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ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ Νο 3
Σελ.2

Η ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ
Σελ.2

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Σελ.2-5

Η χώρα μας παραδέρνει, η οικονομία βουλιάζει, και τα δεσμά των μνημονίων, μεσοπρόθεσμο και των συνακόλουθα δανειακών συμβάσεων, δένουν χειροπόδαρα τους μισθωτούς
και συνταξιούχους και γενικώς τους ανθρώπους εκείνους, που με την εργασία τους, τον
παραγωγικό τους μόχθο και τον ιδρώτα τους
δημιούργησαν τον πλούτο της κοινωνίας.
Οι κυβερνήσεις μας προσανατολισμένες
στην εξυπηρέτηση των απαιτήσεων των τοκογλύφων δανειστών μας, ΤΡΟΙΚΑ και ΔΝΤ,
που σαν ψοφοδεείς ανδρείκελά τους εκτελούν πρόθυμα και χωρίς ενδοιασμούς την
οποιαδήποτε υπόδειξη – εντολή που θα τους
δώσουν οι Τροικανοί αφέντες τους, επιχειρούν να αλλάξουν ότι φτιάχθηκε με κόπο και
θυσίες σ’αυτή την χώρα.

Ξεθεμελιώνουν τις θετικές διατάξεις της Εργατικής νομοθεσίας επιβάλλοντας εργατικό
Μεσαίωνα. Αποφασίζουν και παίρνουν επαχθή μέτρα σε βάρος γενικά των συμπολιτών
μας, και ιδιαίτερα των συνταξιούχων, καταστρατηγώντας έτσι τόσο το Σύνταγμα, όσο
και τις διεθνείς συμβάσεις εργασίας.
Αδήριτη ανάγκη πια η απαίτησης, στις δύσκολες και πρωτόγνωρες στιγμές που ζούμε, να
προχωρήσουμε όλοι μαζί συσπειρωμένοι με
ομοψυχία, συναντίληψη και αποφασιστηκότητα για να αντισταθούμε δυναμικά με ελπίδα και αλληλεγγύη, γιατί η κατάσταση που
έχει διαμορφωθεί έχει ξεπεράσει κάθε όριο
λογικής και αντοχής.
συνέχεια στη σελ.2

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Σελ.6
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΟΣΤΟΕ - ΤΑΥΤΕΚΩ
Σελ.7

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΒΗΜΑ
Σελ.8

ΕΥΘΥΜΟ & ΧΡΗΣΙΜΟ ΒΗΜΑ
(Νέα στήλη)
Σελ.10
Φωτογραφία από την Γενική Συνέλευση μας της 4/4/2012 Σελ.3
ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΗΜΑ
Σελ.11
ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ
Σελ.11
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΒΗΜΑ
Σελ.12

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ:

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΗΣ ΟΣΤΟΕ Κο ΙΓΝ. ΠΛΙΑΚΟ Σελ.9
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ: Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που δεν έχουν στείλει
στο ΕΤΑΤ την σχετική δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 2 του Καταστατικού
του ΤΑΠ, να την στείλουν το δυνατό συντομότερο, αλλιώς θα διακοπεί το βοήθημά
τους από τον μήνα ΙοΥνιο τρεχ. έτους.

Από 1 Μαΐου η ένταξη του ΤΑΥΤΕΚΩ στον ΕΟΠΥΥ Σελ. 7
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Η συντακτική Ομάδα
Η συντακτική ομάδα της εφημερίδας
προχώρησε στην έκδοση του 4ου φύλλου της εφημερίδας μας.
Από το φύλλο αυτό καθιερώνεται νέα
στήλη με τίτλο «εύθυμο και χρήσιμο
βήμα» με ευχάριστα θέματα, χρήσιμες πληροφορίες, ανέκδοτα, γενικές
γνώσεις κλπ. Στόχος είναι, την στήλη
αυτή να επιμελείται κάθε φορά ένας
συνάδελφος ή ομάδα συναδέλφων, τα
δε κείμενα θα πρέπει να φθάνουν στο
Σύλλογο μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Η πρώτη επιμέλεια είναι του
Συν/λφου Γιάννη Ιορδανίδη).
Επίσης από το φύλλο αυτό καθιερώνεται συνέντευξη με σημαίνοντα πρόσωπα του χώρου μας και όχι μόνο. Στην
πρώτη συνέντευξη θα φιλοξενηθεί ο
Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τραπεζοσυνταξιούχων (ΟΣΤΟΕ) κ. Ιγνάτιος
Πλιάκος.
Στο φύλλο αυτό επελέγη η αποστολή
του 3ου τεύχους του Οδηγού (ανάλυ-

συνέχεια από σελ.1

Παρατηρούμε δυστυχώς ότι η προκρούστεια κλίνη, λειτουργεί καθημερινά και ακατάπαυστα με την σμίκρυνση
του εισοδήματός μας, εξαιτίας των οριζόντιων μειώσεων και περικοπών των κύριων και επικουρικών μας συντάξεων, καθώς και των παροχών του τομέα υγείας, που
υποβαθμίζονται και αυτές με τη σειρά τους.

ση κατωτέρω) και το συμπληρωματικό
τεύχος του 1ου τεύχους με προσφορά
του Ομίλου EUROMEDICA (ανάλυση
στη σελ.12)
Παράλληλα αποστέλλεται η ονομαστική εκπτωτική κάρτα του Νοσοκομείου
ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ στα εγγεγραμμένα
μέχρι τον Ιανουάριο 2012 μέλη του
Συλλόγου καθώς και η ονομαστική εκπτωτική κάρτα του Νοσοκομείου Υγεία
σε νέα μέλη.
Η συντακτική ομάδα ευχαριστεί και
πάλι όλους τους συναδέλφους για τα
καλά τους λόγια ως προς την εφημερίδα μας.

Η εθνική μας υπερηφάνεια και η προσωπική μας αξιοπρέπεια που έχουν τρωθεί βάναυσα απαιτούν να σταθούμε όρθιοι, να αναλάβουμε τις ευθύνες μας, όπως απαιτεί
το καθήκον μας, και να αγωνισθούμε αντιστεκόμενοι με
ηρωισμό, εναντίον των επιβολών των ξενοκίνητων δανειστών μας. Ο αγώνας μας είναι ιερός γιατί αφορά την
επιβίωση πια των οικογενειών μας, και παρακαταθήκη
για τις επερχόμενες γενιές.

Η στιγμή επέστη, εμπρός στον αγώνα
ενωμένοι, δυνατοί.
Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
Άρθρο του Προέδρου

Η ανανεωμένη Ιστοσελίδα
Ολοκληρώθηκε και είναι διαθέσιμη σε όλους
τους συναδέλφους η ανανεωμένη ιστοσελίδα του Συλλόγου μας (www.ssalpha.gr)
Η αρχική σελίδα περιέχει το καλωσόρισμα
του Προέδρου μας και τις κατηγορίες με τα
γενικά θέματα των σελίδων που έπονται.
- Επιλέγοντας την κατηγορία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ»
θα εμφανιστεί η Ιστορία του Συλλόγου, η
σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου η
οποία θα ανανεώνεται κάθε 3 χρόνια και το
Καταστατικό του Συλλόγου.
- Επιλέγοντας την κατηγορία «ΝΕΑ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» θα εμφανιστούν όλες οι ανακοινώσεις του Συλλόγου μας, καθώς και

ειδήσεις ή ανακοινώσεις του Συλλόγου
Προσωπικού ALPHA BANK, του ΤΑΥΤΕΚΩΤομέας Υγείας, της ΟΣΤΟΕ, τα φύλλα της
εφημερίδας μας, τα τεύχη του Οδηγού Συνταξιούχου, οι εκδηλώσεις που έγιναν και
θα γίνουν, άρθρα από τραπεζικές εφημερίδες και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία.
- Επιλέγοντας την κατηγορία «LINKS» θα
εμφανιστούν οι ιστοσελίδες συναφών με το
Σύλλογο φορέων.
- Τέλος μέσω της κατηγορίας «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» θα γίνεται η ηλεκτρονική επικοινωνία
με τον Σύλλογο.

Οδηγός Συνταξιούχου Νο3
Συνεχίζεται κανονικά η αποστολή του Οδηγού σε τεύχη.
Μαζί με το φύλλο της εφημερίδας, αποστέλλουμε το 3ο τεύχος το οποίο περιλαμβάνει:
-τη Σύμβαση του 1981 με την
οποία παραχωρήθηκε στην
Τράπεζα η διαχείριση του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως,
με αντάλλαγμα την εφαρμογή
του Κανονισμού Παροχών στο
διηνεκές,
-την επιστολή της Τραπέζης
προς το ΕΤΑΤ, σχετικά με την
ένταξη του Ταμείου Αλληλοβοηθείας στο ΕΤΑΤ, η οποία δεν υλοποιήθηκε
λόγω της σθεναρής αντίδρασης του Συλλόγου Προσωπικού,

-επιστολές της Τραπέζης προς όλο το Προσωπικό σχετικά με την ένταξη του
ανωτέρω Ταμείου στο ΕΤΑΤ και τις δεσμεύσεις της, σχετικά με το προσωπικό
και τους συνταξιούχους,
-άρθρα του Καταστατικού και Κανονισμού Παροχών του Ταμείου Αλληλοβοηθείας Προσωπικού Τραπέζης Πίστεως,
-τα άρθρα των Νόμων που αφορούν την ίδρυση του ΕΤΑΤ, καθώς και την
υποχρεωτική υπαγωγή του Ταμείου Αλληλοβοηθείας στο ΕΤΑΤ,
-την απόφαση της Υπουργού για
αυξήσεις στις συντάξεις μας, και
-τα άρθρα των Νόμων που αφορούν τις μειώσεις των συντάξεών
μας (κύριων και επικουρικών) με
την καθιέρωση από το Κράτος διάφορων εισφορών.
Κάθε καινούργιο Νόμο που θα μας
αφορά, θα σας τον αποστέλλουμε
με συμπληρωματικό τεύχος.
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Γενική Συνέλευση
Πραγματοποιήθηκε στις 4/4/2012 στα γραφεία του Συλλόγου Προσωπικού της Τραπέζης η ετήσια
Τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας.
Σύμφωνα με το Καταστατικό, ο Πρόεδρος του Συλλόγου μας συν/φος Α. Βουτυράς, αφού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, διαπίστωσε απαρτία και πρότεινε τα μέλη που θα αποτελέσουν το Προεδρείο
της Γενικής Συνέλευσης.
Η Γ.Σ. εξέλεξε ως Προεδρείο τους συναδέλφους Σάκη Δημητριάδη – Πρόεδρο και Κατερίνα Σπανομάρκου και Κώστα Χαλβατζίδη – Γραμματείς.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ. Α. Βουτυράς ενημέρωσε τα μέλη ότι έχουν προσκληθεί στη Γ.Σ. ο Πρόεδρος της ΟΣΤΟΕ κ. Ιγν. Πλιάκος, το Προεδρείο του Συλλόγου Προσωπικού της Τραπέζης και φυσικά
ο Νομικός μας Σύμβουλος κ. Νικ. Φιλιππόπουλος. Σχετικά με τον κ. Πλιάκο, ο οποίος δεν μπορούσε
να παρευρεθεί, διάβασε ανάλογη επιστολή, και αφού ενημέρωσε τα μέλη για όλες τις τελευταίες εξελίξεις τόσο στα θέματα υγείας (ΤΑΥΤΕΚΩ) όσο και στα θέματα ασφάλισης (ΕΤΑΤ), έδωσε τον λόγο
στον Πρόεδρο του Συλλόγου Προσωπικού συν. Τάσο Γκιάτη.
Μετά το τέλος της ομιλίας του συν. Τάσου Γκιάτη, ο Πρόεδρος της Γ.Σ. αφού ευχαρίστησε τα μέλη για
την εκλογή του, έδωσε τον λόγο στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τον Απολογισμό και τον Ισολογισμό του έτους 2011καθώς και τον Προϋπολογισμό του έτους 2012 και κατάρτισε πίνακα ομιλητών. Έλαβαν τον λόγο αρκετοί συνάδελφοι οι οποίοι τοποθετήθηκαν σε διάφορα θέματα και η
Συνέλευση ολοκληρώθηκε περί την 14.00 με συμπέρασμα την συνέχιση των προσπαθειών του Συλλόγου και την κατά διαστήματα ενημέρωση των
συναδέλφων είτε με ανακοινώσεις είτε μέσω της εφημερίδας μας. Γενικώς η συνέλευση κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα και απετέλεσε ένα ελεύθερο και
δημοκρατικό βήμα έκφρασης όλων των συναδέλφων.

Οι Ομιλητές
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Προσωπικού
της Τράπεζας Συν/φος Τάσος Γκιάτης
ενημέρωσε τη Συνέλευση για τα τρέχοντα τραπεζικά θέματα που την αφορούν
(Θέματα υγείας – ΤΑΥΤΕΚΩ – Θέματα
ασφάλισης – ΕΤΑΤ ).

Η Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου
Συν/φος Ντίνα Αναργύρου ανέπτυξε
λεπτομερώς όλη τη δραστηριότητα του
ΔΣ κατά το πρώτο χρόνο της θητείας
του και τόνισε ιδιαιτέρως το πλήθος των
δραστηριοτήτων του.

Ο Β’ Αντιπρόεδρος του Συλλόγου
Συν/φος Βασ.Νικολάου ανέλυσε την
οικονομική κατάσταση του Συλλόγου
και τα οικονομικά πεπραγμένα κατά το
έτος 2011.

Ο Συν/φος Φώτης Μητρόπουλος τόνισε
ότι οι δικαστικοί αγώνες θα πρέπει να
συνοδεύονται και με λαικούς αγώνες,
και κάλεσε τους Συν/φους να συστρατευτούν με το ΚΚΕ και το ΠΑΜΕ για ένα
καλύτερο αύριο.
Ο Συν/φος Μάνος Παρθενιάδης τόνισε
ότι η Χούντα αφήσε μηδέν χρέος στην
Χώρα και σήμερα φτάσαμε το χρέος σε
δυσθεώρητα ύψη. Γιαυτό το θέμα φταίνε
οι πολιτικοί, των οποίων τα προνόμια θα
πρέπει να περικοπούν.
Η Συν/φος Β. Τζιανακοπούλου πρότεινε
την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
και την ενημέρωση του Συλλόγου με τα
e-mail των Συναδέλφων προκειμένου
να υπάρχει άμεση επικοινωνία και πολύ
χαμηλό κόστος.

Ο Συν/φος Β. Κωνσταντάκης ρώτησε
το Νομικό μας Σύμβουλο σχετικά με
την ακολουθούμενη διαδικασία των
αγωγών.

Ο Συν/φος Θεόδ.Νικολάκης τόνισε με
έμφαση τη σημασία των λαικών αγώνων των εργαζομένων για ισότητα και
ισοπολιτεία και κάλεσε με τη σειρά
του τους Συν/φους σε αγώνα με το
ΠΑΜΕ και το ΚΚΕ για την επιτυχή
έκβασή του.
Η Περιφερειακή Σύμβουλος Βορείου
Ελλάδας Συν/φος Λίτσα Παραπονιάρη
ενημέρωσε την Γενική Συνέλευση
για τις δραστηριότητες του Συλλόγου
στην Βόρειο Ελλάδα.

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Συλλόγου
Γιάννης Ιορδανίδης επανέλαβε εν
συντομία όλες τις δραστηριότητες του
Σύλλογου κατά τον πρώτο χρόνο της
θητείας του και κατέληξε ότι ο Σύλλογος μας είναι ο πιό δραστήριος Σύλλογος της Ομοσπονδίας και ότι θα πρέπει
ενωμένοι με πίστη να προχωρήσουμε
στην επίλυση όλων των προβλημάτων μας. Σαν στόχους έθεσε την
κατάργηση όλων των αντισυνταξιοδοτικών Νόμων, την αναβάθμιση
των παροχών του τομέα Υγείας μας και την πλήρη μηχανογράφηση
του Συλλόγου με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών.
Μετά τις ομιλίες των Συναδέλφων έλαβε το λόγο ο Νομικός μας Σύμβουλος κ.Νικ.Φιλιππόπουλος παρουσία και των συνεργατών του Γεωργίας Φιλιπποπούλου και Σοφίας
Καπατσώρη εξήγησε τις έννοιες
των αγωγών κατά της Τραπέζης
και του ΕΤΑΤ και ανέλυσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα από τις
ενέργειες αυτές του Συλλόγου.
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Αντίδραση της Τραπέζης σε επιστολή –
προτάσεων του Συλλόγου
Άμεση ήταν η ανταπόκριση της Τραπέζης στην επιστολή που απευθύναμε στον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ.
Δ. Μαντζούνη, σχετικά με τις προτάσεις μας για την ρύθμιση των οφειλών των συναδέλφων. Ήδη έχει αρχίσει ένας συστηματικός διάλογος με την Διευθύντρια της Διευθύνσεως Ανθρωπίνου Δυναμικού Κα Πηνελόπη Κονιδάρη και αναμένουμε σύντομα να έχουμε αποτελέσματα, τα οποία θα σας ανακοινώσουμε.
Επιδίωξη και στόχος μας είναι η επιμήκυνση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων, η μείωση των επιτοκίων, η αύξηση του ποσού των δανείων 3 βοηθημάτων και η χορήγηση δανείων 5 βοηθημάτων, με
αποτέλεσμα τη μείωση της μηνιαίας δαπάνης για την εξυπηρέτηση των δανείων των συναδέλφων.

Αγωγή σε ΕΤΑΤ
ΝΟΜΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ – ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΤΑ ΕΤΑΤ.
Οι νομικοί μας σύμβουλοι στις σχετικές αγωγές υποστηρίζουν ότι είναι παράνομες και αντισυνταγματικές
οι πολυεπίπεδες οριζόντιας μορφής μειώσεις των Ν.
3845/2010, Ν.3986/2011, Ν.4024/2011, Ν.
4051/2012 και για τους κάτωθι λόγους
- Συνιστούν μερική αναδρομική και για το λόγο αυτό
ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ αναθεώρηση του συνταξιοδοτικού
δικαιώματος που ήταν θεσπισμένο κατά το χρόνο που
απενεμήθη η σύνταξή μας.
- Παραβιάζεται το άρθρο 1 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΕΣΔΑ
- Δεν έχουν εκπονηθεί οι συνταγματικά επιβαλλόμενες αναλογιστικές μελέτες ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΩΝ
ΕΠΙΔΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
Οι περικοπές των συντάξεών μας που θεσμοθετήθηκαν με τις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις και
οδηγούν σε τροποποίηση των παροχών μας ως συνταξιούχων ελήφθησαν χωρίς την ύπαρξη οποιασδήποτε αναλογιστικής μελέτης που να δικαιολογεί την
αναγκαιότητα λήψης τους και την προσφορότητα της
ρύθμισης αυτής για την ικανοποίηση του δημοσίου
συμφέροντος
- Παραβιάζεται η αρχή της προστασίας της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη καθώς μειώνονται ήδη για τέταρτη φορά από το έτος 2010
(Ν. 3863/2010, 3986/2011, 4024/2011,
4051/2012) οριζοντίως οι συντάξεις και μάλιστα
ιδίως χωρίς προσδιορισμό χρονικού ορίζοντα και χωρίς συνεκτίμηση των αιφνιδίων οικονομικών επιβαρύνσεων που επεβλήθησαν.
- Παραβιάζεται η θεμελιώδης αρχή της ισότητας

αφού είναι παράνομος και μη αιτιολογημένος διαχωρισμός συνταξιούχων ανάλογα με την ηλικία τους (55
ή 60 ετών)
- Παραβιάζεται η αρχή ΤΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Στην επίδικη περίπτωση είναι σαφές ότι εμείς είχαμε δικαίωμα να λαμβάνουμε τις πλήρεις συντάξεις
μας σύμφωνα με τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής
μας όπως αυτές προσδιορίζονται στο Κανονισμό του
Ταμείου Αλληλοβοήθειας Προσωπικού Τράπεζας Πίστεως. Σύμφωνα με τις παραπάνω παραδοχές είχαμε
αναλάβει προσωπικές και οικογενειακές υποχρεώσεις. Η προσδοκία μας αυτή ήταν απολύτως βάσιμη
και δικαιολογημένη δεδομένου ότι μείωση συντάξεων στη χώρα μας δεν είχε γίνει ποτέ μέχρι σήμερα
και το δικαίωμα μας προστατευόταν και από διατάξεις
υπερνομοθετικής ισχύος, οι δε κυβερνητικές εξαγγελίες μετά την ανάληψη της εξουσίας από τη νέα κυβέρνηση απέκλειαν το ενδεχόμενο αυτό . Εξάλλου οι
επίδικες ρυθμίσεις δεν έχουν έκτακτο χαρακτήρα και
δεν αποτελούν πρόσφορο και αποτελεσματικό μέτρο.
Στις σχετικές αγωγές που δρομολογήθηκαν επισημαίνονται και τα ακόλουθα για το ΕΤΑΤ :
α) Οι παροχές που μας χορηγεί το ΕΤΑΤ έχουν αμιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα δεδομένου ότι το
ασφαλιστικό κεφάλαιο σχηματίστηκε αποκλειστικά
από εισφορές μας και της Τράπεζας όπως έκρινε και
το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο με τις υπ΄ αριθμ. 35/2007 αποφάσεις του. Στις περιπτώσεις παροχών
με αμιγώς ανταποδοτικό χαρακτήρα δεν μπορούν να
επιβληθούν νομοθετικοί περιορισμοί κυρίως λόγω
της αρχής της ανταποδοτικότητας.
β) Η μη χορήγηση από το ΕΤΑΤ ακέραιων των συντάξεων αποτελεί προσβολή των κεκτημένων κοινω-

νικοασφαλιστκών δικαιωμάτων και ουσιώδη μείωση στο ποσό της σύνταξής μας για την οποία ακόμα
και οι αντισυνταγματικοί νόμοι (Ν. 3371/2005, Ν.
3455/2006 και π.δ. 209/2006) και οι αιτιολογικές
εκθέσεις αυτών ρητά αναφέρουν ότι η σύνταξη δεν
θα θίγεται για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους πριν την 31.12.1992
γ) Το ΕΤΑΤ έχει ένα προκαθορισμένο χρονικά βίο που
προκύπτει από τον πεπερασμένο αριθμό των συνταξιούχων και των ασφαλισμένων, συνιστά έναν ιδιόμορφο οργανισμό, ειδικής αιτιολογίας, δηλαδή ένα
οργανισμό εγγύησης κεκτημένων δικαιωμάτων των
συνταξιούχων, όπως έχουν γνωμοδοτήσει και Καθηγητές Πανεπιστημίου. Σε κάθε περίπτωση η βιωσιμότητα του ΕΤΑΤ δεν μπορεί να αμφισβητηθεί γιατί αυτό
θα σήμαινε ανακριβείς οικονομικές μελέτες και αστοχίες στην εκπόνηση των ειδικών μελετών, τα όποια
δε ελλείμματα του ΕΤΑΤ θα πρέπει να καλυφθούν από
τις ίδιες τις Τράπεζες και όχι φυσικά από τους συνταξιούχους όπως παρανόμως συνέβη με την εφαρμογή
από το ΕΤΑΤ των ένδικων νομοθετικών διατάξεων
στις αιτιολογικές εκθέσεις των οποίων ουδεμία υφίσταται αναφορά
- Είναι ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΣ ΚΑΙ ΩΣ ΕΚ ΤΟΥΤΟΥ ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ 50 % ΚΥΡΙΑ και 50 %
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ και παράνομη επίσης είναι η Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Ν.3986/2011 ΣΤΟ ΑΚΑΓΕ.
- Παραβιάζονται οι διατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΑΡΘΡΑ 12, 30 , 31) καθώς και οι διατάξεις ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Επιστολή προς ΤΑΥΤΕΚΩ
Αθήνα 28 Μαρτίου 2012
Αριθ. Πρωτ. 693
Προς τον Πρόεδρο του ΤΑΥΤΕΚΩ και τα μέλη του Δ.Σ.
Πατησίων 54 10682 Αθήνα
Κύριοι,
Σε συνέχεια της από 22.2.12/682 επιστολής μας, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτουμε, σχετικώς με τα σοβαρά προβλήματα των ασφαλισμένων που έχουν προκύψει με τον εμπρησμό των γραφείων του Τομέα μας (Χαρ. Τρικούπη 6-8-10) και
της απώλειας παραστατικών που αφορούν χρηματικά ποσά της ιατροφαρμακευτικής τους περίθαλψης, επανερχόμαστε και πάλι και σας τονίζουμε εμφατικά ότι για
να εξυπηρετηθούν οι ασφαλισμένοι μας που ταλαιπωρούνται αφάνταστα λόγω της
αδιανόητης καθυστέρησης πληρωμής των δαπανών στις οποίες έχουν υποβληθεί
για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, οφείλετε να δράσετε άμεσα, δραστικά
και υπεύθυνα, παραμερίζοντας τις γραφειοκρατικές διαδικασίες.
Σας καλούμε για μια ακόμη φορά να καταβάλετε άμεσα τις ιατροφαρμακευτικές
δαπάνες των ασφαλισμένων μας σύμφωνα με τα στοιχεία των τοπικών αντιπροσώπων ή αυτών που θα σας προσκομίζουν τα μέλη μας.

Θα περιμένουμε μέχρι 10.4.2012 την απάντησή σας στις δύο επιστολές μας
(22.2.12 και 28.3.12). Εάν μέχρι τότε αδιαφορήσετε και δεν ανταποκριθείτε στο
αίτημά μας είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε στις νόμιμες ενέργειες τόσο
εναντίον σας όσο και κατά των μελών του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ για την αδικαιολόγητη ταλαιπωρία των ασφαλισμένων και ιδιαίτερα των συνταξιούχων της Περιφέρειας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΒΟΥΤΥΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
Κοινοποίηση:
κ. Λ. Ρακιντζή - Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης
κ. Συνήγορο του Πολίτη
κ. Ιγν. Πλιάκο – Πρόεδρο ΟΣΤΟΕ και μέλος του Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ
κ. Τάσο Γκιάτη – Πρόεδρο Συλλόγου Προσωπικού ALPHA BANK
κ. Νικ Κωνσταντουδάκη –
Διευθυντή Τομέα Ασφάλισης Ασθενείας Προσωπικού Τραπεζών
κ. Νικ. Καραγεώργο – Πρόεδρο Συλλόγου Συνταξιούχων Γενικής Τράπεζας
κ. Νικ. Καραγεωργόπουλο – Πρόεδρο Συλλόγου Συνταξιούχων
ΑΜΕΡΙΚΑΝ ΕΞΠΡΕΣ
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Ειδήσεις

Εξέλιξη Στόχων
Με την έκδοση του 4ου φύλλου της εφημερίδας μας ο Σύλλογος απέκτησε το πλεονέκτημα της ατέλειας (βλ. στο επάνω μέρος της εφημερίδας), που σημαίνει ότι η ενημέρωσή σας θα γίνεται με τον πλέον οικονομικό τρόπο, χωρίς φακέλους και γραμματόσημα.
Στο εξής ο τρόπος επικοινωνίας μας θα γίνεται μέσω της εφημερίδας, η οποία θα αποστέλλεται σε σελοφάν,
εκτός ειδικών περιπτώσεων που θα αποστέλλονται ανακοινώσεις.
Για το λόγο αυτό θα πρέπει να διαβάζετε τα φύλλα της εφημερίδας και ει δυνατόν να τα ταξινομείτε ώστε να είστε πάντα ενημερωμένοι.

> Εφημεριδα: Συνεχίζεται κανονικά η έκδοση
της εφημερίδας μας, μετά τις θετικές εντυπώσεις
που έχει προκαλέσει μέχρι τώρα.
Στο 4ο φύλλο επιδιώκοντας την περαιτέρω βελτίωση της καθιερώνουμε μια νέα στήλη «το εύθυμο και χρήσιμο βήμα» με πολλές χρήσιμες και ευχάριστες πληροφορίες για τα μέλη μας, ενώ θεωρούμε σημαντική
την στήλη της συνέντευξης με σημαίνοντα πρόσωπα που ξεκινήσαμε με τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας κ. Ιγν.Πλιάκο.
> Ιστοσελιδα: Ολοκληρώθηκε η ανανέωση της ιστοσελίδας
μας. Αξιοποιήστε την επιλογή επικοινωνία και στείλτε μας όποια
ιδέα, πρόταση, άποψη, ερώτηση έχετε.
> Οδηγος Συνταξιουχου: Με το 4ο φύλλο της εφημερίδας
σας αποστέλλουμε το 3ο τεύχος του οδηγού και το νέο συμπλήρωμα του τεύχους 1 με τις παροχές της EUROMEDICA.

> Εκδρομες: Στο παρόν φύλλο της εφημερίδος
ανακοινώνεται η νέα εκδρομή του Β τριμήνου, ενώ
σημειώνεται ότι πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι
εκδρομές του Α τριμήνου τόσο στην Αθήνα όσο και
στην Θεσσαλονίκη.
> Ε-mail: Στον τομέα αυτό ο Σύλλογος πρωτοστατεί με επιτυχία και πιστεύουμε ότι με την συμβολή σας ο θεσμός
αυτός θα μεγαλώσει πολύ.
> Εκπτωτικη καρτα: Συνεχίζεται η προσπάθεια επέκτασης του
θεσμού αυτού μετά την Κρήτη, σε όλη την χώρα.
Παράλληλα με όλους τους ανωτέρω στόχους το ΔΣ του Συλλόγου
κινήθηκε προς όλες τις κατευθύνσεις για την επίλυση των προβλημάτων των Συναδέλφων στο τομέα της υγείας και στο τομέα των
περικοπών των συντάξεων, επιδιώκοντας επαφές με τον Πρόεδρο
του ΕΤΑΤ και του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Εθελοντισμός και Τρίτη ηλικία
Το έτος 2012 έχει ανακηρυχθεί ως έτος Τρίτης Ηλικίας με συμπληρωματικό προσδιορισμό «ενεργού γήρανσης».
Μέχρι σήμερα ότι αφορά την Τρίτη Ηλικία περιορίζεται σε οδηγίες
και προτροπές που αντιμετωπίζουν τον Πολίτη άνω των 65 ετών
ως παθητικό λήπτη υπηρεσιών.
Η Κίνηση Πολιτών για μια Ανοικτή Κοινωνία πιστεύει ότι η Τρίτη Ηλικία αποτελεί πολύτιμο ανεκμετάλλευτο δυναμικό, με πολλές
και ποικίλες δυνατότητες και που μπορεί να προσφέρει σημαντικές
υπηρεσίες στην κοινωνία, ιδιαίτερα τώρα που το προσδόκιμο και η
ποιότητα ζωής έχουν ανέβει.
Με βάση αυτή τη θεώρηση, η Κίνηση Πολιτών, σε συνεργασία με
ενώσεις αφυπηρεσάντων (συνταξιούχων) συμμετέχει στο έτος της
Τρίτης Ηλικίας με το σύνθημα – οδηγό

Β) πόσες ώρες και πόσες (ποιές) μέρες ανά εβδομάδα ή μήνα
να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο 2107220063 ή στο
e-mail: kinpol@otenet.gr

KAΤΑΛΟΓΟΣ ΜΚΟ ΜΕ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το
Σύλλογο με τον Συν. Βασ. Νικολάου.

«Ο ηλικιωμένος ως εθελοντής»
Έτσι όσοι συνάδελφοι θέλουν να γίνουν μάχιμοι εθελοντές και να
δηλώσουν
Α) σε ποιά δραστηριότητα επιθυμούν να προσφέρουν υπηρεσίες

Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail)
Συγχαίρουμε τους συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν
στην πρόκλησή μας να δηλώσουν το e-mail τους στο
Σύλλογο και συνεχίζουμε να προτρέπουμε και τους
υπόλοιπους να μας δηλώσουν το e-mail τους στέλνο-

ντας μια θερμή «ΚΑΛΗΜΕΡΑ».
Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι η πιο γρήγορη ενημέρωσή σας, είναι ουσιαστικά μια καθημερινή εφημερίδα σε
εξέλιξη. Επιλέξτε το.
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Το βήμα των συναδέλφων

Το γέλιο
Το 1939 οι άνθρωποι γελούσαν κατά μέσο όρο 19 λεπτά την ημέρα και το 1990 μόνο 4 λεπτά .Το 2006 το γέλιο μοιάζει με είδος
προς εξαφάνιση.
Τα παιδιά γελούν 300-400 φορές την ημέρα ενώ οι ενήλικες 15
εως 100 φορές.
Οσοι έχουν περάσει εγκεφαλικό ή καρδιακά νοσήματα, εαν αστειεύονται και γελάνε για 30 λεπτά την ημέρα, έχουν την μικρότερη
πιθανότητα να ξαναπεράσουν.
Έχει υπολογισθεί ότι ύστερα από ένα ξέσπασμα γέλιου ,ο οργανισμός απελευθερώνει μεγαλύτερη ποσότητα φυσικών αντισωμάτων στη μύτη και στο αναπνευστικό σύστημα τα οποία των προφυλάσσουν από τις επιθέσεις ιών και μικροβίων. Το γέλιο βοηθάει
στη δημιουργία περισσοτέρων Τ κυττάρων που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα αυξάνει την συγκέντρωση των αντισωμάτων,
που κυκλοφορούν στο αίμα και ανεβάζει τον αριθμό των λευκών
αιμοσφαιρίων για την εξάλειψη των λοιμώξεων.
Πρόσφατη μελέτη στο Συνέδριο Καρδιολογίας της Αμερικάνικης
Καρδιολογικής Εταιρίας στη Νέα Ορλεάνη, έδειξε για πρώτη φορά
ότι ένας από τους καλύτερους τρόπους προστασίας της καρδιάς είναι να γελάμε συχνά ακόμη και σε δύσκολες καταστάσεις.
Μια καλή δόση γέλιου είναι ίση με την σωματική άσκηση, γιατί ενδυναμώνει το κυκλοφοριακό.
Αλλά και το Ιατρικό Κέντρο της Βαλτιμόρης θεωρεί ότι το γέλιο αποτελεί προστατευτική άσκηση για την καρδιά.
Το γέλιο βαθαίνει την αναπνοή μας και αποτελεί οξυγονοθεραπεία
αφου όταν γελάμε ο αέρας μέσα στα πνευμόνια μας κινείται με ταχύτητα 100-120 χλ./ώρα.
Στην Καλιφόρνια, το Πανεπιστημιακό Κέντρο διαπίστωσε ότι μετά
την παρακολούθηση μιας κωμωδίας τα επίπεδα κατάθλιψης και θυμού των συμμετεχόντων έπεσαν στο 98%. Επίσης η διάθεσή τους
είχε ήδη βελτιωθεί, όταν ενημερώθηκαν ότι σε δύο μέρες θα έβλεπαν μια κωμωδία.

Ασθενείς που νοσηλεύονταν με σοβαρά προβλήματα στη σπονδυλική στήλη και πόνους ανέφεραν ότι δέκα λεπτά γέλιου κατάφερναν
να τους ανακουφίζουν για δύο ώρες, όταν τα αναλγητικά φάρμακα
δεν τους έκαναν τίποτα.
Το γαστρεντερικό είναι το μόνο σύστημα που σκέπτεται όπως ο
εγκέφαλος γιαυτό το άγχος εκδηλώνεται με συμπτώματα δυσπεψίας, καούρες κλπ.
Το ξεκαρδιστικό γέλιο ασκεί εσωτερικό μασάζ και κινητοποιεί τον
πεπτικό σωλήνα ανακουφίζοντας από αεροφαγία, κακή χώνεψη και
δυσκοιλιότητα.
Το αέριο του γέλιου είναι οξείδιο του αζώτου ,χρησιμοποιείται κυρίως για την αναισθησία (ΝαΟ) και προκαλεί ευθυμία και ευφορία
όταν εισπνέεται σε μικρή ποσότητα.
Ο λόγος που δεν μπορούμε να αυτογαργαληθούμε έχει να κάνει με
τον εγκέφαλό μας.
Ο Αριστοτέλης όρισε τον άνθρωπο σαν το μοναδικό ζώο που μπορεί να γελάει και υποστήριξε ότι το νεογέννητο αποκτά αυτήν την
ικανότητα στα σαράντα του.
Το γέλιο είναι μεταδοτικό. Επιδημία γέλιου σημειώθηκε το 1962
στην Τανζανία και διηρκησε 2,5 χρόνια. Περίπου 1.000 νεαρές
γυναίκες μολύνθηκαν και το θέμα λύθηκε με καραντίνα των γελαστών χωριών. Το χρονικό της επιδημίας καταγράφηκε σε ιατρικές
επιθεωρήσεις.
				
(Του συν/φου Απ. Νικολάου)

Επιστολή Συν/φου Αναγνωστάκη Εμμανουήλ και η απάντηση του Συλλόγου
Αγαπητοί κύριοι,
Νομίζω ότι δεν πάει άλλο η αδιαφορία, σχετικά με τις δαπάνες των ιατροφαρμακευτικών μας δαπανών, όσων ενέχονται στη διαδικασία ελέγχου των αποδείξεων προκειμένου να
εισπράξουμε τις δαπάνες που έχουμε κάνει από τον Μάιο μήνα
του 2011.
Και το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι, όπως μας λέτε κάηκαν
τα γραφεία του ΤΑΥΤΕΚΩ. Δηλαδή? εξηγήστε μας, χάνονται τα
νοσήλια μας?
Είναι αξιοπερίεργο σε αυτή την υπόθεση ότι δεν λέτε τίποτα,
τόσο εσείς όσο και το ΤΑΥΤΕΚΩ.
Ενώ ένα τέτοιο πρόβλημα θα έπρεπε να είναι από τα κυρίαρχα θέματα στις εφημερίδες του συλλόγου μας και της ΟΣΤΟΕ,
απεναντίας υπάρχει η αίσθηση ότι σκόπιμα αποσιωπάτε.
Δεν θέλω να πιστεύω ότι δεν σας ενδιαφέρει το θέμα, απεναντίας πρέπει το ΤΑΥΤΕΚΩ και τα συλλογικά μας όργανα να
αποδείξουν ότι δεν ενδιαφέρονται μόνο για τους Αθηναίους
συναδέλφους αλλά και για τους συναδέλφους από την επαρχία.
Θέλω να μας ενημερώσετε για την τύχη των παραστατικών
των ιατροφαρμακευτικών δαπανών.
Τέλος σας παρακαλώ να δημοσιεύσετε την παρούσα επιστολή
και σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Φιλικά
Αναγνωστάκης Εμμανουήλ

Η ΙΕΡΑΡΧΙΑ
> Ο Βασιλιάς άρχει
> Ο Πατριάρχης άρχει και στους Δύο
> Ο Στρατιώτης πολεμάει και για
τους Τρεις

Αγαπητέ Συνάδελφε,
Ασφαλώς και θα δημοσιευθεί η επιστολή σου στις φιλόξενες στήλες της εφημερίδας μας.
Μας αδικείς κατάφορα, όταν μας καταλογίζεις απραξία και αδιαφορία πάνω στα θέματα του ΤΑΥΤΕΚΩ που αφορούν θέματα ή
προβλήματα των συναδέλφων που κατοικούν στην Περιφέρεια και
ιδίως τώρα μετά τον εμπρησμό των γραφείων του Τομέα Υγείας.
Οι οχλήσεις μας και οι παρεμβάσεις μας προς τη Διοίκηση του
ΤΑΥΤΕΚΩ είναι επί καθημερινής βάσεως και χωρίς υπερβολές
έχουμε γίνει ενοχλητικοί για την προώθηση αιτημάτων που έχουν
σκοπό την επίλυση προβλημάτων και ιδιαίτερα εκείνων που προέκυψαν μετά τον εμπρησμό και απώλεια των δικαιολογητικών.
Με την ευκαιρία σου αποστέλλουμε για ενημέρωσή σου σχετική
ανακοίνωση του ΤΑΥΤΕΚΩ-Τομέα Υγείας όσον αφορά τη διαδικασία αναγνώρισης απολεσθέντων δικαιολογητικών.
Η παρούσα επιστολή μας θα δημοσιευθεί στο προσεχές φύλλο της
εφημερίδας μας.
					
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΒΟΥΤΥΡΑΣ
ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

> Ο Εργάτης τρέφει και τους Τέσσερις
> Ο Δικηγόρος μπερδεύει και
τους Πέντε
> Ο Γιατρός ξεμπερδεύει και τους Εξι
> Ο Φαρμακοποιός φαρμακώνει και
τους Επτά

> Ο Παπάς κηδεύει και τους Οκτώ
> Ο Νεκροθάφτης θάβει και τους Εννιά
> Ο Διάβολος μπαίνει και στους Δέκα
> Η Γυναίκα τους εξαπατά Όλους
(του συν/φου Αντ.Δημόπουλου)
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Ανακοινώσεις

Συλλόγου Προσωπικού
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 61
Αθήνα, 3 Απριλίου 2012
Συνάδελφοι,
Ο Υπουργός Εργασίας κ. Γ. Κουτρουμάνης σε τηλεοπτική του συνέντευξη περιέγραψε την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει τα ασφαλιστικά
ταμεία εξαιτίας της μείωσης της περιουσίας τους
από το «κούρεμα» των ομολόγων, την εισφοροδιαφυγή και την ύφεση, προαναγγέλλοντας νέες μειώσεις συντάξεων.
Από την άλλη, η λαλίστατη ιδιαιτέρα γραμματέας
του, κα Δρέττα, σε παράλληλη συνέντευξή της ανέλυσε την… σκληρή καθημερινή διαπραγμάτευση με την τρόϊκα που είχε σαν αποτέλεσμα να σώσει
τις συντάξεις!! Τώρα, τι στον κόρακα ήταν αυτή «η σκληρή διαπραγμάτευση»
που ουσιαστικά κατέστρεψε τα ασφαλιστικά ταμεία, ένας Θεός ξέρει!
Αλήθεια δεν έχουν ίχνος ντροπής;
Πιστεύουν πράγματι, ότι οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι δεν έχουν
καταλάβει ότι πρώτοι αυτοί μεθόδευσαν μαζί με το οικονομικό επιτελείο
της κυβέρνησης τη διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης, παραδίδοντας τα
ομόλογα που είχαν στην κατοχή τους τα ασφαλιστικά ταμεία στην πυρά του
PSI,προκειμένου να φανεί ότι απάλλαξαν, δήθεν, τον ελληνικό λαό από δυσβάστακτα χρέη 110 δις ευρώ;
Έφθασαν μάλιστα στο σημείο, προκειμένου να παρουσιάσουν στην τρόικα
ότι πέτυχαν τάχα μείωση δαπανών στα ασφαλιστικά ταμεία, να χρησιμοποιήσουν πάλι την γνωστή μέθοδο του ανίκανου πολιτικού προσωπικού που
προχωρεί σε συγχωνεύσεις κάνοντας πλιάτσικο στα αποθεματικά Ταμείων,
για τα οποία το Δημόσιο δεν είχε καμία συμμετοχή (ΤΑΥΤΕΚΩ-ΕΤΑΤ) καλύπτοντας έτσι τις ζημιές που δημιούργησαν οι ίδιοι στα ταμεία που είχαν
αναλάβει τη διαχείρισή τους.
Φανταστείτε συνάδελφοι την τύχη που θα είχε ένα Τραπεζικό σύστημα, αν
την ευθύνη διαχείρισής του θα είχε αυτό το ανίκανο πολιτικό προσωπικό,

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο. 64
Αθήνα, 8 Μαίου 2012

Χaος στις υπηρεσiες υγεiας
Συνάδελφοι,

Στις 4 Ιανουαρίου 2012 με την ανακοίνωσή μας
Νο.42 (www.sab.gr) είχαμε ενημερώσει τους
πάντες για την απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εργασίας να εντάξουν τον κλάδο Υγείας
των Τραπεζοϋπαλλήλων στο Ταμείο-τέρας που
δημιούργησαν στα πρότυπα του ΕΟΠΥΥ.
Σ’ αυτή την ανακοίνωση τονίζαμε την υποχρέωση όλων των Τραπεζοϋπαλλήλων να αντιδράσουν και καλούσαμε την ΟΤΟΕ και τους
Συλλόγους να ακυρώσουν αυτές τις πολιτικές
που διαλύουν την ασφαλιστική και ιατροφαρμακευτική μας προστασία με συντονισμένες και
αποφασιστικές ενέργειες.
Κάποιοι σύλλογοι προτίμησαν να ασχοληθούν
με τις εκλογές τους διαδίδοντας ότι δεν κινδυνεύει το Ταμείο, κάποιοι ψευτοσύλλογοι ανακοίνωναν ότι μετά τις συναντήσεις τους με τον
κ. Κουτρουμάνη εξασφάλισαν την αυτονομία
του Ταμείου!! και η ΟΤΟΕ εξάντλησε τη δυναμική της με δύο επιστολές προς τους αρμόδιους
Υπουργούς.
Φυσικά μπροστά σ’ αυτή τη γενικευμένη απραξία
ο Υπουργός Υγείας αναιρώντας τον ίδιο του τον
εαυτό, ενέταξε το Ταμείο μας στον ΕΟΠΥΥ αρχικά από 1.6.2012και με νεότερη εγκύκλιο, μετά
τις παρατηρήσεις της τρόικα, από 1.5.2012.
Η ένταξη δε έγινε βέβαια με τέτοια βιαιότητα,
χωρίς καμία προετοιμασία με αποτέλεσμα το
Ταμείο μας να οδηγηθεί στη στάση πληρωμών,
όχι μόνο για τις πράξεις από 1.5.2012 αλλά
και γι’ αυτές που πραγματοποιήθηκαν έως
30/4/2012, ενώ ακόμη δεν έχει συζητηθεί
καν ο τρόπος πληρωμής αποδείξεων (8 μηνών)
που κάηκαν πριν μερικούς μήνες.
Έως και σήμερα τόσο ο Υπουργός (υπηρεσιακός πια) όσο και οι πρόεδροι του ΤΑΥΤΕΚΩ και
του ΕΟΠΥΥ έχουν εξαφανισθεί αποφεύγοντας
να πάρουν θέση για τη διάλυση του κλάδου Υγείας μας.

Συνάδελφοι,

που ακόμη και τώρα, προεκλογικά, μιλάει για μετάθεση της δικής του αποτυχίας σε όλους του άλλους, υποσχόμενο με νομοθετικές ρυθμίσεις τη
απαλλαγή, τάχα, επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων από τα χρέη τους
(!!) οδηγώντας το έτσι στην ολοκληρωτική απαξίωση, με άμεσο αποτέλεσμα την καταστροφική εκταμίευση και των τελευταίων καταθέσεων που
έχουν απομείνει στη χώρα.
Και τα υπόσχονται όλα αυτά, αυτοί που ξεγέλασαν ακόμη και τους ιδιώτες
οι οποίοι τους εμπιστεύθηκαν και στήριξαν την ίδια τους τη χώρα επενδύοντας τις αποταμιεύσεις τους σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου.
Αυτή η αδιέξοδη πολιτική δεν έχει τέλος.
Ακόμη και τώρα που τα πάντα γκρεμίζονται, μόνο την τελευταία εβδομάδα
κατετέθησαν στη βουλή προς ψήφιση εκατοντάδες φωτογραφικές διατάξεις για φίλους και ψηφοφόρους μετατρέποντας τη βουλή σε ένα απέραντο
γραφείο ρουσφετιών!!
Συνάδελφοι,
Μέσα σ’ αυτό το άρρωστο κλίμα είμαστε υποχρεωμένοι να προσπαθήσουμε να κατοχυρώσουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο, με υπεύθυνη δράση
χωρίς κραυγές και υποσχέσεις.
Κάτω από αυτό το σκεπτικό, προχωρούμε στην κατάθεση μήνυσης κατά
της Τράπεζας της Ελλάδος μαζί με τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γενικής Τράπεζας Δημ. Καλόγηρο και ζητάμε την άσκηση ποινική δίωξης με
σκοπό την τιμωρία των εμπλεκομένων φυσικών και ηθικών αυτουργών
για τις αξιόποινες πράξεις που τέλεσαν, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα
την απώλεια των αποθεματικών του κλάδου Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ.
Παράλληλα για λόγους συνάφειας της υποθέσεως, ζητάμε να συσχετισθεί
η αναφορά μας αυτή με την αναφορά του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,
του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και της Ομοσπονδίας δικαστικών
Επιμελητών Ελλάδος.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ

Ο Σύλλογός μας ειδικά για τα προβλήματα του
κλάδου υγείας δίνει πραγματική μάχη χωρίς ουσιαστική βοήθεια.
Απέστειλε εξώδικα σε όλους τους αρμόδιους,
κατέθεσε αγωγές σε βάρος των υπευθύνων και
τέλος προχώρησε στη μήνυση κατά της ΤτΕ για
τα ομόλογα.
Όμως η στάση αυτή των ανεύθυνων πολιτικών
και υπηρεσιακών παραγόντων δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη.
Ο Σύλλογός μας ήδη ζήτησε την άμεση συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΟΤΟΕ
προκειμένου, έστω και τώρα, να ληφθούν
αποφάσεις άμεσες που στόχο έχουν όχι μόνο
την ομαλοποίηση της κατάστασης αλλά και την
ανατροπή των αποφάσεων που οδηγούν στην
πλήρη εξαθλίωση και διάλυση της ιατρικής και
νοσοκομειακής μας περίθαλψης που βασίζεται
αποκλειστικά στις εισφορές των εργαζομένων
και των Τραπεζών.
Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των όποιων
συλλογικών ενεργειών εμείς θα συνεχίσουμε
με συγκεκριμένα μέτρα και προτάσεις να βρούμε τρόπους που θα βελτιώνουν τη λειτουργία
των υπηρεσιών και των παροχών υγείας προς
όφελος των μελών μας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Εντός των ημερών θα ολοκληρωθούν οι συναντήσεις του Συλλόγου με την Τράπεζα προκειμένου να υπογραφεί άμεσα η νέα Επιχειρησιακή Σύμβαση που θα μας δώσει τη δυνατότητα
να διασφαλίσουμε απόλυτα τα μέλη μας ενόψει
των αλλαγών που προβλέπονται από τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις (14/5/2012).
Ήδη το Προεδρείο του Συλλόγου ενημερώνει
τους συναδέλφους για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων με μεγάλες συγκεντρώσεις σε
πανελλαδικό επίπεδο, ενώ άμεσα θα συγκληθεί
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου προκειμένου να αναλυθούν οι θέσεις μας και να εξουσιοδοτηθεί το Προεδρείο μας για την υπογραφή
της νέας ΕΣΣΕ.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Επί του Πιεστηρίου
Αθήνα, 10 Μαΐου 2012
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Παρά τις παλινωδίες του αρμόδιου Υπουργού
Υγείας όσον αφορά την ένταξή μας ή του ΤΑΥΤΕΚΩ στο νέο φορέα ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) τελικά με απαίτηση
της ΤΡΟΪΚΑ η ένταξή μας είναι οριστική στον ΕΟΠΥΥ από 1ης Μαΐου τρεχ.έτους.
Η ένταξή μας τελικά έγινε χωρίς σχεδιασμό και
προετοιμασία, με παντελή έλλειψη ενημερωτικών
ανακοινώσεων και ερμηνευτικών οδηγιών όσον
αφορά τη γραφειοκρατική διαδικασία του τρόπου
ένταξής μας στον ΕΟΠΥΥ.
Δίνουμε πραγματική μάχη συνεπικουρούμενοι και
συμπορευόμενοι με τον Πρόεδρο της ΟΣΤΟΕ κ. Ιγν.
Πλιάκο και τον Πρόεδρο του Συλλόγου Προσωπικού ALPHA BANK κ. Τάσο Γκιάτη για την επίλυση
των χρονιζόντων προβλημάτων, που προέκυψαν
μετά τον ολοσχερή εμπρησμό των γραφείων και
υλικών του Τομέα Υγείας (Χαρ. Τρικούπη 6-8-10
Αθήνα) αλλά και εκείνων που δημιουργήθηκαν
μετά την ένταξή μας στον ΕΟΠΥΥ.
Ασφαλώς θα εκδοθούν ενημερωτικές μας ανακοινώσεις για τον τρόπο λειτουργίας των νέων
υπηρεσιών του Τομέα Υγείας και των νέων παροχών που αντλούνται από τον ΕΟΠΥΥ, και όπως διαδίδεται θα είναι υποβαθμισμένες και μειωμένες
τόσο σε είδος όσο και σε χρήμα. Η ως άνω ενημέρωσή σας θα γίνει μόλις λάβουμε τις σχετικές
οδηγίες από τις υπηρεσίες του εν λόγω φορέα.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Α. ΒΟΥΤΥΡΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
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Πολιτιστικό βήμα

Εκδρομές που έγιναν
Εκδρομη ΕΛΑΤΗ
Πραγματοποιήθηκε από 16-18/03/2012 με επιτυχία η τριήμερη
εκδρομή του Συλλόγου σε Λίμνη Πλαστήρα - Ελάτη - Περτούλι - Μετέωρα - Καλαμπάκα - Τρίκαλα. Οι ιδιαίτερα καλές καιρικές συνθήκες
που επικράτησαν βοήθησαν στην θαυμάσια αυτή εκδρομή, ενώ το
κέφι δεν έλειψε καθ’ολην την διαδρομή.

Στιγμιότυπο από την εκδρομή (Περτούλι)

Εκδρομη Θεσσαλονικης
Πραγματοποιήθηκε στις 15/3/2012 η ημερήσια εκδρομή των Συναδέλφων από την Θεσσαλονίκη στο χιονοδρομικό Κέντρο Βόρας
(Καιμακτσαλάν) με την υψηλότερη κορυφή 2.524 μ.
Η συμμετοχή ήταν ικανοποιητική και το κέφι πολύ μεγάλο.
			

Στιγμιότυπο από την εκδρομή (Θεσσαλονίκη)

Εκδρομές που θα γίνουν
ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ-ΜΕΓΑ ΣΠΗΛΑΙΟ-ΑΓΙΑ ΛΑΥΡΑ
Ο Σύλλογος διοργανώνει μονοήμερη εκδρομή στα Καλάβρυτα,
στις 7/6/012, ημέρα Πέμπτη για τα μέλη του και τα μέλη των
οικογενειών τους, με τιμή 10 ευρώ κατ’ άτομο.
Εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις (2 ή 3 πούλμαν) αυτές θα καλυφθούν από συγγενικά ή φιλικά άτομα. Όσοι συνάδελφοι προτίθενται να έλθουν θα πρέπει να περάσουν από το Σύλλογο μέχρι την
31/5/2012 για να δηλώσουν τη συμμετοχή τους και να καταβάλουν το σχετικό τίμημα.
Πληροφορίες στους συναδέλφους Δημ. Μέγγουλη και Αντ. Οικονομόπουλο, τηλ. 210 36060071, 210 3604327

Σικελία

Mεγάλη Ελλάδα-

8 ημερεσ οδικωσ

Ρήγιο-Μεσσήνη-Παλέρμο-Ακράγαντας-ΚατάνιαΣυρακούσες-Ταορμίνα-Λέτσε-Οτράντο

αναχωρηση 21 ιουνιου 2012
ΤΙΜΗ ΚΑΤ΄ΑΤΟΜΟ:
€ 599
ΤΙΜΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ: + € 180
σε 4κλινες εσωτ. καμπίνες στο πλοίο.
Ξενοδοχεία 4* με πρωινό και ένα γεύμα
ημερησίως (εκτός πλοίου).
Επιβάρυνση 2κλινης εσωτ. € 65 το άτομο

(ΜΕ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ)
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Με το κλείσιμο των θέσεων:
10 ημέρες πριν την αναχ:
1η μηνιαία δόση: 		
2η μηνιαία δόση: 		
3η μηνιαία δόση: 		
4η μηνιαία δόση: 		
			

€ 199
€ 100
€ 75
€ 75
€ 75
€ 75
€ 599

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΕΧΡΙ 1η ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
Στα γραφεία του Συλλόγου μας Τηλ. 210 3604327
ή στον κ. Α, Οικονομόπουλο Τηλ. 210 6724321,
κιν. 6944 251595
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Συνέντευξη
Η εφημερίδα μας εγκαινιάζει μία νέα σελίδα με συνεντεύξεις με σημαίνοντα πρόσωπα του χώρου μας και όχι μόνο.
Θεωρήσαμε σκόπιμο να εγκαινιάσουμε αυτή την σελίδα με μια συνέντευξη με το Πρόεδρο της Ομοσπονδίας μας κ.Ιγν.Πλιάκο.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΗΣ ΟΣΤΟΕ κ. ΙΓΝ. ΠΛΙΑΚΟ

Από την συνέντευξη του Προέδρου στον
Αντιπρόεδρο κ. Ι. Ιορδανίδη
1) Κύριε Πρόεδρε, ποια είναι η ιστορική εξέλιξη
της Ομοσπονδίας ?
Η Ομοσπονδία συμπληρώνει 50 χρόνια ζωής,
αφου την 1 Μαίου του 1963 συντάχθηκε το πρώτο καταστατικό το οποίο και εγκρίθηκε με την
υπ’αριθ.19064/22.10.1963 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών.
Πρώτος πρόεδρος της Ομοσπονδίας ήταν ο συνάδελφος Μελισσαρόπουλος.
Προς το τέλος της δεκαετίας του 1960 και τη δεκαετία του 1970 καταγράφεται ως πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας ο συνάδελφος Π. Σερέφογλου.
Στην δεκαετία του 1980 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980 πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας ήταν ο
συνάδελφος Αγαμέμνων Τσουρέκης πρόεδρος του
Συλλόγου Συνταξιούχων της Αγροτικής Τράπεζας.
Η πρώτη τροποποίηση του καταστατικού της Ομοσπονδίας μας πραγματοποιήθηκε το 1994. Με την
τροποποίηση αυτή, μεταξύ άλλων αυξήθηκε ο αριθμός των μελών του ΔΣ από 9 μέλη σε 13 και άλλαξε
η επωνυμία σε ΟΣΤΟΕ - Ομοσπονδία Συνταξιουχικών
Τραπεζικών Οργανώσεων Ελλάδος.
Από το 1995 μέχρι σήμερα πρόεδρος της Ομοσπονδίας μας είναι ο συνάδελφος Ιγνάτιος Πλιάκος μέλος
του Συλλόγου Συνταξιούχων Εθνικής Τράπεζας.
Η δεύτερη τροποποίηση του καταστατικού της Ομοσπονδίας πραγματοποιήθηκε το 2006 και εγκρίθηκε στις 21/12/2006 από το Πρωτοδικείο Αθηνών.
Στην τροποποίηση αυτή μεταξύ άλλων, καθιερώθηκε
η εκλογή συνέδρων – αντιπροσώπων για τριτοβάθμια
συνδικαλιστική οργάνωση συνταξιούχων.
Ο συνολικός αριθμός των πρωτοβάθμιων οργανώσεων που συμμετέχουν στην ΟΣΤΟΕ με την ιδιότητα του
τακτικού μέλους είναι 13 και εκπροσωπεί το σύνολο
των συνταξιούχων του χρηματοπιστωτικού τομέα της
χώρας μας που υπερβαίνουν τους 40.000.
2) Κύριε Πρόεδρε θα θέλαμε σε αδρές γραμμές να
μας περιγράψετε την σημερινή κατάσταση των Συναδέλφων Συνταξιούχων και τις ενέργειες της Ομοσπονδίας για την αντιμετώπιση της κατάστασης ?
Τα τελευταία χρόνια, λόγω των συνεχών, σκληρών
και άδικων καταιγιστικών «μέτρων», που εφάρμοσαν οι κυβερνώσες μαριονέττες της τρωϊκα, κατά των
κατοχυρωμένων ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων, η
Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. προετοίμασε, οργάνωσε και ανέπτυξε τους
αγώνες της προς κάθε δυνατή κατεύθυνση (συνδικαλιστική, δικαστική, πολιτική, κοινωνική, διεθνή κ.τ.λ.).

Και συγκεκριμένα:
α) Πραγματοποίησε σημαντικό αριθμό ενημερωτικών
συγκεντρώσεων στην Αθήνα, και σε αρκετές πόλεις
της περιφέρειας στις οποίες προσήλθαν πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι εκδήλωσαν με τον τρόπο αυτό το ενδιαφέρον τους για τις τρέχουσες εξελίξεις που ξεθεμελιώνουν ολόκληρο το πλαίσιο των θεσμοθετημένων
ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων.
β) Για τη δυναμική διεκδίκηση των αιτημάτων μας,
πραγματοποίησε στην Αθήνα μικρό αριθμό πορειών
– διαδηλώσεων (λόγω δυσκολιών στο συντονισμό των
Συλλόγων μελών της). Πάντως αξιοσημείωτη ήταν η
συγκέντρωση και η πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας που πραγματοποιήθηκε στις 28/4/2010, καλύφτηκε τυλεοπτικά από τη γαλλόφωνη ελβετική τηλεόραση
και αναμεταδόθηκε στις 3/5/2010 από το κανάλι της
γαλλοφωνίας «TV5» με αποδέκτες 180.000.000 τηλεθεατές. Παράλληλα η Ομοσπονδία μας συμμετείχε σε
όλες σχεδόν τις συγκεντρώσεις και τις διαδηλώσεις που
οργανώθηκαν είτε από τους Συλλόγους μέλη της είτε
από ευρύτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις (εργαζομένων).
γ) Πραγματοποίησε σειρά προσφυγών στη δικαιοσύνη είτε προκειμένου να κριθούν αντισυνταγματικοί
ορισμένοι αντισυνταξιουχικοί νόμοι είτε πιλοτικά για
να κριθεί παράνομη η εφαρμογή τους.
δ) Πραγματοποίησε μεγάλο αριθμό παρεμβάσεων
υπέρ των Συλλόγων μελών της κατά την εκδίκαση
προσφυγών τους στη δικαιοσύνη για διεκδικήσεις
που αφορούσαν τους συναδέλφους μέλη τους.
ε) Επεδίωξε και υλοποίησε σημαντικό αριθμό επαφών
με τους καθ’ ύλη αρμόδιους Υπουργούς και Γενικούς
Γραμματείς (εργασίας, οικονομικών, υγείας κ.τ.λ.), με
τα πολιτικά κόμματα, με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και με τους επικεφαλής ασφαλιστικών ταμείων,
για την παρουσίαση και την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους συναδέλφους του κλάδου μας.
> η Ομοσπονδία μας με την πολυσήμαντη δραστηριότητα που έχει αναπτύξει, πέτυχε την αναγνώρισή της
από κυβέρνηση, κόμματα, διοικητές τραπεζών, προέδρους ασφαλιστικών οργανισμών, διεθνείς συνδικαλιστικές οργανώσεις κ.τ.λ.
3) Κύριε Πρόεδρε, περιμένουμε κάτι καινούργιο
από την Ομοσπονδία στο άμεσο μέλλον ?
Η Ομοσπονδία μας, για να ανταποκριθεί στις σημερινές πολύ δύσκολες συνθήκες, και να αντιμετωπίσει
τα καυτά προβλήματα που ταλανίζουν τον κλάδο μας,
αναβαθμίζει τις οργανωτικές και λειτουργικές της δομές και εγκαινιάζει νέους τρόπους επικοινωνίας με τα
μέλη της και άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Προς
αυτήν την κατεύθυνση: α) βελτιώνει την εκδοτική της
δραστηριότητα (Τραπεζικός Κόσμος), β) δημιουργεί
ιστοσελίδα με ενδιαφέρουσα και επίκαιρη ενημερωτική
ύλη, γ) συντονίζει αποφασιστικά τις ενέργειες των 13
Συλλόγων μελών της και δ) επιδιώκει, σε συνεργασία
με άλλες ομοσπονδίες συνταξιούχων, τη δημιουργία
κινήματος συνταξιούχων (και ενδεχομένως κόμματος αγανακτισμένων συνταξιούχων) προκειμένου να
αντιμετωπίσουμε τις άθλιες συνθήκες εξαθλίωσης που
βιώνουν οι συνταξιούχοι από τα συνεχή άδικά εξευτελιστικά και αντισυνταξιουχικά «μέτρα».

4) Κύριε Πρόεδρε, ποιο είναι το διεκδικητικό πλαίσιο της ΟΣΤΟΕ?
Το διεκδικητικό πλαίσιο της ΟΣΤΟΕ είναι :
> Η έντοκη αναδρομική αναπροσαρμογή (αύξηση)
αντί της μείωσης των συντάξεών μας.
> Η κατάργηση του πλαφόν στη μηνιαία σύνταξη παλαιών και νέων συνταξιούχων.
> Η δημιουργία ενός βιώσιμου Ενιαίου Επικουρικού
Ταμείου όλων των Εργαζομένων και των Συνταξιούχων στις Τράπεζες χωρίς διακρίσεις μεταξύ παλαιών
και νέων ασφαλισμένων με καταστατικό και κανονισμό λειτουργίας και εισφορές Εργαζομένων και Τραπεζών.
> Η διασφάλιση της τριμελούς χρηματοδότησης (2/9,
4/9, 3/9) και του δημόσιου χαρακτήρα της Κοινωνικής
Ασφάλισης.
> Ο συνυπολογισμός του επιδόματος ευθύνης στη σύνταξη όπως στο Δημόσιο Τομέα.
> Η άμεση κατάργηση της περικοπής των Δώρων, του
Επιδόματος Αδείας και ο απαράδεκτος μηδενισμός
τους σε όσους είναι κάτω των 60 ετών.
> Η άμεση εφαρμογή της απόφασης 5/2007 του
Α.Ε.Δ. για την καταβολή των διαφορών στο εφ’ άπαξ
και η επαναφορά της εργοδοτικής εισφοράς στο
εφάπαξ.
> Η άμεση επαναχορήγηση του Επιδόματος Εθνικής Αντίστασης.
> Η άμεση κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης
Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ.) που είναι η νέα ονομασία του
παλαιού ΛΑΦΚΑ (ο οποίος είχε ήδη κριθεί στο παρελθόν ως αντισυνταγματικός).
> Η – σε συνδυασμό με τα παραπάνω – αντιμετώπιση
της κάθετης μείωσης της αγοραστικής δύναμης των
συντάξεών μας, που έχει φέρει σε απόγνωση, εξαθλίωση, κατάθλιψη και αγανάκτηση τους συναδέλφους
μας συνταξιούχους καθώς και όλο τον Ελληνικό
λαό (παρεμβάσεις για μείωση των τιμών προϊόντων
και υπηρεσιών – εκπτωτικές κάρτες για τα μέλη μας
κ.τ.λ.).
> Η κατάργηση της φορολογίας της σύνταξης με δεδομένο ότι αυτή δεν αποτελεί πρωτογενές εισόδημα.
Ή σε κάθε περίπτωση η δραστική ελάφρυνση της φορολογίας των συντάξεων και η χωριστή φορολόγηση
της επικούρησης με ειδικό συντελεστή (να μην αθροίζεται δηλαδή στη σύνταξη).
> Το κούρεμα των στεγαστικών και καταναλωτικών
δανείων των συναδέλφων μας (ανάλογο με το πραγματικό ποσοστό των περικοπών των συντάξεών μας).
Παράλληλα διεκδικούμε κατά περίπτωση τη μείωση
του επιτοκίου, τη μείωση του ποσού των δόσεων, τη
δυνατότητα παρεμβολής άτοκης περιόδου χάρητος
για δύο τουλάχιστον χρόνια κ.τ.λ..
> Η εξασφάλιση υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου
για όλους τους συναδέλφους μας.
> Η αποκατάσταση των αδικιών του παρελθόντος και
ο σεβασμός όλων των Σ.Σ.Ε.
> Η συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές διαφόρων
φορέων και οργάνων στους οποίους λαμβάνονται
αποφάσεις που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τους συνταξιούχους.
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Εύθυμο και χρήσιμο βήμα

Επιμέλεια Γιάννη Ιορδανίδη

Ξέρετε ότι:

Υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορεί να
κάνετε σε κατάσταση ανάγκης.
Το κινητό σας μπορεί πραγματικά να σας
σώσει τη ζωή σε κατάσταση ανάγκης.
Σημειώστε μερικά πράγματα που μπορείτε
να κάνετε μ αυτό:
1. Ο αριθμός ανάγκης 112. Αν βρεθείτε
σε περιοχή χωρίς σήμα του δικτύου σας και
είναι ανάγκη να τηλεφωνήσετε, καλέστε
112 και το κινητό σας, θα ψάξει να βρει
οποιοδήποτε δίκτυο που υπάρχει για να
αποκτήσετε επικοινωνία. Μπορεί να κληθεί
και με το πληκτρολόγιο κλειδωμένο! Δοκιμάστε το!
2. Κλειδώσατε τα κλειδιά του αυτοκινήτου σας μέσα σ αυτό και το αυτοκίνητό
σας κλειδώνει και ξεκλειδώνει με τη-

λεκοντρόλ; Μπορεί να σας συμβεί κάποια
μέρα! Έχετε εφεδρικά κλειδιά στο σπίτι ή
κάπου αλλού; Καλέστε με το κινητό σας κάποιον που είναι εκεί στο κινητό του. Κρατήστε το κινητό σας περίπου 30 εκατοστά από
το σημείο λήψεως ([1]) του αυτοκινήτου
σας και πείτε το άτομο που είναι στο σπίτι
σας να πατήσει το τηλεκοντρόλ κοντά στο
κινητό του. Το αυτοκίνητό σας θ ανοίξει.
Σας απαλλάσσει από το να ζητήσετε από κάποιον να διανύσει πολλά χιλιόμετρα για να
σας τα φέρει, ιδιαίτερα αν βρίσκεσθε πολύ
μακριά από το σπίτι σας. This may come in
handy someday. Good reason to own a cell
phone:
3. Θέμα: εξαντλημένη μπαταρία. Έστω
ότι η μπαταρία σας είναι πολύ χαμηλή και
περιμένετε ή θέλετε να κάνετε κάποιο επείγον ή σημαντικό τηλεφώνημα και δεν έχετε φορτιστή ή μπρίζα κοντά σας. Τα κινητά
ΝΟΚΙΑ έχουν εφεδρική μπαταρία! Για να την
ενεργοποιήσετε πιέστε *3370# Το κινητό
σας θα λειτουργήσει με την εφεδρική ισχύ
και θα δείξει αύξηση στην ισχύ του 50 %.

Η εφεδρική αυτή ισχύς θα φορτισθεί όταν
φορτίσετε το κινητό σας την επόμενη φορά.
4. Πώς να αχρηστέψετε το κινητό που
τυχόν σας κλέψανε; Ανακαλύψτε τον αύξοντα αριθμό του κινητού σας, πατώντας τα
πλήκτρα: * # 0 6 # Ένας κώδικας 15 ψηφίων θα εμφανισθεί στην οθόνη. Ο αριθμός
αυτός είναι μοναδικός για το κινητό σας.
Γράψτε τον κάπου σε ασφαλές μέρος. Αν
ό μη γένοιτο, σας κλέψουν το κινητό σας,
καλέστε στην εταιρία σας και δώστε τους
τον κώδικα αυτόν. Αυτοί μπορούν να αχρηστέψουν το κλεμμένο κινητό σας. Ακόμα κι
αν οι κλέφτες αλλάξουν την κάρτα SIM, το
κινητό σας θα τους είναι εντελώς άχρηστο.
Είναι μάλλον βέβαιο ότι δεν θα πάρετε το κινητό σας πίσω, αλλά τουλάχιστον θα ξέρετε
ότι όποιος και να σας το έκλεψε, δεν μπορεί
ούτε να το χρησιμοποιήσει, ούτε να το πουλήσει. Αν αυτό το κάνουμε Ό λ ο ι , τ ό τ ε δεν
θα υπάρχει λόγος για κανέναν να κλέβει
κινητά τηλέφωνα!
www.megablogsite.com

Ξέρετε πως μπορεί να χρησιμεύει η Coca cola στην καθημερινή μας ζωή??
Η Coca-Cola (η αυθεντική) δεν είναι μόνο ένα ωραίο αναψυκτικό.
Έχει και πολλές οικιακές χρήσεις.
Η παρακάτω λίστα δοκιμάστηκε με
την κανονική Coca-Cola. Μην τα
προσπαθήσετε με την Coca-Cola
διαίτης ή τις άλλες παραλλαγές
της, γιατί απλά θα χάσετε το χρόνο σας.
1. Σας κάηκε το φαγητό στο τηγάνι ή στην κατσαρόλα; Μην ανησυχείτε καθόλου. Καθαρίστε τα ρίχνοντας
μέσα Coca-Cola και βάζοντας τα πάνω στο μάτι να
βράσει το αναψυκτικό. Θα φύγουν όλοι οι λεκέδες.
2. Είναι πολύ εύκολο να κάνετε μία ολοκαίνουργια
φωτογραφία να μοιάζει σαν παλιά.. Βουρτσίστε ελαφρώς τη φωτογραφία με Coca-Cola και στεγνώστε τη
γρήγορα. Μην τη στεγνώσετε υπερβολικά γιατί θα παραμορφωθεί τελείως. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και
με τις μαυρόασπρες φωτογραφίες σας. Θα δείχνουν
σαν να είναι πολλών χρόνων και θα ταιριάξουν τέλεια
σε μία κορνίζα παλιού στυλ.
3. Εάν βάψατε τα μαλλιά σας και το χρώμα που βγήκε

σας φαίνεται πολύ έντονο, λουστείτε με λίγη ξεθυμασμένη Coca-Cola και το χρώμα θα ανοίξει αμέσως.
4. Βουτήξτε τα παλιά σας νομίσματα μέσα σε CocaCola. Θα αποκτήσουν και πάλι τη λάμψη τους.
5. Ρίξτε Coca-Cola μέσα στο βραστήρα σας και αφήστε την μία ολόκληρη μέρα. Θα φύγουν όλα τα άλατα
από την αντίσταση και θα καθαρίσει το εσωτερικό του
βραστήρα.
6. Ρίξτε ένα κουτάκι Coca-Cola μέσα στη λεκάνη της
τουαλέτας. Το οξύ θα καθαρίσει όλο το πουρί της λεκάνης.
7. Ετοιμάστε μία εξαιρετική σως για μπάρμπεκιου,
αναμειγνύοντας Coca - Cola με κέτσαπ (μισό- μισό)
και αλείψτε το κοτόπουλο ή το κρέας πριν τα ψήσετε.
Θα σας τρέχουν τα σάλια.
8. Η ξεθυμασμένη Coca-Cola είναι ένα πρώτης τάξεως
μαλακτικό για τα μαλλιά. Ρίξτε λίγη στα μαλλιά σας, κάντε ένα ελαφρύ μασάζ, ξεβγάλετε και στεγνώστε τα.
9. Βάλτε λίγη Coca-Cola σε μερικά πιατάκια γλάστρας
και τοποθετήστε τα στον κήπο σας. Απαλλαγείτε με
αυτό τον απλό τρόπο από τις κάμπιες και τους γυμνο-

Ξέρετε ότι:
ΚAθε βασιλιAς της τρAπουλας αντιπροσωπεYει και Eναν
πραγματικO βασιλιA απO την ΙστορIα?
Σπαθιά : Βασιλιάς Δαυίδ
Μπαστούνια : Μέγας Αλέξανδρος
Κούπες : Καρλομάγνος
Καρό : Ιούλιος Καίσαρας
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΖΩΗΣ
- Αρχαίοι Έλληνες
22χρ.
- Μεσαίωνας 		
33χρ.
- 1800 			
38χρ.
- 1900 			
43χρ.
- 1999 			
76χρ.
Γεννημένοι το 2010
102 χρ.
(προσδοκώμενος μέσος όρος ζωής)

σάλιαγκες που καταστρέψουν τα φυτά σας. Τα τραβάει
η γλυκιά μυρωδιά της Coca-Cola και μόλις πέσουν
μέσα δεν μπορούν να ξαναβγούν.
10. Εάν έχετε σκουριασμένα μάνταλα στο σπίτι σας,
μπορείτε να τα καθαρίσετε βουτώντας ένα παλιό πανί
μέσα σε λίγη Coca-Cola και τυλίγοντάς το γύρω από
το μάνταλο. Αφήστε το για μερικές ώρες και μετά θα
δείτε πόσο εύκολα θα ανοίγει.
11. Καθαρίστε τα κοσμήματά σας μέσα σε ένα ποτήρι
με Coca-Cola. Τρίψτε τα με ένα βουρτσάκι και ξεπλύνετε καλά. (Δεν ενδείκνυται για πολύτιμα κοσμήματα
ή για όσα έχουν πολύτιμες πέτρες).
12. Η ξεθυμασμένη Coca-Cola βοηθάει στο στομάχι
σας όταν ανακατεύεστε. Προσοχή, όμως. Εάν είναι
φρέσκια, το ανθρακικό της μπορεί να χειροτερέψει
την κατάσταση. Εάν θέλετε να την ξεθυμάνετε, ρίξτε
λίγη ζάχαρη.

Όπως καταλαβαίνετε μόνο για να την
πίνουμε δεν είναι.

www.pathfinder.gr

Παροιμίες
• Αγάπη και συγχώρεση πάντα μαζί βαδίζουν		
• Αδάνειστος και ξέγνοιαστος.
• Αδέρφια ενωμένα, σπίτια ευτυχισμένα
• Μήνας που δεν έχει ρο, ρίξε στο κρασί νερό.

Το ανέκδοτο του φύλλου
Ένα αντρόγυνο στο αυτοκίνητο μετά από καυγά.
Ο άντρας βλέπει δύο γαϊδούρια και λέει στη
γυναίκα του:
- “Συγγενείς σου είναι;”
Και η γυναίκα του απαντάει:
- “Ναι. Τα πεθερικά μου

Μαχάτμα Γκάντι
Πρέπει να ζούμε σαν να πρόκειται
να πεθάνουμε αύριο και να μελετάμε σαν να πρόκειται να ζήσουμε
για πάντα.
Η ικανότητα να συγχωρείς είναι
προσόν του δυνατού. Οι αδύναμοι
ποτέ δεν συγχωρούν
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Ιατρικό και νομικό βήμα

Μια ασπιρίνη την ημέρα, τον... καρκίνο κάνει πέρα
Σαν ισχυρότατο όπλο κατά του καρκίνου, παρουσιάζουν την ασπιρίνη, τρεις νέες επιστημονικές έρευνες
που είδαν το φως της δημοσιότητας. Έτσι λοιπόν η
καθημερινή λήψη ασπιρίνης για διάστημα μόνο τριών ετών, μπορεί να μειώσει σημαντικά, κατά 25%,
τον κίνδυνο του καρκίνου. Και όχι μόνο αυτό, οι ίδιες
έρευνες δείχνουν ότι αρκεί μια χαμηλή δόση ασπιρίνης κάθε μέρα για να προλάβει την εμφάνιση καρκίνου ή ακόμα να εμποδίσει την εξάπλωσή του.
Η τελευταία μελέτη έγινε από επιστήμονες του τμήματος κλινικής νευρολογίας του πανεπιστημίου της
Οξφόρδης και δημοσιεύτηκε στα ιατρικά περιοδικά
“The Lancet” και “The Lancet Oncology”.
Οι προηγούμενες έρευνες είχαν δείξει ότι η μακροπρόθεσμη χρήση ασπιρίνης, για περίπου δέκα χρόνια,
μειώνει τον κίνδυνο διαφόρων μορφών καρκίνου,
ιδίως του εντέρου, αλλά είχαν εκφραστεί ανησυχίες
για τις πιθανές παρενέργειες από την τόσο μακρόχρονη κατανάλωση ασπιρίνης (π.χ. αιμορραγία στομάχου
ή του εγκεφάλου).
Όμως, οι νέες έρευνες δείχνουν ότι η ευεργετική δράση της ασπιρίνης ισχύει τόσο για μικρές δόσεις (75
έως 300 mg), όσο και για πολύ μικρότερο διάστημα,
μόλις τριών ετών. Συγκεκριμένα, η καθημερινή λήψη
ασπιρίνης για τρία χρόνια φάνηκε να μειώνει κατά

μέσο όρο κατά 23% τον κίνδυνο καρκίνου στους άνδρες και κατά 25% στις γυναίκες.
Οι επιστήμονες συμπέραναν επίσης ότι ενώ με την
ασπιρίνη ο κίνδυνος θανάτου από καρκίνο μειώθηκε
κατά 15%, αν η λήψη ξεπεράσει τα 3 χρόνια και αγγίξει τα 5, τότε η μείωση του κινδύνου θανάτου είναι
αρκετά μεγαλύτερη και αγγίζει το 37%. Όσο αυξάνεται ο χρόνος λήψης τόσο μειώνεται ο κίνδυνος.
Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από 51 δοκιμές σε
περισσότερους από 77.000 ανθρώπους που κινδύνευαν από εμφράγματα ή εγκεφαλικά. Τελικά οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η ασπιρίνη καταπολεμά και
τον καρκίνο. Η έρευνα έδειξε ότι πιο μεγάλη είναι η
προληπτική δράση της στον καρκίνο του οισοφάγου
(μείωση 75%) και του εντέρου (μείωση έως 50%).
Η δεύτερη μελέτη έδειξε ότι η ασπιρίνη όχι μόνο δρα
προληπτικά, αλλά επίσης κατασταλτικά, αφού φαίνεται
να παρεμποδίζει την εξάπλωση του καρκίνου, δηλαδή
τις μεταστάσεις σε άλλα όργανα, αυξάνοντας έτσι τις
πιθανότητες επιβίωσης του ασθενούς. Η ασπιρίνη, σε
ένα μέσο διάστημα 6,5 ετών, φάνηκε να μειώνει έως
48% το ποσοστό των καρκίνων που κάνουν μεταστάσεις, αντί να παραμένουν τοπικοί. Για τους ασθενείς
που αρχικά είχαν διαγνωστεί με τοπικό καρκίνο, ο
κίνδυνος κατοπινής μετάστασης μειώθηκε κατά 55%

ΙΚΑ και νέα όρια
για σύνταξη

Αναγνώριση πλασματικών χρόνων
Έτος θεμελίωσης δικαιώματος έτη
2011
4
2012
5
2013
6
Από 1.1.2014
7

iatropeda

Αναγνώριση και εξαγορά
χρόνων ασφάλισης

ΑΝΔΡΕΣ (ασφαλισμένοι έως 31/12/1992)
Σύνταξη πλήρη
Χρόνια ασφάλισης
έτος θεμελίωσης
ηλικία
35(10.500 ένσημα)
31.12. 2010
58
36(10.800 ένσημα)
2011
58
37(11.100 ένσημα)
2012
59
38(11.400 ένσημα)
2013
60
39(11.700 ένσημα)
2014
60
40(12.000 ένσημα)
από 1.1.2015
60
33,4 (10.000 ένσημα)
2010
62
33,4 (10.000 ένσημα)
2011
63
33,4 (10.000 ένσημα)
2012
63,5
33,4 (10.000 ένσημα)
2013
64
33,4 (10.000 ένσημα)
2014
64,5
33,4 (10.000 ένσημα)
από 1.1.2015
65
15 (4.500 ένσημα)
οποτεδήποτε
65
37 (11.100 ένσημα)
2010
χωρίς όριο
Σύνταξη μειωμένη
15 (4.500 ένσημα)
οποτεδήποτε
60
*Για μειωμένη σύνταξη απαιτούνται 100 ένσημα για καθένα
από τα πέντε τελευταία χρόνια πριν από τη συνταξιοδότηση.
ΓΥΝΑΙΚΕΣ (ασφαλισμένες έως 31/12/1992)
Σύνταξη πλήρη
Χρόνια ασφάλισης
έτος θεμελίωσης
ηλικία
15 (4.500 ένσημα)
31.12.2010
60
15 (4.500 ένσημα)
2011
61
15 (4.500 ένσημα)
2012
62
15 (4.500 ένσημα)
2013
63
15 (4.500 ένσημα)
2014
64
15 (4.500 ένσημα)
από 1.1.2015
65
10.000 ένσημα
31.12.2010
57
10.400 ένσημα
31.12.2011
58
10.800 ένσημα
31.12.2012
58,5
11.200 ένσημα
31.12.2013
59
11.600 ένσημα
31.12.2014
59,5
Σύνταξη μειωμένη
15 (4.500 ένσημα)
31.12.2010
55
15 (4.500 ένσημα)
2011
56
15 (4.500 ένσημα)
2012
57
15 (4.500 ένσημα)
2013
58
15 (4.500 ένσημα)
2014
59
15 (4.500 ένσημα)
από 1.1.2015
60

ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

χάρη στην ασπιρίνη.
Οι ερευνητές δήλωσαν ότι
η δυνατότητα της ασπιρίνης να παρεμποδίζει την
μετάσταση είναι μοναδική
και πολύ χρήσιμη στη θεραπευτική αγωγή. ‘’Έως
τώρα κανένα φάρμακο
δεν έχει δείξει ότι μειώνει
τόσο τις μεταστάσεις, γεγονός που ανοίγει ένα τελείως νέο θεραπευτικό πεδίο’’, τόνισε χαρακτηριστικά ο
επικεφαλής καθηγητής Πήτερ Ρόθγουελ. “Πρέπει να
ληφθεί σοβαρά υπόψη από τους γιατρούς η αντικαρκινική δράση της ασπιρίνης και όχι μόνο η ωφέλειά της
για τα εμφράγματα ή τα εγκεφαλικά.” είπε.
‘’Η νέα έρευνα δείχνει ότι το όφελος εναντίον του
καρκίνου είναι εξίσου μεγάλο, αν όχι μεγαλύτερο, σε
σχέση με το όφελος από την πρόληψη των εμφραγμάτων και των εγκεφαλικών’’, πρόσθεσε ο Βρετανός
επιστήμων και συνέστησε στις αρμόδιες Αρχές να εισηγηθούν επισήμως πλέον την αξιοποίηση της ασπιρίνης στη μάχη κατά του καρκίνου.
Η ασπιρίνη χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως αναλγητικό,
καθώς έχει αντιφλεγμονώδη δράση.

ΕΙΔΟΣ

ΠΟΣΟ ΕΞΑΓΟΡΑΣ

20% επί του τελευταίου μηνιαίου μισθού
Υποβολή αιτήσεων από 1.1.20111- έως
Στρατιωτική υπηρεσία
31.12.2014 έκπτωση 30% , ενώ
από 1.1.2015 και εξής έκπτωση 50% *Εφάπαξ καταβολή των ως άνω ποσών : περαιτέρω μείωση 15 %
Βάσει του Ποσοστού εισφοράς ασφαλισμένου
Γονική άδεια
- εργοδότη που ισχύει σε κάθε φορέα ασφάλισης επί
του 25πλάσιου ημερομισθίου
Βάσει του Ποσοστού εισφοράς εργοδότη – εργαζοΕκπαιδευτική άδεια άνευ
μένου που ισχύει σε κάθε φορέα ασφάλισης και των
αποδοχών (μέχρι 2 έτη )
αποδοχών του ασφαλισμένου **

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ
Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος & Προσαύξηση ποσού σύνταξης
Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος ανειδίκευτου εργάτη ΗΑE &
Προσαύξηση ποσού σύνταξης
Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος & Προσαύξηση ποσού σύνταξης

Σπουδές
(όσα και τα επίσημα
ακέραια έτη σπουδών )

20% επί του 25πλάσιου ημερομισθίου ανειδίκευτου Εργάτη ΗΑΕ για την κύρια ασφάλιση και 6 %
επί του 25 πλαισίου του ΗΑΕ για την επικουρική
ασφάλιση Εφάπαξ καταβολή των ως άνω ποσών :
περαιτέρω μείωση 15 %

Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος & Προσαύξηση ποσού
σύνταξης

Άδεια κύησης και λοχείας
(μέχρι 119 ημέρες
ασφάλισης)

Χωρίς εξαγορά

Θεμελίωση συ συνταξιοδοτικού δικαιώματος (όχι για τον προσδιορισμό του
ποσού της σύνταξης)

Χρόνος απεργίας
Πλασματικός χρόνος τέκνων (300 ημέρες για το
πρώτο παιδί και 600 ημέρες για κάθε επόμενο)***
Χρόνος τακτικής ανεργίας
(μέχρι 300 ημέρες ασφάλισης και ανεξάρτητα από
τον χρόνο επιδότησης)
Χρόνος επιδότησης λόγω
ασθενείας (μέχρι 300
ημέρες ασφάλισης και
ανεξάρτητα από τον χρόνο
επιδότησης)
Διαστήματα κενά ασφάλισης (όχι λιγότερο από
ένα πλήρη ημερολογιακό
μήνα)

Χρόνος μαθητείας

Βάσει του Ποσοστού εισφοράς εργοδότη – εργαζοΘεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώμένου που ισχύει σε κάθε φορέα ασφάλισης και των
ματος & προσαύξηση ποσού σύνταξης
αποδοχών του ασφαλισμένου **
20% επί του 25πλάσιου ημερομισθίου ανειδίκευτου
Εργάτη ΗΑΕ για την κύρια ασφάλιση και 6 % επί του
Θεμελίωση δικαιώματος
25 πλαισίου του ΗΑΕ για την επικουρική ασφάλιση
& Προσαύξηση ποσού σύνταξης
Εφάπαξ καταβολή των ως άνω ποσών : περαιτέρω
μείωση 15 %
Χωρίς εξαγορά

Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (όχι για τον προσδιορισμό του
ποσού της σύνταξης)

Χωρίς εξαγορά

Θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος (όχι για τον προσδιορισμό του
ποσού της σύνταξης)

20% επί του 25πλάσιου ημερομισθίου ανειδίκευτου Εργάτη ΗΑΕ για την κύρια ασφάλιση και 6 %
επί του 25 πλαισίου του ΗΑΕ για την επικουρική
ασφάλιση Εφάπαξ καταβολή των ως άνω ποσών :
περαιτέρω μείωση 15 %
20% επί του 25πλάσιου ημερομισθίου ανειδίκευτου
Εργάτη ΗΑΕ για την κύρια ασφάλιση και 6 % επί του
25 πλαισίου του ΗΑΕ για την επικουρική ασφάλιση
Εφάπαξ καταβολή των ως άνω ποσών : περαιτέρω
μείωση 15 %

*Σε καμία πάντως περίπτωση το καταβλητέο ποσό δεν μπορεί
να είναι κατώτερο του ποσού που προκύπτει με βάση υπολογισμού ανά μήνα αναγνώρισης το 25πλάσιο του ημερομισθίου
του ανειδίκευτου εργάτη
** Σε καμία πάντως περίπτωση οι μηνιαίες αποδοχές επί των
οποίων υπολογίζεται η αναγνώριση δεν μπορεί να υπολείπονται του 25πλασίου του ΗΑΕ

Θεμελίωση δικαιώματος
& Προσαύξηση ποσού σύνταξης

Θεμελίωση δικαιώματος
& Προσαύξηση ποσού σύνταξης

*** Ο εν λόγω πλασματικός χρόνος δεν συνυπολογίζεται για
την συμπλήρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης :
1. των μητέρων ανηλίκων τέκνων
2. των ελάχιστων ημερών ασφάλισης στο Κανονισμό Βαρέων
και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων
3. του προβλεπόμενου από καταστατικές διατάξεις χρόνου για
συνταξιοδότηση σε περίπτωση απόλυσης
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Kοινωνικό βήμα

Νέα μέλη του συλλόγου μας
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΣΙΜΩΝΕΤΟΥ
ΒΛΑΧΟΥ
ΓΙΑΚΑΜΟΖΗ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΚΑΝΤΑΡΤΖΟΓΛΟΥ
ΜΑΚΡΗΣ
ΜΑΝΑΦΗΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΠΕΤΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΡΟΜΠΟΛΑΣ
ΣΙΦΑΚΗΣ
ΣΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ
ΖΑΓΟΡΗΣΙΟΥ
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ
ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΓΝΑΤΙΟΥ
ΚΡΕΠΗΣ
ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΡΙΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΜΑΧΙΝΗΣ
ΜΟΤΣΙΑΣ
ΜΟΥΣΙΑ
ΠΑΠΠΑΣ
ΣΑΒΒΙΔΟΥ
ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗ
ΤΡΥΦΩΝΙΔΗΣ
ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΑΡΙΑ
ΡΕΓΓΙΝΑ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΑΡΓΥΡΩ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΡΙΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΝΙΚΗΤΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΦΥΓΑΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ 2012
1.
2.
3.
4.
5.

ΕΥΓΕΝΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ
ΦΩΤΙΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΑΝΤΩΝΙΑ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ
ΔΗΜΤΗΡΙΟΣ
ΖΩΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΓΙΑ
ΛΙΝΑΡΔΑΚΗΣ
ΛΟΓΙΩΤΑΤΟΥ
ΣΠΑΝΟΥ
ΨΙΑΝΟΥ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΥΣΑΝΘΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

1. ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

(14.1.2012)

2. ΒΑΡΤΖΙΩΤΗΣ

ΞΕΝΟΦΩΝ

(6.1.2012)

3. ΒΡΥΝΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

(9.1.2012)

4. ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΚΛΗΣ

(16.2.2012)

5. ΜΕΝΤΙΣΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ

(13.2.2012)

6. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΟΡΕΣΤΗΣ

(8.2.2012)

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

Με λύπη πληροφορήθηκα το χαμό του καλού και αξέχαστου συναδέλφου
Ζαχαρία Χαρπιδη. Τυχεροί όσοι τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του όπως
και εγώ για 3 χρόνια τουλάχιστον στο υποκατάστημα της οδού Μερλιν.
Για το Ζάχο όπως τον φωνάζαμε χαϊδευτικά έχω να γράψω πολλά, αλλά με λίγες
κουβέντες ήταν ο διευθυντής μου, ο συνεργάτης μου, αγαπητός με όλους τους
πελάτες και συναδέλφους, φίλος, χαρούμενος, εργατικός, αξιόλογος οικογενειάρχης και πατέρας. Με δυνατή προσωπικότητα στο τραπεζικό χώρο. Οι φίλοι και
συνεργάτες του θα τον θυμούνται για πάντα.
Βασιλική Χάλαρη

Πάσχα 2012

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8,
106 79, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210 3604327
210 3606071
FAX. 210 3606347
E-MAIL: ssalpha8@otenet.gr
www.ssalpha.gr

• Ενοικιάζεται διαμέρισμα 80τμ. 2ου ορόφου,

περιοχής Ζωγράφου που αποτελείται από χωλ,
σαλόνι, κουζίνα, μπάνιο και
2 υπνοδωμάτια. Τιμή 380 ευρώ
Πληροφ. Κα Φλέγγα Αικατερίνη (συν/φος)
τηλ. 2108102759 6973034997

• Ενοικιάζεται επιπλωμένο διαμέρισμα 95τμ.
στον Αγ.Ελευθέριο – Ανω Πατήσια
Πληροφορίες Κα Αννυ Γεωργιάδου
τηλ. 6973066166

• Mυρτώ Πανοπούλου

MSc Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια
Τηλ.επικοινωνίας 2130099040, 6998725493
Αναλαμβάνω περιστατικά σχετιζόμενα με:
- Ομαδική ψυχοθεραπεία
- Θεραπεία ζεύγους και οικογένειας
- Αγχώδεις διαταραχές, φοβίες, διαταραχές
διάθεσης (π.χ. κατάθλιψη)
- Διαχείριση θυμού - πένθους

Μεγάλες κουβέντες
Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται διότι
κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και
της ισότητας διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου
ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία.
(Η εύστοχη ρήση του Ισοκράτους κείται στον
“Αρεοπαγιτικό” λόγο) Ισοκράτης (436 π.Χ.338 π.Χ.)

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ
ΕΚΔΟΣΗ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ALPHA BANK

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η προσπάθεια συγκέντρωσης χρηματικού ποσού για την ενίσχυση του φιλανθρωπικού σκοπού του
Συλλόγου για λογαριασμό των μελών του.
Τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν διατέθηκαν στο Εργαστήρι
Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής και Αποκαταστάσεως
«ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΕΛΕΟΥΣΑ».

Νέες Προσφορές Νοσοκομείων
Ο Σύλλογος συνεχίζοντας τις προσπάθειές του επέτυχε νέα
συμφωνία με τον Όμιλο EUROMEDICA για τα μέλη του, την
οποία σας στέλνουμε σαν συμπλήρωμα του τεύχους 1.
Η προσφορά ισχύει με την επίδειξη της οικογενειακής
κάρτας μέλους του Συλλόγου και αναφέρεται σε όλη την
οικογένεια.
Ο Όμιλος καλύπτει με τα Κέντρα του και τις Κλινικές του
μεγάλο μέρος της χώρας.

Εγκύκλιος 148/7-5-2012
ΘΕΜΑ: ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΕΤΟYΣ 2012
Πληροφορίες στα γραφεία του Συλλόγου μας.

EΚΔΟΤΗΣ:
ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΒΟΥΤΥΡΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ:
ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ
ΑΠΩΛΕΙΑ
Εφυγε στα 64 του
χρόνια ο
Δ. Μητροπάνος
Μεγαλώνει ακόμα
περισσότερο η
εθνική μας μοναξιά.
			
KAΛΟ ΤΑΞΙΔΙ

