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ΈΛΕΟΣ ΠΙΑ
Με το νέο Τσουνάμι δυσβάστακτων οικονομικών μέτρων
Όταν λέμε ότι έρχεται νέο τσουνάμι μέτρων
εννοούμε νέα σκληρά μέτρα, σκληρότερα από
όσα έχουν εφαρμοστεί από τότε που η Ελλάδα,
η χώρα μας, βρέθηκε στη μέγγενη του Δ.Ν.Τ..
Η Τρόικα έχει πουλήσει ακριβά μέχρι στιγμής
τις δανειακές συμβάσεις, μνημόνια, μεσοπρόθεσμα, εφαρμοστικούς νόμους, που με την
πιστή εφαρμογή τους από τις «Κυβερνήσεις
Εθνικής Σωτηρίας» έχουν οδηγήσει τον υπερήφανο και αξιοπρεπή λαό μας στα όρια της
χρεοκοπίας, εξαθλίωσης και φτώχειας.
Οι προσκυνημένοι και ψοφοδεείς πολιτικοί
μας που έχουν βάναυσα ασελγήσει επί σειρά
ετών πάνω στο σώμα της Κοινωνίας έχουν αυτοί και μόνον την ευθύνη για την κατάντια και
τη μιζέρια της οικονομικής ζωής των Ελλήνων.
Μπορεί αυτή τη στιγμή η συζήτηση να επικεντρώνεται στη μείωση των επικουρικών συντάξεων, του κατώτατου μισθού και των δώρων, των οικογενειακών επιδομάτων, φαίνεται

όμως ότι στην ατζέντα της Τρόικας και των τοκογλύφων δανειστών μας υπάρχουν πολλά περισσότερα και ακόμα πιο επώδυνα οικονομικά
μέτρα, από δραστική περιστολή του Κοινωνικού
Κράτους, μέχρι τις απολύσεις στο Δημόσιο, τις
μειώσεις στους ένστολους και τις αλλεπάλληλες περικοπές στον Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα. Βιώνουμε ακόμα και την υποβάθμιση στον
Τομέα Υγείας με τη μείωση των ιατροφαρμακευτικών παροχών στους ασφαλισμένους και
ιδιαίτερα στους συνταξιούχους με την ίδρυση
θνησιγενών οργανισμών χωρίς υποδομές, χωρίς οργάνωση και οικονομική ενίσχυση, όπως
ο ταλαίπωρος και καταχρεωμένος ΕΟΠΥΥ.
Με δυο λόγια το θρίλερ συνεχίζεται και από
ό,τι φαίνεται δεν έχουμε δει ακόμα τις πιο τρομακτικές σκηνές.
Έλεος πια κύριοι κυβερνώντες, πού οδηγείτε με
τις επώδυνες και απερίσκεπτες ενέργειές σας αυτήν την χώρα; Δε φοβάστε τη ρήξη της κοινωνικής
συνοχής;

Οι αλλοπρόσαλλες πολιτικές σας που εφαρμόζονται με υλοποίηση των ανάλγητων οικονομικών μέτρων, έχουν σαν αποτέλεσμα τον
αφανισμό της μεσαίας τάξης και τη διάλυση του
κοινωνικού ιστού της χώρας.
Σταματήστε επιτέλους αυτή την αδιέξοδη και
εγκληματική πολιτική σε βάρος των Ελλήνων,
που διακατέχονται από αγανάκτηση, απόγνωση, θυμό, απελπισία και κατάθλιψη.

Νισάφι πια,
αίσχος και ντροπή σας.
Άρθρο του Προέδρου

Ση

μείωση!!! Γε
Συλλόγου μας νική Συνέλευση του
τη
και ώρα 10:30 ν Τετάρτη 20/3/2013
στα γραφεία το
υ Συλλόγου Προσωπικ
ού της
Ιπποκράτους 23 ALPHA BANK,
, 2ος όροφος
(βλ. σε.λ 2)

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

καλή χρονιά και καλές απόκριες

Προσοχή!!! Υπενθύμιση

ως
Απογραφή συνταξιούχων
ΑΤ
τις 28/2/2013 στο ΕΤ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Έναρξη λειτουργίας Ιατρείου

Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση το ΔΣ του Συλλόγου σας ανακοινώνει την
έναρξη λειτουργίας ιατρείου από 18/2/2013 στον 3ο όροφο του κτηρίου του
Συλλόγου Προσωπικού της Τραπέζης, Ιπποκράτους 23.
oι συνάδελφοι μπορούν να προσέρχονται για συνταγογράφηση φαρμάκων και
εξετάσεων από Ιατρούς (παθολόγο και καρδιολόγο) τρεις μέρες την εβδομάδα
από 10.00-13.00 και με κόστος ανά εξεταζόμενο ΜΟΝΟ 5 ΕΥΡΩ με την προσκόμιση του βιβλιαρίου υγείας τους, βέβαια.
Η ανωτέρω δράση είναι κατόπιν πρωτοβουλίας του Συλλόγου μας και σε συνεργασία με τον Σύλλογο Προσωπικού και την εταιρεία ΕLGlife που μας παρέχει την κάρτα υγείας «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ».
Η υλοποίηση αυτής της ενέργειας αποτελεί απαρχή μιας δράσης με στόχο την
επέκταση της και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος σταδιακά.

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Σάββατο
2/3/2013
11:30
Κυριακή
3/3/2013
12:00
Κυριακή
10/3/2013
17:00
Τετάρτη
13/3/2013
8:00
Παρασκευή
15/3/2013
21:30
Σάββατο
20/4/2013
8:00

Αίθουσα: Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών
Παρουσίαση βιβλίου του συναδέλφου Απόστολου Γονιδέλη με τίτλο
«Ιστορία της Αρχαίας Λέσβου»
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Επίσκεψη και ξενάγηση δωρεάν στην αίθουσα του Ναυαγίου των Αντικυθήρων
Μουσείο Ακρόπολης
Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης με είσοδο 5 ευρώ
(για τους άνω των 65 ετών είσοδος 3 ευρώ)
Μονοήμερη εκδρομή
Ημερήσια εκδρομή σε Δημητσάνα, Στεμνίτσα, ποταμό Λούσιο, Ελληνικό, Βυτίνα. Κόστος συμμετοχής 10 ευρώ. Δηλώσεις συμμετοχής στο Σύλλογο μέχρι 7/3/2013
Αποκριάτικο γλέντι
Αποκριάτικο γλέντι στο μεζεδοπωλείο «Εν Μοσχάτω» στο Μοσχάτο.
Κόστος συμμετοχής 15 ευρώ για πλήρες γεύμα με επιδόρπιο και κρασί ή μπύρα.
6ήμερη εκδρομή
Εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη 6 ημερών κόστους 395 ευρώ το άτομο

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

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΕΙΔΗΣΕΙΣ • ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ • ΑΦΙΕΡΩΜΑ • NEWSLETTER
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY – ΟΤΟΕ – ΟΣΤΟΕ – ΑΓΣΣΕ – ΕΟΠΥΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΒΗΜΑ • ΙΑΤΡΙΚΟ-NOMIKO ΒΗΜΑ • ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΒΗΜΑ
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Η Συντακτική Επιτροπή
• όλα τα newsletter που εστάλησαν με e-mail στους συναδέλφους που μας έχουν ενημερώσει με την ηλεκτρονική τους διεύθυνση. Όσοι επιθυμούν να λαμβάνουν
άμεσα τα επόμενα newsletter ας μας στείλουν ένα e-mail
με μια καλημέρα και θα έχουν τακτική και σύγχρονη ενημέρωση (υπάρχει διευκρίνηση στο πρώτο newsletter).
• νέες συνεργασίες με την κάρτα υγείας «Ελευθέρας»
και το νέο ασφαλιστικό πρόγραμμα του Συλλόγου για
όσους ενδιαφέρονται.
• ανακοινώσεις ΟΤΟΕ, ΑΓΣΣΕ, του Συλλόγου Προσωπικού της Τραπέζης και του ΕΟΠΥΥ

Τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής ο Α’ Αντιπρόεδρος
του Συλλόγου Γιάννης Ιορδανίδης και η Γεν. Γραμματέας
Ντίνα Αναργύρου σας εύχονται ολόψυχα:
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ
με προσωπική και οικογενειακή υγεία. Ας ελπίσουμε ότι
οι καλύτερες μέρες θα έλθουν σύντομα, άλλωστε για αυτές παλεύουμε και αγωνιζόμαστε καθημερινά.
Στο 9ο φύλλο της εφημερίδας μας θα βρείτε εκτός από
τις τρέχουσες ειδήσεις που μας αφορούν:
• αφιέρωμα στις απόκριες

• το βήμα των Συναδέλφων με άρθρα και σχόλια συναδέλφων
• το πολιτιστικό βήμα με προτάσεις για εκδρομή,θέατρα,
και μουσικές σκηνές
• το ιατρικό βήμα με θέμα το έφραγμα και το νομικό βήμα
με τις δικαστικές ενέργειες του Συλλόγου και τις εξελίξεις τους
• τέλος το κοινωνικό βήμα με τα νέα μέλη του Συλλόγου
μας, τους αποβιώσαντες συναδέλφους μας και άλλες
χρήσιμες πληροφορίες. Ιδιαίτερα τονίζουμε την πρωτοβουλία του Συλλόγου για την συλλογή φαρμάκων.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 13
Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2013
Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σε συνεδρίασή
του αποφάσισε και ΚΑΛΕΙ τα μέλη του Συλλόγου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τον Νόμο, το
Καταστατικό και με θέματα:
1. Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου
2. Έγκριση Ισολογισμού διαχειριστικής περιόδου
από 1/1/2012 έως 31/12/2012
3. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2013
4. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής και απαλλαγή του Δ.Σ.
από κάθε ευθύνη για την οικονομική διαχείριση
5. Προγραμματισμός δράσης Συλλόγου

6. Ανακοινώσεις – Διάφορα
Η Γενική Συνέλευση (πρώτη) θα γίνει την Δευτέρα
11/3/2013 στις 11.00 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου
μας και για τη σύγκλησή της είναι αναγκαία η παρουσία
του 1/3 του συνολικού αριθμού των μελών του Συλλόγου,
δηλαδή 892 μέλη.
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία, η Γενική
Συνέλευση (δεύτερη) θα συγκληθεί την Παρασκευή
15/3/2013 στον ίδιο χώρο, την ίδια ώρα και με τα ίδια
θέματα, με αναγκαία την παρουσία του συνολικού αριθμού
των μελών του Συλλόγου, δηλαδή 669 μέλη.
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία και στη δεύτερη Γενική Συνέλευση καθορίζεται η σύγκληση με όσους
παρόντες της.

ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ALPHA
BANK (Ιπποκράτους 23 – 2ος όροφος)
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013, ΩΡΑ 10.30 π.μ.
Η Γενική Συνέλευση αποτελεί την κορυφαία εκδήλωση του
Συλλόγου μας και για τον λόγο αυτό σας καλούμε όχι μόνο
να παρευρεθείτε αλλά να παραμείνετε και μέχρι τέλους της
Συνέλευσης συμβάλλοντας έτσι με την πολυάριθμη παρουσία σας στην επιτυχία της.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΒΟΥΤΥΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

Η ιστοσελίδα του Συλλόγου μας αναβαθμίζεται συνεχώς! Εκεί θα βρείτε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων καθώς και το χάρτη των γιατρών του ΕΟΠΥΥ.

Κάρτα Υγείας «Ελευθέρας»
Το ΔΣ του Συλλόγου λαμβάνοντας υπόψιν την διαμορφούμενη κατάσταση με τον
ΕΟΠΥΥ προχώρησε σε συμφωνία με την εταιρεία ΕLG
LIFE για την έκδοση της κάρτας υγείας «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ»
προκειμένου με ένα πολύ μικρό κόστος (6,5 ευρώ το
μήνα) να καλύψει τον τομέα των εξετάσεων και επισκέψεων σε γιατρούς με σταθερή τιμή, και παράλληλα σας

Νέες Συνεργασίες

παρουσιάζει σήμερα ένα συμπληρωματικό πρόγραμμα
ασφάλισης με μικρό πάλι κόστος για να καλύψει ολοκληρωτικά εσάς και την οικογένειά σας στον τομέα της νοσοκομειακής κάλυψης.
Πιστεύουμε ότι με λιγότερα από 30 ευρώ μηνιαίως, έχετε
εξασφαλίσει τον τομέα υγείας (κάρτα υγείας και νοσοκομειακή κάλυψη) σε πολύ ικανοποιητικό και ποιοτικό επίπεδο.

Σημειώνουμε ότι η κατοχή της κάρτας Υγείας «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ» σας παρέχει την κεφαλαιώδη εξασφάλισή της ανά
πάσα στιγμή μέσω τηλεφώνου ιατρικής υποστήριξής σας,
όπου και να βρίσκεστε, ενώ η ασφαλιστική σας κάλυψη
γίνεται μέσω της ασφαλιστικής εταιρείας, EΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ η οποία συνεργάζεται με τον Συνεταιρισμό της Εμπορικής Τράπεζας επι μία 5ετία με απόλυτη επιτυχία.
Για μας πρώτα η ΥΓΕΙΑ.

ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΙ (ΜΗ ΜΕΛΗ) ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ
συμπληρώνοντας την σχετική αίτηση
Ε-mail στο Συνάδελφο Γιάννη Ιορδανίδη από φίλο του
Αγαπητέ Γιάννη. Να σε ενημερώσω ότι γράφτηκα στην κάρτα ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ του Συλλόγου Συνταξιούχων της ALPHA.
Να σε πληροφορήσω επίσης ότι ήδη έκανα χρήση της κάρτας. Μαζί με την κόρη μου κάναμε ένα check up στη
κλινική ΝΕΟΝ ΑΘΗΝΑΙΟΝ, όπου η εξυπηρέτηση ήταν υψηλού επιπέδου. Θεόδωρος Κόκκορης, Οικονομολόγος

Ακτή Κουντουριώτη 7Α, 18535 Πειραιάς, Τηλ.: 210 4198800
Παθολόγος, Καρδιολόγος, Γενικός Χειρουργός
Ορθοπεδικός
Ω.Ρ.Λ., Οφθαλμίατρος, Ουρολόγος
Παιδίατρος, Παιδοχειρουργός
Αγγειολόγος, Ενδοκρινολόγος, Διαβητολόγος, Γυναικολόγος
Νευροχειρουργός, Λοιπές Ειδικότητες
Check-up
Διαγνωστικές Εξετάσεις
Κολονοσκόπηση, Γαστροσκόπηση, Βρογχοσκόπηση
Αξονική, Μαγνητική, Triplex

Δωρεάν Με Ραντεβού (8 π.μ.-2 μ.μ.)
Δωρεάν Με Ραντεβού (8 π.μ.-2 μ.μ.)
Με Ραντεβού 10% Έκπτωση (8 π.μ.-2 μ.μ.)
Δεν Ισχύει

Προνομιακή Μεταχείριση Στα Νοσήλεια των Νοσοκομείων

20% Έκπτωση + 300€

Ασφαλισμένος Σε Ιδιωτικά Ασφαλιστικά Προγράμματα με
Συμμετοχή
Χρήση Ασθενοφόρου
Διαιτολογική Παρακολούθηση
Οφθαλμολογικά
Επεμβάσεις Παχυσαρκίας & Αισθητικής
Κατ’ Οίκον Νοσηλεία

Δεν Ισχύει
Δωρεάν 1 Ετησίως
Δωρεάν Με Χρήση Φορέα ή Τιμές Δημοσίου Χωρίς Χρήση
Δωρεάν Με Χρήση Φορέα ή Τιμές Δημοσίου Χωρίς Χρήση (εκτός Βρογχοσκόπησης)
Δωρεάν Με Χρήση Φορέα ή Τιμές Δημοσίου Χωρίς Χρήση

100% Κάλυψη
Δωρεάν Μεταφορά Στην Κλινική Σε Περίπτωση Νοσηλείας
Δεν Ισχύει
Δεν Ισχύει
20% Έκπτωση
Κατόπιν Συμφωνίας

Για πληροφορίες σχετικά με τη
διαδικασία χορήγησης
της Κάρτας Υγείας
«ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ», καθώς και
για προβλήματα που αντιμετωπίσατε κατά τη χρήση της σε
Νοσοκομεία, Ιατρικά Κέντρα
και γιατρούς, παρακαλούμε να
επικοινωνείτε:
• Δευτέρα - Τετάρτη Παρασκευή:
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΑΣ
210 52397-46/47 (εσωτ. 1),
www.synpe.gr
• Τρίτη – Πέμπτη
(10:30-13:30):
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ALPHA BANK
210 3604327,
210 3606071,
www.ssalpha.gr
Κλείτα Ιατρού:			
6977 170775,
Δημήτριος Παναγόπουλος:
6940 987189

3

Ειδήσεις aπό τη δράση του Συλλόγου

Πραγματοποιήθηκε με την συμμετοχή πολλών Συναδέλφων η κοπή της ετήσιας πίτας του Συλλόγου στο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ στις 13/2/2013.
Παραβρέθηκαν και τίμησαν την
εκδήλωση οι:
Ν. Μουλίνος, Πρόεδρος ΑΓΣΣΕ
Δ. Γεωργάς, Πρόεδρος ΣΥΝΠΕ
Ν. Καραγεώργος, Πρόεδρος ΣΣΓΤΕ
Ν. Φιλιππόπουλος, Νομικός
Σύμβουλος του Συλλόγου
Παράλληλα σε πολλές πόλεις της
Ελλάδος έγινε η κοπή της πίτας με την
συμμετοχή πολλών συναδέλφων.

κοπή πίτας μελών Αττικής

κοπή πίτας μελών Ρόδου

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΕΤΑΤ
Πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις του Προεδρείου του Συλλόγου με τον Πρόεδρο του ΕΤΑΤ κ Φράγκο. Κατά τις συναντήσεις, τις οποίες σημειώνουμε ότι επεδίωκε το προεδρείο του Συλλόγου επί μακρόν, συζητήθηκαν θέματα σχετικά με το ΕΤΑΤ. Δυστυχώς όμως από τις συναντήσεις αυτές δεν προέκυψαν απτά αποτελέσματα.

ε ξ ω δ ι κ ο π ρ οσ ταυ τ ε κ ω
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ Ή ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ & ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Του εδρεύοντος στην Αθήνα (Ιπποκράτους αρ. 8) Σωματείου με
την επωνυμία ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK, όπως
εκπροσωπείται νόμιμα.
ΠΡΟΣ
1.Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΔ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ)» που εδρεύει στο Μαρούσι
Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 39 και εκπροσωπείται
νόμιμα, κατόπιν ένταξης σε αυτό του ΤΑΥΤΕΚΩ και του Τομέα
Ασθενείας αυτού με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ»
(Τ.Α.Α.Π.Γ.Α.Ε.)
2.Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ
(ΤΑΥΤΕΚΩ)», Τομέας Ασθενείας «ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ» (Τ.Α.Α.Π.Γ.Α.Ε.) ο οποίος είναι αρμόδιος σύμφωνα με την
αρ, 844/22-11-2012 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την
εκκαθάριση και πληρωμή των δαπανών παροχών υγείας στους
ασφαλισμένους και εδρεύει και εδρεύει στην Αθήνα , οδός Πατησίων αρ. 54 και εκπροσωπείται νόμιμα.
---------------------Όπως σας είναι γνωστό, παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις μας
και τις καθημερινές παραστάσεις του Προέδρου του Συλλόγου

μας στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Τομέα Ασθενείας ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ του ΤΑΥΤΕΚΩ, το Ταμείο καθυστερεί καθ΄υπέρβαση κάθε έννοιας εύλογου
χρονικού διαστήματος στην καταβολή των δαπανών που σχετίζονται με την κάλυψη επιτακτικών και μη επιδεχόμενων καθυστέρησης ιατροφαρμακευτικών αναγκών των συνταξιούχων μελών μας.
Πράγματι, παρά την υποβολή από μέρους των συνταξιούχων μελών μας των σχετικών αιτήσεων και των αναγκαίων δικαιολογητικών που αποδεικνύουν τις σχετικές δαπάνες τους, το Ταμείο
αρνείται ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΤΙΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΛΗ ΜΑΣ παραβιάζοντας κατάφωρα τις καταστατικές
του διατάξεις και οδηγεί στην εξαθλίωση τα μέλη μας που στερούνται πλέον ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ την πρόσβαση στο υπέρτατο δημόσιο αγαθό της Υγείας.
Παραθέτουμε ενδεικτικά πίνακα συναδέλφων μας με προσδιορισμό των σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν οι
οποίοι δεν έχουν εισπράξει από το Ταμείο τα οφειλόμενα χρηματικά ποσά για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, καίτοι έχουν
παρέλθει ακόμα και μήνες από την υποβολή των δικαιολογητικών.
Επειδή τα ανωτέρω μέλη μας δικαιούνται σύμφωνα με το Νόμο
και το Καταστατικό του Ταμείου να λάβουν τα ανωτέρω χρηματικά
ποσά, τα οποία αφορούν δαπάνες στις οποίες υπεβλήθησαν λόγω
των αντίστοιχων προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Με την επιφύλαξη και των δικαιωμάτων μας για την παράνομη
υπαγωγή των μελών μας στον ΕΟΠΥΥ
Σας καλούμε εντός του τρέχοντος μηνός Ιανουαρίου να καταβάλετε τις αντίστοιχες δαπάνες στους ανωτέρω συναδέλφους μας αλλά
και σε όσους τυχόν μέχρι 14.11.2012 δεν έχουν εξοφληθεί τα οικεία ποσά βάσει των στοιχείων που τηρούνται στις υπηρεσίες σας.
Σε διαφορετική περίπτωση, σας δηλώνουμε, ότι είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες κατά των υπευθύνων για να ικανοποιηθούν άμεσα οι αξιώσεις των μελών μας
που μετά τις συνεχείς μειώσεις των συντάξεών τους, την επιβολή
έκτακτων εισφορών και την αύξηση της φορολογίας απαξιώνεται
πλήρως και το δικαίωμά τους για αξιοπρεπή περίθαλψη μετά και
την παράνομη ένταξή μας στον ΕΟΠΥΥ.
Επίσης σας επισημαίνουμε ότι από την ανωτέρω συμπεριφορά σας
εκτός των δυσμενών επιπτώσεων μπορεί να προκαλέσει ακόμη
και διακινδύνευση της ζωής τους.
Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νόμιμα
την παρούσα προς αυτούς στους οποίους απευθύνεται προς γνώση του για τις νόμιμες συνέπειες.
Αθήνα 23.12.2012
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK
Η ΠΛΗΡΕΞΙΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

Επισ τ ολές Τ Ο Υ συλλογο υ
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2013
Αριθ. Πρωτ. 721

διατάξεις του Συντάγματος.
Για τους λόγους αυτούς

ΖΗΤΑΜΕ
Προς τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ.
του ΕΤΑΤ,		
Κύριοι,
Με την από 20/3/12-960 επιστολή μας και
με συνεχείς παραστάσεις των εκπροσώπων
του σωματείου μας σας εκθέσαμε τους λόγους για τους οποίους υποστηρίζουμε ότι η
εισφορά 4% επί της καταβαλλόμενης κύριας
σύνταξης (ΠΔ 180/2002) για την υγειονομική περίθαλψη των συνταξιούχων του ΕΤΑΤ
(προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος), εξακολουθεί να παρακρατείται επί του αρχικού ποσού
της συντάξεώς τους χωρίς να ληφθούν υπόψη
οι μειώσεις των συντάξεων που έχουν επέλθει με τους Ν. 3986/2011, 4024/2011 και
4051/2012 καθώς και ο διαχωρισμός της
σύνταξης σε κύρια και επικουρική.
Η άποψή μας αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι και στο Δημόσιο οι κρατήσεις ασθενείας υπολογίζονται επί του ποσού της σύνταξης που απομένει μετά τις περικοπές. Επίσης
έχετε διαπιστώσει ότι οι συνταξιούχοι – μέλη
μας, εκτός από τις παράνομες περικοπές στις
συντάξεις τους και τις πενιχρές παροχές υγείας μετά την ένταξή τους στον ΕΟΠΥΥ, υποβάλλονται τελικά σε μεγαλύτερες κρατήσεις κατά
παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, και τις

Να επανέλθετε με έγγραφό σας στην αρμόδια
Διεύθυνση του Υπουργείου Εργασίας και να
ζητήσετε να επανεξετάσει το θέμα μας, σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους συνταξιούχους
του Δημοσίου, σε συνδυασμό με ταυτόσημο
αίτημα των συνταξιούχων του ΙΚΑ, ώστε το
καθοριστικό για όλους τους συνταξιούχους
πρόβλημα να διευθετηθεί με την ορθή ως
ανωτέρω παρακράτηση της εισφοράς 4% για
την υγειονομική μας περίθαλψη, άλλως είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε συλλογικές νομικές ενέργειες.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ι. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
Κοινοποίηση:
κ. Γ. Καρατζά – Διευθυντή ΕΤΑΤ
κ. Ιγν. Πλιάκο – Πρόεδρο ΟΣΤΟΕ
κ. Τ. Γκιάτη – Πρόεδρο Συλλόγου Προσωπικού
ALPHA BANK
κ. Εμ. Βογιατζάκη – Πρόεδρο Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας
κ. Ν. Καραγεώργο – Πρόεδρο Συλλόγου Συνταξιούχων Γενικής Τράπεζας

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2013
Αριθ. Πρωτ. 722
Προς το				
Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής
Ασφάλισης Και Πρόνοιας		
Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλισης
Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας και
Μητρότητας,
Κύριοι,
Με επιστολές και παραστάσεις μας στο ΕΤΑΤ
τονίσαμε εμφατικά ότι η εισφορά 4% για την
υγειονομική περίθαλψη των συνταξιούχων του
ΕΤΑΤ, εξακολουθεί να παρακρατείται επί του
αρχικού ποσού της συντάξεώς τους, χωρίς να
ληφθούν υπόψη οι μειώσεις των συντάξεων
που έχουν επέλθει με τους Ν. 3986/2011,
4024/2011 και 4051/2012 καθώς και ο διαχωρισμός της σύνταξης σε κύρια και επικουρική.
Σημειώνεται ότι το Π.Δ. 180/2002 που αφορά
την εισφορά για την υγειονομική περίθαλψη των
συνταξιούχων του ΤΑΠΤΠΓΑΕ ορίζει ότι η μηνιαία εισφορά των συνταξιούχων ορίζεται σε 4%
επί της καταβαλλόμενης κύριας σύνταξης.
Με την ελπίδα ότι θα ανταποκριθείτε λόγω του
κατεπείγοντος στο αίτημά μας, περιμένουμε
άμεσα απάντησή σας.
Το ΕΤΑΤ, εξ όσων γνωρίζουμε έχει απευθυνθεί
με σχετική επιστολή στο Υπουργείο Σας, προκειμένου να εκδοθεί σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος. Αδοκήτως, το Υπουργείο δεν υιοθέτησε
την ανωτέρω απολύτως ορθή άποψή μας και με
έγγραφό του υποστηρίζει ότι η εισφορά για την

υγειονομική περίθαλψη πρέπει να υπολογίζεται
επί του συνολικού ακαθάριστου μηνιαίου ποσού
προ των ανωτέρω μειώσεων.
Επειδή παρίσταται ανάγκη να εγγύψετε στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι συνταξιούχοι μας
και να επανέλθετε με έγγραφό σας στο ΕΤΑΤ,
λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα για τους συνταξιούχους του Δημοσίου σχετικά με το ανωτέρω θέμα. Μάλιστα, έχουμε πληροφορηθεί ότι
και η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει ζητήσει την
επανεξέταση του θέματος για τους συνταξιούχους του ΙΚΑ προκειμένου να μην υφίστανται οι
συνταξιούχοι του περαιτέρω μειώσεις χωρίς μάλιστα νόμιμη βάση. Τυχόν επίκληση της δυσμενούς δημοσιονομικής συγκυρίας και δημόσιου
συμφέροντος, δεν είναι δυνατόν να υπονομεύει
συνολικά το νομικό σύστημα της Χώρας μας και
να θέτει εκποδών τις συνταγματικές και υπερνομοθετικού χαρακτήρα διατάξεις.
Για τους λόγους αυτούς
ΖΗΤΑΜΕ
Όπως ορίσετε συνάντηση εντός του Ιανουαρίου
με τους εκπροσώπους του Συλλόγου μας, για να
σας εκθέσουμε τους λόγους για τους οποίους
πρέπει το Υπουργείο Σας να επανεξετάσει τη
στάση του και να προβεί στις δέουσες ενέργειες
προκειμένου να υπολογίζεται ορθά η παρακράτηση 4% της εισφοράς για την υγειονομική περίθαλψη των συνταξιούχων του ΕΤΑΤ.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ι. ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
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Ειδήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΑΥΤΕΚΩ
Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2013
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.178
ΙΣΧΥΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ
Σύμφωνα με το υπ’ αριθ.47284/14-11-12 έγγραφο
του ΕΟΠΠΥ και κατ’ εφαρμογή της παρ.17 του άρθρου
13 του Ν.4052/2012, όπως αντικαταστάθηκε με το
άρθρο 42 του Ν.4075/2012, ο Τομέας Τραπεζών του
ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής, Αμέρικαν Εξπρές)
εντάσσεται στον ΕΟΠΥΥ.
ΤΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ του Τομέα μας ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΟΥΤΕ ΑΝΑΝΕΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΤΟΣ. ΟΥΤΕ
ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ (όπως γίνεται
σε άλλους φορείς).
Για τις περιπτώσεις που ζητείται πιστοποίηση της ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ-ΙΣΧΥΟΣ του Βιβλιαρίου Ασθενείας και ΜΟΝΟ
ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΙΑ σε Κρατικά Νοσοκομεία ή Συμβεβλημένες Ιδιωτικές Κλινικές, οι ασφαλισμένοι απευθύνονται
στο Τμήμα Μητρώου του Τομέα, για την έκδοση ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΣΕ ΙΣΧΥ (σχετική Ανακοίνωση
29/11/2012 από το Γραφείο Προέδρου του Δ.Σ. του
ΤΑΥΤΕΚΩ) που είναι απαραίτητη για την αποζημίωση της
νοσηλείας, κάθε φορά.
Εναλλακτικές ΕΠΙΛΟΓΕΣ για την επιβεβαίωση της ισχύος
του Βιβλιαρίου Ασθενείας:
1.Μέσω e-mail στο taapt.ag@tayteko.gr
2.Γίνεται μέχρι σήμερα ήδη με πολύ καλή συνεργασία
του Τμήματος Μητρώου με τα Γραφεία Κίνησης των
περισσότερων Συμβεβλημένων Ιδιωτικών Κλινικών,
(εντός και εκτός Αθηνών), τα οποία ζητούν και παίρνουν
άμεση απάντηση μέσω e-mail.
3.Μέσω FAX στο 210-3605545
Γίνεται μέχρι σήμερα με αρκετά Γραφεία Κίνησης Κρατικών Νοσοκομείων (εντός και εκτός Αθηνών).
4.Με την τοποθέτηση σφραγίδας «ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ-ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΕ ΙΣΧΥ ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ» επί της ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ τους από το
Νοσοκομείο, ή την Ιδιωτική Κλινική.
Γίνεται μέχρι σήμερα ως επί το πλείστον με τα Νοσοκομεία Αθηνών.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ή ΤΟΚΕΤΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΘΕΙ, εάν το επιθυμεί ο
ασφαλισμένος, η σχετική Βεβαίωση εκ των προτέρων.
Η επιλογή Ασφαλιστικού Φορέα, που πρέπει να γίνεται
κάθε φορά από τον Θεράποντα Ιατρό για την έκδοση
Ηλεκτρονικής Συνταγής ή Ηλεκτρονικού Παραπεμπτικού
είναι: «ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ»
Επισημαίνουμε ότι τα Βιβλιάρια Ασθενείας του Τομέα
πρέπει να φέρουν υποχρεωτικά:
•Πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας (ειδικά για τα
τέκνα άνω των 2 ετών).
•Ονόματα των τέκνων, που έχουν βαπτιστεί (εφόσον
έχουν δηλωθεί και συμπληρωθεί αρμοδίως από το Τμήμα Μητρώου).
Η δήλωση του ονόματος γίνεται στο Τμήμα Μητρώου,
προσκομίζοντας το Βιβλιάριο Ασθενείας και αντίγραφο
Ληξ. Πρ. Βάπτισης ή Γέννησης - Βάπτισης ή Πιστ. Οικογ.
Κατάστασης.

Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2013
Η δήλωση του ονόματος πρέπει να γίνεται οπωσδήποτε
και στο ΚΕΠ, έτσι ώστε να εμφανίζεται σε κάθε περίπτωση και το όνομα του τέκνου, μέσω της χρήσης του ΑΜΚΑ
του, σε κάθε χρήση που θα απαιτηθεί.
Υπενθυμίζουμε την προσκόμιση των απαραίτητων Βεβαιώσεων Σπουδών ή Κάρτας Ανεργίας ΟΑΕΔ ή ΠΤΥΧΙΟΥ κ.λ.π., για τα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας τους, με σκοπό την ενημέρωση του φακέλου τους στο Ταμείο, για την συνέχιση της ασφάλισής
τους, με ανώτερο όριο το 26ο έτος για την απρόσκοπτη
εξυπηρέτησή τους κάθε φορά, που θα απαιτείται, είτε
από τον Τομέα, είτε μέσω ΕΟΠΥΥ.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
1.Σε περίπτωση Αποχώρησης-Παραίτησης-Καταγγελίας
Σύμβασης-Εθελουσίας Εξόδου από την Τράπεζα, (χωρίς
να ακολουθεί Άμεση ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ από Ειδικό
Επικουρικό Ταμείο ή Κύριο Φορέα) η ασφάλιση ισχύει
μόνο για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία αποχώρησης.
Μετά την παρέλευση των έξι (6) μηνών η ασφάλιση παύει να ισχύει τόσο για τον άμεσα ασφαλισμένο, όσο και για
τα μέλη, που έχει ασφαλίσει. Η ασφάλιση μετά τους έξι
(6) μήνες μπορεί να συνεχιστεί, εφ’ όσον έχουν συμπληρώσει 20ετή τουλάχιστον συνεχή υπηρεσία, σε οποιαδήποτε συμμετέχουσα στο Ταμείο Τράπεζα, με αίτησή
τους λίγο πριν την εκπνοή του 6μήνου (Αυτασφάλιση).
2.Σε περίπτωση Προσωρινής Διακοπής Εργασίας στην
Τράπεζα, όπως:
•Αδεια άνευ αποδοχών
•Γονική Άδεια Άνευ Αποδοχών
•Σπουδαστική Άδεια Άνευ Αποδοχών
•Στράτευση
•Διακοπή μισθοδοσίας
Παύει αυτομάτως το δικαίωμα ασφάλισης στον Τομέα.
Για μόνο τις περιπτώσεις Γονική Άδεια Άνευ Αποδοχών
και Σπουδαστική Άδεια Άνευ Αποδοχών, εφ’ όσον ο
ασφαλισμένος το επιθυμεί, έχει τη δυνατότητα της συνέχισης της ασφάλισής του με την καταβολή ολόκληρου
του ποσού της εισφοράς από τον ίδιο (Αυτασφάλιση).
ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
(ανωτέρω περιπτώσεις):
Απαγορεύεται η οποιαδήποτε μορφής χρήση παροχών
από τον Τομέα και τον ΕΟΠΥΥ.
Το βιβλιάριο ασθενείας μετά την παρέλευση του 6μήνου
προσκομίζεται άμεσα και χωρίς καθυστέρηση στον Τομέα για να ακυρωθεί. Η παρακράτηση καθώς και η χρήση
του Βιβλιαρίου Ασθενείας χωρίς την έγκαιρη προσκόμισή του στο Τμήμα Μητρώου για ακύρωση, αποτελεί παράνομη πράξη και διώκεται ποινικά.
Ο Τομέας επιφυλάσσεται ρητά κάθε δικαιώματός του
αστικής ή ποινικής φύσεως.
Περισσότερες πληροφορίες στα site: www.tayteko.gr
και www.taapt.gr
Για τυχόν διευκρινήσεις:
Τμήμα Μητρώου τηλ. 210-3606283, e-mail taapt.ag@
tayteko.gr κον Ι.Ντίνο, κα Μ.Φάκη.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.181
ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ-ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΕΚΝΩΝ
Με την από 8-1-2013 και αρ.πρωτ.1075/261/14 επιστολή της η Δ/
νση Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΤΑΥΤΕΚΩ, μετά την από 1411-2012 και αρ.πρωτ. Δ.Στατ./39/48310 επιστολή της Γενικής Δ/
νσης Διαχείρησης και Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας του ΕΟΠΥΥ, ζήτησε
και έλαβε από το Ταμείο μας το Μητρώο Ασφαλισμένων-Συνταξιούχων
και τα Προστατευόμενα Μέλη αυτών.
Επειδή έχει συχνά παρατηρηθεί το φαινόμενο για τέκνα ασφαλισμένων
του Τομέα, τα οποία μετά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή μετά την συμπλήρωση του 24ου ή 26ου έτους στις ειδικά προβλεπόμενες περιπτώσεις ενώ θα έπρεπε να διακοπεί η ασφάλισή τους από το Ταμείο,
λόγω ανάληψης εργασίας, έναρξης εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, γάμου, μετοίκησης στο εξωτερικό ή υπέρβασης των καθορισμένων ορίων ηλικίας του 24ου ή του 26ου έτους, οι ασφαλισμένοι
μας να αμελούν να ενημερώσουν το Ταμείο και αυτά να παραμένουν
– ενώ δεν πρέπει να εμφανίζονται πλέον – στο βιβλιάριο ασθενείας του
άμεσα ασφαλισμένου. Για τους Εν Ενεργεία υπαλλήλους ειδικότερα συνέπεια αυτού είναι να εξακολουθεί η παρακράτηση της εισφοράς του
τέκνου, από την μισθοδοσία τους.
Τονίζουμε ότι σε κάθε περίπτωση, ακόμη και με την συμπλήρωση του
ανώτερου ηλικιακού ορίου των 26 ετών, θα πρέπει οι ασφαλισμένοι
μας να προσκομίζουν υποχρεωτικά και άμεσα ή να αποστέλλουν το βιβλιάριο ασθενείας τους (και το ιδιαίτερο βιβλιάριο ασθενείας εάν είχε
χορηγηθεί τέτοιο στο τέκνο) στο Τμήμα Μητρώου του Τομέα, με αίτησή
τους για την διαγραφή και αφαίρεσή από αυτό του τέκνου τους.
Με τον τρόπο αυτό, αφ’ ενός τα Βιβλιάρια Ασθενείας θα εμφανίζουν ως
προστατευόμενα μέλη τα τέκνα εκείνα που θα δικαιούνται ασφάλισης,
με παράλληλη ενημέρωση του ΕΟΠΥΥ, αφετέρου για τους Εν Ενεργεία
ασφαλισμένους το Τμήμα Μητρώου θα ενημερώνει τις Διευθύνσεις Ανθρωπίνου Δυναμικού των Τραπεζών για την διακοπή της παρακράτησης
της εισφοράς του τέκνου από την μισθοδοσία του άμεσα ασφαλισμένου.
Υπενθυμίζουμε ότι απαγορεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο η χρήση παροχών από τον Τομέα και τον ΕΟΠΥΥ για τέκνα τα οποία κακώς δεν έχουν
διαγραφεί από τον Τομέα και από το βιβλιάριο Ασθενείας, εφ’ όσον δεν
έχουν τις προϋποθέσεις να παραμένουν στην ασφάλιση. Η ανωτέρω
χρήση αποτελεί πράξη παράνομη και διώκεται ποινικά.
Ο Τομέας επιφυλάσσεται ρητά κάθε δικαιώματός του αστικής ή ποινικής
φύσεως.
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΗΣ

Έγκριση πληρωμής
κατεστραμένων δικαιολογητικών
λόγω πυρκαγιάς
Εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Ι.Βούρτση η πληρωμή
όλων των εκκρεμών συναλλαγών που είχαν εκκαθαριστεί και είχαν
καταχωριστεί στη Μηχανογραφική Εφαρμογή του Τομέα Ασθενείας του ΤΑΥΤΕΚΩ από παροχές Αττικής και για το χρονικό διάστημα
30/12/2011 έως 10/2/2012, συνολικού ποσού 133.018,19
ευρώ λόγω καταστροφής των πρωτότυπων
δικαιολογητικών,
με
μόνο
δικαιολογητικό δαπάνης την από
23/10/2012 Έκθεση
έρευνας των επιθεωρητών της Γ.Γ.Κ.Α.

ALPHA BANK						
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Αθήναι, 28 Ιανουαρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΘΕΜΑ: ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΟΥ Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΓΕΝΙΚΗΣ,
AMERICAN EXPRESS ΣΤΟΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και σχετικές ανακοινώσεις του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. (Ταμείο Ασφάλισης Υπαλλήλων
Τραπεζών και Επιχειρήσεων Κοινής Ωφελείας), οι ασφαλισμένοι του Τομέα Τραπεζών Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε. (Ταμείο Ασθενείας
Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής, American Express) του
Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. εντάχθηκαν από την 12.11.2012 στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για τις παροχές
σε είδος βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Φ.Ε.Κ.
3054/18.11.2012).
Επισημαίνεται ότι οι παροχές σε χρήμα (επιδότηση ημερών αναρρωτικής αδείας και αδείας ημερών τοκετού, κατασκηνωτικό πρόγραμμα και δαπάνες μετακινήσεως και καταβολή εξόδων κηδείας) ισχύουν ως είχαν και εξυπηρετούνται από το Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
- Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε.
Η παρούσα Ανακοίνωση συνοψίζει τις βασικότερες αλλαγές που
επέρχονται.

I.ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ
Ως δικαιούχοι ασφαλίσεως ορίζονται οι ασφαλισμένοι των εντασσόμενων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ταμείων, καθώς και τα μέλη της οικογένειάς τους, ως ίσχυαν έως σήμερα.
II.ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ
Η ασφαλιστική ικανότητα και η απόκτηση δικαιώματος στις παροχές
υγειονομικής περιθάλψεως αποδεικνύεται με το Βιβλιάριο Ασθενείας.
Ειδικότερα για τους ασφαλισμένους της Τράπεζας στο
Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε. ισχύουν τα εξής:
• Το υπάρχον Βιβλιάριο Ασθενείας διατηρείται σε ισχύ.
•Το Συνταγολόγιο καταργείται.
•Το μπλοκ Αποδείξεων για Επισκέψεις σε ιατρούς καταργείται.
•Η αρμοδιότητα της εκδόσεως και επανεκδόσεως Βιβλιαρίων
Ασθενείας. της χορηγήσεως ασφαλιστικής ικανότητας, της ανανεώσεως βιβλιαρίων και της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφαλίσεως

Ασθενείας ασκείται από το Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., Τμήμα Μητρώου.
III.ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ
Οι παροχές υγείας σε είδος, βάσει του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας, είναι οι κατωτέρω:
1.Πρόληψη και προαγωγή της υγείας.
2.Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ιατρική περίθαλψη, διαγνωστικές
ιατρικές πράξεις.
3.Παρακλινικές εξετάσεις.
4.Φυσικοθεραπεία - εργοθεραπεία - λογοθεραπεία - ψυχοθεραπεία.
5.Φαρμακευτική περίθαλψη.
6.Οδοντιατρική - στοματολογική περίθαλψη.
7.Ειδική αγωγή.
8. Νοσοκομειακή περίθαλψη:
-χρήση αποκλειστικής νοσοκόμας
-δαπάνες μετακινήσεως ασθενών
Συνέχεια στη σελ. 5
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Ειδήσεις
-νοσηλεία στο εξωτερικό.
9.Μαιευτική περίθαλψη - επίδομα τοκετού.
10.Αποκατάσταση της υγείας.
11.Παροχή θεραπευτικών μέσων και προθέσεων - πρόσθετη περίθαλψη.
12.Επιδόματα λουτροθεραπείας - αεροθεραπείας.
1. Πρόληψη και προαγωγή της υγείας
Με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση και προαγωγή της προληπτικής
ιατρικής παρέχονται σε συμβεβλημένους παρόχους υπηρεσιών
υγείας και χωρίς τη συμμετοχή του ασφαλισμένου τα εξής:
•Εμβολιασμοί παιδιών και ενηλίκων.
•Εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου.
•Αιματολογικές εξετάσεις.
•Μαστογραφία, τεστ ΡΑΡ, τεστ PSA.
•Εξετάσεις για την πρόληψη καρδιοπαθειών.
•Εξετάσεις για την πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του παχέος
εντέρου.
•Δράσεις για την πρόληψη που αφορούν τη διακοπή του καπνίσματος, την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα κ.ά.
2. Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, ιατρική περίθαλψη, διαγνωστικές ιατρικές πράξεις
Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας περιλαμβάνει την ιατρική εξέταση
στο ιατρείο ή, αναλόγως του περιστατικού, στην οικία του ασφαλισμένου, καθώς και τις ιατρικές υπηρεσίες και πράξεις που είναι
απαραίτητες για τη διάγνωση της παθήσεως και τη θεραπεία του
ασθενούς. Παρέχεται σε όλους τους ασφαλισμένους του Οργανισμού από:
•Τις υγειονομικές μονάδες του Οργανισμού (Μονάδες Υγείας πρώην Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.), Κρατικά Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας του Ε.Σ.Υ.
κ.λπ.
•Τα ιατρεία και εργαστήρια των επιμέρους τομέων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
τους συμβεβλημένους με τον Οργανισμό ιατρούς και παρόχους
υγείας, για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι ενημερώνονται μέσω
της ιστοσελίδας www.eopyy.gov.gr. μέσω του τηλεφωνικού κέντρου του Οργανισμού και μέσω των Κ.Ε.Π.
• Για επίσκεψη σε ιατρό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οι ασφαλισμένοι μπορούν
να επικοινωνούν μέσω των πενταψήφιων τηλεφωνικών αριθμών
14554,14784, 14884, 14900.
• Ορίζεται ανώτατο όριο επισκέψεων ανά συμβεβλημένο ιατρό σε
150 ή 200 ανά μήνα. Εφόσον η επίσκεψη είναι εντός του ανωτέρω επιτρεπτού ορίου, ο ασφαλισμένος δεν καταβάλλει αμοιβή.
•Σε περίπτωση που ο συμβεβλημένος ιατρός έχει ξεπεράσει τις
150 ή 200 επισκέψεις τον μήνα, τότε ο ασφαλισμένος καταβάλλει
ο ίδιος το κόστος της επισκέψεως και δεν δικαιούται άλλης αποζημιώσεως από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Με απευθείας τηλεφωνική συνεννόηση με τον συμβεβλημένο ιατρό, οι ασφαλισμένοι ενημερώνονται
για το εάν θα υπάρχει ή όχι οικονομική επιβάρυνση και πότε εναλλακτικά μπορεί να τους δεχθεί.
•Κατά την επίσκεψή τους στον ιατρό, οι ασφαλισμένοι χρειάζεται να
έχουν μαζί τους το έγκυρο Βιβλιάριο Ασθενείας τους.
•Δαπάνες που πραγματοποιούνται από τους ασφαλισμένους σε μη
συμβεβλημένους ιατρούς δεν αναγνωρίζονται.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η συμπληρωματική αποζημίωση της
Τραπέζης για έξοδα ιατρικής και οδοντιατρικής περιθάλψεως
παύει να ισχύει από την 12.11.2012. Κατά συνέπεια, παύει να
ισχύει και οποιαδήποτε σχετική με το εν λόγω θέμα Εγκύκλιος της
Τραπέζης.
3. Παρακλινικές εξετάσεις
Στους δικαιούχους παρέχονται πάσης φύσεως παρακλινικές
εξετάσεις που διενεργούνται στις εργαστηριακές μονάδες του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στα εξωτερικά ιατρεία των κρατικών, πανεπιστημιακών,
στρατιωτικών νοσοκομείων, στα κέντρα υγείας και στα περιφερειακά ιατρεία, σε συμβεβλημένους ιατρούς και διαγνωστικά κέντρα.
Οι παρακλινικές εξετάσεις πραγματοποιούνται:
• Απευθείας στις μονάδες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
•Σε συμβεβλημένα εργαστήρια και κλινικές με συμμετοχή 15%.
Η παραπομπή για παρακλινικές εξετάσεις γίνεται μόνον ηλεκτρονικά και δεν απαιτείται θεώρηση.
Σε περίπτωση χειρόγραφης συνταγογραφήσεως στο ατομικό Βιβλιάριο Ασθενείας του ασφαλισμένου, απαιτείται έγκριση ελεγκτή
ιατρού όταν η αξία του παραπεμπτικού υπερβαίνει τα Ευρώ εξήντα
(60).
• Ο ασφαλισμένος με την εκτύπωση του ηλεκτρονικού παραπεμπτικού προσέρχεται απευθείας στις μονάδες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή σε συμβεβλημένο πάροχο υγείας.
•Τα παραπεμπτικά εκτελούνται υποχρεωτικά εντός τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους και καθίστανται άκυρα
μετά την παρέλευση του ανωτέρω διαστήματος.
• Δαπάνες ιατρικών πράξεων, παρακλινικών εξετάσεων και θεραπειών που δεν περιλαμβάνονται στο κρατικό τιμολόγιο δεν αναγνωρίζονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
4. Φυσικοθεραπεία - εργοθεραπεία - λογοθεραπεία - ψυχοθεραπεία
Ειδικότερα, οι φυσικοθεραπείες διενεργούνται στα εργαστήρια
φυσικοθεραπείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., των Κρατικών Νοσοκομείων, σε
συμβεβλημένα εργαστήρια φυσικοθεραπείας, εργαστήρια φυσικής
ιατρικής και αποκαταστάσεως, σε εργαστήρια ιδιωτικών κλινικών,
κατόπιν παραπεμπτικού θεράποντος ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας. Αποζημιώνεται περιορισμένος αριθμός συνεδριών.
5. Φαρμακευτική περίθαλψη
Η συνταγογράφηση φαρμάκων γίνεται αποκλειστικώς μέσω του
συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογραφήσεως. Σε περίπτωση
τεχνικού προβλήματος, εκδίδεται χειρόγραφη συνταγή στο ενιαίο
συνταγολόγιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που έχει στην κατοχή του ο ιατρός.
•Ο ασφαλισμένος δεν έχει στην κατοχή του ατομικό συνταγολόγιο.
•Συνταγογράφηση μπορούν να πραγματοποιούν συμβεβλημένοι

και μη συμβεβλημένοι πιστοποιημένοι ιατροί, τηρώντας όμως απαρέγκλιτα την ως άνω διαδικασία (πρόσβαση και δυνατότητα χρήσεως ηλεκτρονικού συστήματος κ.λπ.).
•Η φαρμακευτική αγωγή αναγράφεται από τον ιατρό στο Βιβλιάριο
Ασθενείας του ασφαλισμένου. Στις συνταγές πρέπει να αναγράφονται μόνον οι ποσότητες φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων για
θεραπεία ενός μηνός το ανώτερο, εκτός ειδικών χρόνιων παθήσεων, όπου δύναται να χορηγηθεί «επαναλαμβανόμενη συνταγή»
τρίμηνης διάρκειας.
• Η συνταγή των φαρμάκων πρέπει να εκτελείται εντός πέντε εργάσιμων ημερών ή εντός οκτώ εργάσιμων ημερών σε περίπτωση
μερικής εκτελέσεως της ηλεκτρονικής συνταγής.
•Οι ασφαλισμένοι συμμετέχουν στις δαπάνες για φάρμακα σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
•Η εκτέλεση της συνταγής γίνεται από τα φαρμακεία του Οργανισμού, τα συμβεβλημένα με τον Οργανισμό φαρμακεία ή τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων. Η χορήγηση φαρμάκων από τα
φαρμακεία του Οργανισμού γίνεται χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου και χωρίς να απαιτείται θεώρηση, εάν αυτό προβλέπεται.
•Το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό προμηθεύονται οι ασφαλισμένοι από τις αποθήκες, τα φαρμακεία και τα ιατρεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
χωρίς να καταβάλουν συμμετοχή. Στην ιατρική γνωμάτευση ισχύος
ενός έτους αιτιολογείται η αναγκαιότητα χορηγήσεως του υλικού
και καθορίζεται το χρονικό διάστημα χορηγήσεώς του, καθώς και
η απαραίτητη ανά μήνα ποσότητα. Το ποσοστό συμμετοχής των
ασφαλισμένων στην αξία του αναλώσιμου υλικού που προμηθεύονται από το εμπόριο είναι 25%.
6. Οδοντιατρική - στοματολογική περίθαλψη
Η οδοντιατρική πρόληψη και περίθαλψη παρέχεται σε οδοντιάτρους
επιλογής των ασφαλισμένων εντός δικτύου συμβεβλημένων οδοντιατρείων ή πολυοδοντιατρείων και στις μονάδες του Οργανισμού.
Η παροχή και αποζημίωση οδοντιατρικών υπηρεσιών θα ισχύει από
την 1.1.2014.
7. Ειδική αγωγή
Για παιδιά που πάσχουν από σωματική ή νοητική αναπηρία και στα
οποία παρέχεται ειδική αγωγή από ειδικά εκπαιδευτήρια, οικοτροφεία, άσυλα, το Ταμείο, στο πλαίσιο συμβάσεων, καλύπτει το
100% του ημερήσιου τροφείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του
Ν. 2274/Β/2007.
8. Νοσοκομειακή περίθαλψη
Τα βασικά ισχύοντα της νοσοκομειακής περιθάλψεως έχουν ως
κατωτέρω:
• Η νοσοκομειακή περίθαλψη παρέχεται μόνον στα συμβεβλημένα
με τον Φορέα Ιδρύματα (νοσοκομειακά ιδρύματα του Ε.Σ.Υ., πανεπιστημιακά ιδρύματα, στρατιωτικά νοσοκομεία, νοσηλευτικά ιδρύματα
Ν.Π.Ι.Δ., συμβεβλημένες ιδιωτικές κλινικές, κέντρα αποκαταστάσεως - αποθεραπείας, κλινικές και ιδρύματα χρόνιων παθήσεων, μονάδες ψυχικής υγείας).
• Τα μεγαλύτερα διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικά νοσοκομεία είναι
επί του παρόντος συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Αναλυτική κατάσταση, που ανανεώνεται τακτικά, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. www.eopyy.gov.gr.
• Η εισαγωγή του ασθενούς για νοσηλεία γίνεται με έντυπο αναγγελίας του Νοσοκομείου ή της κλινικής όπου αναγράφεται υποχρεωτικά η διάγνωση εισόδου.
• Η παραπομπή του ασθενούς για νοσηλεία πραγματοποιείται μετά
από ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού, στην οποία αναγράφονται οι λόγοι που επιβάλλουν την αναγκαιότητα της νοσοκομειακής περιθάλψεως.
•Σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις νοσηλείας, είναι δυνατή η αποζημίωση δαπάνης για τη χρησιμοποίηση αποκλειστικής νοσηλεύτριας κατά τη διάρκεια της νύκτας και έως οκτώ νύκτες, σύμφωνα με
το εκάστοτε καθορισμένο αποδοτέο ποσό.
• Ασθενείς που αναγκαστικώς εξετάσθηκαν ή εισήχθησαν ή αντιμετωπίσθηκαν με βραχεία νοσηλεία σε νοσηλευτική μονάδα εκτός
του τόπου κατοικίας τους, δύνανται να λάβουν αποζημίωση για έξοδα μετακινήσεως.
• Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να καλύψει στους δικαιούχους του δαπάνες
νοσηλείας στο εξωτερικό, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Επιτροπών Εξωτερικού στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος πάσχει
από σοβαρό νόσημα, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί στην
Ελλάδα.
• Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καλύπτει τη νοσηλεία σε τετράκλινο δωμάτιο και δεν
αποζημιώνει δαπάνες νοσηλείας σε μη συμβεβλημένες κλινικές.
• Για ειδικές περιπτώσεις που απαιτείται πιστοποίηση ισχύος του
Βιβλιαρίου Ασθενείας και μόνον όταν ζητείται σαφώς από το θεραπευτήριο, οι ασφαλισμένοι απευθύνονται στο Τμήμα Μητρώου του
Τομέα Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε. του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., για την έκδοση βεβαιώσεως βιβλιαρίου σε ισχύ:
- Μέσω e-mail στη ηλεκτρονική διεύθυνση taapt.aq@tayteko.gr.
- Μέσω FAX στον αριθμό 210 360 5545.
- Με την τοποθέτηση σφραγίδας «Βιβλιάριο-Ασφάλιση σε ισχύ
ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ» επί της βεβαιώσεως
εισαγωγής τους από το νοσοκομείο ή τη συμβεβλημένη ιδιωτική
κλινική.
Σημειώνεται ότι η Πρόσθετη Ομαδική Ασφαλιστική κάλυψη της
Τραπέζης εξακολουθεί να ισχύει σύμφωνα με όσα αναφέρονται στις
σχετικές Εγκυκλίους αριθ. 389/30.10.2008 και 69/7.3.2001.
9. Μαιευτική περίθαλψη - επίδομα τοκετού
Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. παρέχει στις άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένες μαιευτική περίθαλψη μέσω των συμβεβλημένων παρόχων υγείας. Η
συμμετοχή των ασφαλισμένων στα νοσήλια γίνεται με τους ίδιους
όρους που αφορούν τη νοσοκομειακή νοσηλεία. Σε περίπτωση τοκετού εκτός νοσηλευτικού ιδρύματος καταβάλλεται αντί μαιευτικής
περιθάλψεως εφάπαξ χρηματικό βοήθημα ύψους Ευρώ 900, Ευρώ
1200 για δίδυμη κύηση και Ευρώ 1600 για τρίδυμη κύηση.

Επιπλέον, χορηγούνται δαπάνες ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στις άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένες ηλικίας έως 50
ετών και έως τέσσερις ολοκληρωμένες προσπάθειες.
10. Αποκατάσταση της υγείας
Ο Οργανισμός παρέχει νοσοκομειακή περίθαλψη σε κέντρα αποθεραπείας/ αποκαταστάσεως κλειστής νοσηλείας σε εξωτερικούς
και εσωτερικούς ασθενείς που έχουν ανάγκη φυσικής αποκαταστάσεως. Επίσης παρέχει ιατρικές και λοιπές φροντίδες σε κέντρα
αποθεραπείας/αποκαταστάσεως ημερήσιας νοσηλείας σε εξωτερικούς ασθενείς που έχουν ανάγκη φυσικής αποκαταστάσεως χωρίς
διανυκτέρευση.
11. Παροχή θεραπευτικών μέσων και προθέσεων - πρόσθετη
περίθαλψη
Η συμμετοχή του ασφαλισμένου ορίζεται σε 25%, εκτός ειδικών
περιπτώσεων.
• Ειδικότερα για τα Οπτικά - Γυαλιά Οράσεως ισχύουν τα κατωτέρω:
Στους ασφαλισμένους χορηγείται ένα μόνο ζευγάρι γυαλιά (ανά
τέσσερα έτη) ή φακοί επαφής (ανά δύο έτη) για την αντιμετώπιση
της παθήσεως των οφθαλμών.
Σε παιδιά έως δώδεκα ετών χορηγούνται γυαλιά ασφαλείας
(άθραυστα), ανά δύο έτη.
Γυαλιά για την αντιμετώπιση της πρεσβυωπίας χορηγούνται σε
ασφαλισμένους μόνον άνω των 40 ετών, στην περίπτωση που δεν
έχει χορηγηθεί άλλο ζεύγος κατά τη διάρκεια της τετραετίας για την
αντιμετώπιση διαφορετικής παθήσεως.
• Ακουστικά βαρηκοΐας: Η μέγιστη σημερινή αποδιδόμενη αποζημίωση για τα ακουστικά βαρηκοΐας είναι τα Ευρώ 600. Τα ακουστικά
αντικαθίστανται κάθε τέσσερα έτη, εκτός των βαρήκοων παιδιών
έως δεκαπέντε (15) ετών, που υπό προϋποθέσεις μπορούν να τα
αντικαθιστούν κάθε έτος. Ο φορέας δεν αποζημιώνει τις δαπάνες
επισκευών.
• Η αποζημίωση δίδεται σύμφωνα με το εκάστοτε καθορισμένο
αποδοτέο ποσό και δεν αναγνωρίζεται αν η συνταγογράφηση έχει
γίνει από μη συμβεβλημένο ιατρό.
12. Επίδομα λουτροθεραπείας - αεροθεραπείας (κλιματοδιαιτητική αγωγή)
Το επίδομα λουτροθεραπείας (σύμφωνα με το εκάστοτε καθορισμένο αποδοτέο ποσό) παρέχεται προς τους ασφαλισμένους κατά τη
διάρκεια της λουτρικής περιόδου (για το χρονικό διάστημα από 1.6
έως 31.10 εκάστου έτους) και απαιτείται έγκριση από την υγειονομική επιτροπή του ασφαλιστικού φορέα ή γνωμάτευση από δημόσιο
νοσοκομείο.
Το επίδομα αεροθεραπείας παρέχεται στους ασφαλισμένους για το
χρονικό διάστημα από 1.6 έως 31.8 εκάστου έτους.
IV.ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
Οι παροχές σε χρήμα (επιδότηση ημερών αναρρωτικής αδείας και
αδειών ημερών τοκετού, κατασκηνωτικό πρόγραμμα και δαπάνες
μετακινήσεως και καταβολή εξόδων κηδείας) συνεχίζουν να καταβάλλονται κανονικά από το Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. - Ταμείο Ασθενείας Προσωπικού Πίστεως, Γενικής, American Express, ως έχουν.
Σχετικά με την παρακολούθηση των απουσιών του Προσωπικού
λόγω ασθενείας εξακολουθούν να ισχύουν τα προβλεπόμενα της
Εγκυκλίου αριθ. 46/14.2.2011.
Ασφάλιση σε περίπτωση αποχωρήσεως χωρίς άμεση συνταξιοδότηση
Για τους ασφαλισμένους που αποχωρούν από την Τράπεζα (π.χ. με
παραίτηση, οικειοθελή αποχώρηση, καταγγελία συμβάσεως κ.λπ.)
χωρίς να ακολουθεί άμεση συνταξιοδότηση από ειδικό επικουρικό
ταμείο ή κύριο Φορέα, η ασφάλιση ισχύει μόνον για έξι (6) μήνες
από την ημερομηνία αποχωρήσεως. Μετά την παρέλευση των έξι
μηνών, η ασφάλιση παύει να ισχύει τόσο για τον άμεσα ασφαλισμένο όσο και για τα μέλη που έχει ασφαλίσει και υποχρεούται
να επιστρέψει άμεσα το/α Βιβλιάριο/α Ασθενείας στον Τομέα. Η
ασφάλιση μετά τους έξι μήνες μπορεί να συνεχισθεί, εφόσον ο
ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει εικοσαετή τουλάχιστον συνεχή
υπηρεσία, υποβάλλοντας σχετική αίτηση λίγο πριν το πέρας του
εξαμήνου (αυτασφάλιση).
Προσωρινή διακοπή εργασίας
Σε περιπτώσεις προσωρινής διακοπής της εργασίας, όπως:
•Άδεια άνευ αποδοχών
•Γονική άδεια άνευ αποδοχών
•Σπουδαστική άδεια άνευ αποδοχών
•Στράτευση
•Διακοπή μισθοδοσίας για οποιαδήποτε αιτία
παύει άμεσα το δικαίωμα ασφαλίσεως στον Τομέα. Ειδικώς για τις
περιπτώσεις Γονικής και Σπουδαστικής άδειας άνευ αποδοχών, ο
ασφαλισμένος, εφόσον το επιθυμεί, μπορεί να προχωρήσει σε αυτασφάλιση με την καταβολή ολόκληρου του ποσού της εισφοράς
από τον ίδιο.
V.ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Ο θεσμός των εκπροσώπων του Τομέα Τραπεζών του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.
- Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Α.Ε. στα Καταστήματα της περιφέρειας παύει να
ισχύει. Κατά συνέπεια κάθε σχετική με το εν λόγω θέμα Εγκύκλιος
της Τραπέζης παύει να ισχύει.
VI.ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Δεδομένου ότι τα ανωτέρω περιλαμβάνουν μεν πρόσφατη ενημέρωση, υπόκεινται δε σε συνεχείς μεταβολές και τροποποιήσεις,
συνιστάται στους ασφαλισμένους, πριν προβούν σε ενέργειες, να
επισκέπτονται τις κατωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις:
www.eopyy.gov.gr, www.tayteko.gr, www.taapt.gr
προκειμένου να έχουν έγκυρη και άμεση πληροφόρηση.
Παρακαλούμε με ευθύνη των Διευθυντών των Μονάδων, να λάβει
γνώση όλο το Προσωπικό.
ALPHA BANK
Π.Ε. ΚΟΝΙΔΑΡΗ
Β.Γ. ΠΕΡΠΙΝΙΑ
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Ειδήσεις

Ο πλήρης χάρτης με τις 21 αλλαγές
για τους φορολογούμενους

Του Σπύρου Δημητρέλη

Επιβαρύνσεις για φορολογούμενους και οικογένειες με μεσαία και υψηλά εισοδήματα, σαρωτική κατάργηση φοροαπαλλαγών, εκ βάθρων
αλλαγή του τρόπου φορολόγησης του εισοδήματος από κεφάλαιο (ακίνητα, μετοχές), άμεση αύξηση του φόρου στους τόκους, αύξηση του
τέλους επιτηδεύματος από τα φετινά εισοδήματα και...παράταση της απόσυρσης για ένα έτος έως το τέλος
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
Φορολ.
του 2013, προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο που μετά από πολλές καθυστερήσεις, αλλαγές και πολύσυντελεστής
μηνο «ράβε ξήλωνε» κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη Βουλή.
0-25.000 €
22%
Το Capital.gr παρουσιάζει τον πλήρη χάρτη των αλλαγών που επέρχονται στη φορολογία εισοδήματος.
25.000-42.000
€
32%
Πρόκειται για 21 αλλαγές που περιλαμβάνουν: 1) τη θέσπιση νέας κλίμακας φορολόγησης του εισοδήματος των μισθωτών και συνταξιούχων. Η νέα κλίμακα έχει ως εξής:
42.000 € και άνω
42%
Στο φόρο που προκύπτει από την παραπάνω κλίμακα γίνεται έκπτωση 2.100 ευρώ η οποία δίνεται ολόκληρη για όσους έχουν
ετήσιο εισόδημα έως 21.000 ευρώ και μειώνεται κατά 100
ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ επιπλέον εισόδημα. Με αυτόν τον
τρόπο μηδενίζεται στα 42.000 ευρώ. Το νέο αυτό σύστημα δεν
είναι τίποτε άλλο από ένα τρικ για να μην έχουν το όφελος από
το αφορολόγητο όριο οι φορολογούμενοι με μεσαία και υψηλά
εισοδήματα. Όσον αφορά στην επίπτωση της νέας κλίμακας,
προσφέρει ελάφρυνση για μισθωτούς και συνταξιούχους χωρίς
παιδιά με ετήσιο εισόδημα έως και 23.000 ευρώ και επιβαρύνσεις για υψηλότερα εισοδήματα. Για φορολογούμενους με
παιδιά οι επιβαρύνσεις ξεκινούν από πολύ χαμηλότερα καθώς
καταργούνται τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια για τα προστατευόμενα τέκνα και αντικαθίστανται με ειδικά επιδόματα, τα οποία
καταβάλλονται με βάση το οικογενειακό εισόδημα. Το επίδομα
ανέρχεται στο ποσό των 40 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί και το
παίρνουν ολόκληρο οικογένειες με ένα παιδί και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 9.000 ευρώ, δυο παιδιά και ετήσιο εισόδημα 10.000 ευρώ, τρία παιδιά και εισόδημα 11.000 ευρώ
κοκ. Το επίδομα δίνεται κατά τα 2/3 στις οικογένειες με ετήσιο εισόδημα 9.000 έως 18.000 και ένα παιδί, 10.000 έως
20.000 και δυο παιδιά, 20.000 έως 30.000 και τρία παιδιά
κοκ. Καταβάλλεται το 1/3 του επιδόματος για οικογένειες με
ένα παιδί και εισόδημα 18.000 έως 27.000 ευρώ, 20.000
έως 30.000 ευρώ και δυο παιδιά, 22.000 έως 33.000 για
τρία παιδιά κοκ. Για παράδειγμα, μια οικογένεια με δυο παιδιά
και ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 15.000 ευρώ θα λάβει ετησίως το ποσό των 640 ευρώ.
2)Φορολογούνται με την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων
και οι εργαζόμενοι με μπλοκάκι αρκεί να έχουν έγγραφη σύμβαση με τον εργοδότη τους και είτε να έχουν έως τρείς εργοδότες
είτε να έχουν περισσότερους, αλλά το 75% των εσόδων να
προέρχεται από έναν.
3)Καταργούνται σχεδόν όλες οι φοροαπαλλαγές, αλλά και αυτές που διατηρούνται, ουσιαστικά απευθύνονται σε πολύ λίγους
φορολογούμενους. Έτσι καταργούνται μεταξύ άλλων οι εκπτώσεις φόρου για τόκους στεγαστικών δανείων, ενοίκιο, δίδακτρα
κά. Διατηρούνται οι απαλλαγές για ιατρικά έξοδα, δωρεές προς
το δημόσιο και κοινοφελή ιδρύματα, και δαπάνη διατροφής σε
διαζευγμένο σύζυγο. Σε κάθε κατηγορία δίνεται έκπτωση φόρου
10% επί της δαπάνης. Για τις ιατρικές δαπάνες η προϋπόθεση
είναι να ξεπερνούν συνολικά σε ένα έτος το 5% του ετήσιου
εισοδήματος του φορολογούμενου (π.χ. για κάποιον που δηλώνει 15.000 ευρώ θα πρέπει οι ιατρικές δαπάνες να είναι
τουλάχιστον 750 ευρώ) και το μέγιστο ποσό έκπτωσης φόρου
δεν ξεπερνά τα 3.000 ευρώ. Η δαπάνη δωρεάς αναγνωρίζεται
μόνο εφόσον ξεπερνά τα 100 ευρώ και δεν υπερβαίνει το 5%
του εισοδήματος. Επίσης η μέγιστη έκπτωση φόρου από δαπάνη

διατροφής δεν μπορεί να ξεπερνά τα 1.500 ευρώ.
4)Οι ελεύθεροι επαγγελματίες χάνουν το αφορολόγητο όριο και
θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26% για
το εισόδημα έως 50.000 ευρώ και 33% για το υπερβάλλον
ποσό. Αυτή η φορολόγηση προκαλεί μεγάλες επιβαρύνσεις
στους φορολογούμενους από ελευθέριο επάγγελμα με ετήσιο
εισόδημα έως 55.000 ευρώ και ελαφρύνσεις για όσους δηλώνουν υψηλότερο εισόδημα. Όσοι πραγματοποιήσουν έναρξη
δραστηριότητας το 2013 θα έχουν προνομιακή μεταχείριση καθώς για τρία χρόνια τα πρώτα 10.000 ευρώ εισοδήματος θα
φορολογούνται με συντελεστή 13%.
5)Καθιερώνεται αυτοτελής φορολόγηση του εισοδήματος από
ακίνητα με συντελεστή 10% για το εισόδημα έως 12.000
ευρώ και 33% για το υπερβάλλον. Με αυτόν τον τρόπο τιμωρούνται οι μικροϊδιοκτήτες με αποκλειστικό εισόδημα από
ενοίκια και ευνοούνται οι φορολογούμενοι που εκτός από το
εισόδημα από ακίνητα έχουν και άλλες πηγές εισοδήματος (π.χ.
είναι μισθωτοί, συνταξιούχοι κά). Ο συμπληρωματικός φόρος
επί των μισθωμάτων που ανέρχεται σε 1,5% επί του μισθώματος για τις κατοικίες και σε 3% για τις κατοικίες άνω των 300
τμ και τους επαγγελματικούς χώρους διατηρείται.
6)Ισχύει για τους φορολογούμενους η υποχρέωση συλλογής
αποδείξεων. (βλ. άρθρο)
7)Στους ανάπηρους δίνεται πρόσθετη έκπτωση φόρου για τους
ίδιους και για κάθε προστατευόμενο τέκνο που τους βαρύνει και
παρουσιάζει αναπηρία άνω του 67%.
8)Αυξάνονται σημαντικά οι συντελεστές αυτοτελούς φορολόγησης των ναυτικών. Για τους αξιωματικούς από 6% πηγαίνει
στο 15% και για τα πληρώματα από το 3% στο 10%.
9)Η φορολογία των τόκων αυξάνεται από το 10% στο 15% και
μάλιστα αναδρομικά από την 1η Δεκεμβρίου 2012.
10)Θεσπίζεται φόρος υπεραξίας με συντελεστή 20% στα κέρδη
από μετοχές οι οποίες θα αγορασθούν μετά την 1/4/2013.
11)Επιβάλλεται φόρος 20% και στην υπεραξία από την πώληση ακινήτων. Ειδικά στα ακίνητα ο φόρος επιβάλλεται στη διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής παραχώρησης. Η
διαφορά αυτή μειώνεται όσο αυξάνονται τα χρόνια της διακράτησης του ακινήτου. Για κέρδος από ακίνητα έως 25.000 ευρώ
που αφορά ακίνητο που διακρατήθηκε για περισσότερο από
πέντε χρόνια δεν οφείλεται φόρος υπεραξίας. Επίσης, ενσωματώνεται στη νομοθεσία η απόφαση του ΥΠΟΙΚ που ελήφθη στις
αρχές του 2012 και προβλέπει ότι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που
αδυνατούν να πληρώσουν το χαράτσι (ΕΕΤΗΔΕ) και επιθυμούν
να το διαχωρίσουν από το λογαριασμό του ρεύματος μπορούν
να προσέλθουν στη ΔΟΥ, να καταβάλουν 50 ευρώ και να βεβαιωθεί στο όνομά τους.
12)Στις ΑΕ και ΕΠΕ ο φορολογικός συντελεστής στο επίπεδο
της επιχείρησης αυξάνεται από 20% σε 26%, ενώ ο φόρος στη

Φόρος
κλιμακίου
5.500 €
5.440 €

Σύνολο
φόρου
5.500 €
10.940 €

διανομή μερίσματος μειώνεται από 25% στο 10%. Ο συνολικός φορολογικός συντελεστής μειώνεται έτσι από το 40% στο
32,8%.
13)Όλοι οι πολίτες ηλικίας άνω των 18 ετών υποχρεώνονται
να υποβάλλουν φορολογική δήλωση από το νέο έτος.
14)Στη φορολογική δήλωση θα αναγράφονται πλέον υποχρεωτικά όλα τα εισοδήματα και οι φόροι που έχουν καταβληθεί για
αυτά (π.χ. τόκοι).
15)Αυξάνεται από τα φετινά εισοδήματα το τέλος επιτηδεύματος. Το 2013 με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης οι
ελεύθεροι επαγγελματίες θα πληρώσουν 650 ευρώ αντί για
500 που πλήρωσαν φέτος και οι επιχειρήσεις θα πληρώσουν
1000 αντί για 500 που πλήρωσαν φέτος. Στα υποκαταστήματα των επιχειρήσεων το τέλος αυξάνεται από τα 300 στα 600
ευρώ.
16)Όσον αφορά στην αναβαλλόμενη φορολογία των τραπεζών
λόγω του PSI το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι τελευταίες έχουν
το δικαίωμα να συμψηφίσουν το φόρο που αναλογεί στις ζημιές
τους από το PSI με το φόρο εισοδήματος που οφείλουν να καταβάλλουν στο δημόσιο. Ο φόρος για τις ζημιές είναι οριστική και
εκκαθαρισμένη απαίτηση έναντι του δημοσίου και παραγράφεται μετά από 30 έτη.
17)Ενοποιούνται, κωδικοποιούνται και αυστηροποιούνται οι
διατάξεις για τη φορολόγηση των ενδοομιλικών συναλλαγών.
18)Παρατείνεται το μέτρο της απόσυρσης των οχημάτων έως
το τέλος του 2013 και σε αυτό μπορούν πλέον να ενταχθούν
και ΙΧ που πρωτοκυκλοφόρησαν στην Ελλάδα έως το τέλος του
2000, αντί του τέλους του 1998 που προβλεπόταν.
19)Αυστηροποιούνται τα κριτήρια και οι διαδικασίες για την
κρατική επιχορήγηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων
(ΜΚΟ). Οι ενδιαφερόμενοι υπουργοί θα πρέπει να υποβάλλουν
στον Υπουργό Οικονομικών αίτηση που θα αναφέρουν επακριβώς το όφελος για το δημόσιο από την επιχορήγηση που αιτούνται.
20)Όλοι οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επικαιροποιήσουν
στις αρχές του 2013 την αναλυτική κατάσταση εκτός σχεδίου
και οικισμού ακίνητων που εμφανίζονται στο taxisnet. Αυτό θα
γίνει προκειμένου να ξεκινήσει η φορολόγηση των αγροτεμαχίων.
21)Οι αγρότες θα φορολογούνται με βιβλίο εσόδων-εξόδων
και φορολογικό συντελεστή 13% από τα εισοδήματα του
2014. Για τα εισοδήματα του 2013 θα φορολογηθούν με βάση
την κλίμακα μισθωτών και συνταξιούχων.
22)Δεν επέρχεται καμία αλλαγή στις αντικειμενικές δαπάνες
διαβίωσης (τεκμήρια).
Πηγή:www.capital.gr

Πόσες αποδείξεις θα χρειαστούν το 2013
Στις αποδείξεις που πρέπει να μαζεύουν από φέτος οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι για να καλύψουν το 25% των
συνολικών ετήσιων αποδοχών τους μέχρι του ποσού των
42.000 ευρώ προστέθηκαν κι αυτές που αφορούν σε δαπάνες για δίδακτρα φροντιστηρίων και ιδιαιτέρων μαθημάτων.
Προστέθηκαν επίσης και οι αποδείξεις για δαπάνες αγοράς
αγαθών ή λήψης υπηρεσιών που πραγματοποιούνται σε άλλες χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεν «μετράνε» αποδείξεις που αφορούν σε δαπάνες για:

-προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, υγραερίου και φυσικού
αερίου
-ενοίκια κύριας κατοικίας και ενοίκια παιδιών που σπουδάζουν σε άλλη πόλη
-ασφάλιστρα κάθε είδους (ζωής, πυρός, μεταφορών κ.λπ.)
-αγορά φωτοβολταϊκών συστημάτων
-ύδρευση
-αποχέτευση
-ηλεκτρικό ρεύμα
-δημοτικά τέλη
-ιατρικές, οδοντιατρικές και παραϊατρικές υπηρεσίες
-νοσοκομειακή περίθαλψη
-αγορά αυτοκινήτων

-αγορά ακινήτων
-αγορά λοιπών αντικειμένων αξίας άνω των 10.000 ευρώ,
που λαμβάνονται υπόψη για τον τεκμαρτό προσδιορισμό του
εισοδήματος
-εισιτήρια λεωφορείων, τρένων, πλοίων και αεροπλάνων
-ταχυδρομικές υπηρεσίες
-τηλεφωνικές υπηρεσίες
-υπηρεσίες συνδρομητικής τηλεόρασης
-τυχερά παιχνίδια
-τέλη κυκλοφορίας.
Για όλες τις υπόλοιπες δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης
υπηρεσιών οι σχετικές αποδείξεις λαμβάνονται υπόψη για
την κάλυψη του 25% του ετήσιου εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες.

Ιατρικές δαπάνες
«Δώρο-άδωρο» αποδεικνύεται στην πράξη η διατήρηση της
έκπτωσης φόρου 10% στις ιατρικές δαπάνες που θα πραγματοποιούν από το 2013 οι μισθωτοί και συνταξιούχοι.
Με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, για πρώτη φορά μπαίνει
όρος ότι δεν αναγνωρίζονται οι ιατρικές δαπάνες μέχρι ένα
ύψος εισοδήματος. Το όριο αυτό είναι το 5% του φορολο-

γουμένου εισοδήματος. Και μόνο αυτό αρκεί για να «ψαλιδίσει» την πιο «ευαίσθητη» έκπτωση φόρου. Παράλληλα θα
χορηγείται μόνο στο μέρος των δαπανών που δεν θα καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία και τις ασφαλιστικές εταιρίες ενώ το ποσό της μείωσης φόρου δεν μπορεί να υπερβεί
συνολικά τις 3.000 ευρώ
Στις ιατρικές δαπάνες που θα μπορούν να υποβληθούν στην
εφορία περιλαμβάνονται:
-Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς και ιατρικά κέντρα
όλων των ειδικοτήτων για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις,
καθώς και οι αμοιβές που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους,
ορθοδοντικούς, γναθοχειρουργούς για οδοντοθεραπεία,
οδοντοπροσθετική και γναθοχειρουργική.
-Τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται σε νοσηλευτικά
ιδρύματα ή ιδιωτικές κλινικές, καθώς και οι δαπάνες που
καταβάλλονται για διαρκή κάλυψη ιατρικών αναγκών.
-Τα έξοδα για φαρμακευτική περίθαλψη γενικά.
-Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκόμο για την παροχή
υπηρεσιών σε ασθενή κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο
ή κλινική ή στο σπίτι.
-Η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών του σώματος με τεχνητά
μέλη κ.ά..

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

Απόκριες
Οι Απόκριες στην Ελλάδα

Ο

ι Απόκριες του 2013 ξεκινάνε σχετικά αργά στις 24 Φεβρουαρίου και λήγουν με το καρναβάλι την Κυριακή των απόκρεων στις 17 Μαρτίου 2013. Οι απόκριες ξεκινάνε την Κυριακή Τελώνου & Φαρισαίου στις 24 Φεβρουαρίου 2013. Η Τσικνοπέμπτη που είναι στο
μέσο της δεύτερης εβδομάδας των αποκριών στις 7 Μαρτίου 2013, η Μεγάλη Κυριακή
των αποκριών (της Τυροφάγου) με το καρναβάλι στις 17 και η Καθαρά Δευτέρα στις 18 Μαρτίου
2013. Οι απόκριες κρατάνε 3 εβδομάδες πριν την μεγάλη Σαρακοστή, και είναι μια γιορτή γλεντιού
και ξεφαντώματος που έχει τις ρίζες του στην Ρωμαϊκή εποχή.
Τα σημαντικότερα καρναβάλια για άλλη μια φορά φέτος θα είναι το Καρναβάλι της Πάτρας με την
μεγαλύτερη παρέλαση στην Ελλάδα, το καρναβάλι της Ξάνθης - ένα από τα πιο γραφικά των Βαλκανίων, Ο βλάχικος γάμος της Θήβας και άλλα.
Η ελληνική αποκριά έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα. Συνδέεται με την λατρεία του Διονύσου, θεού του κρασιού και των εορτασμών. Η αγγλική λέξη «carnival» προέρχεται από το λατινικό
«carnem levare» ή «carnis levamen», που σημαίνει «διακοπή της βρώσης κρέατος». Στα ελληνικά
χρησιμοποιείται η λέξη «αποκριά» και σημαίνει ακριβώς το ίδιο. Αυτή η δημοφιλής παράδοση προέρχεται από τις παγανιστικές τελετουργίες των αρχαίων Ελλήνων και τις γιορτές προς τιμή του Διονύσου, θεού του κρασιού και της ευθυμίας. Οι άνθρωποι μεταμφιέζονταν σε σατύρους ή φορούσαν
μάσκες και ξεχύνονταν στους δρόμους και στις γειτονιές συμπεριφερόμενοι «προκλητικά» με τολμηρές φράσεις και πράξεις. Αυτό εξυπηρετούσε το σκοπό να επιτρέπεται να εκφράζονται ελεύθερα
ερωτικές σκέψεις ενώ έκρυβαν την αληθινή τους ταυτότητα πίσω από τις μάσκες.
Αυτή η παράδοση τελικά εξαπλώθηκε και σε άλλα μέρη του κόσμου μέσω της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και την ανακάλυψη του Νέου Κόσμου. Όμως, οι παγανιστικές πρακτικές ήταν τόσο βαθιά
ριζωμένες που δεν καταργήθηκαν τελείως. Αργότερα, όταν εμφανίστηκε ο χριστιανισμός, αν και οι
άνθρωποι σταμάτησαν να λατρεύουν τους θεούς του Ολύμπου, οι συνήθειες των Ελλήνων να μεταμφιέζονται και να γιορτάζουν στους δρόμους παρέμειναν.
Μια φορά τον χρόνο, τα καρναβάλια συμβαίνουν σε πολλές πόλεις και χωριά της χώρας μας. Στην

Ψυχοσάββατα
Πηγαίνοντας πίσω στους αρχαίους Έλληνες, αυτή ήταν μια εποχή γιορτής για την
αναμονή της άνοιξης. Παραδόξως, αυτή η γιορτή περιελάμβανε τελετουργικά αφιερωμένα
και στη «νέα ζωή» (το μπουμπούκιασμα των
δέντρων, των κλημάτων, των λουλουδιών,
κτλ.) και στις ψυχές των νεκρών που πίστευαν ότι ανέβαιναν στον «πάνω κόσμο»
περίπου την 1η Μαρτίου. Με την ανατολή του
χριστιανισμού η εκκλησία προσπάθησε να
υποβιβάσει τις παγανιστικές τελετές και να τις
αντικαταστήσει με χριστιανικές πρακτικές. Για
αυτό, κατά την διάρκεια αυτών των ημερών
βρίσκουμε την πρακτική ειδικών λειτουργιών και μνημοσυνών στα τρία Ψυχοσάββατα

Μπουρμπούλια
Τα Μπουρμπούλια είναι ένα από τα παλαιότερα
(περίπου από το 1872) και τα πιο δημοφιλή γεγονότα του Καρναβαλιού της πόλης της Πάτρας,
όπου γίνεται η μεγαλύτερη παρέλαση καρνάβαλων στην Ελλάδα. Όλοι οι κάτοικοι της περιοχής, μαζί με ανθρώπους από άλλες περιοχές της
Ελλάδας ή και από το εξωτερικό, συμμετέχουν
στην διασκέδαση. Τα παλιά χρόνια, οι γυναίκες
δεν μπορούσαν να βγουν τη νύχτα και να διασκεδάσουν στους εορτασμούς της αποκριάς. Τα
μπουρμπούλια έδιναν στις γυναίκες την ευκαιρία να συμμετέχουν στον χορό της αποκριάς.
Έπρεπε να φορούν μαύρα ντόμινο (ένα είδος
μαύρου φορέματος με κουκούλα) καθώς και
μία μάσκα, ενώ οι άντρες ήταν ακάλυπτοι και
ντυμένοι φυσιολογικά. Με αυτόν τον τρόπο, οι
γυναίκες δεν αναγνωρίζονταν, και έτσι είχαν
την ευκαιρία να φλερτάρουν. Βέβαια, σήμερα
τα πράγματα έχουν αλλάξει, αλλά ο χορός των
Μπουρμπούλιων διατηρεί την μαγεία του.

όπου οι άνθρωποι πηγαίνουν βρασμένο σιτάρι
(κόλλυβα) στην εκκλησία και τα μοιράζουν στο
εκκλησίασμα μετά την λειτουργία στην μνήμη
των αγαπημένων τους. Αυτά τα Σάββατα είναι
τα δύο Σάββατα πριν την «Κυριακή της Απόκρεω» και την «Κυριακή της Τυρινής» και το
πρώτο Σάββατο μετά την Καθαρά Δευτέρα (η
μέρα των Αγ. Θεοδώρων, μην ξεχάσετε αυτήν
την μέρα! Υπάρχει ένα παλιό έθιμο στο οποίο
μαντεύετε ποιόν θα παντρευτείτε. Βάζετε λίγο
σιτάρι κάτω από το μαξιλάρι σας και προσεύχεστε στους Αγ. Θεοδώρους να σας αποκαλύψουν τον μελλοντικό σας σύζυγο στο όνειρό
σας).

πραγματικότητα, η αποκριά διαρκεί τρεις εβδομάδες, και ξεκινάει 60 μέρες πριν το Πάσχα. Ονομάζεται Τριώδιο, λέξη που προέρχεται από το «τρεις ωδές» που σημαίνει οι τρεις ύμνοι που συνηθίζουμε
να λέμε στην εκκλησία. Ξεκινά την πρώτη Κυριακή, που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του «Τελώνη και
Φαρισαίου». Την δεύτερη Κυριακή αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του «Ασώτου Υιού». Η τρίτη είναι της
«Απόκρεω» και η τελευταία Κυριακή της αποκριάς, κατά την οποία οι εορτασμοί και οι εκδηλώσεις
φτάνουν στο απόγειο τους, είναι η «Τυρινή» (τυροφάγου). Το τέλος της αποκριάς είναι την αυγή της
επόμενης μέρας: η πρώτη μέρα της Σαρακοστής, που ονομάζεται Καθαρά Δευτέρα. Κατά την διάρκεια
αυτών των ημερών, γιορτές και εκδηλώσεις οργανώνονται παντού και οι άνθρωποι διασκεδάζουν
πολύ, και κυρίως τα παιδιά. Οι ενήλικες και τα παιδιά μεταμφιέζονται με αστεία κουστούμια, χορεύουν, τραγουδούν και παρακολουθούν παρελάσεις καρνάβαλων καθώς και άλλες δραστηριότητες,
που οργανώνονται από τους δήμους όλων σχεδόν των πόλεων της Ελλάδας. Κατά την διάρκεια όλων
αυτών έχουμε κάποια πολύ ιδιαίτερα έθιμα, που παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Τσικνοπέμπτη
Η Τσικνοπέμπτη είναι μια ετήσια τελετή, της οποίας η αρχή χάνεται μέσα
στους αιώνες. Είναι η μέρα που τρώγεται κρέας. Η λέξη Τσικνοπέμπτη
προέρχεται από τις λέξεις «τσίκνα» (η
μυρωδιά του καμένου ψημένου κρέατος) και «Πέμπτη», και γιορτάζεται την
Πέμπτη που είναι 11 μέρες πριν την
Καθαρά Δευτέρα. Είναι μια μέρα χαράς αλλά και προετοιμασίας για τους
Ελληνορθόδοξους χριστιανούς, καθώς
η 40-ήμερη περίοδος της Σαρακοστής
πριν το Πάσχα πλησιάζει. Σε κάποια
μέρη στην Ελλάδα, ιδιαίτερα στην επαρχεία της Πελοποννήσου, την εβδομάδα
της Τσικνοπέμπτης, οι άνθρωποι σφάζουν τα γουρούνια τους και ετοιμάζουν
νόστιμους μεζέδες: «πηχτή», «ομάτια»,
«τσιγαρίδες», λουκάνικα, κτλ.

Αλμυροκουλούρα
Είστε ελεύθερες; Τι ωραία ευκαιρία να μάθετε ποιον θα παντρευτείτε. Την νύχτα πριν την «Κυριακή της
Τυρινής», ανακατέψτε αλεύρι, αλάτι (πολύ αλάτι) και
νερό και ψήστε το. Αυτό είναι η «αλμυροκουλούρα»
που σημαίνει πολύ αλμυρό ψωμί. Μετά φάτε το. Ναι,
είναι πολύ αλμυρό αλλά στο όνειρό σας ο μελλοντικός
σας σύζυγος θα σας φέρει νερό…Αν δεν δείτε καθόλου
όνειρα, μην ανησυχείτε! Η ελληνική παράδοση θα σας
δώσει πολλές ευκαιρίες να μάθετε ποιος θα είναι ο τυχερός (βλέπε ημέρα των Αγ. Θεοδώρων).

Κυριακή της Τυρινής
Άνθρωποι με αστείες φορεσιές βγαίνουν στους
δρόμους, συνοδευόμενοι από την μουσική της
μπάντας του δήμου. Είναι η μέρα της Παρέλασης
των Καρνάβαλων! Η παρέλαση δημιουργείται
από ομάδες μεταμφιεσμένων ανθρώπων, χορευτών και αρμάτων. Το θέμα κάθε άρματος της
παρέλασης είναι διαφορετικό και τα περισσότερα
διακωμωδούν με ομοιοκατάληκτες στροφές τις
καταστάσεις και τα γεγονότα, παριστάνοντας τους
πολιτικούς και την ζωή της ελληνικής κοινωνίας
εν γένει καθώς και άλλα διεθνή γεγονότα. Αυτές οι σατυρικές στροφές και τα κουστούμια των
συμμετεχόντων διασκεδάζουν πολύ τους θεατές.
Αργότερα το απόγευμα θα βρείτε την τελευταία εκδήλωση που συμβαίνει. Οι άνθρωποι θα
μαζευτούν στην κεντρική πλατεία για φαγητό.
ποτό και χορό. Αυτό είναι και το τέλος της παρέ-

λασης. Το τελευταίο γεγονός θα είναι το κάψιμο
το Βασιλιά Καρνάβαλου σε μια μεγάλη φωτιά
όπου όλοι θα χορεύουν γύρω της. Κάποιες φορές υπάρχουν απλές φωτιές που ονομάζονται
«φάνι» και οι άνθρωποι τραγουδούν σατυρικά
τραγούδια και χορεύουν παραδοσιακούς χορούς.
Τα τραγούδια συνήθως έχουν πολλά σεξουαλικά
υπονοούμενα και μεταξύ των χορών υπάρχουν
μερικοί με θεατρικό χαρακτήρα, όπου μερικοί
άντρες χορευτές υποδύονται τις γυναίκες. Η Παρέλαση των Καρνάβαλων γίνεται σε πολλές πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά της Ελλάδας και είναι πολύ θεαματική. Κάποιες από τις μεγαλύτερες
παρελάσεις γίνονται στην Αθήνα (καρναβάλι
του Ρέντη), στην Ξάνθη και στην Πάτρα. Στην
πραγματικότητα, το καρναβάλι της Πάτρας είναι
το πιο γνωστό στην Ελλάδα.
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Απόκριες

Το Καρναβάλι της Πάτρας

Τ

ο καρναβάλι της Πάτρας είναι η συνάντηση μεταξύ ενός
μύθου με την πραγματικότητα, φαντασία και δημιουργικότητα
μέσα στους αιώνες. Είναι από τα πιο σπουδαία γεγονότα, όχι
μόνο για την πόλη, αλλά και για ολόκληρη τη χώρα. Η περίοδος της αποκριάς στην Πάτρα, ανεξάρτητα από την ημερομηνία
έναρξης του Τριωδίου, ξεκινά την επόμενη μέρα από τη γιορτή
του Αγ. Αντωνίου, στις 18 Ιανουαρίου. Τα πιο σημαντικά στοιχεία (αρχεία) από πρόσφατες έρευνες που αφορούν το καρναβάλι των Πατρών θα μας στείλουν πίσω στον 19ο αιώνα. Αλλά
το σημείο στροφής του καρναβαλιού που του δίνει την σημερινή
του μορφή αναφέρεται στο 1966, με την εισαγωγή του παιχνιδιού «Κυνήγι του Θησαυρού». Το Κυνήγι του Θησαυρού, από
το 1966 που πρωτοπαρουσιάστηκε μέχρι σήμερα, μετέτρεψε
τον ανώνυμο συμμετέχοντα σε κυρίαρχο πρόσωπο του καρναβαλιού. Το ταλέντο των χιλιάδων νέων ανθρώπων, που
συμμετέχουν με τις ομάδες τους κάθε χρόνο, ξεδιπλώνεται σε
όλο του το μεγαλείο μέσω του καρναβαλιού της Πάτρας. Το «Κυνήγι του Θησαυρού» είναι μια σειρά ερωτήσεων, γρίφων και
δραστηριοτήτων, που καταλήγει να είναι μια σπαζοκεφαλιά για

τους «διαγωνιζόμενους». Τα μέλη των ομάδων παίρνουν
μέρος σε δραστηριότητες όπως παντομίμα, μεικτό θέαμα,
θέατρο, χορός, δημιουργίες και κουίζ. Η φαντασία, το ταλέντο, η πολυπλοκότητα, το γέλιο, η ποικιλία και η ζωντάνια
ενώνονται για να προσθέσουν κάτι ιδιαίτερο στο καρναβάλι της Πάτρας κάθε χρόνο.
Και μετά, έρχεται η Μεγάλη Παρέλαση. Αυτή είναι η
μεγαλύτερη στιγμή του καρναβαλιού των Πατρών. Όλη
η πόλη, και επιπλέον περισσότεροι από 300.000 επισκέπτες
κινούνται στους ρυθμούς που οι συμμετέχοντες (περισσότεροι από 30.000) επιβάλλουν, και τα άρματα (εκατοντάδες
από αυτά) μαζί με τον Βασιλιά Καρνάβαλο σας οδηγούν σε
μονοπάτια κεφιού και ελευθερίας από τις έννοιες. Αυτό που
συμβαίνει στην Πάτρα, την τελευταία Κυριακή της αποκριάς,
είναι η κορυφή μιας πυραμίδας, την οποία το καρναβάλι των
Πατρών χτίζει κάθε χρόνο. Η παρέλαση ξεκινά μετά το μεσημέρι
με μεγάλο κέφι, χορεύοντας, ενώ όσοι πήραν μέρος στο κυνήγι
του θησαυρού γράφουν την δική τους ιστορία με τον τρόπο τους
στους δρόμους της πόλης.

Μετά το τέλος της μεγάλης παρέλασης, σε μια μοναδική βραδιά, ο Βασιλιάς Καρνάβαλος θα αποχαιρετίσει τους εραστές
του είδους κλείνοντας ραντεβού για την επόμενη χρονιά. Είναι η στιγμή που ο βασιλιάς καρνάβαλος θα δοθεί στην πυρά
και ο ουρανός της Πάτρας θα γεμίσει φως και χρώμα. Εν τω
μεταξύ, η ζωντάνια του χορού δεν σταματάει, καθώς οι χιλιάδες συμμετέχοντες θα συνεχίσουν να ζουν σε ξέφρενους
ρυθμούς μέχρι το πρωί. Βοηθοί του καρναβαλιού των Πατρών
είναι ομάδες, σύλλογοι και χορηγοί. Η επιτροπή Καρναβαλιού, ο
όμιλος των ανθρώπων που μοιράζουν σοκολάτες, το πλήρωμα
των κυνηγών του θησαυρού και πολλοί άλλοι με γνήσιο πνεύμα
καρναβαλιού, παίζουν τις θεατρικές τους παραστάσεις, θέατρο
δρόμου και κουίζ.

Καθαρά Δευτέρα

Ήθη και Έθιμα της Αποκριάς

Τελικά, το «Τριώδιο» τελειώνει. Είναι η πρώτη μέρα της Σαρακοστής, η Καθαρά Δευτέρα.
Οι άνθρωποι μαζεύονται για τους τελευταίους
εορτασμούς. Ζωντανή παραδοσιακή μουσική,
τραγούδι, χορός, θαλασσινά, ούζο, κρασί, και
όλοι είναι καλεσμένοι στην γιορτή. Το παραδοσιακό ψωμί «λαγάνα» είναι διαθέσιμο αυτήν
την μέρα στους φούρνους. Δεν επιτρέπεται να
φαγωθεί κρέας ή ελαιόλαδο, αλλά αυτό δεν
εμποδίζει κανέναν από το να διασκεδάσει. Οι
άνθρωποι συνήθως πάνε στην εξοχή αυτήν την
μέρα. Και το πιο φαντασμαγορικό έθιμο είναι
το πέταγμα των χαρταετών. Ο ουρανός γεμίζει
από πολύχρωμους χαρταετούς, που πετάνε σαν

Οι μέρες της Αποκριάς είναι μέρες χαράς, ψυχαγωγίας και ξεφαντώματος, με τους Έλληνες
να τις γιορτάζουν σε κάθε γωνιά της Ελλάδας
με το δικό τους ξεχωριστό τρόπο.
Την έννοια της αποκριάς τη συναντάμε για
πρώτη φορά στην Αρχαία Ελλάδα, όπου οι
Έλληνες μέσα από παγανιστικές τελετουργίες
έδειχναν τη λατρεία τους στο Διόνυσο, το θεό
της ευθυμίας και του κρασιού. Τις ημέρες των
τελετουργιών οι παρευρισκόμενοι μεταμφιέζονταν σε σάτυρους ή κάλυπταν το πρόσωπό
τους, προκειμένου να παραμείνει άγνωστη η
ταυτότητά τους, και επιδίδονταν στο χορό και
στο ποτό με προκλητικές πράξεις και έντονη
βωμολοχία. Με το πέρασμα των χρόνων οι
συνήθειες άλλαξαν και οι ρωμαίοι έφεραν
τη λέξη Καρναβάλι (carneval ή carnaval) που
σημαίνει διακοπή από το κρέας. Οι χριστιανοί χρησιμοποίησαν την λέξη «Απόκρεω» ή
«Αποκρεά» που είχε ακριβώς την ίδια έννοια,
όπου προετοιμάζονταν για την νηστεία της
Σαρακοστής. Σήμερα οι Απόκριες διαρκούν
τρεις εβδομάδες και ονομάζονται «Τριώδιο».

πουλιά και καλωσορίζουν την άνοιξη… Στην
Αθήνα, μαζεύονται στις κορυφές των λόφων
της πόλης (Φιλοπάππου, Στρέφη, Λυκαβηττός)
όπου και πετούν τους χαρταετούς και υπάρχει
ζωντανή μουσική, παραδοσιακή και μοντέρνα,
με δημοφιλής τραγουδιστές, και όλοι χορεύουν!

Έθιμα Διατροφής
«Η Κυριακή της Απόκρεω» είναι η τελευταία
μέρα που μπορούμε να φάμε κόκκινο κρέας. Η
εβδομάδα μεταξύ της «Κυριακής της Απόκρεω»
και της «Κυριακής της Τυρινής» είναι οι μέρες
που τρώμε ψάρι, τυρί, γάλα και αβγά. Ακόμη
και κάποια παραδοσιακά σατυρικά τραγούδια
μεταφέρουν το θέμα του αποχαιρετισμού του
«Τυριού» (Τύρος) και του καλωσορίσματος του
«Κρεμμυδιού» και του «Πράσου». (Όλα αυτά,
φυσικά, σε αναφορά με την επερχόμενη νηστεία όπου τα «ταπεινά» λαχανικά θα γίνουν
το κύριο πιάτο). Στην κεντρική Πελοπόννησο,
στην περιοχή της Αρκαδίας, υπάρχει η παράδοση να τρώγεται το «τυροζούμι», ένα υδαρές βραστό με άγρια χόρτα σερβιρισμένο με
κομμάτια τυριού μυζήθρα. Αυτό σερβίρεται ως
πρώτο πιάτο και όλοι όσοι κάθονται στο τραπέζι
το τρώνε, αφού πρώτα σηκώσουν το τραπέζι με
τα χέρια τρεις φορές. Μετά από αυτό, το κυρίως
πιάτο είναι μακαρόνια πασπαλισμένα με πολύ
τυρί. Κατά την διάρκεια του απογεύματος, τα
ανύπαντρα νεαρά άτομα θα «κλέψουν» ένα
κομμάτι μακαρόνι και θα το βάλουν κάτω από
το μαξιλάρι τους. Έτσι αυτήν τη νύχτα θα δουν
στο όνειρο τους ποιον θα παντρευτούν.
Οι κοινότητες των Βλάχων των ορεινών περιοχών της κεντρικής Ελλάδας φτιάχνουν παραδοσιακές γαλατόπιτες, τυρόπιτες ή πίτες με
τραχανά (ένα σπιτικό ζυμαρικό από αλεύρι ή
σιμιγδάλι), όλα φυσικά φτιαγμένα με σπιτικό
φύλλο. Στο νησί της Καρπάθου κατά την παράδοση όλοι καλούνται στο σπίτι του δημάρχου,
όπου υπάρχει ένας μεγάλος μπουφές με ψάρι
και γαλακτοκομικά προϊόντα. Ειδικά γλυκά
φτιαγμένα με μυζήθρα σερβίρονται επίσης, καθώς και πουτίγκα ρυζιού και ένα ειδικό ποτό
που ονομάζεται «σιτάκα» καρυκευμένο με βούτυρο και μέλι.
Μια ενδιαφέρουσα παράδοση μας έρχεται
από τα νησιά της Μήλου και της Κέας, όπου
τα υπολείμματα του φαγητού από την γιορτή της Τυροφάγου μένουν στο τραπέζι μέχρι
το επόμενο πρωί, για την περίπτωση που «το
φάντασμα του σπιτιού» πεινάσει τη νύχτα.
Ένα άλλο έθιμο της Τυροφάγου που αξίζει να

αναφερθεί είναι να τελειώνει το βραδινό γεύμα
με αβγά. Τα αβγά μπορεί να είναι βρασμένα ή
ψημένα στο τζάκι. Σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας, τα μέλη της οικογένειας βάζουν τα αβγά
τους κοντά στην θράκα του τζακιού για να ψηθούν και περιμένουν να δουν ποιανού το αβγό
θα «ιδρώσει» πρώτο. Αυτό είναι ένα σημάδι ότι
αυτός ή αυτή θα έχουν μια καλή χρονιά. Αλλά
ο συμβολισμός πίσω από αυτήν την παράδοση
είναι ότι ένας «σφραγίζει» το στόμα του με
ένα αβγό όπως θα ανοίξει το στόμα του με ένα
αβγό το Πάσχα. Αυτό αναφέρεται στο έθιμο
του τσουγκρίσματος των κόκκινων βαμμένων
αυγών μεταξύ μας, μετά την λειτουργία της
Ανάστασης και επαναλαμβάνοντας την φράση
«Χριστός Ανέστη» μέχρι όλων τα αβγά να σπάσουν. Το αβγό μετά καταναλώνεται και συνήθως είναι το πρώτο πράγμα που τρώμε μετά τα
μεσάνυχτα της Πασχαλινής λειτουργίας. Υπάρχει και ένα άλλο παλιό έθιμο στην Καστοριά
που ονομάζεται «χάσκαρις»: ένα αβγό δένεται
στο άκρο μιας «κλωστής» και περνάει γρήγορα
από στόμα σε στόμα. Το άτομο που καταφέρνει
να το πιάσει είναι ο νικητής.
Η Καθαρά Δευτέρα έχει τα δικά της έθιμα. Οι
Έλληνες συνήθως τρώνε συγκεκριμένα είδη
θαλασσινών (χταπόδι, καλαμάρια, γαρίδες και
μύδια), μια ποικιλία τουρσί λαχανικών (ειδικά
μικρές πράσινες πιπεριές, καρότα και κουνουπίδι), ελιές και ορεκτικά φτιαγμένα για την
μοναδική λαγάνα. Τα ορεκτικά είναι νηστίσιμα,
όπως ταραμοσαλάτα (φτιαγμένη από αβγά ψαριού).
Έτσι, οι Απόκριες τελειώνουν και αρχίζει η Σαρακοστή και έχουμε 40 ημέρες για το Πάσχα…
Μην ξεχνάτε! Δεν πρέπει να πλύνετε το κεφάλι
σας την εβδομάδα μεταξύ της «Κυριακής της
Απόκρεω» και της «Κυριακής της Τυρινής»!
Είναι η εβδομάδα του τυριού και τα μαλλιά σας
θα γίνουν άσπρα σαν το τυρί!!!!!!!!!!!
Πηγή: Twinning

Η ονομασία αυτή προέρχεται από τις «τρεις
ωδές» του Ευαγγελίου της Ορθοδοξίας.
Το «Τριώδιο» αρχίζει την Κυριακή του «Τελώνη και Φαρισαίου», συνεχίζει με την Κυριακή
του «Ασώτου Υιού», την Κυριακή της «Απόκρεω» και ολοκληρώνεται την Κυριακή της
«Τυρινής» ή «Τυροφάγου». Η επομένη είναι η
πρώτη μέρα της Σαρακοστής οπότε και ξεκινάει η νηστεία, η οποία θα διαρκέσει 40 ημέρες.
Οι χριστιανοί ονόμασαν την μέρα αυτή «Καθαρά Δευτέρα», γιατί με την έναρξη της νηστείας
θεωρούσαν ότι ξεκίναγε η «κάθαρση» του
σώματος και του πνεύματος.
Η Ελλάδα, στις μέρες μας, σε κάθε γωνιά της
αναβιώνει ήθη και έθιμα για την Αποκριά που
οι ρίζες τους προέρχονται τόσο από τις «Διονυσιακές» γιορτές όσο και από την χριστιανική θρησκεία.
Οι μύθοι και οι θρύλοι της χώρας μας, αυτές
τις μέρες, έρχονται στο προσκήνιο και μέσα
από τον χορό, το γλέντι και το τραγούδι γίνονται πραγματικότητα…

Γιανίτσαροι και Μπούλες, Νάουσα
Ένα από τα γνωστότερα έθιμα των Αποκριών
αναβιώνει στη Νάουσα με τους «Γιανίτσαρους» και τις «Μπούλες».
Το ξημέρωμα της προτελευταίας Κυριακής της
Αποκριάς πραγματοποιείται η ιεροτελεστία
της ετοιμασίας του «Γιανίτσαρου», ώστε να
ακολουθήσει το μπουλούκι και τις Μπούλες.
Οι ετημασία του «Γιανίτσαρου» γίνεται παρουσία μόνο στενών συγγενών και με την καθοδήγηση ενός παλιού «Γιανίτσαρου», φοράει
φουστανέλα και τσαρούχια, βαριά ασημένια
νομίσματα και τέλος τον «πρόσωπο», μια
μάσκα από πανί κερωμένο στην εσωτερική
πλευρά και στοκαρισμένο στην εξωτερική.
Η ετοιμασία ολοκληρώνεται με το τσιγκελωτό
που ζωγραφίζεται στον “πρόσωπο”.
Ο «Γιανίτσαρος» θα βγει στον δρόμο μόνο
όταν οι οργανοπαίχτες φθάσουν στο σπίτι
του συνοδευόμενοι από το «μπουλούκι». Τότε
ο Γιανίτσαρος τινάζεται στο παράθυρο και,
αφού πιάσει από το χέρι όλους τους παρευρισκόμενους, αναπηδά τρεις φορές στα δυο
του πόδια. Στην εξώπορτα κάνει τρεις φορές
το σταυρό του, κατεβαίνει βιαστικά τις σκάλες
και ενώνεται με το “μπουλούκι”, που καθοδηγείται από μία ή δύο «Μπούλες».
Το ρόλο της Μπούλας υποδύεται πάντα άνδρας
ντυμένος με γυναικεία ρούχα, η οποία πρέπει
να φιλήσει το χέρι των σπιτικών και των μελών του μπουλουκιού. Με την χειρονομία
αυτή όλοι της δίνουν χρήματα, όπου θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση του αγώνα κατά
των Τούρκων. Στη συνέχεια το μπουλούκι ξεκινάει για το κονάκι του Μουντίρη, Δημαρχείο.
Οι οργανοπαίχτες παίζουν το προσκύνημα,
με τους «Γιανίτσαρους» να τινάζονται, αντί

να προσκυνούν
σε αντίθεση με τις
«Μπούλες».
Ο επικεφαλής των
« Γι α ν ί τ σ α ρ ω ν »
ανεβαίνει στο κονάκι – Δημαρχείο
και βγάζει τον
“πρόσωπο”, ώστε
να πειστεί ο Μουντίρης – Δήμαρχος
ότι το μπουλούκι
δεν απαρτίζεται
από αντάρτες. Οι συγκεντρωμένοι πολίτες
επιβεβαιώνουν ότι όλοι οι «Γιανίτσαροι»
είναι φιλήσυχοι. Επί Τουρκοκρατίας όμως,
στο μπουλούκι κρύβονταν πολλοί αντάρτες,
προκειμένου να στρατολογήσουν νέους. Ο
Μουντίρης – Δήμαρχος, αφού πείθεται για
τις καλές προθέσεις του μπουλουκιού, δίνει
την άδειά του για τη συνέχιση της γιορτής και
αμέσως ο ζουρνάς αλλάζει σκοπό. Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς πραγματοποιείται
η ίδια ακριβώς διαδικασία. Το πρωί της Καθαράς Δευτέρας το μπουλούκι συγκεντρώνεται
εκ νέου και οι «Γιανίτσαροι», χωρίς μάσκες
πλέον χορεύουν ξέφρενα.
Αργά το βράδυ οι «Γιανίτσαροι» και οι «Μπούλες», αφού κάνουν έναν κύκλο με τον οργανοπαίχτη στη μέση, θα τον χτυπήσουν συμβολικά με την πάλα στο κεφάλι και σηκώνοντάς
τον θα φωνάξουν: “Ό,τι είπαμε και δεν είπαμε
εδώ να μείνει”. Με αυτό τον τρόπο ανανεώνουν το ραντεβού τους για τον επόμενο χρόνο.

Σύλλογος Συνταξιούχων της Alpha Bank
Ιπποκράτους 8, 106 79 Αθήνα. Τηλ.: 210 3604327, 210 3606071, Fax: 210 3606347, e-mail: ssalpha8@otenet.gr, www.ssalpha.gr
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«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK»
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙI - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΕΧΡΙ 70 ΕΤΩΝ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΟΧΩΝ
Α. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ
Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου από οποιαδήποτε αιτία, θα καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό
€ 5.000
Β. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ & ΜΟΝΙΜΗΣ ΟΛΙΚΗΣ / ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου από ατύχημα θα καταβάλλεται στους δικαιούχους ποσό ίσο με
€5.000
ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΖΩΗΣ ΠΟΣΟ ΙΣΟ ΜΕ € 10.000,
Σε περίπτωση Μόνιμης Ολικής Ανικανότητας από ατύχημα θα καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ποσό €5.000,
Σε περίπτωση Μόνιμης Μερικής Ανικανότητας από ατύχημα θα καταβάλλεται στον ασφαλισμένο ποσοστό
% ανάλογα με το βαθμό ανικανότητας. € 5.000.
Γ. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Σε περίπτωση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του ασφαλισμένου εξ΄ αιτίας ατυχήματος θα του καταβάλλεται το 100% των εξόδων (εντός - εκτός νοσοκομείου) κατά περίπτωση και μέχρι του ποσού των € 500.
Δ. ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ & ΕΞΩΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Ανώτατο όριο κατ’ άτομο/ ανά περιστατικό € 25.000.
Απαλλαγή ανά νοσηλεία € 300.
Ανώτατο ποσό για Δωμάτιο & Τροφή την ημέρα στην Ελλάδα ΔΙΚΛΙΝΟ
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος νοσηλευθεί σε θέση ανώτερη της αναγραφόμενης, το ποσοστό συμμετοχής της Ασφαλιστικής Εταιρίας στα πραγματοποιηθέντα και αναγνωριζόμενα έξοδα μειώνεται κατά δεκαπέντε (15) εκατοστιαίες μονάδες, κατά ανώτερη θέση νοσηλείας, πέραν του αρχικού ποσοστού συμμετοχής.
Ανώτατο ποσό για Δωμάτιο & Τροφή την ημέρα στο εξωτερικό ή σε Μ.Ε.Θ. € 400.
Νοσοκομειακή Περίθαλψη στα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ του Φορέα Κύριας Ασφάλιση ή άλλου ασφαλιστικού Φορέα.
Καλύπτεται το 80%, των πραγματικών δαπανών που έκανε ο ασφαλισμένος εντός Νοσοκομείου εξαιτίας
ατυχήματος ή ασθενείας, στην καλυπτόμενη θέση νοσηλείας και μέχρι τα επόμενα ανώτατα όρια.
Καλύπτονται : Έξοδα για Δωμάτιο & Τροφή, έξοδα χειρουργείου, αμοιβές ιατρών, χειρουργού, αναισθησιολόγου, ειδικά υλικά, χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς διανυκτέρευση, χρήση αποκλειστικής νυκτερινής
νοσοκόμας.
Σε περίπτωση που ο άλλος ασφαλιστικός φορέας καλύψει τουλάχιστον το 20% των
δαπανών, τότε θα καταβάλλεται το 100% του υπολοίπου.
Νοσοκομειακή Περίθαλψη σε ΜΗ Συμβεβλημένα Νοσοκομεία
Καλύπτεται το 60% των πραγματικών δαπανών που έκανε ο ασφαλισμένος εντός Νοσοκομείου εξαιτίας
ατυχήματος ή ασθενείας, στην καλυπτόμενη θέση νοσηλείας και μέχρι τα επόμενα ανώτατα όρια.
Καλύπτονται : Έξοδα για Δωμάτιο & Τροφή, έξοδα χειρουργείου, αμοιβές ιατρών, χειρουργού, αναισθησιολόγου, βάσει Πίνακα, ειδικά υλικά, χρήση αποκλειστικής νυκτερινής νοσοκόμας, χειρουργικές
επεμβάσεις χωρίς διανυκτέρευση.
Σε περίπτωση που ο ασφαλιστικός φορέας καλύψει τουλάχιστον το 40% των δαπανών, τότε
θα καταβάλλεται το 100% του υπολοίπου.
Αμοιβές Χειρουργού & Αναισθησιολόγου
Καταβάλλεται ποσό βάσει Πίνακα Χειρουργικών Επεμβάσεων, ανάλογα με την σπουδαιότητα της επέμβασης. Εάν προσκομισθεί απόδειξη, καταβάλλεται το 100% της απόδειξης μέχρι το προβλεπόμενο κατά
περίπτωση ανώτατο όριο.
Πίνακας Αμοιβών – Κατηγοροποίηση Επεμβάσεων
Χειρουργού Αναισθησιολόγου
i. Εξαιρετικά Μεγάλη € 4.500,€ 500,ii. Βαριά
€ 3.000,€ 400,iii. Μεγάλη
€ 1.600,€ 300,iv. Μεσαία
€ 950,€ 200,v. Μικρή
€ 370,€ 100,Συμπληρωματική κάλυψη εξόδων Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης
Ανώτατο ετήσιο όριο ανά ασφαλισμένο €1.000. Σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισμένου, θα καλύπτονται
προς 70% τα αναγκαία έξοδα για ιατρικές επισκέψεις και διαγνωστικές εξετάσεις που θα συμβούν εντός
εξήντα (60) ημερών, πριν από την εισαγωγή ή μετά την έξοδο του ασφαλισμένου από το Νοσοκομείο και
αποκλειστικά για την αιτία που προκάλεσε την νοσηλεία.
Ε. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ
Καλύπτεται η Επείγουσα Οδική μεταφορά ή Αερομεταφορά ασθενών και τραυματιών, σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών, με συνοδεία γιατρού και με τα κατάλληλα μεταφορικά μέσα, μέσω συμβεβλημένης
Εταιρίας Μεταφοράς Ασθενών. Η κάλυψη ισχύει μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Ο Ασφαλισμένος
ΔΕΝ συμμετέχει στο κόστος της διακομιδής του.
ΣΤ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισμένου εξ’ αιτίας ατυχήματος ή ασθενείας θα του καταβάλλεται για κάθε
ημέρα νοσηλείας επίδομα ίσο με € 40 και μέχρι 90 ημέρες κατά περίπτωση. Το παραπάνω επίδομα καταβάλλεται μόνο στην περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλλει όλα τα έξοδα νοσηλείας.
Ζ. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Σε περίπτωση υποβολής του ασφαλισμένου σε χειρουργική επέμβαση, θα του καταβληθεί το αντίστοιχο με
την εκάστοτε περίπτωση ποσοστό % επί του ποσού των € 3.000, σε συνδυασμό με το δείκτη σοβαρότητας
χειρουργικών επεμβάσεων. Το παραπάνω επίδομα καταβάλλεται μόνο στην περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλλει όλα τα έξοδα νοσηλείας.
Η. ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΓΕΙΑΣ (CHECK-UP)
Καλύπτεται ένα (1) Check-up ετησίως (το 100% της δαπάνης) στα συμβεβλημένα Διαγνωστικά Κέντρα, με
τις παρακάτω εξετάσεις : Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, Χοληστερίνη, Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό Οξύ, ΤΚΕ,
Κρεατινίνη, HDL-LDL, Τριγλυκερίδια, SGOT-SGPT, γ-GT.

Θ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Παρέχονται επίσης οι παρακάτω υπηρεσίες μέσω ιατρικού συντονιστικού κέντρου βοηθείας, όλο το 24ωρο
καθημερινά και καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους :
Πληροφορίες για εφημερεύοντα νοσοκομεία, φαρμακεία και διαγνωστικά κέντρα.
Παροχή ιατρών όλων των ειδικοτήτων σε πανελλαδικό δίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση οι ασφαλισμένοι θα
καταβάλλουν την προκαθορισμένη αμοιβή σε συνεργάτη ιατρό.
Ιατρικές πληροφορίες υποστήριξης (όπως π.χ., αρχικές οδηγίες αντιμετώπισης του συμβάντος, καθοδήγηση
ασθενούς κλπ).

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK»
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙI - ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΗΛΙΚΙΑΣ 70 – 80 ΕΤΩΝ
Α. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Α. ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
Σε περίπτωση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του ασφαλισμένου εξ΄ αιτίας ατυχήματος θα του καταβάλλεται το 100% των εξόδων (εντός - εκτός νοσοκομείου) κατά περίπτωση και μέχρι του ποσού των € 500
Β. ΕΥΡΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
Ανώτατο ετήσιο όριο κατ’ άτομο € 5.000.
Απαλλαγή ανά νοσηλεία €150.
Ανώτατο ποσό για Δωμάτιο & Τροφή την ημέρα στην Ελλάδα. ΤΡΙΚΛΙΝΟ
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος νοσηλευθεί σε θέση ανώτερη της αναγραφόμενης, το ποσοστό συμμετοχής της Ασφαλιστικής Εταιρίας στα πραγματοποιηθέντα και αναγνωριζόμενα έξοδα μειώνεται κατά δεκαπέντε (15) εκατοστιαίες μονάδες, κατά ανώτερη θέση νοσηλείας, πέραν του αρχικού ποσοστού συμμετοχής.
Ανώτατο ποσό για Δωμάτιο & Τροφή την ημέρα στο εξωτερικό ή σε Μ.Ε.Θ.
€ 300.
Νοσοκομειακή Περίθαλψη στα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΧΡΗΣΗ του Φορέα Κύριας Ασφάλιση ή άλλου ασφαλιστικού Φορέα.
Καλύπτεται το 80%, των πραγματικών δαπανών που έκανε ο ασφαλισμένος εντός Νοσοκομείου εξαιτίας
ατυχήματος ή ασθενείας, στην καλυπτόμενη θέση νοσηλείας και μέχρι τα επόμενα ανώτατα όρια.
Καλύπτονται: Έξοδα για Δωμάτιο & Τροφή, έξοδα χειρουργείου, αμοιβές ιατρών, χειρουργού, αναισθησιολόγου, ειδικά υλικά, χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς διανυκτέρευση, χρήση αποκλειστικής νυκτερινής
νοσοκόμας.
Σε περίπτωση που ο άλλος ασφαλιστικός φορέας καλύψει τουλάχιστον το 20% των δαπανών,
τότε θα καταβάλλεται το 100% του υπολοίπου.
Νοσοκομειακή Περίθαλψη σε ΜΗ Συμβεβλημένα Νοσοκομεία
Καλύπτεται το 60% των πραγματικών δαπανών που έκανε ο ασφαλισμένος εντός Νοσοκομείου εξαιτίας
ατυχήματος ή ασθενείας, στην καλυπτόμενη θέση νοσηλείας και μέχρι τα επόμενα ανώτατα όρια.
Καλύπτονται : Έξοδα για Δωμάτιο & Τροφή, έξοδα χειρουργείου, αμοιβές ιατρών, χειρουργού,
αναισθησιολόγου, βάσει Πίνακα, ειδικά υλικά, χρήση αποκλειστικής νυκτερινής νοσοκόμας, χειρουργικές επεμβάσεις χωρίς διανυκτέρευση.
Σε περίπτωση που ο ασφαλιστικός φορέας καλύψει τουλάχιστον το 40% των δαπανών, τότε
θα καταβάλλεται το 100% του υπολοίπου.
Αμοιβές Χειρουργού & Αναισθησιολόγου
Καταβάλλεται ποσό βάσει Πίνακα Χειρουργικών Επεμβάσεων, ανάλογα με την σπουδαιότητα της επέμβασης. Εάν προσκομισθεί απόδειξη, καταβάλλεται το 100% της απόδειξης μέχρι το προβλεπόμενο κατά
περίπτωση ανώτατο όριο.
Πίνακας Αμοιβών – Κατηγοροποίηση Επεμβάσεων
Χειρουργού Αναισθησιολόγου
i. Εξαιρετικά Μεγάλη € 4.500,€ 500,ii. Βαριά
€ 3.000,€ 400,iii. Μεγάλη
€ 1.600,€ 300,iv. Μεσαία
€ 950,€ 200,v. Μικρή
€ 370,€ 100,ΣΤ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ & ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΑ
Καλύπτεται η Επείγουσα Οδική μεταφορά ή Αερομεταφορά ασθενών και τραυματιών, σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών, με συνοδεία γιατρού και με τα κατάλληλα μεταφορικά μέσα, μέσω συμβεβλημένης
Εταιρίας Μεταφοράς Ασθενών. Η κάλυψη ισχύει μόνο εντός της Ελληνικής Επικράτειας. Ο Ασφαλισμένος
ΔΕΝ συμμετέχει στο κόστος της διακομιδής του.
Ζ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Σε περίπτωση νοσηλείας ασφαλισμένου εξ’ αιτίας ατυχήματος ή ασθενείας θα του καταβάλλεται για κάθε
ημέρα νοσηλείας επίδομα ίσο με € 40 και μέχρι 90 ημέρες κατά περίπτωση.
Το παραπάνω επίδομα καταβάλλεται μόνο στην περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλλει
όλα τα έξοδα νοσηλείας.
Η. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ
Σε περίπτωση υποβολής του ασφαλισμένου σε χειρουργική επέμβαση, θα του καταβληθεί το αντίστοιχο με
την εκάστοτε περίπτωση ποσοστό % επί του ποσού των € 3.000 σε συνδυασμό με το δείκτη σοβαρότητας
χειρουργικών επεμβάσεων.
Το παραπάνω επίδομα καταβάλλεται μόνο στην περίπτωση που άλλος ασφαλιστικός φορέας καταβάλλει
όλα τα έξοδα νοσηλείας.
Θ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Παρέχονται επίσης οι παρακάτω υπηρεσίες μέσω ιατρικού συντονιστικού κέντρου βοηθείας, όλο το 24ωρο
καθημερινά και καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους :
Πληροφορίες για εφημερεύοντα νοσοκομεία, φαρμακεία και διαγνωστικά κέντρα.
Παροχή ιατρών όλων των ειδικοτήτων σε πανελλαδικό δίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση οι ασφαλισμένοι θα
καταβάλλουν την προκαθορισμένη αμοιβή σε συνεργάτη ιατρό.
Ιατρικές πληροφορίες υποστήριξης (όπως π.χ., αρχικές οδηγίες αντιμετώπισης του συμβάντος, καθοδήγηση
ασθενούς κλπ).

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤAΞΙΟΥΧΩΝ
ALPHA BANK

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK»
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ: ΑΤΟΜΑ
ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
ΑΘΗΝΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΟ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
«METROPOLITAN» ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΙΑΣΩ GENERAL
ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΩΝ
ΙΑΣΩ
ΝΕΟ ΑΘΗΝΑΙΟΝ

Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 107, ΑΘΗΝΑ
Μ. ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 15, ΑΘΗΝΑ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ 5-7, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΝΤΕΡΣΕΝ 1, Ν. ΨΥΧΙΚΟ
ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 60
ΑΡΕΩΣ 36, Π. ΦΑΛΗΡΟ
ΔΙΣΤΟΜΟΥ 5-7, ΜΑΡΟΥΣΙ
Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 356, ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 1 & ΕΘΝ. ΜΑΚΑΡΙΟΥ 9, Ν. ΦΑΛΗΡΟ
ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 34, ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 264, ΧΟΛΑΡΓΟΣ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39, ΜΑΡΟΥΣΙ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39, ΜΑΡΟΥΣΙ
ΑΣΤΥΔΑΜΑΝΤΟΣ 83, ΠΑΓΚΡΑΤΙ

210-6972000
210-6962600
210-6198100
210-6974000
210-5799000
210-9892100
210-6198100
210-9493000
210-4809110-16
210-4582200
210-6502000
210-6383000
210-6184000
210-7228511

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 10, ΠΥΛΑΙΑ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 86
Μ. ΚΑΛΑΣ & ΓΡΑΒΙΑΣ 2
ΝΙΚ. ΜΑΝΟΥ 16
ΒΙΖΥΗΣ 1

2310-400000
2310-372600
2310-865100
2310-896500
2310-966100

8οχλμ. Π.Ε.Ο. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ

2410-555450

Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ 76-78, ΧΑΝΙΑ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ 8, ΗΡΑΚΛΕΙΟ

28210-70800
2810-342622

ΛΕΩΦ. ΡΟΔΟΥ – ΛΙΝΔΟΥ

22410-45000

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
EUROMEDICA-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
EUROMEDICA – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
EUROMEDICA – ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΛΑΡΙΣΑ
ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΚΡΗΤΗ
ΙΑΣΙΣ-ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗ
ΑΣΚΛΗΠΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΡΟΔΟΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ «ΕΙΔΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ» Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ 100% ΤΗΣ
ΔΑΠΑΝΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΜΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΕ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ Ή/ΚΑΙ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK»
ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΙ : ΑΤΟΜΑ
ΜΙΚΤΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ
ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α ΙΙ
Μηνιαία Μικτά Ασφάλιστρα
Κυρίως Ασφαλισμένος

€ 22,00

Σύζυγος Κυρίως Ασφαλισμένου

€ 22,00

Κυρίως Ασφαλισμένος με ένα (1) Προστατευόμενο Μέλος/Παιδί

€ 37,00

Κυρίως Ασφαλισμένος με δύο (2) και άνω Προστατευόμενα Μέλη/Παιδιά

€ 42,50

Κυρίως Ασφαλισμένος με Σύζυγο και ένα (1) Προστατευόμενο Μέλος/Παιδί

€ 60,00

Κυρίως Ασφαλισμένος με Σύζυγο και δύο (2) και άνω Προστατευόμενα Μέλη

€ 62,00

Για πληροφορίες παρακαλούμε
να επικοινωνείτε:
•Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή:
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ
210 52397-46/47 (εσωτ. 1),
www.synpe.gr
•Τρίτη – Πέμπτη (10:30-13:30):
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK
210 3604327, 210 3606071
www.ssalpha.gr
Κλείτα Ιατρού: 6977 170775
Δημήτριος Παναγόπουλος: 6940 987189

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ Ι Α ΙΙΙ
Μηνιαία Μικτά Ασφάλιστρα
Κυρίως Ασφαλισμένος

€ 26,50

Κυρίως Ασφαλισμένος με ένα (1) Προστατευόμενο Μέλος (σύζυγος)

€ 42,50
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Απόκριες
Αράπηδες, Σοχός

Γαϊδουροδρομίες
Σάπες Ροδόπης

Οι «Κουδουνοφόροι Τράγοι» ή «Αράπηδες»
αναστατώνουν το Σοχό με τα κουδούνια τους
τις τελευταίες ημέρες της Αποκριάς, προκειμένου να διώξουν τα κακά πνεύματα.
Οι «Αράπηδες» μεταμφιεσμένοι με μαύρες
γιδοπροβιές, ζωσμένοι με τη ντουζίνα, τα τέσσερα ογκώδη σιδερένια κουδούνια, παρουσιάζονται από παντού, χοροπηδούν, τραγουδούν,
χορεύουν και τριγυρνούν στο χωριό από σπίτι
σε σπίτι, προσφέροντας ούζο σε φίλους και
συγγενείς.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η προσωπίδα
τους, μια μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο

Στις Σάπες της Ροδόπης αναβιώνει την Κυριακή
της Αποκριάς το έθιμο των Γαϊδουροδρομιών σε
κεντρικό δρόμο της πόλης. Οι νέοι της περιοχής
διαγωνίζονται στην ταχύτητα τρέχοντας με γαϊδούρια. Έπειτα ακολουθεί γλέντι στην Πλατεία
Δημαρχείου με συγκροτήματα από όλη τη Θράκη.

Μόστρα, Χίος
Στα Θυμιανά της Χίου αναβιώνει το έθιμο της «Μόστρας», που διαρκεί δύο ημέρες, από το βράδυ της
Παρασκευής της Τυροφάγου μέχρι και το πρωί της
Κυριακής της Τυρινής.
Σύμφωνα με τους ντόπιους από εκεί βγήκε και η
έκφραση «την Παρασκευή την ανεβάζουμε και την
Κυριακή την κατεβάζουμε».
Οι ρίζες του εθίμου βρίσκονται στην εποχή του Μεσαίωνα, με τους νεαρούς, το βράδυ της Παρασκευής, να φοράνε παλιά ρούχα, γυναικεία ή αντρικά, να
καλύπτουν το πρόσωπό τους με αυτοσχέδιες μάσκες (μουτσουναριές) και να κάνουν διάφορα σκετς
σκορπώντας το γέλιο στους δρόμους του νησιού.
Την Κυριακή πηγαίνουν όλοι στα εξωκλήσια του
Αγίου Ιωάννη και του Αγίου Δημητρίου και εκκλησιάζονται και στην συνέχεια κατευθύνονται στο
νεκροταφείο του χωριού με την συνοδεία οργάνων.
Τελικός προορισμός είναι η κεντρική πλατεία του
χωριού, όπου χορεύουν το ταλίμι. χορός που αναπαριστά τις μάχες των Χιωτών με τους πειρατές.
Το έθιμο κορυφώνεται στην εκκλησία του Αγίου
Ευστρατίου, όπου κρεμούν στα κάγκελα του ναού
Χιώτικα λάβαρα και σημαίες.

Αλευροπόλεμος
Γαλαξίδι
Όταν ανοίξει το Τριώδιο, όλοι σχεδόν οι κάτοικοι του Γαλαξιδίου, κυκλοφορούν μεταμφιεσμένοι με αποκριάτικα κοστούμια στους
δρόμους και στα καταστήματα.
Ένα από τα καθιερωμένα έθιμα της πόλης
είναι το έθιμο της Καθαρής Δευτέρας, το
άναμμα φωτιών σε πλατείες και δρόμους, με
μουσική φαγητό, χορό και γλέντι.
Στο Γαλαξίδι την Καθαρά Δευτέρα δεν παίζουν
με σερπαντίνες και χαρτοπόλεμο, αλλά με
αλεύρι.
Το έθιμο του «αλευροπόλεμου» διατηρείται
από το 1801. Εκείνα τα χρόνια, παρ’ όλο που
το Γαλαξίδι τελούσε υπό την Τουρκική κατο-

Κουδουνάτοι – Νάξος
Οι «Κουδουνάτοι» της Νάξου είναι μια άλλη εκδοχή των «Αράπηδων» που αναφέραμε στο Σοχό.
Τους «Κουδουνάτους» τους συναντάμε την Κυριακή της Τυρινής στην Απείρανθο, οι οποίοι είναι
ζωσμένοι με σειρές κουδουνιών, έχουν σκεπασμένο το πρόσωπό τους με τουλουπάνι και τρέχουν από σπίτι σε σπίτι, σείοντας τα κουδούνια,
προκαλώντας θόρυβο ώστε να διώξουν μακριά
το κακό.
Στο χέρι τους κρατούν τη σόμπα, ένα χοντρό ξηρό
βλαστό κουφοξυλιάς, που συμβολίζει τη γονιμότητα και τον διονυσιακό φαλλό, σύμβολο που
κρατούσαν και οι Μαινάδες του Διονύσου.
Οι «Κουδουνάτοι» στη συνέχεια συγκεντρώνο-

και καταλήγει σε ένα ψηλό λοφίο από κορδέλες. Είναι φτιαγμένη από μαύρο ύφασμα, πάνω
στο οποίο κεντιούνται σε γεωμετρικούς σχεδιασμούς πολύχρωμα κομμάτια υφάσματος. Στη
θέση του στόματος κρέμονται μουστάκια από
ουρά αλόγου.
Οι ρίζες του πιο γνωστού εθίμου στο Σοχό
ανάγονται στην παγανιστική λατρεία, ενώ η
τελευταία ημέρα είναι επηρεασμένη από τη
χριστιανική θρησκεία.
Είναι η μέρα της μετάνοιας ή “προσταβάνι”,
όπως το αποκαλούν οι ντόπιοι.
Οι νεότεροι επισκέπτονται τους ηλικιωμένους
συγγενείς και τους ζητούν συγχώρεση, τους
φιλούν το χέρι και τους προσφέρουν ένα πορτοκάλι.

νται μαζί με τον κόσμο που τους ακολουθεί στη
πλατεία του χωριού.
Αφού ο χορός και το γλέντι, με συνοδεία από
τσαμπουνοντούμπακα, βρίσκεται στο αποκορύφωμα οι «Κουδουνάτοι» σταματούν και ανοίγουν
το χώρο προκειμένου να περάσουν οι μόσκαροι
και το νεαρό ζεύγος του Γαμπρού και της Νύμφης. Ο χορός ξεκινά και το γλέντι κορυφώνεται,
όταν κάποιος από τους παριστάμενους αρπάξει τη
Νύμφη. Η καταδίωξη ξεκινά από τον σύζυγο με
την συνεργασία των «Κουδουνάτων», που έχει
ως αποτέλεσμα την επαναφορά της Νύμφης στον
όμιλο των μοσκάρων.

χή, όλοι οι κάτοικοι περίμεναν τις Απόκριες
για να διασκεδάσουν και να χορέψουν σε
κύκλους.
Ένας κύκλος για τις γυναίκες, ένας για τους
άνδρες. Φορούσαν μάσκες ή απλά έβαφαν τα
πρόσωπά τους με κάρβουνο. Στην συνέχεια
προστέθηκε το αλεύρι, το λουλάκι, το βερνίκι
των παπουτσιών και ή ώχρα.

Καμουζέλες, Κως
Την Κυριακή της Αποκριάς στην περιοχή γύρω
από τον Κέφαλο και την Αντιμάχεια (Δήμος Ηρακλειδών) αναβιώνει το έθιμο με τις «καμουζέλες», που κρατάει εδώ και μισό αιώνα στο νησί
της Κω.
Οι «καμουζέλες» ή ελαφάκια, στα παλιά τα χρόνια, ήταν μασκαράδες βαμμένοι με κάρβουνα,
σκεπασμένοι με «χράμια» (πολύχρωμες υφαντές κουβέρτες) και κραδαίνοντας την «κοκάλα»,
γύρναγαν στους δρόμους του χωριού πειράζοντας και διασκεδάζοντας τους κατοίκους.
Το έθιμο επίσης, περιλαμβάνει πλούσια παραδοσιακή μουσική, ευτράπελα, άφθονο ούζο, κρασί
και παραδοσιακούς μεζέδες, ενώ αργά το βράδυ
γίνεται το κάψιμο του στοιχειού.

Μπουρανί – Τύρναβος
«Μπουρανί» για τους ντόπιους και «γιορτή του
Φαλλού» για τους επισκέπτες είναι το έθιμο
που έχει καθιερωθεί στον Τύρναβο, ένα έθιμο
που έχει τις ρίζες του στη Διονυσιακή λατρεία
και για αυτό η ιστορία του χάνεται στα βάθη των
αιώνων.
Οι καρναβαλικές εκδηλώσεις κορυφώνονται με
το “μπουρανί” της Καθαρής Δευτέρας, τη μοναδική αυτή διονυσιακή γιορτή, αφιερωμένη στη
γονιμότητα της γης. Αναπόσπαστο αξεσουάρ
των καρναβαλιστών είναι ο φαλλός, τον οποίο
στη διάρκεια των εορταστικών εκδηλώσεων
βλέπει κανείς στην πόλη σε διάφορα μεγέθη
και χρώματα. Το «Μπουρανί» είναι λέξη τούρκικη και σημαίνει λαχανόρυζο ή σπανακόρυζο.
Τα υλικά για την παρασκευή του είναι σπανάκι,
τσουκνίδα και λίγος αντεράκος μαζί με ξύδι, έτσι
για νοστιμιά χωρίς λάδι καθόλου.
Παλιά η εκδήλωση του Μπουρανιού ήταν πιο
γνήσια, πιο περιεκτική και φυσικά πιο ξεδιάντροπη. Γύρω από την φωτιά για την προετοιμασία
του εδέσματος, οι καρναβαλιστές χόρευαν αλληλοπειράζονταν, τραγουδούσαν άσεμνα τραγούδια, πετούσαν βωμολοχίες και έκαναν πρόστυχα
πειράγματα προς τους άντρες περαστικούς. Φυσικά δεν έλλειπαν και οι φαλλοί, πήλινοι, ξύλινοι και άλλοι από καρότα.
«Το μπουρανί» είναι στην κυριολεξία ένα λαϊκό
πανηγύρι αλλά στην ουσία είναι η γιορτή του
φαλλού και συμβολίζει την αναπαραγωγή και

την ευτεκνία. Για την προέλευση του, υπάρχουν
δύο εκδοχές. Η πρώτη αναφέρει ότι οι ρίζες του
βρίσκονται στις πανάρχαιες εορτές των Ελλήνων: τα Διονύσια, τα Θεσμοφόρια, τα Αφροδίσια, τα Θαργήλια και κυρίως οι αλωαί που ήταν
γεωργική εορτή πανάρχαια λατρεία και προθρησκευτική.
Και η δεύτερη εκδοχή αναφέρει ότι προέρχεται
από Αρβανίτες που εγκαταστάθηκαν στον Τύρναβο γύρω στο 1770, λίγο πριν τα Ορφωλικά.
Η δεύτερη εκδοχή μάλλον είναι και η επικρατέστερη, καθώς τεκμηριώνεται από ιστορικά στοιχεία. Λέγεται πως εκείνη την εποχή, έπεσε στον
Τύρναβο επιδημία χολέρας και οι περισσότεροι
κάτοικοι του βρήκαν θάνατο.
Η πόλη ερημώθηκε και ο σουλτάνος της περιοχής, έφερε ένα τμήμα Αρβανιτών, για να κτίσει
την καινούργια πόλη, δίπλα στην παλιά (η περιοχή αυτή ονομάζεται «Κόκκαλα» επειδή εκεί
θάφτηκαν όσοι βρήκαν τον θάνατο από την χολέρα). Οι Αρβανίτες αυτοί λοιπόν καθιέρωσαν το
έθιμο που σώζεται ως τις μέρες μας. Οι κάτοικοι
της πόλης πηγαίνουν στο εξωκκλήσι του Προφήτη Ηλία στα βόρεια της πόλης σε έναν ελεύθερο ευρύ χώρο (ένα μεγάλο αλώνι).
Η πορεία γίνεται σε πομπή της οποίας προηγούνται διάφορες ομάδες (θίασοι) μεταμφιεσμένων
ή μη (μόνον ανδρών), οι οποίοι κουβαλούσαν
όλα τα απαραίτητα για τη λειτουργία.
Όταν η πόλη έφθανε στο χώρο του Προφήτη

Βλάχικος Γάμος
Θήβα
Τα τελευταία 150 χρόνια παρουσιάζεται στη
Θήβα ο «Βλάχικος Γάμος», μία παρωδία ενός
ποιμενικού γάμου, όπου τη νύφη την υποδύεται
άνδρας.
Το συγκεκριμένο έθιμο είναι ένα πάντρεμα «Διονυσιακών» γιορτών με ντόπια λαϊκά έθιμα.
Ο «Βλάχικος Γάμος» κορυφώνεται την Καθαρά
Δευτέρα με την πομπή και την τελετή του «γάμου», ενώ ξεχωρίζει ο διάλογος, με την βλάχικη προφορά, μεταξύ των «συμπεθέρων» του
γαμπρού και της νύφης.
Σε αυτόν τον «γάμο» τον πρώτο λόγο έχουν οι
γκλίτσες, παραλλαγές των Βακχικών θυρσών,
η σάτιρα, οι αισχρολογίες και τα πειράγματα, ο
ακατάπαυστος χορός, η ακατάσχετη οινοποσία,
τα πηδήματα και οι κραυγές, ο πανούσης – σάτυρος με το υπερμεγέθες ομοίωμα φαλλού και
τα κουδούνια που κρέμονται στα σκέλια του, οι
θεατρίνοι που λέγονται και «γελοίοι», με την
ιδιόμορφη φορεσιά τους από κατσάρια δεμένα
στις άσπρες κάλτσες, σαν αρχαία σανδάλια και
τα κλαριά κισσού στα κεφάλια τους - καθώς
και ο χορός του πεθαμένου που συμβολίζει την
ανάσταση της φύσης.

Γαϊτανάκι
Λειβαδειά
Το Γαϊτανάκι αποτελεί παράδοση για την
πόλη της Λειβαδειάς και γιορτάζεται την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς.
Οι κάτοικοι της πόλης προετοιμάζουν το γαϊτανάκι, φτιάχνοντας άρματα. Την Κυριακή
της Αποκριάς, μασκαράδες παρελαύνουν
προς την κεντρική πλατεία, όπου πλέκονται
τα γαϊτανάκια και παρουσιάζονται αποκριάτικες σκετς, τραγούδια και παντομίμες από
τους μασκαράδες. Στην συνέχεια ακολουθεί
γλέντι με λαϊκά τραγούδια και χορούς. Το
παλιό έθιμο με το γαϊτανάκι γίνεται στην κεντρική πλατεία πολλών πόλεων. Είναι ένας
χορός όπου οι χορευτές, που ντύνονται με
παραδοσιακές στολές, χορεύουν σε κύκλο
κρατώντας πολύχρωμες κορδέλες στερεωμένες στην κορυφή ενός μακριού κονταριού,
το οποίο βρίσκεται στην μέση του κύκλου.
Καθώς χορεύουν, οι κορδέλες τυλίγονται
γύρω από το κοντάρι και μετά ξετυλίγονται.
Πιστέψτε μας! Είναι πολύ δύσκολο να το κάνει κάποιος σωστά!

Οι θρύλοι για τα
“στοιχειά”, Άμφισσα

Ηλία εκεί κάθε ομάδα έστρωνε στο έδαφος διάφορα φαγητά και μια μεγάλη φιάλη σε σχήμα
«φαλλού» γεμάτη με κρασί ή με γαλακτόχρουν
κράμα ούζου ή τσίπουρου με νερό. Παράλληλα
άναβαν φωτιά, πάνω στην οποία παρασκευάζοταν το «Μπουρανί» μια χορτόσουπα από σπανάκι και ξύδι για να νοστιμίζει. Αφού γινόταν το
μπουρανί που είχε την μορφή σούπας, σερβιριζόταν στους «μυουμένους» ως μέθεξη – συμμετοχή στα δρώμενα – και έτσι άρχιζε ο χορός
και τα τραγούδια, οι αστεϊσμοί και τα πειράγματα
με άσεμνες βασικά εκφράσεις. Πολλοί από τους
άντρες που συμμετείχαν σε αυτό το τελετουργικό κρατούσαν στα χέρια τους φαλλούς σαν σκήπτρα και ήταν κατασκευασμένα από ξύλο ή πηλό
ή ακόμα και από ψωμί και που αποτελούσαν το
κυριότερο τελετουργικό σύμβολο.
Όταν τελείωνε το βράσιμο του «μπουρανί» όλοι
μετέβαιναν δίπλα στις όχθες του Τιταρήσιου κι
εκεί έτρωγαν και έπιναν, εξακολουθώντας τα
άσεμνα πειράγματα και τραγούδια.

Οι θρύλοι για τα “στοιχειά”, είχαν μεγάλη διάδοση στην περιοχή. Λέγεται πως τα “στοιχειά”
αποτελούν ψυχές σκοτωμένων ανθρώπων ή
ζώων που τριγυρίζουν στην περιοχή.
Το σπουδαιότερο στοιχειό, που είναι συνδεδεμένο με την παράδοση, είναι το στοιχειό της
“Χάρμαινας”. Αυτό αγαπούσε και προστάτευε
τους Ταμπάκηδες (βυρσοδέψες), που η δουλειά
τους ανάγκαζε να βρίσκονται στην Βρύση νύχτα
– μέρα.
Πολλοί ορκίστηκαν, πως είδαν το στοιχειό να
τριγυρίζει τη νύχτα σ’ όλη τη συνοικία, να καταλήγει στην πηγή του νερού και να χάνεται. Ακόμη διηγούνται οι πιο παλαιοί πως το στοιχειό της
Χάρμαινας έβγαινε κάθε Σάββατο βράδυ, κατέβαινε από της “Κολοκυθούς το Ρέμα” και γύριζε
στους δρόμους μουγκρίζοντας και σέρνοντας
αλυσίδες.
Το τελευταίο Σαββατοκύριακο της Αποκριάς
αναβιώνει στην Άμφισσα ο Θρύλος του “Στοιχειού”.
Από την συνοικία Χάρμαινα, όπου βρίσκονται
τα παλιά Ταμπάκικα και τα σκαλιά του Αϊ Νικόλα
κατεβαίνει το “στοιχειό” και μαζί ακολουθούν
εκατοντάδες μεταμφιεσμένοι. Στο ιστορικό μεγάλο καφενείο της πόλης γίνονται συζητήσεις
σατυρικού περιεχομένου για τους Θρύλους και
τα Στοιχειά.
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Απόκριες
Φανοί, Κοζάνης

Τζαμάλες, Ιωάννινα
Στα Ιωάννινα την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς γιορτάζονται
οι «Τζαμάλες», δηλαδή μεγάλες φωτιές σε διάφορες γειτονιές
της πόλης.
Διάφοροι πολιτιστικοί σύλλογοι της πόλης συγκεντρώνουν
κούτσουρα σε κάποιο ανοιχτό χώρο της περιοχής τους και
ανάβουν φωτιά το βράδυ της Κυριακής.
Γύρω από τη φωτιά, μεταμφιεσμένοι και μη, χορεύουν με δημοτικά αλλά και παραδοσιακά αποκριάτικα τραγούδια σε διπλές
και τριπλές σειρές, ενώ το κρασί ρέει άφθονο με συνοδεία
φασολάδας που μαγειρεύεται παραδοσιακά δίπλα από την
«τζαμάλα»

Καρναβάλι
Γυναικών,
Άρτα
Κάθε χρόνο γίνεται το Καρναβάλι
Γυναικών. Είναι μία εκδήλωση που
οργανώνεται από ομάδες γυναικών
αποκλειστικά.
Κάθε Τετάρτη πριν από τις Απόκριες κάνουν παρέλαση στον κεντρικό
δρόμο της πόλης ντυμένες με Αποκριάτικές στολές για να καταλήξουν
σε κάποιο από τα κέντρα της πόλης
για ξεφάντωμα.

Το κάψιμο του
Τζάρου, Ξάνθη
Ο «Τζάρος» ή η «Τζάρους» κατά τους κατοίκους της
Ανατολικής Θράκης, ήταν ένα κατασκευασμένο ανθρώπινο ομοίωμα, τοποθετημένο πάνω σε έναν σωρό από
πουρνάρια.
Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς καιγόταν στο κέντρο αλάνας, πλατείας ή σε υψώματα για να μην έχουν
το καλοκαίρι ψύλλους.
Το έθιμο αυτό το έφεραν οι πρόσφυγες από το Σαμακώβ
της Ανατολικής Θράκης και αναβιώνει κάθε χρόνο από
τους κατοίκους του ομώνυμου συνοικισμού, ο οποίος
βρίσκεται κοντά στη γέφυρα του ποταμού Κόσυνθου της
Ξάνθης.

Είναι γιορτή και ξεφάντωμα γύρω από το βωμό
της αποκριάτικης εορταστικής πυράς με φαγοπότι και οινοποσία, τραγούδι, χορό κι αθυροστομία χωρίς όρια.
Προέρχεται από τη λέξη φαίνω, που σημαίνει
φαίνομαι από μακριά.
Ο Φανός απαιτεί προετοιμασία και οργάνωση, που συσπειρώνει τη γειτονιά και οδηγεί
σε σχέσεις ζεστές και πολύτιμες, ιδιαίτερα σε
εποχές απομόνωσης σαν τη σημερινή. Είναι
ανοιχτός σε όλους και στηρίζεται στη συμμετοχή.
Η ιδιομορφία και η αίγλη του φανού κορυφώνεται την Κυριακή της Μεγάλης Αποκριάς, όταν
ανάβουν οι Φανοί στις γειτονιές και τριγύρω
τραγουδούν και χορεύουν οι χορευτές.
Ο φανός ανάβει κατά τις 8 το βράδυ της μεγάλης Αποκριάς, κι αμέσως ξεκινάει το τραγούδι
και ο χορός γύρω του.
Το κέφι αρχίζει να ανεβαίνει σιγά σιγά και
καμιά ώρα αργότερα, με κρασί και κιχιά, οι
κύκλοι γύρω από το βωμό μεγαλώνουν και
πληθαίνουν.
Κάθε γειτονιά πασχίζει να παρουσιάσει τον

Το έθιμο του Καλόγερου, Σέρρες

Ραγκουτσάρια,
Καστοριά
Στα Ραγκουτσάρια, το παραδοσιακό καρναβάλι που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στην
Καστοριά, οι κάτοικοι μεταμφιέζονται και φορούν μάσκες.
Οι μάσκες αυτές έχουν συμβολικό χαρακτήρα,
αφού η όψη τους είναι τρομακτική και αποσκοπούν στο να ξορκίσουν το κακό από την
πόλη.
Η ονομασία Ραγκουτσάρια, προέρχεται από το
λατινικό rogatores, δηλαδή ζητιάνοι, (ακόμη
rogatio στα Λατινικά σημαίνει ζητώ), αφού
οι μεταμφιεσμένοι ζητούν απ’ τους νοικοκύρηδες να τους δώσουν δώρα προκειμένου να
διώξουν τα κακά πνεύματα. Άνδρες και γυναίκες, μικροί και μεγάλοι δεν διστάζουν να μασκαρευτούν και να ξεχυθούν στους δρόμους
της Καστοριάς, αναστατώνοντας την πόλη με
χορούς και τραγούδια.
Κέφι και σαματάς κυριαρχούν παντού, ενώ η

πόλη αντηχεί από τα όργανα και τις παραδοσιακές μελωδίες, καθώς οι κάτοικοι, μπουλούκια που εμφανίζονται από παντού με τα
όργανά τους, κατευθύνονται προς το κέντρο
της πόλης.
Η γιορτή κορυφώνεται την τρίτη ημέρα – την
επονομαζόμενη και Πατερίτσα – οπότε και
βραβεύεται η καλύτερη μεταμφίεση στην παλιά μεσαιωνική πλατεία Ντολτσό, που έπαιξε
ιστορικό ρόλο επί τουρκοκρατίας.
Οι ρίζες της γιορτής ανατρέχουν στη διονυσιακή λατρεία.

Το έθιμο του Μπέη, Διδυμότειχο
Στο Διδυμότειχο αναβιώνει το έθιμο του
“Μπέη”, που περιέχει διονυσιακά στοιχεία και
έχει σατυρικό χαρακτήρα.
Ο Μπέης είναι ώριμος άνδρας με μουστάκι,
ντυμένος με “γούνα”, βαμμένος με κοκκινάδι,
πολλά στολίδια, μαύρο φέσι, μπότες και φέρει
μαζί του ραβδί, πιστόλια και ναργιλέ.
Μέσα από αυτή την αναπαράσταση σατιριζόταν
η τουρκική κατοχή και η ανέχεια της εποχής
εκείνης. Προηγείται όλων ο τελάλης, ακολουθεί η φρουρά του Μπέη, έπειτα ο ίδιος,
οι αυλικοί και οι γεωργοί, που αναπαριστούν
γεωργικές εργασίες της εποχής εκείνης. Το

ντύσιμο όλων σχεδόν των προσώπων, βασίζεται σε ρούχα παλαιότερων εποχών και στον
αυτοσχεδιασμό. Αφού τελειώσει η “γύρα” του
μπέη, γίνεται αναπαράσταση των τοπικών εργασιών (όργωμα, θερισμός) από τους γεωργούς.
Ακολουθεί γαϊδουροδρομία και ρωμαϊκή πάλη.
Μετά την ολοκλήρωση της ρωμαϊκής πάλης
στο Μεσοχώρι, ο κόσμος μαζεύεται στις ταβέρνες, και μαζί με το «προσωπικό» του Μπέη,
πίνει και διασκεδάζει με παραδοσιακά όργανα
της περιοχής.

«Η Κηδεία της μάσκας», Ζάκυνθος
Την τελευταία Κυριακή της Αποκριάς μετά την
καρναβαλική παρέλαση αργά το απόγευμα
πραγματοποιείται η Κηδεία της Μάσκας, που
αποτελεί ένα ιστορικό σατιρικό δρώμενο του
νησιού με το οποίο κορυφώνονται οι καρναβαλικές εκδηλώσεις.
Μπροστά βρίσκεται η μπάντα η οποία παιανίζει
πένθιμα αλλά και καρναβαλικά και πίσω ακο-

λουθούν τα καπίτουλα με τα φαναράκια, πιο
κάτω το χρωματιστό φέρετρο του καρνάβαλου
και στο φινάλε η «θλιμμένη» οικογένεια με την
τραγική φιγούρα της χήρας μέσα στα μαύρα.
Η πομπή μετά την τελευταία βόλτα στους δρόμους της πόλης καταλήγει στο λιμάνι όπου ο
Βασιλιάς Καρνάβαλος καίγεται με το φέρετρο
του.

καλύτερο και πιο φανταχτερό Φανό, με τους
πιο καλλίφωνους τραγουδιστάδες και τους πιο
νόστιμους μεζέδες.
Εκεί ο αρχηγός (ο πρώτος) του Φανού κερνάει
όλους κρασί με την κολοκύθα, που γέμιζε από
τα βαένια, και μεζέδες στο πινάκι.
Κατόπιν τους τραβάει με ιδιαίτερο ζήλο στο
χορό. Τα τραγούδια διαδέχονται το ένα το άλλο,
άλλοτε γρήγορα και πολυφωνικά και άλλοτε
βαριά και μονότονα σε χρόνο αργό και συρτό.
Το γλέντι κρατάει μέχρι τις πρωινές ώρες.
Όταν σβήνουν το φανό πολλοί μαζεύουν στάχτη και την σκορπούν στα χωράφια, αμπέλια,
καλλιέργειες για να αβγατίσει η σοδειά.

Στο νομό Σερρών στην Αγία Ελένη την Δευτέρα της Τυρινής συναντάμε το έθιμο του “καλόγερου”.
Την γιορτή αυτή αρχίζουν οι Αναστενάρηδες με
απόκρυφη μυσταγωγία και συμμετέχουν και οι
μίμοι, που συγκροτούν τον θίασο: ο Βασιλιάς,
το Βασιλόπουλο, ο καπιστράς, ο καλόγερος, η
νύφη, η μπάμπω και το εφταμηνίτικο, οι γύφτοι
με την αρκούδα και τέλος οι Κουρούτζηδες
(φύλακες).

Αφού ο θίασος του Καλόγερου επισκεφθεί όλα
τα σπίτια του χωριού, συγκεντρώνονται όλοι οι
κάτοικοι στην πλατεία, όπου γίνεται η προετοιμασία του συμβολικού αγρού για την σπορά και
ακολουθεί η σκηνή του θανάτου και της ανάστασης του πρωταγωνιστή Καλόγερου. Μόλις
αναγγελθεί η ανάσταση του πρωταγωνιστή, ο
θίασος αρχίζει κυκλικό χορό γύρω από το συμβολικά σπαρμένο χωράφι με τον Βασιλιά Σπορέα, στην κορυφή του χορού. Μετά τον χορό ο
Αναστενάρης δίνει τις ευχές του και το πλήθος
ευχόμενο “κι από του χρόνου” διαλύεται.
Η λαϊκή αυτή θρακική λατρεία, παρουσιάζει
επίσης εμφανή τα γνωστά στοιχεία του αρχαίου Διονυσιασμού.
Οι ερευνητές του εθίμου, βλέπουν τα πάθη και
την Ανάσταση του Καλόγερου ως επιβίωση
από τα πάθη του Θεού Διονύσου.

Η Χάσκα ή Λάμκα
Η «Χάσκα» ή «Λάμκα» γίνεται στο τέλος της
οικογενειακής συγκέντρωσης το βράδυ της
Αποκριάς. Ο πρεσβύτερος δένει μία κλωστή
στον πλάστη με τον οποίο ανοίγονται τα φύλλα της πίτας, και στην άκρη της κλωστής δένεται ένα ξεφλουδισμένο βραστό αβγό.
Όλοι κάθονται οκλαδόν σε γύρο και από τη
μέση ο παππούς κουνάει σαν εκκρεμές το
αβγό στα στόματα των μελών της οικογένειας,
τα οποία έχουν «δεμένα» στην πλάτη τα χέρια

τους, και προσπαθούν να χάψουν το αβγό.
Όταν συμβεί αυτό βάζουν φωτιά στην κλωστή
και αν καεί ολόκληρη θεωρείται «καλός οιωνός» για την οικογένεια.
Το έθιμο της «Χάσκας» ή «Λάμκας» το επιβάλει η σαρακοστιανή επιταγή που λέει: «με
αβγό κλείνει το στόμα και με αβγό ανοίγει πάλι
το βράδυ της Ανάστασης» υπενθυμίζοντας τη
νηστεία που πρέπει να τηρηθεί στο μεσοδιάστημα αυτό.

“Το έθιμο της καμήλας”
Σταυρούπολη
Τελείται κάθε χρόνο την ημέρα της Καθαράς
Δευτέρας, στην κεντρική πλατεία του οικισμού της Σταυρούπολης.
Κατά την τέλεση του δρώμενου οι κάτοικοι
είναι μεταμφιεσμένοι κάνοντας διάφορους
ήχους και μουτζουρώνοντας ο ένας τον άλλο,
σε μια παρέλαση ακολουθούν ένα ομοίωμα
καμήλας και έναν ενήλικο να παριστάνει τον
καμηλιέρη Άραβα.
Το έθιμο της καμήλας αρχικά είχε παγανιστικό χαρακτήρα, τελούνταν και συμβόλιζε την
δέηση των κατοίκων για τη γονιμότητα της
γης, αφού η χρονική στιγμή συνέπιπτε με τον
ερχομό της άνοιξης και την έναρξη των αγροτικών εργασιών.

Αργότερα σε συνδυασμό με την Ορθόδοξη
πίστη και θρησκεία που θέτει την ημέρα αυτή
ως την Αρχή της Σαρακοστής, άλλαξε χαρακτήρα και συμβολίζει το τέλος των εορτών
του καρναβαλιού και την αρχή της νηστείας.
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Βήμα των Συναδέλφων
ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΤΟΥ ΘΟΔΩΡΟΥ
Ένας τύπος βλέπει τη γυναίκα του να φοράει ένα
δακτυλίδι με ενα τεράστιο διαμάντι, το οποίο παρεπιπτόντως είναι πανάκριβο, και τη ρωτάει:
- Ρε γυναίκα, που το βρήκες αυτό το δακτυλίδι; Αυτό
κάνει μια περιουσία...
- Πού να στα λέω άντρα μου. Χτες που είχα πάει
για καφέ με μια φίλη μου, πάω στην τουαλέτα της
καφετέριας που καθόμασταν και τι βλέπω..! Δίπλα
στο νιπτήρα ήταν αυτό το πανέμορφο δακτυλίδι! Το
δοκίμασα, μου έκανε, και το πήρα!!
Μερικές μέρες μετά, ο ίδιος τύπος βλέπει τη γυναίκα
του να φοράει μια πανάκριβη γούνα.

- Τι είναι αυτό ρε γυναίκα; Πού τη βρήκες τη γούνα;
- Άσε άντρα μου πού να στα λέω. Κάνανε λάθος
στην γκαρνταρόμπα του μαγαζιού που καθόμασταν
με τη φίλη μου και αντί για το παλτό μου, μου έδωσαν αυτή τη γούνα. Χαζή είμαι εγώ; Τη δοκίμασα,
μου έκανε, ε, την πήρα και εξαφανίστηκα!
- Τι να σου πω, ρε γυναίκα... Είσαι πολύ τυχερή...
Εγώ το μόνο που έχω βρεί τους τελευταίους μήνες
είναι ενα σώβρακο στο κρεβάτι μας. Και δεν μου
έκανε κιόλας....
(Του Συναδέλφου Θεοδ.Τρίγκα)

ΤΟ AΝΕΚΔΟΤΟ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ
Ήταν ένας παπάς και πνιγόταν στην θάλασσα και
περνάει ένα καράβι.
- Παπά, έλα πιάσε το σωσίβιο να σωθείς.
- Όχι τέκνο μου, δεν χρειάζεται, εμένα θα με σώσει
ο Θεός, λέει ο παπάς.
Περνάει άλλο καράβι.
Πώς λέγεται η γυναίκα που ανά πάσα στιγμή
γνωρίζει πού βρίσκεται ο άνδρας της;
- Χήρα!!!
Αντρας: Γιατί βλέπεις εκπομπές μαγειρικής;
Έτσι κι αλλιώς χάλια μαγειρεύεις.
Γυναίκα: Εσύ γιατί βλέπεις τσόντες;

Ο χάρος βγήκε παγανιά

Στο σπίτι ενός ζεύγους ηλικιωμένων κάποιος
χτυπά την πόρτα.
- Ποιός είναι? ρωτά η γιαγιά.
- Ο χάρος.
- Και τι θες? λέει ο παππούς.
- Ήρθα να πάρω έναν από εσάς.
- Εμένα πάρε, λέει ο παππούς, άσε τη γιαγιά
να ζήσει!
- Όχι, λέει η γιαγιά, εμένα πάρε, άμα χάσω τον
παππού, πως θα ζήσω μόνη μου?
- Αποφασίστε, λέει ο χάρος και θα ξανάρθω.
- Άμα σε χάσω, λέει η γιαγιά στον παππού,
δεν θα μπορώ να ζήσω.
- Πάω στο καφενείο λέει ο παππούς να σκεφτώ,
αλλά ξέχασε τα κλειδιά του και γύρισε να τα πάρει.
Χτυπά την πόρτα.
- Ποιος είναι? ρωτά η γιαγιά.
- Ο χάρος, λέει ο παππούς κρυφογελώντας,
ήρθα να πάρω τον ένα σας!!!
- Δεν είναι εδώ... στο καφενείο θα τον βρεις!!!
(Μας το έστειλε μία συνάδελφος – έξυπνο!!)

- Έλα παπά να σε σώσουμε . Θα πνιγείς!
- Όχι τέκνο μου, δεν χρειάζεται, εμένα θα με σώσει
ο Θεός, λέει πάλι ο παπάς.
Περνάει τρίτο καράβι.
- Παπά έλα να σε σώσουμε!
- Όχι τέκνο μου, δεν χρειάζεται, εμένα θα με σώσει
ο Θεός, λέει ξανά ο παπάς.

Μασκοφόροι μασκαράδες
Μασκοφόροι μασκαράδες,
στήσανε χορό στις στράτες, ήπιαν κόκκινο κρασί,
φάγανε ψαχνό πολύ
και ξαπλώσαν σαν αγάδες
σε βασανισμένες πλάτες
κι αν το φορτίο ήταν βαρύ,
έκαναν ύπνον ελαφρύ.

Λέοντες εθνοφρουροί
κατασπάραξαν τ’ αρνί και
καλέσαν και τα φίδια, για
να στρώσουνε παιχνίδια.
Κι όλοι θαύμαζαν τους γλάρους να πετάνε κυκλικά
κι ό,τι εβρισκαν μπροστά τους το ρημάξαν σιωπηλά.
Δράκοντες κουστουμοφόροι, μ’ εμπριμέ το πανωφόρι,
ροκανίσανε τη γή που πατησανε σοφοί και γκρεμίσαν τα
γιοφύρια που τα στήσαν καρυοφίλια.
Δέντρα πολλά δέντρα καλά, τα ρούφηξ’ όλα
η ξενιτιά, χρόνια πολλά, χρόνια πικρά
θα κλαίει η Ελλάδα τα παιδιά.
Καρπίσανε σε ξένη γή
κι έμειν’ η Ελλάδα χέρσα γή.
Σεπτέμβριος 2010
ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΚΟΥΣΗ

Με αυτά και με αυτά ο παπάς πνίγεται, πάει στο
παράδεισο και λέει στον Θεό.
- Περίμενα να με σώσεις και εσύ τίποτα!
- Ρε ανόητε, τρία καράβια σου έστειλα να σε
σώσουνε και εσύ με έγραψες.
(Του Συναδέλφου Νίκου Σταθόπουλου)

Προσευχή

Προσεύχομαι στον ήλιο
που καίει τον ουρανό.
Θεέ μου δώσ’ μου τη σκιά σου.
Σύννεφα του Θεού
χαρίστε μου τα σπλάχνα σας
οι μήτρες της γης διψούν
οι ανάβρες στερέψανε.
Ένα σταροκούκουτσο θέλω να σπείρω
και σαν σπάσει τη χρυσή φασκιά του
και ξεμυτίσουν οι φύτρες του
να βυζάξει τη θεοστάλακτη βροχή
να χορτάσει την προαιώνια δίψα του
και μαζί του να χορτάσουν
οι πεινασμένοι όλοι της γης
Ένα λουλούδι θέλω να φυτέψω
όλη η γη να λουλουδίσει.
Θεέ μου στείλε το ζήδωρο φιλί σου
και κάνε όλη τη γη ν’ ανθίσει
στείλε τη χλιά βροχή σου
να ποτίσει ερωτικά όλες τις μήτρες.
Να μυρίσει το χώμα μεθύσι
σαν τη γινομένη παρθένα
στην ώρα της όργητας.
Δόξα στην αιώνια παρθενιά
δόξα στον τεχνίτη και κτίστη της γης!
ΝΙΚΟΣ ΚΟΡΔΟΝΗΣ

Η ΑΠΑΤΗ ΤΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Είναι γεγονός ότι οι συνταξιούχοι είναι ο πιο αδύναμος
κρίκος και τα εύκολα θύματα των κυβερνόντων. Όταν τα
ελλείμματα αυξάνονται, όταν η τρόικα ζητάει επιπρόσθετα
έσοδα, οι κυβερνόντες είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να κόψουν κι άλλο τις συντάξεις, κύριες και επικουρικές.
Δεν φθάνουν οι απανωτές μειώσεις των συντάξεων γίνεται και πολλαπλή απάτη με τις μειώσεις και τις διαδικασίες
που εφαρμόζονται. Τα ποσοστά των μειώσεων υπολογίζονται πάντα από το αρχικό ποσό της σύνταξης. Για παράδειγμα, εάν η σύνταξη είναι 2.000 ευρώ και η μείωση
είναι 10%, το νέο ποσό της σύνταξης είναι 1.800 ευρώ.
Στη νέα μείωση, για παράδειγμα, πάλι 10%, δεν αφαιρείται από τα 1.800 ευρώ, δηλαδή, 180 ευρώ αλλά από τα
2.000 ευρώ που είναι 200 ευρώ και το υπόλοιπο είναι
1.600 αντί για 1.620 ευρώ.
Αυτή η διαδικασία εφαρμόζεται σε όλες τις συντάξεις, κύριες και επικουρικές και σε όλες τις κατηγορίες συντάξεων, ΙΚΑ, Δημοσίου κ.ά.. Η διαδικασία αυτή είναι αντισυνταγματική, άδικη και εφαρμόζεται εκ του πονηρού για να
εισπράττονται μεγαλύτερα ποσά.

Με αυτή την απάτη και με το σύνολο των μειώσεων των
συντάξεων οι συνταξιούχοι οδηγούνται σε φτωχοποίηση
και εξαθλίωση. Ίσως υλοποιείται η εξαγγελία του κ. Σαμαρά στο Ζάππειο Ι, ΙΙ και ΙΙΙ που είπε ότι τον ενδιαφέρουν οι
κύριες συντάξεις μέχρι 700 ευρώ και οι επικουρικές μέχρι
300 ευρώ, που αθροίζονται σε 1.000 ευρώ.
Με τον νέο φορολογικό νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή
των Ελλήνων στις 11/01/2013 καταργείται το αφορολόγητο σε όλα τα εισοδήματα. Καταργούνται όλες οι φοροαπαλλαγές και φορολογούνται τα ενοίκια από το πρώτο
ευρώ.
Με τον νέο φορολογικό νόμο συντελείται η εξαθλίωση
των συνταξιούχων και των μισθωτών με τους συντελεστές φορολόγησης των εισοδημάτων τους (συντάξεις και
μισθοί) να είναι 22% από 1 έως 25.000 ευρώ, 32% από
25.001 έως 42.000 ευρώ και 42% πάνω από 42.001
ευρώ. Μ’ αυτούς τους συντελεστές τιμωρείται ο μισθωτός
και ο συνταξιούχος και κυρίως η μεσαία τάξη.
Με τον νέο νόμο φορολογούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες με εισόδημα έως 50.000 ευρώ με συντελεστή 26%

και πάνω από 50.001 ευρώ με συντελεστή 33%. Τα αδιανέμητα κέρδη των εταιρειών φορολογούνται με συντελεστή 26% και ο φόρος των μερισμάτων είναι 10%.
Ο νέος νόμος προβλέπει ακόμη τη συλλογή αποδείξεων
για το 25% του εισοδήματος μέχρι 42.000 ευρώ και με
ανώτατο όριο τα 10.500 ευρώ. Ωστόσο, για το ποσό που
δεν καλύπτεται με αποδείξεις θα υπάρχει ποινή 22%.
Ακόμη, αυξάνεται ο φόρος στους τόκους των καταθέσεων
από 10% σε 15% και ισχύει από 01/01/2013. Ο δε φόρος υπεραξίας στις μεταβιβάσεις ακινήτων θα ισχύσει για
ακίνητα που μεταβιβάζονται από 01/01/2013.
Τέλος, οι συνταξιούχοι που είναι ο πιο ευάλωτος πληθυσμός και οδηγούνται σε εξαθλίωση θα πρέπει να αντιδράσουν άμεσα με μαζικές κινητοποιήσεις.
ΓΙΑΝΝΗΣ Θ. ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ –
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΣΣΕ

8

Aνακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΟΤΟΕ

ΟΑΣΕ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ 2013
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Η ΟΤΟΕ σε συνεργασία με την ΟΑΣΕ, εκδίδει τον φετινό κατάλογο των θεατρικών
παραστάσεων.
Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα
στους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες στον Χρηματοπιστωτικό Τομέα να παρακολουθήσουν πολλές παραστάσεις της
αρεσκείας τους (οι ίδιοι και οι οικογένειές
τους) σε Θέατρα που περιλαμβάνει η λίστα
για τη χειμερινή περίοδο (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ –
ΜΑΪΟΣ) με αρκετά μεγάλο και ενδιαφέρον
ρεπερτόριο.
Η συνεργασία με τους Θιάσους ή τα Θέατρα
έγινε στη βάση της παροχής μειωμένης τιμής εισιτηρίου για τα περισσότερα Θέατρα
της Αθήνας στο Ταμείο του κάθε Θεάτρου.
Ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να πάρει
περισσότερες της μία κάρτας. ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΙ
ΠΑΛΙΕΣ ΚΑΡΤΕΣ!
H παρεχόμενη έκπτωση γίνεται με την επίδειξη της εκπτωτικής κάρτας που εκδίδει η
ΟΤΟΕ στο Ταμείο του κάθε Θεάτρου.
Η ΟΤΟΕ και η ΟΑΣΕ παρέχουν την εκπτωτική κάρτα για το θέατρο, την οποία πρέπει
να προμηθευτούν όλοι οι συνάδελφοι από
τους Συλλόγους τους και από τα γραφεία της
ΟΤΟΕ και της ΟΑΣΕ (Βησσαρίωνος 9 & Σίνα,
4ος & 5ος όρ. αντίστοιχα).
Οι σύλλογοι εργαζομένων στις τράπεζες και
τις ασφαλιστικές εταιρείες πρέπει να εφοδιάσουν με αυτές τις εκπτωτικές κάρτες όλα
τα μέλη τους στην Αθήνα και όσους από την
επαρχία το ζητήσουν.
Οι συνάδελφοι και οι συναδέλφισσες οφείλουν να επικοινωνούν με το θέατρο που επιθυμούν πριν τη μετάβασή τους, για την ισχύ

της κάρτας την ημέρα που επιθυμούν, διότι
αρκετά από αυτά δεν δέχονται την έκπτωση
τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές ή τις αργίες,
ή είναι πιθανόν να υπάρχει αργότερα αλλαγή
παράστασης κλπ.
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Με το σύνθημα με την Τέχνη να «χτυπήσουμε» την κρίση, συνεχίζουμε και την
φετινή χρονιά την προσπάθεια, ώστε ο
κατάλογος να περιέχει τις περισσότερες
από τις παραστάσεις που ανεβαίνουν την
χειμερινή σαιζόν. Είναι μια καλή ευκαιρία
όσοι αγαπούν το θέατρο να συνεχίσουν, οι
υπόλοιποι να το γνωρίσουν, να ξεφύγουμε
έστω λίγο από την καθημερινότητα με την
ψυχαγωγία και την πνευματική τροφή, που
οι συντελεστές του θεάτρου απλόχερα μας
παρουσιάζουν.
Μέλημά μας είναι με την κατάθεση αυτής
της δουλειάς να δημιουργήσουμε καλύτερες συνθήκες προσέλευσης σε όλους τους
συναδέλφους που αγαπούν το Θέατρο.
Για περισσότερες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τη
Γραμματεία Πολιτισμού της ΟΤΟΕ στα τηλ.
210-3643872, 210-3647668, www.
otoe.gr/politismos και της ΟΑΣΕ στα τηλ.
210-3616572 και 210-3616578.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Για την ΟΤΟΕ
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Σ. ΚΟΥΚΟΣ
Α. ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Για την ΟΑΣΕ
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Χ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ Μ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ
Σημείωση του Συλλόγου: Οσοι συνάδελφοι επιθυμούν να παραλάβουν την κάρτα
της ΟΤΟΕ να επικοινωνήσουν με την Γραμματέα του Συλλόγου κα Ντίνα Αναργύρου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 90
Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2013
Συνάδελφοι,
Μετά τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων για
τη μη εξόφληση ιατρικών δαπανών που οφείλει
ο φορέας υγείας (ΕΟΠΥΥ) σε ασφαλισμένους
μέλη μας, ο Σύλλογος άσκησε αγωγή με 3 χωριστά δικόγραφα κατά του Ελληνικού Δημοσίου
που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό
Οικονομικών και κατά του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Εθνικός
Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)».
Οι αγωγές ασκήθηκαν επ’ ονόματι των ασφαλισμένων μελών μας που υπέστησαν αδικαιολόγητα μέχρι και σήμερα οικονομική ζημία από
τη μη καταβολή ποσών για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και μάλιστα για σοβαρές
και χρόνιες παθήσεις.
Με τις αγωγές που κατέθεσε ο Σύλλογος για
λογαριασμό των ασφαλισμένων μελών του
Ταμείου, ζητάμε την άμεση εξόφληση του συνολικού ποσού που οφείλει το Ταμείο και μάλιστα
εντόκως από την επίδοση αυτών των αγωγών.
Μετά την προσφυγή του Συλλόγου στο συνήγορο του Πολίτη, συνεχίζουμε τις νομικές
ενέργειες για την προστασία των συμφερόντων
των μελών μας. Ήδη ο Σύλλογος κατέθεσε παράλληλα δικόγραφο με το οποίο ζητά την άμεση
έκδοση προσωρινής διαταγής με ασφαλιστικά
μέτρα, προκειμένου το Ταμείο να αναλάβει τις
υποχρεώσεις του προς τους ασφαλισμένους.
Ο Σύλλογος ήδη προσέφυγε στη Δικαιοσύνη
για την ακύρωση της περικοπής του εφάπαξ βοηθήματος κατά 41,7% (Ν.4093/2012- ΦΕΚ
Α’ 222/22-11-2012), την οποία, επικαλείται
και εφαρμόζει το ΤΑΥΤΕΚΩ, ως αντισυνταγματική και παράνομη.
Η νομοθετική παρέμβαση του Ν. 4093/2012
χωρίς καν να προηγηθεί εκπόνηση ειδικής αναλογιστικής μελέτης, είναι αντίθετη στο Σύνταγ-

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 94
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2013

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΣΣΕ ΓΙΑ ΤΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ
Αθήνα 13/12/12
Δελτίο Τύπου
Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. δεν έτρεφε αυταπάτες ούτε
για το περιεχόμενο, ούτε για το χαρακτήρα του «νέου» φορολογικού νομοσχεδίου
που κατατέθηκε προς ψήφιση στο κοινοβούλιο.
Ούτε οι αλλαγές που ακολούθησαν το
αρχικό σχέδιο και οι κυβερνητικές διαφωνίες και παλινωδίες πείθουν τους συνταξιούχους και την κοινωνία ότι οφείλονται
σε μεγαλοθυμία των συντακτών του ν.σ.
και των κυβερνητικών εταίρων…
Η Α.Γ.Σ.Ε.Ε. επισημαίνει ότι με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο:
• Οι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (κυρίως εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι) θα
συνεχίσουν να πληρώνουν φόρους και
χαράτσια, ενώ οι «έχοντες και κατέχοντες» θα εξακολουθήσουν να απολαμβάνουν φορολογική ασυλία που φτάνει
μέχρι την παραγραφή των φορολογικών
τους υποχρεώσεων. Αυτό αφενός δημιουργεί υψηλότερες επιβαρύνσεις για τα
πολύ χαμηλά εισοδήματα, αφετέρου ευνοεί σκανδαλωδώς τα πολύ μεγάλα εισοδήματα.

• Επιχειρείται η συνέχιση της μονομερούς
και άδικης εισπρακτικής λογικής φορολογικών μέτρων που εξανεμίζουν μισθούς
και συντάξεις ενώ αφήνουν ανενόχλητους τους φοροφυγάδες και τους φοροκλέπτες.
• Δημιουργούνται μεγάλες αδικίες ως
προς την αντιμετώπιση των οικογενειών
με παιδιά αυξάνοντας την φορολογική
επιβάρυνση των οικογενειών αυτών.
Η Α.Γ.Σ.Ε.Ε. απαιτεί:
• Ουσιαστικές και σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις για τους συνταξιούχους,
προκειμένου να αναπληρώσουν τα φορολογικά βάρη που επωμίσθηκαν από την
αύξηση της άμεσης και της έμμεσης φορολογίας και των εισοδηματικών απωλειών
που υπέστησαν τα τελευταία έτη.
• Την διατήρηση του αφορολόγητου ορίου
για τους συνταξιούχους.
• Μείωση συντελεστών ΦΠΑ στα είδη ευρείας λαϊκής κατανάλωσης.
• Μείωση των έμμεσων φόρων.
• Μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ στα βιβλία,
στα σχολικά είδη και στα φάρμακα.
• Ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή της
φορολογικής κλίμακας για όλες τις κατηγορίες και πηγές εισοδημάτων.

Συνάδελφοι,
Η κατάσταση στο χώρο της υγείας είναι πλέον
οριακή και δυστυχώς κανένας δεν προωθεί
άμεσα μέτρα για τον ΕΟΠΥΥ με αποτέλεσμα
δεκάδες χιλιάδες ασφαλισμένοι να είναι χωρίς
ιατρική φροντίδα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Ιατρών
του ΕΟΠΥΥ, σε 21 νομούς οι ασφαλισμένοι
δεν μπορούν να βρουν συμβεβλημένο με τον
ΕΟΠΥΥ παιδίατρο. Επίσης η ίδια κατάσταση
επικρατεί και σε άλλες ειδικότητες όπως είναι
η ψυχιατρική, η νευρολογία, η ενδοκρινολογία,
η αγγειοχειρουργική, η γαστρεντερολογία κ.α..
Η Ένωση σημειώνει ότι ακόμα και στους νομούς που υπάρχουν αυτές οι ειδικότητες, ο
αριθμός των ιατρών είναι τόσο μικρός που
είναι αδύνατον να εξυπηρετηθεί ο πληθυσμός.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι στο νομό Λασιθίου ο ΕΟΠΥΥ διαθέτει 3
καρδιολόγους, ο νομός Χαλκιδικής 1, ο νομός
Λακωνίας 2, οι νομοί Κυκλάδων, Αρκαδίας,
Αιτωλοακαρνανίας και Καρδίτσας 1. Τα ίδια
ισχύουν για όλες τις ειδικότητες. Για παράδειγμα, νευρολόγο μπορεί να βρει ο ασφαλισμένος
του ΕΟΠΥΥ μόνο σε 21 νομούς της χώρας.
Αν λάβει κανείς ότι υπάρχει και το όριο των
200 επισκέψεων ανά ιατρό και ανά μήνα είναι προφανές ότι μεγάλα στρώματα του πληθυσμού είναι πλέον ακάλυπτα από ιατρικές
υπηρεσίες.
Και σαν να μην έφθανε αυτό, τον τελευταίο
καιρό παρατηρείται μαζικό κύμα φυγής ιατρών
από τον ΕΟΠΥΥ.
Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 5.500 συμβεβλημένους ιατρούς τον μήνα Δεκέμβριο

μα καθώς παραβιάζονται διατάξεις συγκεκριμένων άρθρων του Συντάγματος.
Ακόμη και η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής στην έκθεσή της επί του νομοσχεδίου επεσήμανε την αντισυνταγματικότητα της ανωτέρω
ρύθμισης, αφού όπως απεδείχθη και από την
αιτιολογική έκθεση του Νόμου δεν προκύπτει
ότι έγινε ειδική αναλογιστική μελέτη, αλλά
αντίθετα προκύπτει ότι εκπονήθηκε μία γενική
μελέτη ελέγχου περιπτώσεων (case study) από
την οποία προέκυψαν αναλογιστικές εκτιμήσεις.
Σημειώνουμε ότι αν είχαν γίνει αναλογιστικές
μελέτες, θα είχαν ληφθεί υπόψη έγγραφα και
στοιχεία αυξημένης βαρύτητας για να μη γίνουν
οι αποφασισθείσες περικοπές.
Ενδεικτικά αναφέρουμε βεβαιωμένους καταλογισμούς εισφορών ύψους 21 εκ. ευρώ του
ΤΑΥΤΕΚΩ.
Εδώ θυμίζουμε ότι ο Σύλλογός μας πρώτος
κατέθεσε πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του ΤΑΥΤΕΚΩ προκειμένου να γίνουν δεκτοί οι σχετικοί
καταλογισμοί του Ταμείου. (Η ημερομηνία συζήτησης έχει ορισθεί η 14η Ιανουαρίου 2013).
Τέλος με την καταβολή μειωμένου εφάπαξ κατά
41,17% παραβιάζεται η συνταγματική αρχή της
ισότητας και θεσπίζεται ανεπίτρεπτη διάκριση
μεταξύ ασφαλισμένων του Ταμείου, ενώ παραβιάζεται και η αρχή προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη.
Συνάδελφοι,
Ο Σύλλογος θα αγωνισθεί σε κάθε επίπεδο,
είτε με νομικές ενέργειες, είτε μέσω διαλόγου
για την εξεύρεση πολιτικής λύσης προκειμένου
υπεύθυνα να υπερασπισθεί τα δικαιώματα των
μελών μας.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

έμειναν 4.041 ιατροί.
Η Ένωση Ιατρών τονίζει ότι αν το Υπουργείο
Υγείας συνεχίζει την αδιάφορη τακτική κλείνοντας τα μάτια τότε σύντομα ο ΕΟΠΥΥ θα
αποτελέσει τον μοναδικό οργανισμό παροχής
υηρεσιών υγείας του κόσμου χωρίς γιατρούς.
(Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από την έναρξη
λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ και ακόμη δεν έχουν
αποσταλεί στους ιατρούς οι υπογεγραμμένες
συμβάσεις τους).
Αυτή η εισαγωγή που κάναμε αφορά πλέον
εμάς και τις οικογένειές μας. Πληρώνουμε
και εμείς και η Τράπεζα πολλά λεφτά για να
εισπράττουμε μια εξευτελιστική αντιμετώπιση
από την πλευρά της Πολιτείας.
Πολλά συνδικαλιστικά στελέχη από διάφορους
χώρους αρκέστηκαν να πλειοδοτούν μέχρι την
ημέρα ένταξης του Ταμείου μας στον ΕΟΠΥΥ
και στη συνέχεια απεδέχθησαν το τετελεσμένο
και δυστυχώς κάποιοι με ανακούφιση.
Όμως αυτός ο δρόμος δεν έχει τέλος και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή.
Πέρασαν 20 χρόνια από τις εξαγγελίες ενός
δικού μας Ταμείου Υγείας για όλους τους Τραπεζοϋπαλλήλους χωρίς ποτέ κανείς να σχεδιάσει στην πράξη κάτι τέτοιο γιατί για μερικούς η
αυτονομία του φορέα υγείας της Εθνικής ήταν
και παραμένει το ζητούμενο.
Ο Σύλλογος με δική του πρωτοβουλία εντός
των ημερών θα αποστείλει πρόσκληση σε
όλους τους Προέδρους των Συλλόγων μελών
του ΤΑΥΤΕΚΩ προκειμένου έστω και τώρα να
υπάρχει κοινή δράση και συντονισμός όλων.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Συμμετέχουν οι Συνάδελφοι :
Νικολάου Απόστολος - Παναγιώτου Γεώργιος
Σπανομάρκου Κατερίνα - Σιδέρη Μαίρη

Εύθυμο και χρήσιμο βήμα
Ουίσκι

Σε πολλούς αρέσει το ουίσκι, σε άλλους
δεν μπορούν ούτε να το μυρίσουν. Άλλοι
πάλι προτιμούν τη βότκα, την τεκίλα ή το
κονιάκ. Όλα αυτά είναι δυνατά ποτά με
περιεκτικότητα σε αλκοόλ πάνω από 40ο.
χαρακτηριστικό είναι ότι για τον πιο πάνω
λόγο η φορολόγηση των ποτών αυτών
είναι πολύ υψηλή, με αποτέλεσμα και το
φθηνό ούζο να φθάνει κοντά στις τιμές
του ουίσκι μιας και περιέχει 40ο οινόπνευμα.
Η λέξη whiskey ή whisk βγαίνει από την
κελτική λέξη asquelaugh που σημαίνει
νερό της ζωής. Το whisky δεν θεωρείται
μόνο ποτό, αλλά χρησιμοποιείται επίσης
για σάλτσες για το ψάρι, το κρέας ή τα

λαχανικά.
Whisky πρώτης ποιότητας στη Σκωτία θεωρείται αυτό που έχει αποστακτεί, αναμειχθεί με άλλα whisky και εμφιαλωθεί στη
Σκωτία και αναγράφει τις λέξεις distilled
and bottled in Scotland.
Τα διάφορα whisky έχουν ηλικία. Άλλα είναι 3, άλλα 4, άλλα 12 και 15 ετών.
Η πρόσμιξή τους γίνεται μπροστά σε δημόσιο χημικό που κρατά τις ρετσέτες κάθε
μάρκας που προβλέπει τις ποσότητες των
βαρελιών από διάφορες τοποθεσίες με
ενδείξεις την ηλικία του ποτού που χρειάζονται για κάθε μάρκα whisky.
Πχ το Dewars 4 ετών πρέπει να γίνεται
κάθε φορά με τα βαρέλια από διάφορες
πόλεις ηλικίας 4 ετών και άνω για να θεωρείται 4 ετών.
Το ίδιο ισχύει για όλες τις μάρκες και ηλικίες.
Whisky βέβαια παράγουν και άλλοι όπως η
Αγγλία, ο Καναδάς, η Αμερική, η Αυστραλία και καμιά φορά παράνομα η Ελλάδα.
Άρθρο Συναδέλφου
Νικολάου Απόστολου
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H ΠΤΗΣΗ
Οι επιβάτες της πτήσης κάθονται στις θέσεις
τους και περιμένουν τους πιλότους. Σύντομα,
δύο άνδρες μπαίνουν στον αεροπλάνο, με στολή πιλότου.
Φορούν μαύρα γυαλιά.
Ο ένας από τους δύο συνοδεύεται από έναν
σκύλο για τυφλούς και ο άλλος βρίσκει το δρόμο του με την βοήθεια ενός άσπρου μπαστουνιού.
Προχωρούν στον διάδρομο, μπαίνουν στο πιλοτήριο και ξανακλείνουν την πόρτα.
Πολλοί από τους επιβάτες γελούν νευρικά και
όλοι κοιτάζονται με μία έκφραση που πηγαίνει
από την έκπληξη στον φόβο ή τον σκεπτικισμό.
Μερικοί ψάχνουν τις κάμερές τους.
Μερικά λεπτά αργότερα οι μηχανές του αεροπλάνου ξεκινούν και το αεροπλάνο επιταχύνει
στην πίστα.
Τρέχει όλο και πιο γρήγορα και μοιάζει σα να
μην πρόκειται να απογειωθεί ποτέ.
Οι επιβάτες κοιτάζουν από τα παράθυρα τους
και διαπιστώνουν ότι το αεροπλάνο κατευθύνεται ίσια σε μια λίμνη που βρίσκεται στο τέλος
του διαδρόμου απογείωσης.
Το αεροπλάνο τώρα τρέχει πολύ γρήγορα στην
πίστα και πολλοί επιβάτες διαπιστώνουν ότι δεν
πρόκειται να απογειωθούν ποτέ και ότι όλοι θα

πέσουν στην λίμνη. Οι φωνές των έντρομων
επιβατών γεμίζουν το αεροπλάνο, αλλά αυτή
ακριβώς τη στιγμή, το αεροπλάνο απογειώνεται
γλυκά, χωρίς το παραμικρό πρόβλημα.
Οι επιβάτες ηρεμούν, χαμογελούν, νιώθοντας
λίγο ανόητοι που πίστεψαν σε αυτό το κακόγουστο αστείο. Λίγα λεπτά αργότερα το γεγονός
ξεχάστηκε.
Στο πιλοτήριο, ο πιλότος ψαχουλεύει το ταμπλό
με τα όργανα, βρίσκει το κουμπί του αυτόματου
πιλότου και τον βάζει σε λειτουργία. Λέει μετά
στον συγκυβερνήτη.
- Ξέρεις τι πραγματικά με φοβίζει;
- Όχι, απαντά ο άλλος.
- Ρε συ καμιά μέρα, θα βάλουν τις φωνές πολύ
αργά και θα πνιγούμε όλοι μας.!
Ερώτημα:
ΕΜΕΙΣ, ΠΟΤΕ ΘΑ ΒΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ;
Μας το έστειλε η Συν/φος
Κατερίνα Σπανομάρκου (πολύ έξυπνο)

Προσέχετε τις απαντήσεις σας
Ερώτηση 1:
Αν ήξερες μια γυναίκα που ήταν
έγκυος, η οποία είχε ήδη 8 παιδιά,
τρία από τα οποία ήταν κουφά, δύο
τυφλά, ένα με διανοητική καθυστέρηση, και είχε και σύφιλη, θα της
συστήνατε να κάνει άμβλωση;
Διαβάστε και την επόμενη ερώτηση
πριν απαντήσετε.
Ερώτηση 2:
Είναι χρόνος να εκλεχτεί ένας νέος
παγκόσμιος ηγέτης και μόνο η ψήφος σας μετράει. Tα γεγο-

νότα για τους τρεις κορυφαίους υποψηφίους είναι τα ακόλουθα:
Ο υποψήφιος Α’
Συναναστρέφεται με διεφθαρμένους πολιτικούς. Συμβουλεύεται αστρολόγους.
Απατά τη γυναίκα του. Πίνει 8 με 10 martinis ημερησίως και
καπνίζει μανιωδώς πούρα.
Ο υποψήφιος Β’
Απολύθηκε από τη δουλειά του δύο φορές. Κοιμάται μέχρι
το μεσημέρι. Έκανε χρήση ναρκωτικών στο Πανεπιστήμιο και
πίνει ένα τέταρτο γαλονιού ουίσκι κάθε βράδυ.
Ο υποψήφιος Γ’

Είναι παρασημοφορημένος ήρωας πολέμου. Χορτοφάγος,
δεν καπνίζει, πίνει μια μπύρα που και που και δεν έχει ποτέ
απατήσει τη σύζυγό του.
Σε ποιον από τους τρεις θα ρίχνατε την ψήφο σας; Αποφασίσατε;
Ο υποψήφιος Α είναι o Franklin D. Roosevelt (Φραγκλίνος
Ρούσβελτ)
Ο υποψήφιος Β είναι ο Winston Churchill (Ουίνστον Τσώρτσιλ)
Ο υποψήφιος Γ είναι ο Adolph Hitler (Αδόλφος Χίτλερ)
Και, επ’ ευκαιρία η απάντηση στην ερώτηση της άμβλωσης:
Εάν είπατε ναι, μόλις σκοτώσατε τον Beethoven (Μπετόβεν)
Μας το έστειλε ο Συν/φος Γεώργος Παναγιώτου καλό ε;;;

Έξυπνες απαντήσεις σε χαζές ερωτήσεις
1.Γυρίζεις σπίτι κατάκοπος και σου
λένε:
-Ήρθες;
(Όχι έρχομαι σε 10 λεπτά!)
2.Σε παίρνουν τηλέφωνο
στο σταθερό:
-Έλα ρε σπίτι είσαι;
(Όχι, είμαι στο χωράφι κι έχω κάνει
εκτροπή!)
3.Συναντιέσαι με ένα φίλο:

- Έλα ρε, πού είσαι; (Στην απέναντι γωνία!)
4.Ανάβεις το θερμοσίφωνο:
-Θα κάνεις μπάνιο; (Όχι το άναψα για να καίει ρεύμα!)
5.Ντύνεσαι και ετοιμάζεσαι να φύγεις, οπότε ακούς:
- Θα βγεις; (Όχι, προβάρω ρούχα!)
6.Δώδεκα τη νύχτα, βάζεις πιτζάμες, λες καληνύχτα και πας
στο δωμάτιό σου οπότε σε ρωτάνε:
- Πας για ύπνο;
(Όχι πάω να ρίξω μπετά σε μια οικοδομή!)
7.Κάθεσαι σε καφετέρια και περνάει γνωστός:

- Α, εδώ κάτσατε; (Όχι, ολογράμματα είμαστε)
8.Πας στο βενζινάδικο, κατεβαίνεις από το αμάξι και ανοίγεις
το πορτάκι της βενζίνης:
-Βενζίνη θέλεις; (Όχι, να του βάλω πορτοκαλάδα).
9.Καλείς κλειδαρά, έρχεται μετά από 40 λεπτά και σε βρίσκει
από έξω:
- Κλειδώθηκες από έξω; (Όχι, απλά βρίσκω εναλλακτικούς
τρόπους να ανοίγω πόρτες).

Γιατί οι σιδηροδρομικές γραμμές έχουν αυτό το εύρος;
H απόσταση ανάμεσα στις δύο ράγες των σιδηροδρομικών γραμμών στις
ΗΠΑ είναι 4 πόδια και 8,5 ίντσες (143,5 cm). Μάλλον παράξενος αριθμός. Γιατί άραγε έχει επιλεγεί το συγκεκριμένο διάκενο;
Διότι ο σιδηρόδρομος στις ΗΠΑ κατασκευάστηκε με τον τρόπο που είχε
κατασκευαστεί ο σιδηρόδρομος στην Αγγλία, από Άγγλους μηχανικούς
που μετανάστευσαν, και οι οποίοι θεώρησαν ότι θα ήταν καλή σκέψη,
επειδή θα επέτρεπε να χρησιμοποιηθούν υπάρχουσες ατμομηχανές από
την Αγγλία.
Και τότε, γιατί οι Άγγλοι κατασκεύασαν τις ατμομηχανές τους έτσι; Διότι
οι πρώτες σιδηροδρομικές γραμμές κατασκευάστηκαν από τους ίδιους
μηχανικούς που κατασκεύαζαν τραμ, στο οποίο χρησιμοποιούσαν ήδη το
συγκεκριμένο διάκενο.
Kαι γιατί αυτό το διάκενο στο τραμ; Διότι οι κατασκευαστές του τραμ ήταν
και κατασκευαστές αμαξών, που χρησιμοποιούσαν τα ίδια εργαλεία και
τις ίδιες μεθόδους.
Και γιατί οι άμαξες έχουν αυτό το διάκενο; Διότι, παντού στην Ευρώπη,
και στην Αγγλία, οι δρόμοι είχαν λούκια για τους τροχούς των αμαξών και
ένα διαφορετικό διάκενο θα προκαλούσε διαρκώς βλάβες στους άξονες.
Και γιατί τα λούκια απέχουν τόσο μεταξύ τους; Διότι οι πρώτες μεγάλες
οδοί στην Ευρώπη είχαν κατασκευαστεί από τους Ρωμαίους, με σκοπό να
μετακινούνται εύκολα οι λεγεώνες τους. Οι πρώτες άμαξες ήταν οι πολεμικές άμαξες των Ρωμαίων. Οι άμαξες αυτές ήταν ιππήλατες: τις τραβούσαν δύο άλογα, τα οποία κάλπαζαν δίπλα-δίπλα και έπρεπε να απέχουν
μεταξύ τους, ούτως ώστε το ένα άλογο να μην ενοχλεί το άλλο κατά τον
καλπασμό. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η σταθερότητα της άμαξας, οι
τροχοί δεν έπρεπε να είναι ευθυγραμμισμένοι με τα ίχνη των αλόγων,
ενώ δεν έπρεπε να είναι και πολύ απομακρυσμένοι, έτσι ώστε να αποτρέπονται τα ατυχήματα κατά την διασταύρωση δύο αμαξών στην ίδια οδό.

Ιδού λοιπόν η απάντηση στο αρχικό
μας ερώτημα! Το διάκενο στις ράγες των Αμερικανικών σιδηροδρόμων εξηγείται, αφού 2.000 χρόνια
νωρίτερα, σε μιαν άλλη ήπειρο, οι
ρωμαϊκές άμαξες κατασκευάζονταν
ανάλογα με το φάρδος που έχουν τα
καπούλια δύο αλόγων. Και τώρα, το
κερασάκι στην τούρτα: Υπάρχει και μια προέκταση αυτής της ιστορίας με
το διάκενο στις ράγες και τα καπούλια των αλόγων. Αν δει κανείς το Αμερικανικό διαστημικό λεωφορείο στην εξέδρα εκτόξευσής του, μπορεί να
παρατηρήσει δύο πλευρικές δεξαμενές καυσίμων που είναι στηριγμένες
εκατέρωθεν της κεντρικής δεξαμενής.
Η εταιρεία Thiokol κατασκευάζει αυτές τις δεξαμενές στο εργοστάσιό της
στην Γιούτα. Θα ήθελαν να τις κάνουν μεγαλύτερες, αλλά οι δεξαμενές
αποστέλλονται σιδηροδρομικώς στο σημείο εκτόξευσης. Η σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ του εργοστασίου και του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ περνά
από μια σήραγγα, κάτω από τα Βραχώδη Όρη.
Αυτή η σήραγγα περιορίζει το μέγεθος των δεξαμενών στο πλάτος που
έχουν τα καπούλια δύο αλόγων.
Έτσι, το πλέον εξελιγμένο μεταφορικό μέσον του κόσμου, το διαστημικό
λεωφορείο, εξαρτάται από το φάρδος του κώλου ενός αλόγου.
Τα καπούλια των αρχαίων αλόγων ελέγχουν σχεδόν τα πάντα!!!
Οι τεχνικές προδιαγραφές και η γραφειοκρατία είναι αθάνατες!
Επομένως, την επόμενη φορά που θα βρεθείτε να κρατάτε στα χέρια σας
παράξενες προδιαγραφές και θα αναρωτιέστε ποιος κώλος τις επινόησε,
θα έχετε θέσει το σωστό ερώτημα.
Από τον Συν/φο Παναγιώτου Γεώργιο

Από τον Συν/φο Παναγιώτου Γεώργιο

Ωραίο μέρος να κάθεσαι

Μας το έστειλε η Συν/φος Μαίρη Σιδέρη
(πολύ εντυπωσιακό)

SkyscraperCrescent
Moon Tower
(Dubai)
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Πολιτιστικό βήμα

ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΘΕΑΤΡΑ - ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ - ΜΟΥΣΕΙΑ - BIBΛΙΑ - ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 13 Μαρτίου 2013
ημέρα Τετάρτη, ΏΡΑ 8.00 π.μ. Σταθμός Λαρίσης

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ - ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΠΟΤΑΜΟΣ ΛΟΥΣΙΟΣ
ΤΙΜΗ ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ: €10

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: στα γραφεία του Συλλόγου μας,
έως 7/3 στα τηλ. 210-3604327, 210-3606071
Κατά τη δήλωση της συμμετοχής οι συνάδελφοι θα λαμβάνουν και την καθορισμένη θέση τους στο πούλμαν

6ήμερη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ μας

στην ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ οδικώς
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
•Εκδρομές/περιηγήσεις με πολυτελές πούλμαν
•3 νύχτες διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείο 4 αστέρων στην
Πλατεία Taxim με πρωινό μπουφέ
•Ημιδιατροφή στην Κων/πολη (3 γεύματα)
•2 νύχτες στην Κομοτηνή με πρωινό
•Εισιτήρια για Πριγκηπόνησα με το πλοίο
•Εκδρομή στην Ασιατική πλευρά και στο Βόσπορο
•Τοπικός Ελληνόφωνος ξεναγός στην Κων/πολη
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
•Είσοδοι στα μουσεία και οι άμαξες στη Χάλκη
•Ασφάλεια ατυχημάτων

ΑΝΑΧ.: 20 Απριλίου 2013
ΤΙΜΉ ΚΑΤ’ ΆΤΟΜΟ: €395
ΤΙΜΉ ΜΟΝΌΚΛΙΝΟΥ: €140
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με το κλείσιμο των θέσεων:
1η μηναία δόση:		
2η μηναία δόση:		
3η μηναία δόση:		
4η μηναία δόση:		
Σύνολο:			

€ 100
€ 95
€ 50
€ 50
€ 50
€ 395

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

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: στα γραφεία του Συλλόγου μας, έως 11/3 στα τηλ. 210-3604327, 210-3606071

DETTO TRAVEL

Ξενοφώντος 15 – Σύνταγμα, τηλ: 210-3315180

Μουσεία
Με πρωτοβουλία του Συλλόγου μας θα πραγματοποιηθούν δύο επισκέψεις σε αρχαιολογικά μουσεία και συγκεκριμένα:
•Την Κυριακή 3/3/2013 και ώρα 12:00 επίσκεψη στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
στην αίθουσα του Ναυαγίου των Αντικυθήρων. Είσοδος και ξενάγηση ΔΩΡΕΑΝ.
•Την Κυριακή 10/3/2013 και ώρα 17:00 επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης.
Γενική είσοδος 5 ευρώ, για τους άνω των 65 είσοδος 3 ευρώ και η ξενάγηση ΔΩΡΕΑΝ.
Τόπος συγκέντρωσης: Η είσοδος των Μουσείων

Εισιτήρια: € 10, 18, 24, 30, 38,
φοιτητικό – ανέργων: € 7.
Προπώληση: viva.gr / 13855 / abcd.gr /
210 8840600 / καταστήματα Public, Forthnet.

Ο Άγγελος Πυριόχος έκανε την έρευνα και τα κείμενα, ο Φωκάς Ευαγγελινός τη σκηνοθεσία–χορογραφία, ο Γιώργος Κατσαρός κρατά τη μουσική διεύθυνση και τους ρόλους ερμηνεύουν οι Αντώνης Λουδάρος, Τάνια Τρύπη,
Μέμος Μπεγνής, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχάλης Μαρίνος, Γιώργος Καπουτζίδης στο μουσικοχορευτικό θέαμα του Μπάντμιντον με τίτλο «Θα σε πάρω να
φύγουμε». Στην πολλά υποσχόμενη παράσταση συμμετέχει ένας 35μελής
θίασος με βασική πρωταγωνίστρια την Κυρία Επιθεώρηση (Αντώνης Λουδάρος) η οποία παρουσιάζεται παντρεμένη με έναν δεξιό κι ερωτευμένη με
έναν αριστερό. Διχασμένη καθώς είναι ανάμεσα στο αστικό και το λαϊκό, αντικατοπτρίζει την αιωνίως διχασμένη Ελλάδα ενώ η πορεία της αναβιώσει στη
σκηνή μια ολόκληρη εποχή και μας ξαναθυμίζει μεγάλους πρωταγωνιστές,
τη Γεωργία Βασιλειάδου, τον Κώστα Χατζηχρήστο, τον Βασίλη Αυλωνίτη και
τον Μίμη Φωτόπουλο, που στιγμάτισαν με την παρουσία τους την αθηναϊκή
επιθεώρηση. Η πρεμιέρα έχει ορισθεί για τις 15 Μαρτίου και οι προπωλήσεις
έχουν ξεκινήσει.

Φωτογραφία από τον καθιερωμένο «καφέ των γυναικών» που πραγματοποιήθηκε
στα γραφεία του Συλλόγου μας στη Θεσσαλονίκη, στις 5/12/12
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Iατρικό και νομικό βήμα

Πώς να σωθείτε εάν πάθετε έμφραγμα και είστε μόνοι σας
Ας υποθέσουμε ότι είναι 6.15 πμ και επιστρέφετε με το
αυτοκίνητο από την δουλειά. Είστε μόνος. Έχετε περάσει
μια σκληρή ημέρα, είστε κουρασμένος και ψυχολογικά είστε χάλια. Το άγχος σας είναι μεγάλο και δεν υποχωρεί με
τίποτε. Ξαφνικά αισθάνεστε ένα φοβερό πόνο στο στήθος
ο οποίος επεκτείνεται στον βραχίονα και στο σαγόνι. Παθαίνετε έμφραγμα. Βρίσκεστε μόλις 5 χιλιόμετρα από το
πλησιέστερο νοσοκομείο. Δυστυχώς όμως δεν ξέρετε εάν
θα τα καταφέρετε να φτάσετε ως εκεί...
Το συγκεκριμένο άρθρο δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Νο
240, του Νοσοκομείου του Ρότσεστερ και είναι ουσιαστικά
οι πρώτες βοήθειες που μπορεί κάποιος να δώσει στον εαυτό
του όταν πάθει έμφραγμα και είναι μόνος. Πρώτες βοήθειες
που μπορεί να σταθούν απαραίτητες για την επιβίωση του.
Πολλοί άνθρωποι παθαίνουν έμφραγμα και είναι μόνοι και
αβοήθητοι. Από τη στιγμή που θα νιώσουν ότι η καρδιά τους

δεν λειτουργεί κανονικά και θα νιώσουν τον πόνο, τους απομένουν μόνο 10 δευτερόλεπτα μέχρι να χάσουν τις αισθήσεις τους. Αυτά τα 10 δευτερόλεπτα που φυσικά είναι γεμάτα
πόνο και τρομερό στρες, ίσως αποδειχτούν σημαντικά για την
ίδια τους τη ζωή.

Εξέλιξη δικαστικών ενεργειών Συλλόγου
Συνάδελφοι σας ενημερώνουμε και για τις
παρακάτω εκκρεμείς
δικαστικές υποθέσεις:
Α. Συζητείται ενώπιον
του Α΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας την
1η Απριλίου 2013 η αίτηση ακύρωσης της ΟΣΤΟΕ
και των Προέδρων των Συλλόγων μελών της κατά της
υπ’ αριθμ. Φ8000/14254/1097/6.7.2010 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης των Υφυπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με την
οποία περικόπηκαν παράνομα ολικώς ή μερικώς το
επίδομα εορτών Χριστουγέννων, το επίδομα εορτών
Πάσχα και το επίδομα αδείας.
Β. Συζητείται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
την 4η Μαρτίου 2013 η αίτηση ακύρωσης του Συλλόγου μας για να κριθεί παράνομη ως αντισυνταγματική
η υπ’ αρ. 20203/15639/666/2008 Απόφαση της
Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
και να εφαρμόζονται εφεξής οι καταστατικές διατάξεις
του Ταμείου Αλληλοβοήθειας (αυξήσεις για το έτος
2008 συνολικά 8 % σύμφωνα με την οικεία Διαιτητική Απόφαση αντί της συνολικής αυξήσεως 5% σύμφωνα με τις αυξήσεις του Δημοσίου).
Γ. Συζητείται ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας
την 7η Μαρτίου 2013 η αίτηση ακύρωσης του Συλλόγου μας κατά του Ελληνικού Δημοσίου για την αρχική
ένταξη του Ταμείου Υγείας μας στο ΤΑΥΤΕΚΩ καθώς η
επέμβαση του νομοθέτη για κατάργηση – συγχώνευση ΝΠΔΔ – ασφαλιστικών Ταμείων, είναι αντίθετη σε
διατάξεις του Συντάγματος και υπερκείμενων νομοθετικών διατάξεων.
Δ. Συζητείται ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου
Αθηνών στις 26 Νοεμβρίου 2014 η αγωγή του Συλλόγου μας και των μελών του Δ.Σ. ατομικά για να αναγνωρισθεί η υποχρέωση της Τράπεζας να καλύπτει τη
διαφορά μεταξύ των παροχών που καταβάλει το ΕΤΑΤ
και των παροχών που δικαιούμαστε να λαμβάνουμε
σύμφωνα με τον Κανονισμό Παροχών του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως.
Ε. Εντός του 2014 θα προσδιορισθεί για να συζητηθεί ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου
Αθηνών η ήδη κατατεθείσα αγωγή των μελών του

Συλλόγου μας κατά του ΕΤΑΤ για να αναγνωρισθεί η
υποχρέωση του ΕΤΑΤ να καταβάλει ακέραιες τις συντάξεις μας καθώς οι διατάξεις των Ν. 3986/2011,
4024/2011 και 4051/2012 είναι αντισυνταγματικές.
ΣΤ. Τέλος σας ενημερώνουμε ότι ο Συλλογός μας έχει
ασκήσει και πρόσθετη παρέμβαση ενώπιον της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για να ακυρωθεί
το Μνημόνιο ΙΙ οι διατάξεις του οποίου αντίκειται σε θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος και σε υπερνομοθετικά Διεθνή Κείμενα και ειδικότερα είναι αντίθετο
στα άρθρα 26, 43, 22 παρ.1 ,2 και 5, 23 παρ. 1, 5
παρ. 1 και 3, 25 παρ. 1 του Συντάγματος. Η ακύρωση
του Μνημονίου ΙΙ θα έχει αντανακλαστικές συνέπειες
στις συντάξεις των μελών μας, το ποσό των οποίων
διαμορφώνεται σύμφωνα με τις εκάστοτε αναπροσαρμογές των αποδοχών των εν ενεργεία υπαλλήλων,
όπως αυτές προσδιορίζονται με τις κλαδικές και επιχειρησιακές ΣΣΕ του Τραπεζικού Κλάδου. Η υπόθεση
εκδικάσθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2012 και η απόφαση
αναμένεται εντός του α΄ εξαμήνου του 2013.
Πλην των ανωτέρω δικαστικών ενεργειών ο Σύλλογος έχει προβεί σε πληθώρα εξώδικων ενεργειών
προς τους αρμοδίους παράγοντες (Υπουργεία, ΕΤΑΤ)
προκειμένου να προστατευθούν τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα των μελών μας από τις συνεχείς παράνομες
επεμβάσεις επί των θεμελιωμένων δικαιωμάτων μας
(διασφάλιση πλήρως των αποθεματικών του ΕΤΑΤ και
αυτοτέλεια του λογαριασμού για τους συνταξιούχους
της ALPHA BANK, καταβολή από τον ΕΟΠΥΥ των
δαπανών υγείας, ορθή παρακράτηση του 4% για την
υγειονομική περίθαλψη των συνταξιούχων του ΕΤΑΤ).
Εντός των επόμενων δύο μηνών θα κατατεθούν και
αγωγές για την διεκδίκηση των περικοπών μετά τις
νέες μειώσεις των συντάξεων μας, και την πλήρη κατάργηση των δώρων. Ήδη όπως σας ενημερώνουμε σε
άλλο σημείο της εφημερίδας εκτός από το ευρωπαϊκά
δικαστήρια και το ελεγκτικό συνέδριο έχει αποφανθεί
ότι οι συνεχείς μειώσεις των συντάξεων αντίκεινται
σε θεμελιώδεις διατάξεις του Συντάγματος και σε Διεθνείς Συμβάσεις.

Όταν κάποιος νιώσει το έμφραγμα δεν πρέπει να πανικοβληθεί. Πρέπει αμέσως να αρχίσει να βήχει έντονα, δυνατά
και επαναλαμβανόμενα.
Πριν τον βήχα να προηγείται βαθιά ανάσα και να προσπαθεί ο
βήχα να είναι βαθύς και παρατεταμένος, όπως όταν θέλουμε
να βγάλουμε φλέμα. Η βαθιά ανάσα και ο βήχας να επαναλαμβάνεται κάθε 2 δευτερόλεπτα, χωρίς κανένα σταματημό.
Αυτό πρέπει να γίνεται συνέχεια μέχρι να έρθει η βοήθεια ή
να επανέλθει η καρδιά σε σωστή λειτουργία.
Οι βαθιές ανάσες μεταφέρουν οξυγόνο στους πνεύμονες,
ενώ οι κινήσεις που προκαλεί ο βήχας πιέζουν την καρδιά
και εξασφαλίζουν την κυκλοφορία του αίματος. Ο βήχας επίσης, βοηθάει την καρδιά να ανακτήσει τον φυσιολογικό της
ρυθμό. Αυτή η κίνηση μπορεί να σώσει ζωές. Τα εμφράγματα
πλέον δεν «κοιτάζουν» ηλικίες. Χτυπούν τους πάντες, λόγω
των αλλαγών στον τρόπο ζωής.

ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΩΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΡ. 1 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ
ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΙ ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου με τη πρόσφατη απόφασή του της 25ης Οκτωβρίου 2011 (υπόθεση Valkov και άλλοι
κατά Βουλγαρίας) δέχθηκε τα εξής:
«Οι αρχές που εφαρμόζονται γενικώς σε περιπτώσεις του άρθρου 1 του
Πρωτοκόλλου No 1 είναι εξ ίσου εφαρμόσιμες όταν πρόκειται περί συντάξεων [...]. Όταν ένα συμβαλλόμενο κράτος διατηρεί εν ισχύϊ νομοθεσία
προβλέπουσα καταβολή συντάξεως ως δικαιώματος —ασχέτως εάν συνδέεται ή όχι προς προηγουμένην καταβολήν εισφορών— η νομοθεσία αυτή
πρέπει να θεωρηθεί ως ιδρύουσα ένα περιουσιακό δικαίωμα εμπίπτον εις
τους σκοπούς του άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ.
Το Δικαστήριο έκανε δεκτό ότι προστατεύεται ο συνταξιούχος εκείνος ο
οποίος κατέβαλε πλήρεις ασφαλιστικές εισφορές και επομένως έχει κατ’
αναλογίαν προπληρώσει αυτά που θα εισπράξει και επί των οποίων ήδη
απέκτησε εκ τούτου ιδιοκτησία επ’ αυτών, η οποία δεν είναι επιτρεπτό να
του στερηθεί ούτε εν όλω ούτε εν μέρει, όπως δεν είναι δυνατόν να στερηθεί ο πολίτης κάθε άλλην ιδιοκτησία του, κινητή ή ακίνητη. Στη προστασία
της ιδιοκτησίας δεν εμπίπτει μόνο η υπάρχουσα ιδιοκτησία, αλλά και η θεμιτώς προσδοκώμενη να αποκτηθεί, και μάλιστα εις το ακέραιο.
Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και η μειοψηφούσα γνώμη που διατυπώθηκε στην υπ’ αριθμ. 1285/2012 απόφαση της Ολομελείας του ΣτΕ για τις
αντισυνταγματικές περικοπές δώρων Χριστουγέννων - Πάσχα και επιδόματος αδείας. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την άποψη της μειοψηφίας στην
έννοια της περιουσίας που εγγυάται το άρθρο 1 του Πρώτου Πρόσθετου
Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ περιλαμβάνεται σειρά περιουσιακών δικαιωμάτων
μεταξύ των οποίων και δικαιώματα συντάξεων επιδομάτων και κάθε άλλης
μορφής περιοδικών παροχών προς δικαιούχους κοινωνικής ασφάλισης
εφόσον είναι προσδιορισμένα στο νόμο ή συνιστούν νόμιμη προσδοκία,
ήτοι αποτελούν αυτοτελή ιδιοκτησιακά δικαιώματα. Επομένως η εν όλω ή
εν μέρει περικοπή των συντάξεων με τις διατάξεις του Ν. 3845/2010 συνιστά την κατά το εδ. 2 του άρ. 1 του παραπάνω Πρωτοκόλλου στέρηση της
ιδιοκτησίας - και όχι απλό περιορισμό ιδιοκτησιακού.

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΛΛΕΠΑΛΛΗΛΕΣ
ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥΣ
ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΑ ΣΥΝΕΧΗ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ
ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΚΡΙΝΕ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Παραθέτουμε αυτούσια τη γνώμη του Γενικού Επιτρόπου
της Επικρατείας από τα πρακτικά της 3ης Ειδικής Συνεδρίας της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου για τις νέες
πρόσθετες περικοπές σε συντάξεις που προβλέπονται στο
Ν.4093/2012:
Γνώμη Γενικού Επιτρόπου της Επικρατείας:
«Με τις διατάξεις των νόμων (3833/2010, 3865/2010,
3986/2011, 4002/2011, 4024/2011 και 4051/2012»

προβλέπεται τόσο η μείωση των δαπανών του Κράτους με
μείωση του μισθολογικού γενικά κόστους όσο και η αύξηση
των εσόδων προερχόμενων από τη φορολογία των εισοδημάτων αλλά και από την είσπραξη των βεβαιωμένων οφειλών πλην όμως οι μειώσεις μισθών και κυρίως των συντάξεων πραγματοποιούνται «κατά τακτά χρονικά διαστήματα»
δεν εμφανίζεται η ίδια εικόνα και ως προς τις εισπράξεις από
τη φορολογία και τα βεβαιωθέντα προς είσπραξη ποσά (βλ.
και ετήσια Έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του Απολογισμού και Ισολογισμού του Κράτους του έτους 2010).
Αυτή η επιλεκτική μονομερής και διαρκής επιβάρυνση της
κατηγορίας των μισθωτών και εν προκειμένω των συνταξι-

ούχων έναντι άλλων ομάδων πολιτών που φοροδιαφεύγουν
και εισφοροδιαφεύγουν ως εύκολος και γρήγορος τρόπος
ισορρόπησης – ισοσκέλισης οικονομικών δεδομένων, δημιουργεί άνιση μεταχείριση των διοικούμενων που έρχεται σε
αντίθεση με τις προπαρατεθείσες διατάξεις [των άρθρων 4
παρ. 5 και 2 παρ.1] του Συντάγματος αλλά και εκείνης του
άρθρου 25 παρ. 4 αυτού, της αξιώσεως δηλ. του Κράτους
να εκπληρώνουν όλοι οι πολίτες το χρέος της κοινωνικής
και εθνικής αλληλεγγύης και προφανώς η πρακτική αυτή δεν
είναι συμβατή και με τη καθιερούμενη συνταγματική αρχή της
αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος)».
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Kοινωνικό βήμα

Νέα μέλη του Συλλόγου μας

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΥΓΑΝ
ΚΑΤΡΑΚΗΣ
ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗΣ
ΠΑΡΘΕΝΙΑΔΗΣ
ΜΠΕΡΕΔΗΜΑΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2012

1. ΦΥΝΤΑΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
2. ΨΑΡΕΛΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
(εκ παραδρομής δεν αναφέρθηκαν στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

26/11/2012
23/12/2012
21/1/2013
4/2/2013
7/2/2013

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

4. ΛΙΟΥΜΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑ
5. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
6. ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
7. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

1. ΑΧΤΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
2. ΒΑΣΙΛΗΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
3. ΚΟΥΡΑΣΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ
Έφυγε με αξιοπρέπεια και για πάντα από κοντά μας ο συνάδελφος Μάνος Παρθενιάδης, νικημένος και κτυπημένος αλύπητα από την επάρατη ασθένεια, τον
καρκίνο, μετά από σύντομη πάλη.
Η αναμενόμενη είδηση του θανάτου του μας έχει όλους συγκλονίσει, γιατί ο
Μάνος ήταν αγαπητός συνάδελφος. Είχε αγαπήσει πολύ την Τράπεζα, υπήρξε
άριστος υπάλληλος, έντιμος, σεμνός και απλός. Ήταν ασυμβίβαστος, ανυποχώρητος διεκδικητής και ενίοτε γραφικός, όπως αποκαλούσε αυτοσαρκαζόμενος
τον εαυτό του εξ’ αιτίας της μεγάλης επιμονής που είχε για την επικράτηση των
απόψεών του καίτοι πολλές φορές ήταν και ανεδαφικές.
Αγαπούσε εξίσου και τον Σύλλογό μας και την αγάπη αυτή, όπως και το ανά-

λογο ενδιαφέρον του, τα αποδείκνυε έμπρακτα με την πολύωρη καθημερινή του
παρουσία στο Σύλλογό μας, δίνοντας το ηχηρό του παρόν στο «Στέκι», διαβάζοντας πότε τις εφημερίδες ή παρακολουθώντας TV και όπως πάντα παίζοντας το
αγαπημένο του πνευματικό παιχνίδι, το «Σκάκι» με συμπαίκτες συναδέλφους.
Είχε διατελέσει άλλωστε στο παρελθόν και Γενικός Γραμματέας στο Διοικητικό
Συμβούλιο.
Στην αγαπημένη του μοναχοκόρη Μαριλένα απευθύνω τα θερμά συλλυπητήρια όλων των μελών του Δ.Σ. ευχόμενος μαζί με τους άλλους συναδέλφους μας
δύναμη ψυχής και κουράγιο.
Να είσαι καλοτάξιδος
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΒΟΥΤΥΡΑΣ

Υπενθύμιση για την
συγκέντρωση φαρμάκων
Συνεχίζεται με ιδιαίτερη επιτυχία η
συγκέντρωση φαρμάκων στον Σύλλογο.Οι Συνάδελφοι που επιθυμούν
να στείλουν ή να φέρουν φάρμακα στο
Σύλλογο να γνωρίζουν ότι η προσπάθεια αυτή θα ολοκληρωθεί στο τέλος
Φεβρουαρίου.Επομένως όσοι θέλετε
για λεπτομέρειες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Σύλλογο, σε ώρες
λειτουργίας του και ειδικώτερα με τον
συν/φο Β.Νικολάου.

Σημειώνεται ότι η πρώτη παρτίδα
φαρμάκων που συγκεντρώθηκε παραδόθηκε στους Γιατρούς του Κόσμου

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου μας παρέστησαν και
παρακολούθησαν την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ομιλία «Ασφαλής πλοήγηση στο Διαδίκτυο» του Διευθυντή Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κ.
Μανώλη Σφακιανάκη που πραγματοποιήθηκε στο Ιδρυμα Ευγενίδου στις
31/1/2013 με πρωτοβουλία του Συλλόγου Προσωπικού της AlphaBank.

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:

Εν Μοσχάτω

Θερμοπυλών 49, Μοσχάτο

«Γλεντοφαγοπωλείο» πάνω στην κεντρική πλατεία με μεγάλη
μεζεδολίστα και ζωντανή μουσική.
Ο Σύλλογος διοργανώνει αποκριάτικο γλέντι στις 15/3/2013 ημέρα Παρασκευή στο «Γλεντοφαγοπωλείο» Εν Μοσχάτω οδός Θερμοπυλών 49 Μοσχάτο,
100 μέτρα από το σταθμό του ηλεκτρικού, με κόστος 60 ευρώ για 4 άτομα (15 ευρώ ανά άτομο), που καταβάλλονται απευθείας στο μαγαζί και καλύπτουν
πλήρες μενού και ποτά. Συγκεκριμένα το μενού περιλαμβάνει 1 σαλάτα, 3 ορεκτικά, μία ποικιλία κρεατικών, απεριόριστο κρασί ή μπύρα και επιδόρπιο.
Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικώς στο Σύλλογο μέχρι 12/3/2013. Αριθμός περιορισμένος. Τηρείται σειρά προτεραιότητας.
Ελάτε με την παρέα σας να περάσουμε μια ξένοιαστη βραδιά. Ώρα προσέλευσης 9.30 μμ.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ:
ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 10% ΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
Στη σημερινή πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία που διανύουμε και με δεδομένη
την συνεχή μείωση του εισοδήματος μας, ο Σύλλογος μας προσπαθεί να δραστηριοποιείται σε όλους τους τομείς με στόχο να προκύψει όφελος προς όλους τους συναδέλφους.
Σε αυτά τα πλαίσια πραγματοποιήσαμε έρευνα ασφαλιστικής αγοράς, ώστε να βρούμε
τις καλύτερες δυνατές προτάσεις για όλους μας. Απευθυνόμενοι μεταξύ άλλων και
στο Γραφείο Ασφαλιστική Πρακτόρευσης ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε. συναντήσαμε έναν
παλιό μας γνώριμο τον πρώην Γ.Γ. του συλλόγου μας Δημήτρη Κασιώτη ο οποίος
κατέχει την θέση του Διευθυντή Πωλήσεων.
Προθυμοποιήθηκε να εξυπηρετήσει τον Σύλλογο μας και τους παλιούς συναδέλφους
του και δημιούργησε ένα εκπτωτικό τιμολόγιο στα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων μειωμένο τουλάχιστον κατά 10%. Σημαντικό είναι ότι το τιμολόγιο αυτό επεκτείνεται και
στα αυτοκίνητα των συγγενών 1ου βαθμού των συναδέλφων μας.
Συγκεκριμένα η προσφορά είναι η εξής:
ΦΟΡ. ΙΠΠΟΙ
ΕΩΣ 6
7-8
9-10
11-12
13		
14		

ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
136,00		
146,50		
174,50		
180,00		
187,00		
161,50		

ΚΑΛΥΨΕΙΣ
Σωματικές Βλάβες
Υλικές Ζημιές
Ζημιές από Ανασφάλιστο όχημα
Νομική Προστασία
Οδική Βοήθεια από ατύχημα
Φροντίδα Ατυχήματος

Στην παραπάνω προσφορά λόγω της παραμετρικής τιμολόγησης (π.χ .ηλικία οδηγού,
ηλικία αυτοκινήτου κ.α.) μπορεί να υπάρξουν μικρές διαφοροποιήσεις.
Παράλληλα παρέχεται πλήρης οδική βοήθεια με 20 ευρώ το εξάμηνο, καθώς και η
κάλυψη της θραύσης κρυστάλλων με 10 ευρώ. Θυμίζουμε ότι για τους συναδέλφους
της επαρχίας υπάρχει πρόσθετη έκπτωση από 10% εώς 25% ανάλογα την περιοχή.
Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να εκμεταλλευθούν αυτό το εκπτωτικό πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνήσουν με τον κ. Δημήτρη Κασιώτη στο τηλ. 6938456332.
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση συμβολαίου είναι:
1. Προηγούμενο ασφαλιστήριο συμβόλαιο
2. Φωτοτυπία διπλώματος
3. Φωτοτυπία αδείας κυκλοφορίας
4. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού μισθοδοσίας η άλλου εγγράφου που φαίνεται ότι
είναι συνταξιούχος
5. Απλή δήλωση συγγένειας σε περίπτωση ασφάλισης αυτοκινήτου μέλους
οικογενείας.
Αποστέλλονται στο fax 2108251824 ή στο email: jimkass13@gmail.com με την
αναγραφή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ALPHA BANK

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΒΟΥΤΥΡΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ:
ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ
Επιμελεια εκδοσης:
Δεσποινα Παρσα

αγγελια
Πώληση ακινήτου
στη Σαρωνίδα
1.036 τμ οικόπεδο
με κτίσμα 150 τμ,
διώροφο με θέα,
αποθήκη-γκαράζ.
Ολύμπου 32,
τιμή = 830.000 €.
ΤΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
(συνάδελφος),
τηλ. 210 4811344,
κιν. 6979260904

