρίστηση), ΧΑΛΑΛΙΖΩ (συγχωρώ), 
ΧΑΛΙ (άθλιο), ΧΑΛΙ (τάπητας), ΧΑΛΚΑΣ 
(κρίκος), ΧΑΜΑΛΗΣ (αχθοφόρος), ΧΑΝΙ 
(πανδοχείο), ΧΑΠΙ (καταπότι), ΧΑΡΑ-
ΜΙ (άδικα), ΧΑΡΜΑΝΗΣ (χασισοπότης), 
ΧΑΡΤΖΙΛΙΚΙ (μικρό χρηματικό ποσό), ΧΑ-
ΒΑΣ (μουσικός σκοπός), ΧΑΦΙΕΣ (κατα-
δότης), ΧΟΥΖΟΥΡΕΜΑ (ανάπαυση), ΧΟΥΙ 
(ιδιοτροπία), ΧΟΥΝΕΡΙ (πάθημα - εξαπά-
τηση), ΧΑΤΙΡΙ (χάρη), ΧΑΣΑΠΙΚΟ (κρεο-
πωλείο), ΧΑΜΠΑΡΙΑ (αγγελία - νέα)

Ποιες είναι οι 200 τουρκικές λέξεις που χρησιμοποιούμε καθημερινα

ΓΕΝΙΚΕΣ  
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

ΜΠΕΤΑ – ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ  

ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ – ΔΑΠΕΔΑ 

ΚΕΛΥΦΟΣ – ΜΟΝΩΣΕΙΣ –ΟΡΟΦΗ 

ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ – ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ 

ΧΡΩΜΑΤΑ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ – ΘΕΡΜΑΝΣΗ 

Τηλ. 2111830863 
Πρωτέως 43 & 

Αγγελίδου, Π. Φάληρο
Νικόλαος: 6936568583 
Μάριος: 6937269795, 

www.genikes-episkeues.gr 
info@genikes-episkeues.gr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOBETROTTER  TOURS & TRAVEL • Μακράς Στοάς 5 •18531 Πειραιάς 
Τηλ.: 210 4174423 • 210 4178624 • 210 4224246 

Χριστούγεννα 2014 
24 με 27 Δεκεμβρίου 2014 
4ήμερη οδική εκδρομή 
Σέρρες-Λίμνη Κερκίνης-Οχυρό Ρούπελ 
 

Χριστούγεννα 2014 
24 με 26 Δεκεμβρίου 2014 
3ήμερη οδική εκδρομή 
Πιέρια Όρη - Όλυμπος 
 
Χριστούγεννα 2014 
22 με 29 Δεκεμβρίου 2014 
8ήμερη οδική εκδρομή 
Βουδαπέστη – Βιέννη - Βενετία 

Χριστούγεννα στους 
μαγευτικούς Δολομίτες 
23 με 29 Δεκεμβρίου 2014 
7ήμερη οδική εκδρομή 
Βενετία–Μιλάνο–Δολομίτες–Κορτίνα– Σιρμιόνε–
Λάγκο Ντι Γκάρντα–Κόμο-Λουγκάνο 
 

Όλο το χρόνο εκτός εορτών  4ήερο αεροπορικό  Ρώη : € 270  Βιέννη € 290 
Περιλαβάνει :  3 διανυκτερεύσεις ε πρωινό σε κεντρικό ξενοδοχείο 3 αστέρων,  
                          αεροπορικά εισιτήρια ετ’ επιστροφής και φόρους αεροδροίων. 

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΥΓΑΝ

1. ΓΟΥΝΑΡΙΔΗ ΘΕΟΔΩΡΑ   21.3.2014
2. ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   9.6.2014
3. ΑΚΡΙΒΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   17.6.2014
4. ΧΑΤΖΟΥΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   26.6.2014
5. ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ   3.8.2014
6. ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   11.8.2014
7. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   16.8.2014

Επίσης ακριβώς από κάτω που λέει ότι ο Σύλλογος καταθέτει 
χρηματικό ποσό, πήγαινε τη λέξη “Συμβουλίου” από πάνω να 
κολλήσει με το Διοικητικό. Κάτω κάτω που λέει γενικές επισκευές 
αν χωράει βάλτο σε μία στήλη όρθιο ακριβώς κάτω από το γκρι 
πλαίσιο με τα ονόματα.


