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του Συλλόγου Συνταξιούχων της ALPHA BANK

Που μας οδηγουν;

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σελ.2-7

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΥΓΕΙΑ

Σελ.2

ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Σελ.8

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΑΥΤΕΚΩ-ΑΓΣΣΕ

Σελ.9-10

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΒΗΜΑ

Σελ.11

ΕΥΘΥΜΟ & ΧΡΗΣΙΜΟ ΒΗΜΑ  

Επιμέλεια: Απόστ. Νικολάου   

Σελ.12

ΙΑΤΡΙΚΟ – ΝΟΜΙΚΟ ΒΗΜΑ

Σελ.14-15

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΒΗΜΑ                     

Σελ.16

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

ΕνημΕΡΩΤΙΚη ςυγΚΕνΤΡΩςη στις 17/10/2012 ΩΡα 10 π.μ. στην αΘηνα σελ.4

ςυνΕνΤΕυΞη: με τον γενικό διευθυντή της 
ELG Life κ. αντ. Κατσαρά σχετικά με την νέα κάρτα 

υγείας του ςυλλόγου «ΕΛΕυΘΕΡας»  σελ.13

Ενας ΧΡονος μαΖΙ

Δηλαδή έχουμε γενέθλια.
Ευχές και σχόλια στελεχών Συλλόγων, της 
Ομοσπονδίας μας και της Ανωτάτης Συνομο-
σπονδίας μας για την εφημερίδα μας θα βρεί-
τε στην σελίδα 16.

Ελπίζουμε  η ευχή του προηγούμενου φύλλου 
μας «να σας βρούμε το Σεπτέμβρη ΟΛΟΥΣ 
καλά» να έπιασε τόπο.

Από την συντακτική επιτροπή 
συνέχεια στη σελ.4

Νάμαστε και πάλι κοντά σας με το 6ο φύλλο της εφημερίδας  μας. Με το σημερινό 
φύλλο συμπληρώνουμε ένα χρόνο επικοινωνίας και συντροφιάς μαζί σας.  

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
 Ημέρες:  ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΕΜΠΤΗ,  Ώρες: 10.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ.

Πιστεύουμε σήμερα να μπορούν να δουν πιο 
καθαρά τα πράγματα όσοι δύσπιστοι θεωρού-
σαν υπερβολικές τις αντιδράσεις κομμάτων, 
συνδικάτων και κάποιων πολιτών που κατα-
φέρονταν εναντίον της κυβερνητικής πολιτικής.
Εδώ που μας έφτασαν δεν υπάρχουν πια πολ-
λές επιλογές και πολλοί δρόμοι μπροστά μας.
Σε αδιέξοδο έχει οδηγηθεί η πορεία της χώ-
ρας μας μέσα από την πρωτοφανή διόγκωση 
του χρέους που μόνο στόχο είχε την αποπλη-
ρωμή παλαιοτέρων δανείων. Έτσι οδήγησε 
σε ασφυξία τη χώρα η εκποίηση της περιου-
σίας του Δημοσίου, η μείωση των δημοσίων 
δαπανών και η υποβάθμιση της αγοραστικής 
δύναμης των εργατοϋπαλλήλων και συνταξι-
ούχων.

Το αποτέλεσμα είναι φανερό: ύφεση, κλείσι-
μο επιχειρήσεων, απολύσεις, ανεργία, μείω-
ση δημοσίων εσόδων, κοινωνική εξαθλίωση, 
καταβαράθρωση της οικονομίας.
Η τριτοκομματική κυβέρνηση αντί να δει τα 
θλιβερά για την κοινωνία μας αποτελέσματα 
και να αλλάξει ρότα συνεχίζει τον ίδιο δρόμο, 
ενώ αφήνει για μια ακόμα φορά στο απυρό-
βλητο τη φοροδιαφυγή, τη διαφθορά και τα 
οργανωμένα οικονομικά συμφέροντα. 
Ίσως δεν κατάλαβαν ακόμη ότι χωρίς ανά-
πτυξη δε μπορεί να επιτευχθεί τίποτα. Αν δεν 
επιτευχθεί «πρωτογενές πλεόνασμα» όπως 
μας εξηγούν οι οικονομολόγοι δηλαδή αν το 
ετήσιο «δούναι-λαβείν» (χρέωση-πίστωση) 
δεν είναι πλεονασματικό ώστε να μπορεί να 
αποπληρώνει η χώρα λίγο-λίγο τα χρέη της, 
δεν οδηγούμαστε πουθενά. Η προοπτική 
αυτή είναι ανεξάρτητη από το αν θα γίνει ανα-
διάρθρωση του χρέους, γιατί έτσι και αλλιώς 
πάλι θα υπάρχει. Αντί λοιπόν να ξεπουλάει, 
οφείλει να συγκεντρώσει τις προσπάθειές 
της στην ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Αλλά 
είπαμε «στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις 
βρόντα».

Άρθρο του Προέδρου
συνέχεια στη σελ.3
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ΚΕΦαΛαΙο υγΕΙα

2 Ειδήσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 11

24 Σεπτεμβρίου 2012 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας είναι στην 
ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει μία σημαντική 
συνεργασία που εξασφάλισε για τα μέλη του στον το-
μέα της Υγείας. Ο Σύλλογος μας σε συνεργασία με την 
εταιρία ELG Life δημιούργησαν την Κάρτα Ειδικών 
Προνομίων και Παροχών Υγείας “ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ”.
Πρόκειται για ένα μη ασφαλιστικό προϊόν το οποίο 
προσφέρει στους κατόχους του και στα μέλη της οι-
κογένειάς τους Προνόμια & Παροχές στα μεγαλύτερα 
Νοσοκομεία & Διαγνωστικά Κέντρα της Ελλάδος. Επί-
σης είναι συμβεβλημένη με ένα δίκτυο γιατρών όλων 
των ειδικοτήτων σε όλη την Ελλάδα.
Θεωρούμε ότι με την ενέργειά μας αυτή επιλύουμε, με 
το ελάχιστο τίμημα, ένα πρώτιστης σημασίας θέμα για 
όλους τους συναδέλφους, αλλά κυρίως όσους διαμέ-
νουν στην περιφέρεια.
Συνάδελφοι, με τα θέματα υγείας δεν παίζουμε, αλλά 
και ούτε τσιγκουνευόμαστε το παραμικρό. Είναι το 
άπαν. Εμείς πιστεύουμε ότι δίνουμε την καλύτερη και 
οικονομικότερη λύση που υπάρχει στην αγορά, και εί-
ναι μοναδική. 
Παράλληλα εκδώσαμε την ονομαστική Κάρτα Υγείας 
ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ, την οποία και σας αποστέλλουμε. Αυτή 
η Κάρτα Υγείας είναι δωρεάν και η διάρκειά της είναι 
μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. Σημειώνουμε 
ιδιαιτέρως ότι η κάρτα υγείας αφορά:
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 
ΚΑΙ ΠΑΘΗΣΗΣ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΜΟΝΑΔΙΚΟ

Η κάρτα υγείας μαζί με το πρόγραμμα που επεξεργα-
ζόμαστε και θα σας ανακοινώσουμε πολύ σύντομα, 
εξασφαλίζει 100% τους συναδέλφους και τις οικο-
γένειές τους σε θέματα υγείας γενικώς (εξετάσεις 
– γιατρούς – νοσοκομειακή κάλυψη).
Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες από τις 
παροχές:
•  Γιατροί όλων των ειδικοτήτων από Δωρεάν   
 – 25€ σε όλη τη χώρα
•  Διαγνωστικές εξετάσεις ΔΩΡΕΑΝ με χρήση   
 παραπεμπτικού ή τιμές ΔΗΜΟΣΙΟΥ χωρίς 
 παραπεμπτικό
•  Εκπτώσεις έως και 50% σε περίπτωση 
 νοσηλείας
•  Δωρεάν Check up ετησίως
•  Συνταγογραφήσεις με 10€
•  Συντονισμός και προετοιμασία νοσηλείας στο   
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
•  Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο σε 
 περίπτωση νοσηλείας
•  Ιατρική Βοήθεια όλο το 24ωρο, 365 μέρες το   
 χρόνο (συμβουλές Υγείας, οδηγίες, πληροφορίες  
 χρήσης κάρτας, εφημερίες κλπ)
•  Δωρεάν νοσηλεία σε επιλεγμένα νοσοκομεία   
 με χρήση Ταμείου κ.α.
Όλες οι παροχές της κάρτας ισχύουν ΔΩΡΕΑΝ για 
όλα τα μέλη του Συλλόγου μας μέχρι 31/12/12 
ώστε να έχετε  τον χρόνο να κάνετε χρήση των πα-
ροχών της και να διαπιστώσετε την ποιότητα των 
υπηρεσιών της.
Η ετήσια χρέωση της κάρτας “ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ” είναι:
•50€/χρόνο αν είναι Ατομική
•78€/χρόνο αν είναι Οικογενειακή, δηλαδή περιλαμ-
βάνει όλα τα μέλη της οικογένειάς σας [σύζυγο, παι-
διά μέχρι 30 ετών, γονείς και των δύο συζύγων (έως 
10 άτομα)].

Η χρέωση μπορεί να γίνει εφάπαξ ή σε 12 άτοκες μη-
νιαίες δόσεις δηλαδή 4,17€/μήνα για την Ατομική ή 
6,5€/μήνα για την Οικογενειακή συμπεριλαμβανομέ-
νου ΦΠΑ 23%.

Όσοι από εσάς επιθυμείτε να γίνετε κάτοχοι της κάρ-
τας για το 2013 πρέπει να μας στείλετε μέχρι τις 

15/11 συμπληρωμένη την αίτηση που υπάρχει 
στο συμπληρωματικό τεύχος του Οδηγού 
Συνταξιούχου Νο1 συμπληρώνοντας και τα μέλη 
της οικογενείας σας καθώς επίσης και εξουσιοδότηση  
χρέωσης του τραπεζικού λογαριασμού σας θεωρημέ-
νη από το ΚΕΠ ή ενός Καταστήματος της Alpha Bank. 
Αν η χρέωσή σας είναι εφάπαξ θα περάσει στο Δώρο 
των Χριστουγέννων ή στο λογαριασμό σύνταξης μη-
νός Ιανουαρίου 2013, ενώ αν είναι  με δόσεις θα γί-
νεται χρέωση του λογαριασμού σας κάθε μήνα αρχής 
γενομένης από τον Ιανουάριο 2013.

Είμαστε σίγουροι ότι η κάρτα που δημιουργήσαμε 
ειδικά για ΕΣΑΣ θα σας βοηθήσει σημαντικά, με ένα 
ελάχιστο ετήσιο κόστος, να διατηρήσετε ένα επίπεδο 
κάλυψης των αναγκών υγείας σας για εσάς και την οι-
κογένειά σας σε ένα Δίκτυο Καταξιωμένων Νοσοκο-
μείων, Διαγνωστικών Κέντρων και Ιατρών όλης της 
χώρας. Θέλουμε να την δοκιμάσετε κατά την Δωρεάν 
Περίοδο και είμαστε σίγουροι ότι θα μείνετε απόλυτα 
ευχαριστημένοι. 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α. ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ 
ΚΕΝΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ»

Νοσοκομεία & Διαγνωστικά Κέντρα 
 

 
ΑΘΗΝΑ 
Μεσογείων 107 210 6972000 

 
ΑΘΗΝΑ 
Πατησίων & 
Κεφαλληνίας 26 

210 8807000 

 

ΑΘΗΝΑ 
Μ. Γερουλάνου 15 210 6962600 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
Φιλλελήνων 34 210 4582200 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Μητροπόλεως 86 2310 372600 

 
ΓΛΥΦΑΔΑ 
Ηλείας 8-12 210 9117000 

 
ΑΘΗΝΑ 
Αστυδάμαντος 83 210 7228511-15 

 

ΑΤΤΙΚΗ 1 ΝΟΣ. – 18 Δ.Κ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 1 Δ.Κ. 
ΒΟΛΟΣ 3 Δ.Κ. 
ΓΡΕΒΕΝΑ 1 Δ.Κ. 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1 ΝΟΣ. – 1 Δ.Κ. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3 ΝΟΣ. – 8 Δ.Κ. 
ΚΑΒΑΛΑ 1 Δ.Κ. 
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 1 Δ.Κ. 
ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1 Δ.Κ. 
ΚΕΡΚΥΡΑ 1 Δ.Κ. 
ΚΟΖΑΝΗ 2 ΝΟΣ. – 2 Δ.Κ. 
ΚΟΡΙΝΘΙΑ 1 Δ.Κ. 
ΛΑΡΙΣΑ 2 ΝΟΣ. – 1 Δ.Κ. 
ΛΗΜΝΟΣ 1 Δ.Κ. 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 1 Δ.Κ. 
ΠΤΟΜΕΛΑΪΔΑ 1 Δ.Κ. 
ΡΕΘΥΜΝΟ 1 Δ.Κ. 
ΡΟΔΟΣ 1 ΝΟΣ. 
ΣΕΡΡΕΣ 1 Δ.Κ. 
ΤΡΙΚΑΛΑ 2 Δ.Κ. 

210 6288099 

 

ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ 
Υμηττού 7 & Πεντέλης 210 9408100 

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 
Λ. Κηφισίας 98 210 6998961 

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 
Αρκαδίας 33 210 5711712 

 
Ελ. Βενιζέλου 200 & 
Αχιλλέως, Π. Φάληρο 

210 9845555 
693 9845555 

 

24ωρη Γραμμή Υγείας 210 6288099 

 
Σε ποιους απευθύνεται η κάρτα Ελευθέρας; 

Η κάρτα απευθύνεται σε όλους ανεξάρτητα από την 
ηλικία τους και το ιατρικό ιστορικό τους. Η κάρτα 
μπορεί να καλύψει ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΑΣ, ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ ΣΥΖΥΓΩΝ. 

 

 
Γιατί πρέπει να αγοράσετε την κάρτα Ελευθέρας; 

 
Μια επίσκεψη σε παθολόγο κοστίζει 50€.  
Εάν χρησιμοποιήσετε την κάρτα, τότε η επίσκεψη 
είναι ΔΩΡΕΑΝ. Έτσι με μια μόνο επίσκεψη έχετε 
καλύψει περίπου το ετήσιο κόστος της κάρτας. 
 
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι τιμές Κρατικού 
Τιμολογίου που μπορείτε να έχετε με τη χρήση της 
κάρτας. 
 

Εξέταση Με 
κάρτα 

Χωρίς 
κάρτα 

Γενική Αίματος 2,88€ 17€-25€ 
Σάκχαρο 2,26€ 15€-20€ 
Γενική Ούρων 1,76€ 10€-15€ 
Ακτινογραφία Θώρακος 4,05€ 30€-40€ 
ΗΚΓ 4,05€ 50€ 
Χοληστερόλη 2,88€ 20€ 
Test Κοπώσεως 28,11€ 70€-100€ 
Υπερ/μα Άνω-Κάτω Κοιλίας 33,52€ 120€ 
Μαγνητική Τομογραφία 236€ 370€-510€ 
Ψηφιακή Μαστογραφία 50,00€ 130-150€ 

  
 

 
Ιπποκράτους 8, 106 79, Αθήνα 

Τηλ. (+30)  210 3606071, 210 3604327 
Fax (+30) 210 3606347 

www.ssalpha.gr – ssalpha8@otenet.gr 
 

Σε Συνεργασία Με Την: 

 
Energy & Life Group Ltd 
Financial and Investment Advisors (F.I.A.) 

 

 
 

 

 ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ
Health Card 

 
 

 Κάρτα Υγείας Ειδικών Προνομίων 

 

 Από Καταξιωμένα Νοσοκομεία  

& Διαγνωστικά Κέντρα 

 

 

 

24ΩΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΥΓΕΙΑΣ 

210 6288099 

 

 
 

 
 

ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ & ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ  
ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ» 

 

       

Παθολόγος,  Καρδιολόγος, 
Γενικός Χειρουργός 

Με Ραντεβού 20€ 
(Παθολόγος Χωρίς Ραντεβού) 

Δωρεάν Με 
Ραντεβού 

Εφημερία 5€ 

Δωρεάν  
Με Ραντεβού 

Δωρεάν  
Όλο Το 24ωρο 

Δωρεάν  
Όλο Το 24ωρο  Έκπτωση 10% στην διαφορά που προκύπτει με χρήση 

Ταμείου και 20% έκπτωση όταν δεν υπάρχει χρήση Ταμείου 
(εξαιρούνται φάρμακα ,ειδικά υλικά και αμοιβές ιατρών). 
Επιπλέον έκπτωση 300€ 

 Διαγνωστικές εξετάσεις με ΦΕΚ και όπου δεν υπάρχει ΦΕΚ 
40% έκπτωση στον τιμοκατάλογο 

 Έκπτωση 10% στην παροχή νοσηλείας κατ’ οίκον 
 Επισκέψεις σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων (Εκτός 

Γυναικολογικών περιστατικών) στα Εξωτερικά Ιατρεία των 
κλινικών του Ομίλου στη Θεσσαλονίκη μόνο με € 30.  

 Έκπτωση 10% στα νοσήλια για ιδιωτική νοσηλεία και 10% 
επί των χρεώσεων που δεν καλύπτονται από τα 
ασφαλιστικά ταμεία στις κλινικές του Ομίλου στη 
Θεσσαλονίκη. Εξαιρούνται φάρμακα και υγειονομικό υλικό. 

 Δωρεάν μεταφορά με ασθενοφόρο μη περιπατητικών & 
εκτάκτων περιστατικών προς τα διαγνωστικά κέντρα μόνο 
για περιπτώσεις νοσηλείας και μόνο για Θεσσαλονίκη. 

 Δωρεάν επισκέψεις όλο το 24ωρο, στους εφημερεύοντες 
ιατρούς, για έκτακτα περιστατικά: 

Ορθοπεδικός Με Ραντεβού 20€ 
Δωρεάν Με 
Ραντεβού 

Εφημερία 5€ 
Με Ραντεβού 30€ Δωρεάν  

Όλο Το 24ωρο 
Δωρεάν  

Με Ραντεβού 

Ω.Ρ.Λ., Οφθαλμίατρος, 
Ουρολόγος Με Ραντεβού 20€ 

Δωρεάν Με 
Ραντεβού 

Εφημερία 5€ 
Με Ραντεβού 30€ Με Ραντεβού 20€ Δωρεάν  

Με Ραντεβού 

Παιδίατρος, Παιδοχειρουργός Δεν Ισχύει Δεν Ισχύει Δεν Ισχύει Δεν Ισχύει Δεν Ισχύει 
Αγγειολόγος, 
Ενδοκρινολόγος, 
Διαβητολόγος, Γυναικολόγος 
Νευροχειρουργός, 
Λοιπές Ειδικότητες 

Με Ραντεβού 20€ Δωρεάν Με 
Ραντεβού Με Ραντεβού 30€ 

Με Ραντεβού 50€ Σε:  
Καρδιοχειρουργούς, 
Αγγειοχειρουργούς, 

Ιατρούς Επεμβατικής 
Ακτινολογίας κ.α. 

Δωρεάν  
Με Ραντεβού 

Check-up 
Προνομιακά Πακέτα 
Επικοινωνήστε Μαζί 

Τους! 
Δωρεάν 

1 Ετησίως 
Προνομιακά Πακέτα 
Επικοινωνήστε Μαζί 

Τους! 

Προνομιακά Πακέτα 
Επικοινωνήστε Μαζί Τους! 

Δωρεάν 
1 Ετησίως 

Διαγνωστικές Εξετάσεις 15% Συμμετοχή σε 
Τιμές Δημοσίου 

Δωρεάν Με Χρήση 
Φορέα ή Τιμές 

Δημοσίου Χωρίς 
Χρήση 

Τιμές Δημοσίου 40% Έκπτωση Τιμές Δημοσίου 

Κολονοσκόπηση, 
Γαστροσκόπηση, 
Βρογχοσκόπηση 

15% Συμμετοχή σε 
Τιμές Δημοσίου 

Δωρεάν Με Χρήση 
Φορέα ή Τιμές 

Δημοσίου Χωρίς 
Χρήση 

Τιμές Δημοσίου 25% Έκπτωση 
Κολονοσκόπηση 80€ 
Γαστροσκόπηση 60€ 
Βρογχοσκόπηση Τ.Δ.   

Αξονική, Μαγνητική, Triplex 15% Συμμετοχή σε 
Τιμές Δημοσίου 

Δωρεάν Με Χρήση 
Φορέα ή Τιμές 

Δημοσίου Χωρίς 
Χρήση 

Τιμές Δημοσίου Τιμές Δημοσίου Τιμές Δημοσίου 
 Δωρεάν οφθαλμολογικός 

έλεγχος στους άνω των 55 
ετών 

 Δωρεάν οφθαλμολογικός 
έλεγχος διόρθωσης 
μυωπίας, αστιγματισμού, 
υπερμετρωπίας, 
πρεσβυωπίας κλπ 

 Απλός οφθαλμολογικός 
έλεγχος 40€ 

 Πλήρης οφθαλμολογικός 
έλεγχος 65€ 

 30% έκπτωση σε ειδικές 
εξετάσεις 

 30% έκπτωση σε εξετάσεις 
(Καταρράκτη, Γλαύκωμα, 
Lasik, PRK) 

 Δωρεάν Εξέταση-
Αξιολόγηση 

 Έκπτωση 25% Στη Τιμή 
Τιμοκαταλόγου Όλων Των 
Φυσιοθεραπευτικών 
Πράξεων 

 Έκπτωση 25% Στη Τιμή 
Ωριαίας Χρήσης Του 
Διαδρόμου Αντιβαρύτητας 

 Έκπτωση 25% Στο 
Ισοκινητικό Test BIODEX 

 Δωρεάν Επαναληπτική 
Εξέταση (Follow-Up) 

Προνομιακή Μεταχείριση Στα 
Νοσήλεια των Νοσοκομείων Με Ταμείο Δωρεάν Με Ταμείο Δωρεάν 20% Έκπτωση + 300€ 10% Έκπτωση + 300€ Με Ταμείο Δωρεάν 

Ασφαλισμένος Σε Ιδιωτικά 
Ασφαλιστικά Προγράμματα με 
Συμμετοχή 

100% Κάλυψη με 
χρήση Ταμείου 100% Κάλυψη 20% Έκπτωση + 300€ 10% Έκπτωση + 300€ 100% Κάλυψη & 

Αναβάθμιση Θέσης 

Χρήση Ασθενοφόρου Δωρεάν Μεταφορά Στην Κλινική Σε Περίπτωση Νοσηλείας 

Διαιτολογική Παρακολούθηση Κατόπιν Συμφωνίας 50% Έκπτωση 30€ Κατόπιν Συμφωνίας 50% Έκπτωση 

Οφθαλμολογικά Κατόπιν Συμφωνίας 50% Έκπτωση Δεν Ισχύει Κατόπιν Συμφωνίας Δεν Ισχύει 
Επεμβάσεις Παχυσαρκίας & 
Αισθητικής Κατόπιν Συμφωνίας 50% Έκπτωση Κατόπιν Συμφωνίας 10% Έκπτωση 50% Έκπτωση 

Κατ’ Οίκον Νοσηλεία Δεν Ισχύει 50% Έκπτωση Κατόπιν Συμφωνίας Κατόπιν Συμφωνίας Κατόπιν Συμφωνίας 
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Σε απάντηση επιστολής μας και κατόπιν συνάντησης 
του Αντιπροέδρου του Συλλόγου μας Γιάννη Ιορδα-
νίδη  με την Διευθύντρια Ανθρωπίνου Δυναμικού κα 
Π.Κονιδάρη όπου συζητήθηκαν οικονομικά θέματα 
που αφορούσαν τους συναδέλφους συνταξιούχους 
μετά την υπογραφή της Επιχειρησιακής Σύμβασης της 
Τραπέζης και του Συλλόγου Προσωπικού προέκυψαν 
τα κάτωθι:
   1. Ως προς τα υφιστάμενα καταναλωτικά δάνεια 
Προσωπικού  (Alpha 700 Ανοικτό Προσωπικό δά-
νειο και Alpha Όλα σε Ένα Προσωπικού και Alpha Δι-
ευκόλυνση Προσωπικού) που αφορούν σημερινούς 
συνταξιούχους επέρχεται τροποποίηση των όρων 
τους ως προς το επιτόκιο (7%) βάσει της επιχειρησι-
ακής σύμβασης της Τραπέζης με την προυπόθεση οι 
συνάδελφοι συνταξιούχοι να απευθυνθούν στα Κατα-
στήματα που πήραν το δάνειο και με σχετική αίτηση 
τους, η οποία θα αποσταλεί στις Κεντρικές Υπηρεσίες 
της Τραπέζης, θα γνωρίζουν την επιθυμία τους για 
ένταξη στην σχετική ρύθμιση. Νέα δάνεια δεν υπόκει-
νται στην ρύθμιση. 

   2. Ως προς τα στεγαστικά δάνεια της ΣΣΕ ́ 84 ισχύει 
η επιμήκυνση έως 3 έτη με καταβολή του 50% της 
δόσης. 
   3. To επιτόκιο  των  πιστωτικών  καρτών  VISA, 
MASTERCARD, και AMERICAN EXPRESS διαμορφώ-
θηκε  ήδη αυτόματα  σε  5% από 6%.
  4. Όσον αφορά τα δάνεια 3 και 5 βοηθημάτων η 
Τράπεζα δεν ενέκρινε το αίτημα μας για αύξηση του 
ορίου των 3 βοηθημάτων και την χορήγηση δανείων 
5 βοηθημάτων για εξόφληση παλαιών οφειλών σε 
δάνεια ή κάρτες. Θα επανέλθουμε στο αίτημά μας με 
νέα μας επιστολή. Σημειώνουμε ότι για τη χορήγηση 
δανείου 3 βοηθημάτων, όπως ισχύει μέχρι σήμερα 
(δηλ. 3 βοηθήματα με πλαφόν τα 3.500 ευρώ, εξό-
φληση σε 48 μήνες και επιτόκιο 2,5%) η εγκριτική 
διαδικασία μεταφέρεται στη Διεύθυνση Λιανικής Πί-
στεως της Τραπέζης.
  5. Όσον αφορά τη ρύθμιση των καθυστερημένων 
οφειλών γενικά, οι συνταξιούχοι θα πρέπει να απευ-
θύνονται στη Διεύθυνση Καθυστερήσεων Λιανικής 
Τραπεζικής.

   6. Τέλος η Τράπεζα κυκλοφόρησε εγκύκλιο με θέμα: 
ΕΙΔΙΚΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, για το Προσωπικό 
της Τράπεζας και των Εταιριών του Ομίλου, καθώς και 
για τους συνταξιούχους ως εξής:
α) έκπτωση 50% στα μισθώματα θυρίδων θησαυρο-
φυλακίου. Η έκπτωση ισχύει για τις θυρίδες που ήδη 
είναι μισθωμένες και όχι για καινούργιες.
Σημειώνουμε ότι το μίσθωμα της θυρίδας αυξήθηκε, 
ανάλογα με το μέγεθός της και την κατηγορία του Κα-
ταστήματος. Οι κάτοχοι θυρίδων θα ενημερωθούν με 
ιδιαίτερη επιστολή από την Τράπεζα.
β) έκπτωση 50% επί της προβλεπομένης χρεώσεως 
για εμβάσματα.

Συνάδελφοι, όλοι εμείς οι συνταξιούχοι, στην 
καριέρα μας στην Τράπεζα τηρήσαμε το always 

together ( πάντα μαζί ). Περιμένουμε τώρα και από 
την Τράπεζα να τηρήσει το always safe  (πάντα 

ασφαλείς)!!!!  Ίδομεν

υλοποίηση της Επιχειρησιακής ςύμβασης 
δάνεια 3 & 5 βοηθημάτων

Α.Π.: Συνταγματική η υπαγωγή των 
υπαλλήλων της Εμπορικής στο ΕΤΑΤ

Συνταγματική κρίθηκε από την Ολομέλεια του Αρεί-
ου Πάγου η νομοθετική διάταξη (Ν. 3371/2005 και 
3455/2006),  που προβλέπει την υπαγωγή των υπαλ-
λήλων της Εμπορικής Τράπεζας και κατ΄ επέκταση όλων 
των τραπεζοϋπαλλήλων,  στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης 
Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ).

Συγκεκριμένα,  με την υπ’ αριθμ. 9/2012 απόφασή της,  
η Ολομέλεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου έκανε δεκτή 
την εισήγηση του Αρεοπαγίτη Χριστόφορου Κοσμίδη και 
αποφάνθηκε ότι είναι σύμφωνες με τις επιταγές των άρ-
θρων 4, 5 και 22 του Συντάγματος οι ρυθμίσεις των δύο 
επίμαχων νόμων που προβλέπουν την υπαγωγή των 
υπαλλήλων της Εμπορικής στο ΕΤΑΤ.

Σύμφωνα με τους Αρεοπαγίτες,  η υποχρεωτική επι-
κουρική κοινωνική ασφάλιση εμπίπτει στην κρατική μέ-
ριμνα για την προστασία των εργαζομένων και,  ως εκ 
τούτου,  ευλόγως ο νομοθέτης επιλήφθηκε σχετικά με 
τα άρθρα 57 επόμενα του Ν. 3371/2005 και 26 του 
Ν. 3455/2006,  τα οποία δεν έρχονται σε αντίθεση 

προς τις διατάξεις των άρθρων 5 παράγραφος 1 και 
22 παράγραφος 5 του Συντάγματος.

Η Ολομέλεια έκρινε παράλληλα ότι εσφαλμένα το Εφε-
τείο δέχθηκε ότι δεν υπήρχε σπουδαίος λόγος έτσι 
ώστε η Εμπορική Τράπεζα το Σεπτέμβριο του 2005 να 
καταγγείλει την από 25.10.1948 συλλογική σύμβαση 
εργασίας,  που προέβλεπε την ίδρυση του Ταμείου Επι-
κουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εμπορικής Τράπεζας 
της Ελλάδος (ΤΕΑΠΕΤΕ).

Αναλυτικότερα,  πριν 58 χρόνια με συλλογική σύμβαση 
εργασίας μεταξύ της Εμπορικής Τράπεζας και του Συλ-
λόγου Εργαζομένων σε αυτή,  ιδρύθηκε το ΤΕΑΠΕΤΕ. 
Έκτοτε,  με νεότερες συλλογικές συμβάσεις εργασίας 
εξακολούθησε να υπάρχει ως νομική προσωπικότητα το 
ΤΕΑΠΕΤΕ,  έως ότου η Τράπεζα στις 12.9.2005 κατήγ-
γειλε την από 25.10.1948 συλλογική σύμβαση εργασί-
ας.

Ο Σύλλογος των εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα,  
στο Πρωτοδικείο και Εφετείο Αθηνών δικαιώθηκε,  αλλά 
η Τράπεζα άσκησε αναίρεση ενώπιον του Αρείου Πάγου. 
Η υπόθεση αναπέμφθηκε και πάλι στο Εφετείο Αθηνών 
για νέα κρίση.

Υπενθυμίζεται ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας το 
2010 με σειρά αποφάσεών του (2197-2203/2010) 
έκρινε και σύμφωνες με τις επιταγές του άρθρου 22 του 
Συντάγματος και τη συνταγματική αρχή της ισότητας (άρ-
θρο 4),  τις νομοθετικές ρυθμίσεις για την υπαγωγή των 
τραπεζοϋπαλλήλων στο ΕΤΑΤ.

Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει η Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλ-
ληλικών Οργανώσεων Ελλάδος ΟΤΟΕ,  διάφοροι Σύλ-
λογοι και Σωματεία Αλληλοβοηθητικών Ταμείων,  μέλη 
Διοικητικών Συμβουλίων Συλλόγων Τραπεζοϋπαλλή-
λων,  όπως και τραπεζοϋπάλληλοι και ζητούσαν να ακυ-
ρωθεί η υπαγωγή των τραπεζοϋπαλλήλων στο Ενιαίο 
Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ). Πηγή: 
ΑΠΕ-ΜΠΕ 

•Σημειώνεται ότι οι Σύλλογοι εργαζομένων και συντα-
ξιούχων της Εμπορικής Τράπεζας προσέφυγαν πάλι στο 
Εφετείο Αθηνών για το ίδιο θέμα και αναμένουμε τις 
εξελίξεις.

NAFTEMPORIKI.GR 
Πέμπτη,  5 Ιουλίου 2012 19:09

δυσμενής απόφαση του αρείου Πάγου για εργαζόμενους 
και συνταξιούχους της ΕμΤΕ που μας αφορά άμεσα

Το τείχος των δακρύων 
στα Ιεροσόλυμα...  

Τhe Wailing Wall in 
Jerusalem

Το τείχος των δακρύων 
στην Ελλάδα...

The wailing wall in 
Greece

Που μας οδηγουν;
Τώρα εκπονεί πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και 
ιδιωτικοποιήσεων για εκχώρηση λιμανιών, αεροδρο-
μίων, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ, ΟΣΕ κλπ.
Είναι φανερό πως η πολιτική αυτή που προκαλεί ση-
μαντικές κοινωνικές διεργασίες δεν μπορεί παρά να 
αποτελέσει θρυαλλίδα για κοινωνικές ανακατατάξεις 

και ίσως εκρήξεις που θα τινάξουν στον αέρα ένα 
φαύλο πολιτικό σύστημα και τους διαπλεκόμενους 
κυβερνήτες του. 
Τελικά το ερώτημα που πλανάται στα χείλη όλων 
μας είναι πού μας οδηγούν η Τρόϊκα, το ΔΝΤ και οι 
«πολιτικοί» μας;

Άραγε ή στραβός είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε 
όπως λέει σωστά ο θυμόσοφος λαός μας.

συνέχεια άρθρου Προέδρου από σελ.1
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Ενας ΧΡονος μαΖΙ
-    Δύο ήταν τα θέματα που κυριάρχησαν το καλοκαί-
ρι που πέρασε, που ήταν ένα ζωντανό και γεμάτο με 
εξελίξεις καλοκαίρι. Το γραφείο του Συλλόγου παρά 
το γεγονός ότι παρέμεινε κλειστό, ουσιαστικά ποτέ 
δεν σταμάτησε να λειτουργεί, αφού ο Πρόεδρος και 
άλλα μέλη ήταν παρόντα 2 με 3 φορές την εβδο-
μάδα επιλύνοντας θέματα που αφορούσαν κυρίως 
την υγεία.
   α) Πρώτο και κύριο μέλημά μας ήταν η συμβολή μας 
στην παραμονή του Τομέα Υγείας μας, εκτός ΕΟΠΥΥ 
(Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας). 
Μετά την επιτυχή παρέμβαση της ΟΤΟΕ, Συλλό-
γων Εργαζομένων και της ΟΣΤΟΕ στον Υπηρεσια-
κό Υπουργό Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης κ. Αντ. 
Ρουπακιώτη, ο Υπουργός σε σχετικό έγγραφο του 
διαβεβαίωνε ότι αναστέλλεται μέχρι 31.12.2012 
η ένταξη του Τομέα Υγείας των Τραπεζοϋπαλλήλων 
στον ΕΟΠΥΥ. Ήδη με μέριμνα της ΟΤΟΕ βρίσκεται 
σε εξέλιξη η μελέτη βιωσιμότητας για την δημιουρ-
γία ενιαίου ταμείου υγείας Τραπεζοϋπαλλήλων.
  β) Δεύτερο, σύμφωνα με τον Νόμο 4052/2011 
και με αποφάσεις της ΟΤΟΕ, των Συλλόγων εργαζο-
μένων και συνταξιούχων, το ΕΤΑΤ παραμένει μέχρι 
τέλους του τρέχοντος έτους εκτός του ιδρυθέντος 
ΕΤΕΑ (Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης), κα-
θόσον προχωρά η ολοκλήρωση της μελέτης για τη 

σύσταση ενός νέου σύγχρονου Επικουρικού Ταμεί-
ου Τραπεζοϋπαλλήλων, Ιδιωτικού Δικαίου.
Για τις νεότερες εξελίξεις των δύο ως άνω Ταμείων 
θα σας ενημερώσουμε σε προσεχές φύλλο.

-   Μετά από ανταλλαγή επιστολών και προσωπικές 
επαφές με την Διευθύντρια Διευθύνσεως Ανθρώ-
πινου Δυναμικού της Τραπέζης μας Κα Π. Κονιδάρη 
δόθηκαν απαντήσεις σε θέματα που αφορούν τους 
συνταξιούχους της Τραπέζης, σχετικά με δάνεια και 
διευκολύνσεις. Λεπτομέρειες θα βρείτε στη σελίδα 3. 

-   Νέα προσφορά έχουμε σ’ αυτό το φύλλο από την 
Ομοσπονδία Ενοικιαζομένων Δωματίων-Διαμερι-
σμάτων Πελοποννήσου και Κυθήρων μόνο για τους 
συνταξιούχους της Alpha Bank (λεπτομέρειες στη 
σελίδα 16)

-   Ένα μεγάλο κεφάλαιο που απασχολεί όλους μας 
είναι το κεφάλαιο ΥΓΕΙΑ.
α) Συνεχής και καθημερινή είναι η όχληση των με-
λών του Δ.Σ. στα διευθυντικά στελέχη του Τομέα 
Υγείας μας για την εξόφληση των οφειλών του προς 
τους ασφαλισμένους και κυρίως της περιφέρειας. 
Με πρωτοβουλία του Συλλόγου μας θα γίνει συ-
ζήτηση παρουσία του νέου Διευθυντού του Τομέα 

Υγείας κ. Μαρτίνη και των Προέδρων των Συλλό-
γων Συνταξιούχων ώστε να εξευρεθεί λύση για το 
θέμα αυτό.
β) Νέα παροχή του Συλλόγου μας για την Υγεία. 
Ξεκινώντας επαφές από τον Μάιο, πάνω σε θέματα 
επιλύσεως των προβλημάτων υγείας των συναδέλ-
φων και κάνοντας μια έρευνα αγοράς, το Δ.Σ. κατέ-
ληξε στην καλύτερη κατά την γνώμη μας επιλογή και 
σας την παρουσιάζουμε σήμερα στη σελίδα 2. 
Προκειμένου να γίνει απόλυτα κατανοητή αυτή η 
προσφορά, που την συστήνουμε ανεπιφύλακτα σε 
ΟΛΟΥΣ, σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτι-
κά τη συνέντευξη του αρμόδιου συνεργάτη μας στη 
σελίδα 13, καθώς και την ανακοίνωσή του Συλλό-
γου μας Νο 11 στην σελίδα 2.

-   Μαζί με το 6ο φύλλο της εφημερίδας μας σας 
στέλνουμε και το συμπλήρωμα του Οδηγού Συντα-
ξιούχου Νο 1 με τους συνεργαζόμενους ιατρούς και 
κλινικές που αφορούν την νέα κάρτα υγείας ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΑΣ.

Σας ευχόμαστε ολόψυχα 
ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ με υγεία.

Συνέχεια σχολίου συντακτικής 
επιτροπής από σελ.1

ΤαΚΤΙΚη ΕνημΕΡΩςη ΤΩν ςυναδΕΛΦΩν
Το  ΔΣ του Συλλόγου αποφάσισε λόγω των σο-
βαρών θεμάτων που είναι σε εξέλιξη, και  που 
μας αφορούν όλους, να καθιερώσει τρίμηνιαίες 
ενημερωτικές συγκεντρώσεις στην Αθήνα και 
τακτικές συγκεντρώσεις σε άλλες πόλεις.
Η πρώτη μας ενημερωτική συγκέντρωση θα 

λάβει χώρα στην Αθήνα, στα γραφεία του 
Συλλόγου Προσωπικού Ιπποκράτους 23, 2ος 
όροφος, την 17/10/2012 ημέρα Τετάρτη και 
ώρα 10.00 πμ.
Σκοπός των συγκεντρώσεων είναι η ενημέρω-
ση των συναδέλφων στα τρέχοντα θέματα, και η 

συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων για τις απα-
ραίτητες κινήσεις.
Σε όλες τις συγκεντρώσεις η ενημέρωση θα 
γίνεται από ενα ή περισσότερα μέλη του ΔΣ, 
και η παρουσία των Συναδέλφων κρίνεται 
απαραίτητη.

από Εφημερίδα Επενδυτής
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Έχασαν το 70% της περιουσίας τους τα Ταμεία
Ετσι κούρεψαν το χρέος. Ποιός πλήρωσε; ΕμΕΙς!!

Ασφαλιστικά Ταμεία -PSI
 Διαθέσιμα (Κοινό κεφάλαιο στην TτΕ) Ομόλογα

 ΠΡΟ PSI META PSI Ονομαστική
 Ονομαστική Ονομαστική Τρέχουσα        ΠΡΟ PSI    META PSI

ΟΓΑ 164.828.166, 97 € 94.256.422, 45 € 50.405.519, 30 €
1 . 0 6 6 . 6 4 8 . 0 0 0 , 
00 €

8 6 3 . 8 5 9 . 8 0 4 , 
98 €

ΕΤΑΑ
5 . 5 5 8 . 5 8 0 . 1 9 7 , 
08 €

3 . 1 8 0 . 1 4 6 . 8 4 0 , 
12 €

1 . 7 0 2 . 2 6 8 . 7 4 0 , 
07 €

823.710.715, 33 €
6 2 2 . 0 1 0 . 6 3 8 , 
90 €

ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
1 . 6 6 5 . 5 5 6 . 3 6 6 , 
83 €

533.063.503, 96 €  382.810.000, 00 €
1 7 8 . 0 0 6 . 5 9 0 , 
00 €

ΕΤΕΑΜ 79.458, 56 € 40.722, 51 €  18.414.000, 00 € 15.257.963, 62 €

ΤΕΑΔΥ
1 . 7 9 8 . 9 0 2 . 8 7 9 , 
12 €

1 . 0 2 8 . 6 9 6 . 3 8 3 , 
22 €

550.116.098, 72 €
1 . 5 3 7 . 5 1 8 . 0 0 0 , 
00 €

8 1 8 . 2 6 0 . 7 8 6 , 
87 €

ΤΑΥΤΕΚΩ
1 . 0 1 5 . 7 8 8 . 3 0 8 , 
78 €

580.875.599, 33 € 310.634.919, 84 € 216.626.811, 44 € 98.895.605, 00 €

Πηγή:www.capital.gr

ΕνημΕΡΩςη
Σύμφωνα με απαντητική επιστολή της Διοίκησης του ΕΤΑΤ 
της 8.5.2012, σε ερώτημα  του Αντιπροέδρου της ΟΣΤΟΕ 
και Εκπροσώπου της στο ΕΤΑΤ,  Συν/φου  Βογιατζάκη,  το 
ύψος των διαθεσίμων κεφαλαίων του ΕΤΑΤ για τις συντά-
ξεις ανήρχετο μέχρι τότε στο ποσόν των 143.518.886, 82 
ευρώ από 508.542.661, 41 ευρώ που ήταν πριν από το 
PSI κοινώς κούρεμα (μείον 70% περίπου).

Το ξέρατε ότι...
Αν η φορολογία του κεφα-
λαίου στην Ελλάδα βρισκό-
ταν απλά στον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο μόνο την τελευ-
ταία δεκαετία θα είχαμε δη-
μόσια έσοδα πάνω από 100 
δις (110 δις ήταν το πρώτο  
δάνειο από την τρόικα).                                                                                             
www.trapezikos.gr

ΕΦημΕΡΙς Της ΚυΒΕΡνηςΕΩς Της ΕΛΛηνΙΚης δημοΚΡαΤΙας
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 497
28 Φεβρουαρίου 2012

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.42000/οικ.2555/353
Κατάλογος παθήσεων,  τα φάρμακα των οποίων χορηγού-
νται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του  ασφαλισμένου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ- 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν.4025/2011 «Ανα-
συγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  Κέντρα 
Αποκατάστασης,  Αναρδιάθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατά-
ξεις». (ΦΕΚ Α΄228).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του π.δ/τος 63/2005
(Α,  98) «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
Κυβερνητικά Όργανα».
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής 
δεν προκαλείται επιβάρυνση στον Κρατικό Προϋπολογισμό 
ούτε στους προϋπολογισμούς των ασφαλιστικών οργανι-
σμών,  αποφασίζουμε: 
Στους δικαιούχους εξωνοσοκομειακής φαρμακευτικής πε-
ρίθαλψης των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.),  
ανεξάρτητα από την ονομασία και τη νομική τους μορφή 
καθώς και του Οίκου Ναύτου,  χορηγούνται τα φάρμακα με 
συμμετοχή 10% επί της διατιμημένης αξίας του φαρμάκου 
ή με μηδενική συμμετοχή για την αντιμετώπιση  ή θεραπεία 
των χρόνιων παθήσεων,  ως εξής:
Α. Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε ποσοστό 10% για 
τους πάσχοντες από: 
1. Νόσο του Parkinson και δυστονίες
2. Άποιο διαβήτη
3. Χρόνια ρευματική βαλβιδοπάθεια και λοιπές βαλβιδοπά-
θειες,  χρόνια πνευμονική καρδιοπάθεια και συγγενή καρ-
διοπάθεια
4. Συστηματικό ερυθυματώδη λύκο,  σκληροδερμία,  δερμα-
τομυοσίτη,  αγγειίτιδες,  ρευματοειδή αρθρίτιδα, 
αγγυλωτική σπονδυλοαρθρίτιδα,  ψωριασική αρθρίτιδα
5. Οστεοπόρωση και νόσο Paget

6. Μυασθένεια
7. Φυματίωση
8. Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
9. Κληρονομικό αγγειοοίδημα
10. Αδένωμα υπόφυσης
11. Ελκώδη κολίτιδα,  νόσο GROHN,  σύνδρομο βραχέως εντέρου
12. Κίρρωση του ήπατος
13. Συγγενή ιχθύαση
14. Νόσο του WILSON
15. Σακχαρώδη διαβήτη τύπου ΙΙ
Β. Μηδενική (0%) συμμετοχή για τους πάσχοντες από:
1. Νεοπλάσματα όλων των συστημάτων και λευχαιμιών
2. Σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι
3. Ψυχώσεις
4. Επιληψία και λοιπές επιληπτικές καταστάσεις
5. Mεσογειακή αναιμία,  δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπα-
νοκυτταρική αναιμία,  ομόζυγη μεσογειακή αναιμία,  ενδι-
άμεση μεσογειακή αναιμία και ομόζυγη δρεπανοκυτταρική 
αναιμία
6. Ιδιοπαθή αιμολυτική αναιμία θρομβοπενική πορφύρα
7. Νυχτερινή παροξυσμική αιμοσφαιρινουρία
8. Αιμορροφιλία (αντιαιμορροφιλικοί παράγοντες)
9. Υποφυσιογενή νανισμό (αυξητική ορμόνη)
10. Κυστική Ίνωση (κυστική ινώδη νόσο, ινοκυστική νόσο)
11. Αγγειοπάθεια BURGER
12. Άνοια,  νόσο Alzheimer και νόσο Charcot
13. Χρόνια ηπατίτιδα Β και C
14. Νόσο Wilson (ηπατοφακοειδή εκφύλιση)
15. Γλυκογονίαση – γλυκογονίαση τύπου ΙΒ
16. Νόσο Gaucher
17. Έλλειψη ορνιθο-καρβαμυλο-τρανσφεράση
18. Πνευμονική υπέρταση
19. Χρόνια νεφρική νόσο,  στάδιο 3 και 4
20. Νεφρική ανεπάρκεια,  που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση
21. Νόσο Niemann-Pick τύπου C
22. Υπερφαινυλαλανιναιμία
23. Σκλήρυνση κατά πλάκας
Δεν καταβάλλουν συμμετοχή για όλα τα φάρμακα που χο-
ρηγούνται για την αντιμετώπιση της κατάστασής τους, οι με-
ταμοσχευθέντες συμπαγών ή ρευστών οργάνων και ιστών,  

καθώς και οι παραπληγικοί και τετραπληγικοί.
Δεν καταβάλλουν συμμετοχή οι πάσχοντες από το σύν-
δρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας (AIDS), για τα 
αντιρρετροϊκά φάρμακα.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου (ΕΟΦ) αναλαμβάνει την 
υποχρέωση σύνταξης καταλόγου κατάταξης των φαρμάκων 
(δραστικές ουσίες με τις αντίστοιχες εμπορικές ονομασίες 
τους) ανά θεραπευτική κατηγορία, σύμφωνα με το σύστημα 
κατάταξης «ανατομικής, θεραπευτικής κατηγοριοποίησης 
ATC» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, αντιστοιχίζοντας 
στο κάθε φάρμακο το προβλεπόμενο ποσοστό συμμετοχής 
και ο οποίος δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα του ΕΟΦ και 
κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ασφάλισης Ασθένειας και 
Μητρότητας, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) και στους ΦΚΑ,  στους Φαρμακευτικούς 
Συλλόγους και στους Κατόχους Άδειας Κυκλοφορίας 
(ΚΑΚ) φαρμακευτικών προϊόντων. Η ευθύνη επικαιροποί-
ησης του καταλόγου λόγω εισόδου στην κυκλοφορία νέων 
φαρμάκων ανήκει από κοινού στον ΕΟΦ,  στη Διεύθυνση 
Ασφάλισης Ασθένειας και Μητρότητας της Γ.Γ.Κ.Α. και 
στους ΦΚΑ.
Ποσοστό συμμετοχής 10% καταβάλλεται από τους δικαιού-
χους του ΕΚΑΣ και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενει-
ών τους,  για όλα τα φάρμακα.
Δεν καταβάλλεται συμμετοχή, για φάρμακα που χορηγούνται 
κατά την περίοδο κύησης και λοχείας,  για την αντιμετώπιση 
των εργατικών ατυχημάτων,  για φάρμακα που προμηθεύο-
νται οι ασφαλισμένοι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τα φαρμακεία ή τις 
αποθήκες του Οργανισμού,  για φάρμακα που προμηθεύο-
νται από τα φαρμακεία των Κρατικών Νοσοκομείων καθώς 
και για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό,  βάσει του Εθνικού 
Προγράμματος Εμβολιασμού,  όπως ισχύει κάθε φορά. 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως.

Αθήνα,  28 Φεβρουαρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

απάντηση του υπουργείου Εργασίας για τις εισφορές 4% για υγειονομική 
περίθαλψη στις παροχές του ΕΤαΤ στους βοηθηματούχους.

Ο Σύλλογος απέστειλε επιστολή στο ΕΤΑΤ όσον 
αφορά τους βοηθηματούχους, με το ερώτημα επί 
ποίου ποσού πρέπει να γίνεται η παρακράτηση 
4% υπέρ του Τομέα Υγείας, επί του συνόλου 
των αποδοχών ή επί του διασπασθέντος ποσο-
στού 50% της κύριας σύνταξης;
Σε απάντηση του Υπουργείου Εργασίας διευκρι-
νίστηκε ότι ο διαχωρισμός του συνολικού ακα-
θάριστου μηνιαίου ποσού έγινε αποκλειστικά και 

μόνο για τον προσδιορισμό του ποσού επί του 
οποίου υπολογίζονται οι ανωτέρω παρακρατή-
σεις και δεν αναφέρεται στο ποσό της μηνιαίας 
εισφοράς των συνταξιούχων προσυνταξιοδοτι-
κού καθεστώτος του ΕΤΑΤ που παρακρατείται 
για υγειονομική περίθαλψη. Επιπλέον εάν ο νο-
μοθέτης ήθελε να προσδιορίσει την αυτή βάση 
υπολογισμού και για την υγειονομική περίθαλψη 
θα το όριζε ρητά. Συνεπώς η εισφορά για την 

υγειονομική περίθαλψη πρέπει να υπολογίζε-
ται επί του συνολικού ακαθάριστου μηνιαίου 
ποσού όπως υπολογιζόταν και πριν τον δια-
χωρισμό. Σε αντίθετη περίπτωση θα είχαμε 
μείωση εσόδων των τομέων ασθένειας των 
ανωτέρω ταμείων με επιπτώσεις στις παροχές 
και μάλιστα χωρίς τούτο να προβλέπεται από 
σχετική διάταξη νόμου.    
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ΕΠΙςΤοΛη Του ςυΛΛογου μας ςΤον ΠΡοΕδΡο Του ΤαυΤΕΚΩ

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2012
Αριθ. Πρωτ. 709

Κύριο
Χρήστο Μπουρσανίδη
Πρόεδρο ΤΑΥΤΕΚΩ
Αθήνα

Κύριε Πρόεδρε,
Όπως σας είναι γνωστό μεγάλος αριθμός ηλικιω-
μένων συναδέλφων συνταξιούχων διαμαρτύρε-
ται έντονα επειδή εφέτος τροποποιήθηκαν όλως 
αυθαιρέτως και χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία η 
διαδικασία και οι προϋποθέσεις χορήγησης του 
Βοηθήματος Λουτροθεραπείας έτους 2012.
Αδοκίτως με την πρόσφατη απόφασή σας απο-
κλείσθηκαν σχεδόν όλοι οι συνάδελφοι μας 
που δικαιούνται το βοήθημα εξ’ αιτίας του ότι 
δεν εμπίπτουν στις ειδικές αυτοάνοσες παθή-
σεις ρευματικού τύπου και ειδικά στις περι-
πτώσεις που αναφέρονται στην εγκύκλιο Νο 
149/18.6.2012, η οποία αποκλείει μεταξύ άλ-
λων τους πάσχοντες από βαριές δερματοπάθειες 
(ψωρίαση, έκζεμα, χρόνια διάχυτη νευροδερματί-
τιδα κ.ά., - βλ. όμως ενδεικτικά και την υπ’ αριθμ. 
347/40/28.5.2012 απόφαση του Δ.Σ. ΕΟΠΥΥ 
η οποία τις συμπεριλαμβάνει). 
 
Όπως αντιλαμβάνεσθε οι συνάδελφοί μας δικαι-
ολογημένα εκφράζουν έντονες διαμαρτυρίες για 
την κατάφωρα άδικη απόφαση του Δ.Σ. του ΤΑΥ-
ΤΕΚΩ και μάλιστα σήμερα που αντιμετωπίζουν 

σοβαρότατα προβλήματα επιβίωσης λόγω των 
σημαντικών περικοπών στις συντάξεις τους (κύ-
ριες και επικουρικές), με αυτόθροη συνέπεια τις 
αυτονόητες δυσμενείς επιπτώσεις στην ήδη υπο-
βαθμισμένη και κλονισμένη υγεία τους. 
 
Κύριε Πρόεδρε, 
Επικαλούμενοι την ευαισθησία σας αλλά και το 
αίσθημα δικαίου ΖΗΤΑΜΕ να καταβάλλετε κάθε 
προσπάθεια στο προσεχές Δ.Σ. του ΤΑΥΤΕΚΩ, 
για να επανεξετασθεί το θέμα του Βοηθήματος 
Λουτροθεραπείας (απόφαση Δ.Σ. 22/3/2012 
πρακτ. 11) ώστε  να υιοθετηθεί και πάλι η μακρό-
χρονη αντιμετώπιση της χορήγησης Βοηθήματος 
Λουτροθεραπείας που το προηγούμενο έτος στο 
σχετικό πίνακα συμπεριλαμβάνονταν και:
Ψωριασική αρθρίτιδα, Πολιομυελίτιδα, Βαριές με-
τατραυματικές καταστάσεις αρθρώσεων
Οστεοπόρωση, Αναπνευστικές παθήσεις, Δερμα-
τοπάθειες, Παραπληγίες – τετραπληγίες.

Σε διαφορετική περίπτωση σας επισημαίνουμε 
ότι είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε όλα τα 
αναγκαία μέτρα για να καλύψουμε τους συναδέλ-
φους που υποφέρουν και έχουν απόλυτη ανάγκη 
της ανακουφιστικής λουτροθεραπείας συμπερι-
λαμβανομένων όλων των δικαστικών ενεργειών 
προκειμένου να κατοχυρώσουμε την χορήγηση 
Βοηθήματος Λουτροθεραπείας, για τους συνα-
δέλφους που είχαν και εξακολουθούν να έχουν 
το πρόβλημα υγείας, είτε είναι ρευματικό ή αρ-
θριτικό ή δερματολογικό, σύμφωνα πάντα με τη 

γνωμάτευση του θεράποντος γιατρού.
Σε κάθε περίπτωση φρονούμε ότι το Δ.Σ. δε μπο-
ρεί να υποκαθιστά τους θεράποντες ιατρούς και 
να θέτει εκποδών τις γνωματεύσεις τους.

Σημειώνουμε ότι έχουμε ανοίξει έναν καλό δί-
αυλο επικοινωνίας μαζί σας και αναγνωρίζουμε 
ότι παρά τα πολλά προβλήματα, καταβάλλετε με 
το επιτελείο σας επίπονες προσπάθειες για την 
επίλυσή τους. Όμως, δεν μπορούμε να κατανο-
ήσουμε και να αποδεχτούμε πως αβασάνιστα σε 
ένα τόσο σοβαρό θέμα είχαμε την απροσδόκητη 
βλαπτική για τα μέλη μας απόφασή σας.
Με την ελπίδα ότι θα εγκύψετε στο πρόβλημα που 
έχει δημιουργηθεί και θα προβείτε ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙ-
ΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ άμεσα στις δέουσες 
ενέργειες για να δοθεί οπωσδήποτε ΔΙΚΑΙΗ λύση 
για τους δικαιούχους του Βοηθήματος Λουτροθε-
ραπείας, διατελούμε 
      

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.  του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  

ALPHA BANK

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Α. ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

Προς
Τον  Πρόεδρο  κ.  Χρήστο  Μπουρσανίδη   &
Όλα τα  Μέλη  του  Δ.Σ.  του  ΤΑΥΤΕΚΩ
 
Κύριε   Πρόεδρε,
Με μεγάλη μου λύπη διαπίστωσα, στο Διοικητι-
κό Συμβούλιο  στις  13/9/2012, την απόρριψη 
περίπου 770 συναδέλφων, στην πλειοψηφία Συ-
νταξιούχων, και την έγκριση  36 για Λουτροθε-
ραπεία, με την δικαιολογία ότι δεν τηρούσαν τις 
προδιαγραφές που η  Επιστημονική Επιτροπή απο-
φάσισε  και το Διοικητικό  Συμβούλιο  του  ΤΑΥ-
ΤΕΚΩ   ενέκρινε στις 23/3/2012, αγνοώντας τη 
γνωμάτευση του ελεγκτού ιατρού του Ταμείου  κ. 
Σούρπη, ο οποίος εξετάζοντας τα δικαιολογητικά 
ενέκρινε σαν αναγκαίες τις Λουτροθεραπείες, βά-
ζοντας και τη σφραγίδα του.

Η Διοίκηση του Ταμείου αγνόησε τη θλιβερή κατά-
σταση των συναδέλφων, εν ενεργεία και συντα-
ξιούχων, όταν γνωρίζει ότι ιδίως οι συνταξιούχοι 
έχουν χάσει  πάνω από το 50 %  των συντάξεών  
τους. 

Κύριε  Πρόεδρε,
Από έρευνα που διεξήγαγα, η απόφαση της Επι-
στημονικής Επιτροπής  ελήφθη, όχι με ιατρικά 

κριτήρια,  αλλά με την πρόθεση της Διοίκησης του 
Ταμείου να περιορίσει στο ελάχιστο τις δαπάνες. 

Εντύπωση μου έκανε ότι το Δ.Σ. του  ΤΑΥΤΕΚΩ, 
δεν έλαβε υπόψη του την εγκύκλιο  του ΕΟΠΥΥ  
Νο 347/40 / 28.5.2012, Απόφαση για την 
χορήγηση Λουτροθεραπείας στους ασφαλισμέ-
νους του που συμπεριλαμβάνει 8 παθήσεις από 
διάφορες ειδικότητες ιατρών π.χ. (ορθοπεδικών 
– δερματολόγων κλπ)  με γνωματεύσεις ιατρών 
του  ΕΟΠΥΥ  ή συμβεβλημένων ιατρών. 

Θέλω να επισημάνω και να καταδικάσω ορισμέ-
νες τοποθετήσεις Συμβούλων τις οποίες θεωρώ 
επιεικώς απαράδεκτες, γιατί ούτε λίγο, ούτε πολύ 
χαρακτήρισαν, με υπονοούμενα τους συνταξιού-
χους ότι κοροϊδεύουν και με την ανοχή των ια-
τρών πηγαίνουν για τουρισμό και δεν έχουν ανά-
γκη Λουτροθεραπείας.

Αισθάνομαι την ανάγκη να διαμαρτυρηθώ  και να 
θέσω την παραίτησή μου  στο Διοικητικό Συμβού-
λιο  της  ΑΓΣΣΕ (Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία 
Συνταξιούχων Ελλάδος) η οποία με έχει προτεί-
νει για Μέλος  του Δ.Σ.  του  ΤΑΥΤΕΚΩ, γιατί με 
λύπη μου διαπίστωσα ότι η παρουσία μου, με την 
μοναδική ψήφο που διαθέτω,  για όλους τους συ-

νταξιούχους δεν επιφέρει κανένα αποτέλεσμα.  Η 
πλειοψηφία των εν ενεργεία συναδέλφων λει-
τουργεί σαν να μην γνωρίζουν  ότι στη θέση που 
είναι, ήμασταν και στη θέση που είμαστε  σύντομα 
θα έρθουν!

Τέλος λυπούμαι αν η Διοίκηση και οι κάθε λογής 
παράγοντες των Ταμείων  Υγείας καθορίζουν  τις 
δαπάνες ποιών νοσημάτων  θα ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΤΟ 
ΤΑΜΕΙΟ, και τότε ποιος είναι ο ρόλος των θερα-
πόντων ιατρών; 

Οι ασφαλισμένοι συνταξιούχοι, για μια ολόκλη-
ρη ζωή, πλήρωσαν και πληρώνουν για να έχουν 
στοιχειώδη περίθαλψη στα βαθιά γεράματά τους. 

Με μπροστάρη την  ΑΓΣΣΕ, την ΟΣΤΟΕ και τους 
Συλλόγους  θα παλέψουμε προς κάθε κατεύθυν-
ση για την δικαίωση όσων συναδέλφων έχουν 
υποβάλλει αιτήσεις με τα νόμιμα δικαιολογητικά 
και απερρίφθησαν.

Με  τιμή

ΙΓΝΑΤΙΟΣ ΠΛΙΑΚΟΣ

Πρόεδρος ΟΣΤΟΕ   

και μέλος  Δ.Σ.  ΤΑΥΤΕΚΩ

ΕΠΙςΤοΛη Της οςΤοΕ ςΤον ΠΡοΕδΡο Του ΤαυΤΕΚΩ



7Ειδήσεις 

ΘΕΜΑΤΑ
Ιστοσελίδα
Ολοκληρώθηκε η αναμόρφωσή της  και συνεχίζεται 
η περαιτέρω βελτίωσή της.
E – Mail
Ξεκίνησε η προσπάθεια της ηλεκτρονικής επικοινω-
νίας και πηγαίνει καλά. Οι συνάδελφοι ανταποκρί-
νονται ικανοποιητικά,  και πιστεύουμε ότι σύντομα 
θα έχουμε μια μεγάλη ομάδα συναδέλφων ενταγμέ-
νων στο μέσο αυτό επικοινωνίας.
Εφημερίδα
Πραγματοποιήθηκε η έκδοσή της, κυκλοφόρησε και 
συνεχίζεται η κυκλοφορία της κατά τακτά χρονικά 
διαστήματα. Ηδη υπάρχουν πολύ θετικά σχόλια για 
την ποιότητα της παρεχομένης ενημέρωσης από 
πολλούς κύκλους, κάτι που μας δίνει κουράγιο για 
την συνέχεια.
Οδηγός Συνταξιούχου
Ολοκληρώθηκε με την κυκλοφορία του τρίτου τεύ-
χους η πλήρης ενημέρωση των συναδέλφων σε 
θέματα ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής πε-
ρίθαλψης,  όπως και σε νομικά θέματα (νόμοι και 
συμβάσεις ).Τα συμπληρώματα των τευχών  κυκλο-
φορούν κανονικά, ενώ  ο Οδηγός Νο 4 θα κυκλο-
φορήσει σύντομα με διάφορες άλλες παροχές του 
Συλλόγου, όσο και άλλες. 
Εκδηλώσεις
Συνεχίσθηκε κανονικά το πρόγραμμα εκδηλώσεων 
με την διοργάνωση μιας εκδρομής κάθε τρίμηνο,  
ενώ διοργανώθηκε για πρώτη φορά ενημερωτική 
ημερίδα με θέμα ιατρικού ενδιαφέροντος. Προγραμ-
ματίζουμε με την νέα χρήση ημερίδα με θέμα οικο-
νομικού ενδιαφέροντος. Σχετικά θα ενημερωθείτε 
εγκαίρως.
Επίσης ο Σύλλογος επετέλεσε και κοινωνικό έργο 
κατά την διάρκεια των εορτών του Πάσχα και των 
Χριστουγέννων, με δωρεές σε φιλανθρωπικά ιδρύ-
ματα με επιπλέον προσφορές συναδέλφων τους 
οποίους και ευχαριστούμε ιδιαίτερα.  Πραγματοποι-
ήθηκε η πρώτη ρεμπέτικη βραδιά και έγιναν κοπές 
πρωτοχρονιάτικης πίτας με ανάλογες συγκεντρώ-
σεις σε όλη την Ελλάδα..

Παροχές
Ο Σύλλογος μας είναι ο πρώτος Σύλλογος στο χώρο 
των τραπεζουπαλλήλων που κινήθηκε με κοινωνι-
κές συμφωνίες και εξασφάλισε για τα μέλη του συ-
νεργασίες με μεγάλα Νοσοκομεία και Υγειονομικά 
Συγκροτήματα όπως :
- ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ ΥΓΕΙΑ
- ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ
- ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ
- EUROMEDICA
- ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ  
με ικανοποιητικές παροχές, (τεύχος 1 & 2 και  συμπλη-
ρώματα).
Πολύ σημαντική θεωρούμε την συμφωνία μας με τα 
πολυκαταστήματα Carrefour με την χορήγηση στα 
μέλη μας εκπτωτικού κουπονιού 6 ευρώ, πρωτοπο-
ρία για το χώρο μας.
Νέα συμφωνία είναι η συμφωνία με την Ομοσπον-
δία Ενοικιαζόμενων δωματίων Πελοποννήσου για 
όλα τα μέλη μας και τέλος για τους Συναδέλφους 
μας της Κρήτης εξασφαλίσαμε εντελώς δωρεάν 
εκπτωτική κάρτα για ένα πλήθος επιχειρήσεων της 
Κρήτης. 
Η επιλογή  αυτή θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές 
της χώρας. 
Σχετικές προσπάθειες είναι σε εξέλιξη.
Θέματα υγείας
Αγωνιζόμαστε μαζί με την Ομοσπονδία μας και τους 
Συλλόγους των εργαζομένων για την δημιουργία 
ενός νέου Ταμείου Υγείας Τραπεζουπαλλήλων  Ιδι-
ωτικού Δικαίου,  και πιστεύουμε ότι είμαστε σε καλό 
δρόμο. 
Παράλληλα επιδιώκουμε με την ελάχιστη δυνατή 
επιβάρυνση σας (για όσους επιθυμούν) να καλυ-
φθούμε 100% σε θέματα υγείας (ιατρική και νοσο-
κομειακή κάλυψη).
Τέλος έχει καταντήσει καθημερινό μας μέλημα η 
άσκηση πίεσης προς τις υπηρεσίες του Τομέα Υγείας 
για την καταβολή των δαπανών των Συναδέλφων 
κυρίως της Περιφέρειας, οι οποίες καθυστερούν 
υπερβολικά. (Εχουν δρομολογηθεί εξελίξεις για την 
αποζημίωση των κατεστραμμένων δικαιολογητικών 

από την πυρκαγιά των γραφείων του Ταμείου τον 
Φεβρουάριο τρέχοντος έτους και σύμφωνα με δια-
βεβαίωση στελεχών του τομέα υγείας πρόκειτε να 
συσταθεί κλιμάκιο από 10 υπαλλήλους για την διεκ-
περαίωση των δικαιολογητικών που έχουν φτάσει 
στον Τομέα Υγείας μέσω των αντιπροσώπων μέχρι 
30/6/2012)

Θέματα συνταξιοδοτικών παροχών
Είναι αλήθεια ότι είναι μια πολύ δύσκολη περίοδο 
για τους συνταξιούχους. Οι κυβερνώντες κάθε τρεις 
και λίγο ψάχνουν εναγωνίως για περικοπές δαπα-
νών και αφού ψάχνουν παντού και δεν βρίσκουν,  
ΠΑΝΤΟΤΕ καταλήγουν στις περικοπές των συντά-
ξεων.

ΕΞΕΛΙΞη ςΤοΧΩν
Μετά την ολοκλήρωση ενός και πλέον έτους θητείας του νέου ΔΣ,  θεωρούμε σκόπιμη μία 

μικρή ανακεφαλαίωση των πεπραγμένων του, ως προς τους τεθέντες από την αρχή της 
θητείας του στόχους.

Ο Σύλλογος έχει ήδη κινηθεί νομικά τόσο κατά 
της Τραπέζης σχετικά με την Σύμβαση του 1981,  
όσο και  κατά του ΕΤΑΤ,  για τις περικοπές. 
Επίσης συμμετέχουμε στην προσπάθεια για την 
δημιουργία του Νέου Ενιαίου Ταμείου Επικουρι-
κής Ασφάλισης Τραπεζουπαλλήλων Ιδιωτικού 
Δικαίου. (Για το θέμα αυτό θα σας ενημερώσου-
με σύντομα).

Είναι αλήθεια ότι μπαίνουμε σε μία πολύ κρίσιμη 
περίοδο για όλους μας, και θεωρούμε αυτονόη-
τη την συστράτευση και την ετοιμότητα όλων για 
την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας.
Ισως η πορεία μας για την επόμενη δεκαετία 
παίζεται τους επόμενους μήνες.

Για ένα πράγμα θα πρέπει να είναι σίγουροι οι 
Συνάδελφοι Συνταξιούχοι Μέλη του Συλλό-
γου μας, ότι το ΔΣ του Συλλόγου κάνει το μέ-
γιστο δυνατό για το καλύτερο αποτέλεσμα για 
ΟΛΟΥΣ.

Ένα πράγμα είναι απαραίτητο τώρα:
– ΕΝΟΤΗΤΑ και ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ –

ΝΤΡΟΠΗ 

ΕΠΙςΤοΛη ςυΛΛογου ςυνΤαΞΙουΧΩν γΕνΙΚης ΤΡαΠΕΖης 
ςΤον υΠουΡγο ΕΡγαςΙας ΚαΙ ΚοΙνΩνΙΚης αςΦαΛΙςης



8 Το βήμα των συναδέλφων

Το ανέκδοτο του φύλλου
Ενας καθηγητής πανεπιστημίου,  βοτανολόγος,  ερευνούσε σε ένα χω-
ριό τη φύση. Ξάφνου πιάνει μια τρομακτική καταιγίδα και μουσκεμένος 
όπως είναι χτυπάει την πρώτη πόρτα που βλέπει. Του ανοίγει μια κυρία 
που ο άντρας της έλειπε  μετανάστης χρόνια. Τον βάζει μέσα,  τον περι-
ποιείται και του δίνει στεγνά ρούχα και φαγητό να φάει.
Αφού φάγανε,  τον οδήγησε στο δωμάτιο του και τον ρώτησε αν χρεια-
ζότανε κάτι άλλο.
-Οχι,  εμείς οι πανεπιστημιακοί είμαστε ολιγαρκείς,  έχουμε τα βιβλία 
μας,  τις σημειώσεις μας.
-Καλώς απάντησε εκείνη και έφυγε.
Μετά μια ώρα και αφού σκεφτότανε ότι έπειτα από τόσα χρόνια ένας 
άνδρας ήταν πάλι στο σπίτι της,  φοράει ένα σέξι νυχτικό και πάει να 
ρωτήσει αν θέλει κάτι.

-Οχι εμείς οι πανεπιστημιακοί είμαστε ολιγαρκείς,  έχουμε τα βιβλία μας 
και τις σημειώσεις μας.
-Καλώς απάντησε εκείνη και έφυγε.
Το ίδιο σκηνικό έγινε άλλες δύο φορές,  αλλά μάταια.
Το άλλο πρωί καθώς έτρωγαν πρωινό στην αυλή με τα αρνάκια,  τα 
κατσικάκια,  και τα λοιπά ζώα του σπιτιού,  ο καθηγητής παρατηρεί ότι 
υπάρχουν μόνο 2 κότες και 10 κοκόρια.
Περίεργος ρωτάει γιατί οι κόκορες είναι περισσότεροι από τις κότες και 
όχι το αντίθετο.
Και η κυρία του απαντά:
Α,  μην τους βλέπετε έτσι. Ο ένας πηδάει,  οι άλλοι είναι πανεπιστημιακοί …

(Του Συν/φου Θεοδ.Τρίγκα)

Η ΛΕΣΒΟΣ

Βρέθηκα ηλιοβασίλεμα στου
Μόλυβου το κάστρο και τότε

μου ’ρθε η πεθυμιά
να ήμουν ένα άστρο.

Να βλέπω πάντα από ψηλά
την πελαγίσια απλωσιά, 
την γκριζοπράσινη ελιά, 
του Ταξιάρχη τη ματιά.

Να σκύβω πάντα τρυφερά, 
στην τοσοδούλα Συκαμιά
που’ χει τρανή παρηγοριά
κάποια Γοργόνα Παναγιά.

Στης Πέτρας το μικρό χωριό, 
να βλέπω το καμπαναριό, 

να στέκει με καμάρι, 
να νανουρίζει το νησί
της Παναγιάς το χάδι.

Να βλέπω αγγελική μορφή
στου Μανταμάδου τη μονή
και παρα κάτω στη Θερμή, 
να βλέπω να θαυματουργεί
η ‘ κονα τ’Άγιου Ραφαήλ.

Και μεσ’ το φεγγαρένιο φως, 
που λούζει όλη την Πλάση

ν’ ακούω ποίημα της Σαπφώς, 
να τ’ απαγγέλει ένας Σοφός

σε μαρμαρένια δάση.

Μα πριν ροδίσει η αυγή, 
μου ψιθυρίζει ένα πουλί
και τρέχω να προφτάσω, 

τη γραφική Αγιάσο.

Και πριν χαθεί τ’ ασπρο μου φως
στ’ασήμι της Σελήνης

να γράψω κύκλο φωτεινό
στη γη της Μυτιλήνης.

Συν/φος.
ΣΟΦΙΑ ΜΠΑΚΟΥΣΗ -ΓΚΟΝΟΥ

Tο ποίημα 
του φύλλου

Συνθήματα της μάντρας 
Σου κλέβουν την ζωή,  και πάς και 

τους ψηφίζεις κι ύστερα απ΄το
καναπέ σου,  κάθεσαι και βρίζεις.

Τα αΠοΤΕΛΕςμαΤα Της 
μνημονΙαΚης 

ΠοΛΙΤΙΚης μΕΧΡΙ ςημΕΡα

αγΩνας ή ΠαΡαΙΤηςη
Αθήνα 12.9.2012

Συνάδελφοι, 
Ολοι μας ζούμε την τελευταία διετία τον απόλυτο παρα-
λογισμό.
Ολοι μας βιώνουμε την πρωτοφανή ληστρική επιδρομή 
στο εισόδημά μας η οποία δυστυχώς δεν φαίνεται να έχει 
τέλος.
Εμείς οι συνταξιούχοι (και παλιά ως εργαζόμενοι) τα μόνι-
μα φορολογικά υποζύγια,  καλούμαστε τώρα πάλι να ση-
κώσουμε,  κυρίως εμείς,  τα βάρη της οικονομικής κρίσης 
για την οποία δεν έχουμε καμμία ευθύνη.
Δυστυχώς ζούμε σε μία χώρα όπου ευημερούν στις πλά-
τες μας, τα πάσης φύσεως συμφέροντα και συντεχνίες,  
σε μία χώρα όπου επιβραβεύονται τα λαμόγια και οι παρα-
νομούντες και τιμωρούνται οι συνεπείς πολίτες.
Είναι αλήθεια ότι η χώρα βρίσκεται σε ελεγχόμενη χρεω-
κοπία και πρέπει όλοι να συνεισφέρουμε στην προσπά-
θεια σωτηρίας της χώρας.
Ωστόσο πρέπει να τονίσουμε ό,τι δεν κάναμε εμείς αλό-
γιστες κρατικές σπατάλες,  δεν διορίσαμε εμείς ρουσφε-
τολογικά υπεράριθμους στο Δημόσιο και μάλιστα σε χρυ-
σοφόρες θέσεις χωρίς εργασιακό αντικείμενο, και βέβαια 
όχι με γνώμονα καλλίτερες υπηρεσίες για τους πολίτες,  
αλλά με στόχο να βολευτούν οι ημέτεροι του φαύλου πο-
λιτικού συστήματος.
Δεν στήσαμε εμείς τα κλειστά και προστατευμένα επαγ-
γέλματα.
Δεν είμαστε εμείς ούτε φοροφυγάδες,  ούτε εισφοροφυ-
γάδες.
Δεν είχαμε καμμία συμμετοχή στο πάρτυ της διαφθοράς,  
της σπατάλης και της αισχροκέρδιας όλα τα προηγούμενα 
χρόνια.

Όμως είμαστε εμείς που καλούμαστε τώρα να σηκώσουμε 
τα βάρη της κρίσεως.
Εμείς καλούμαστε τώρα πάλι με τα ασφαλιστικά μας απο-
θεματικά (όσα απόμειναν από τα τοξικά και τα δομημένα 
ομόλογα και τα δωρεάν δάνεια (θαλασσοδάνεια σε τυχάρ-
παστους επιχειρηματίες) να πληρώσουμε τα σπασμένα.
Γιατί γίνεται αυτό συνάδελφοι; Απλά γιατί μας θεωρούν 
εύκολη λεία,  μας θεωρούν αδύνατους να αντιδράσουμε 
και βέβαια έτσι είναι,  εάν δεν συνειδητοποιήσουμε ότι 
είμαστε πολλοί,  είμαστε δυνατοί,  αν γίνουμε όλοι μια γρο-
θιά. 
Δέστε τι γίνεται με τις άλλες κοινωνικές ομάδες,  με πόση 
λύσσα υπερασπίζονται τα συμφέροντά τους. Δυστυχώς δεν 
είναι ευχάριστο,  ούτε πρέπει να στραφούμε εναντίον  άλλων 
κοινωνικών ομάδων,  αλλά μπορούμε να πούμε ως εδώ,  
τέρμα το πλιάτσικο σε βάρος των απομάχων της ζωής.
Θα πρέπει να ζητάμε και να επιβάλλουμε  με κάθε νόμιμο 
μέσο να υπάρξει επιτέλους κοινωνική δικαιοσύνη σ’αυτή 
τη χώρα. 
Δεν πρέπει να επιτρέψουμε ξανά η σύνθεση της Βουλής 
να αποτελείται από συγκεκριμένες και μόνο κοινωνικές 
τάξεις. Μπορούμε είτε να ψηφίζουμε δικούς μας εκπρο-
σώπους, ακόμη –ακόμη και να προχωρήσουμε –γιατί οχι- 
σε δικό μας πολιτικό φορέα,  ώστε να μην είμαστε οι πα-
ριές του συστήματος.
Συνάδελφοι κλείνω με αυτές τις σκέψεις με την παράκλη-
ση,  όποιος έχει να συνεισφέρει σε αυτήν την προσπάθεια 
να βρεθούμε και να συντονισθούμε. 
Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όλοι μαζί είμαστε 
δυνατοί. Μην εξαντλούμε την οργή μας από τον καναπέ,  
αλλά μόνο με αγώνα θα μπορέσουμε να σώσουμε ότι 
μπορεί να σωθεί.

Συναδελφικά
Βασίλης Νικολάου 

Bιβλική Έρευνα

Κυκλοφόρησε το 
βιβλίο του συναδέλφου 

Ευστάθιου Θεοδόση 
με τίτλο 

«ΙΗΣΟΥΣ ΕΡΧΕΤΑΙ 
ΤΟ 2012»

Προσφορά για τους 
συναδέλφους €10 
με αντικαταβολή, 
τηλ. παραγγελιών  
210 8542597 
6972281071
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ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας 
Συνταξιούχων Ελλάδας (Α.Γ.Σ.Σ.Ε.)
στους υπουργούς Οικονομικών,  
Εργασίας και Υγείας
 
Αρ.Πρωτ 410
Αθήνα 26/7/2012
 
Κύριε Υπουργέ,   
Κι η δική σας τακτική και στάση,  ως φαίνεται,  μο-
νομερής.
Επιλεκτική,  βγαλμένη από προηγούμενες “ανα-
τυπώσεις”.
Αναίτια και αδικαιολόγητη.
Στοχευμένα και μεθοδικά εναντίον των συνταξι-
ούχων.
ΓΙΑΤΙ;
Σαν από συγκεκριμένη πρόθεση οι τελικές σας 
επιλογές  και ενέργειες.
Και οι συνταξιούχοι σε συνεχή δοκιμασία!
Μόνοι και μόνιμοι αχθοφόροι όλων των προη-
γούμενων αλλά και των νέων επιχειρούμενων 
“οικονομικών σας μέτρων”.

ΓΙΑΤΙ;
Λύση εύκολη,  σίγουρη οι συνταξιούχοι με συνε-
χείς περικοπές και μειώσεις στο εισόδημά τους.
Σαν από κάποια εμμονή το κίνητρό σας.
Είναι βέβαιο πως νοιώθουμε ότι βρισκόμαστε σε 
συνεχή και μόνιμο “οικονομικό διωγμό” με πλή-
ρη επισφάλεια για το αύριο.
ΓΙΑΤΙ;
Νέα μεγαλύτερη φορολόγηση.
Οι κύριες συντάξεις σε διαρκή μείωση.
Οι επικουρικές σε αφανισμό.
Το εφάπαξ στη κλίνη του Προκρούστη.
Με τα ΤΑΜΕΙΑ (Κύρια,  Επικουρικά,  Υγείας) λίγο 
πριν βάλουν την ταμπέλα “ΚΛΕΙΣΤΟΝ”.
ΓΙΑΤΙ;
Κύριε Υπουργέ,   
Τις  ελάχιστες ελπίδες που δημιουργήσατε προε-
κλογικά τις “παρκάρατε” - με ταχύτητα Μποζόνι-
ου- στον καιάδα της πολιτικής υποσχεσιολογίας.
Τελικά διαπιστώνεται,  δυστυχώς,  για μία ακόμα 
φορά,  ότι θα έχουμε “πολιτικές επιλογές” χω-
ρίς τα αναγκαία κριτήρια,  χωρίς τα απαιτούμενα 
όρια,  άκρως ετσιθελικά και εντελώς αυθαίρετα.
Θέλουμε να γνωρίζετε,  ότι τα 150.000 μέλη της 
Α.Γ.Σ.Σ.Ε. (Ανώτατης Γενικής Συνομοσπονδί-
ας Συνταξιούχων Ελλάδος) έχουν και κρίση και 

γνώμη και μνήμη,  αλλά και την απαιτούμενη δυ-
νατότητα υπεράσπισης των δικαιωμάτων τους.
Κύριε Υπουργέ,   
Αγνοηθήκαμε επιδεικτικά!
Ως συνδικαλιστικός φορέας,  ως Κοινωνικός Εταί-
ρος.
Καμία πρόσκληση για συζήτηση!
Ανύπαρκτο το ενδιαφέρον από μέρους σας “ως 
μη οφείλατε”.
Απαιτούμε ισότιμη μεταχείριση!
Και θα επιμείνουμε με κάθε με κάθε νόμιμο μέσο 
και τρόπο για την διαφοροποίηση της μέχρι σήμε-
ρα αντιμετώπισης  των πολιτικών σας επιλογών 
και για την απόκτηση της
αυτονόητης ευαισθησίας που πρέπει να επιδεί-
ξετε σε μια ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ με σημαντική 
προσφορά και παρουσία που η ζωή της  υποβαθ-
μίζεται έντονα και συνεχώς από γνωστούς “υπαί-
τιους και ειδικούς”!

Με εκτίμηση, 
 Ο Πρόεδρος Νικ.Κ.Μουλίνος

Ο Γενικός Γραμματέας Πέτρος Βογιατζής
 

Τηλ. Επικοινωνίας 6944477245 κ. Μουλίνος 
& 6945200092 κ. Βογιατζής 
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Πραγματοποιήθηκε στην  Αθήνα το διήμερο  30 & 31 
Μάιου  το 2ο εκλογο-απολογιστικό Συνέδριο της Ανω-
τάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος.         
Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου τίμησε με την 
παρουσία του ο υπηρεσιακός υπουργός κ. Αντ. Ρουπα-
κιώτης,  ο οποίος στο χαιρετισμό του αναγνώρισε τις 
θυσίες που έχουν υποστεί οι συνταξιούχοι  και τη δεινή 
θέση στην οποία έχουν περιέλθει. 
Το Συνέδριο ομόφωνα καταδίκασε τα αντιλαικά μέτρα 
που έχουν νομοθετηθεί και εφαρμοστεί τα 2, 5 τε-
λευταία χρόνια από τις κυβερνήσεις στην Ελλάδα κατ’ 
επιταγή της Τρόικας και έχουν σαν αποτέλεσμα την 
φτωχοποίηση των ελλήνων και ιδιαίτερα των συνταξι-

ούχων που έχουν οδηγηθεί στην εξαθλίωση.
Στο συνέδριο εκφράστηκε  η διάθεση της πλειοψηφίας 
των συνέδρων για την οργανωτική  αναβάθμιση  της 
Συνομοσπονδίας μέσα από την εκλογή της νέας διοί-
κησης  και της τροποποίησης του καταστατικού που θα 
ανοίξει το δρόμο ένταξης στην ΑΓΣΣΕ  σε μαζικές συν-
δικαλιστικές οργανώσεις που δεν είναι σήμερα μέλη  της.  
Στο πλαίσιο αυτό το συνέδριο «δέσμευσε» τη νέα δι-
οίκηση (που εκλέχτηκε  στο τέλος των εργασιών του 
συνεδρίου) να προβεί,   μέσα σε διάστημα ενός έτους,  
σε τροποποίηση του καταστατικού και τη διοργάνωση 
εκλογο-απολογιστικού συνεδρίου,  με τη φιλοδοξία  
αφού ξεπεραστούν οι σημερινές οργανωτικές αδυνα-

μίες, να αποτελέσει η ΑΓΣΣΕ τον πόλο συσπείρωσης 
όλων των δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργα-
νώσεων των Συνταξιούχων που εκπροσωπούν 2 εκ. 
συνταξιούχους.

ςυνΕδΡΙο αγςςΕ
Εκλέχτηκε η νέα διοίκηση της ςυνομοσπονδίας στο 2ο ςυνέδριο.

η α.γ.ς.ς.Ε. ΦΙΛοδοΞΕΙ να ςυςΠΕΙΡΩςΕΙ οΛους Τους ςυνΤαΞΙουΧους

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο.73

Αθήνα,  
17 Σεπτεμβρίου 2012

Σήμα κινδύνου από το 
συμβούλιο της Ευρώπης

Κίνδυνος κατάρρευ-
σης του Ασφαλιστικού 
συστήματος Λόγω της 
σκληρής λιτότητας και 
της εκρηκτικής ανεργίας

Συνάδελφοι, 
Τον κίνδυνο της κατάρρευσης του Ελληνικού 
ασφαλιστικού συστήματος στην Ελλάδα,  εξαιτί-
ας των μέτρων λιτότητας και της διογκούμενης 
ανεργίας,  επισημαίνει προς την Ελληνική Κυβέρ-
νηση και την τρόϊκα η Επιτροπή Υπουργών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης με απόφαση της που 
υιοθετήθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2012 και πρό-
κειται σύντομα να δοθεί στη δημοσιότητα.
Στην απόφαση αυτή κατέληξε η Επιτροπή εξη-
γώντας ότι τα μέτρα δημοσιονομικής εξυγίανσης 
απειλούν σοβαρά την βιωσιμότητα του Ασφαλι-
στικού εξηγώντας ότι 1 εκατ. Άνεργοι σημαίνει 
ετήσιες απώλειες 5 δις. Ευρώ για τα Ταμεία με 
αποτέλεσμα να οδηγηθούμε σε επιπλέον μειώ-
σεις ασφαλιστικών και κοινωνικών υπηρεσιών,  
κάτω μάλιστα από τα επίπεδα που προβλέπει ο 
Ευρωπαϊκός Κώδικας Κοινωνικής ασφάλισης,  
που ή Ελλάδα έχει υπογράψει από το 1981.
Ειδικότερα η Επιτροπή υπουργών του συμβουλί-
ου της Ευρώπης τονίζει προς την Ελληνική Κυ-
βέρνηση και τους εκπροσώπους των δανειστών 
ότι τα μέτρα λιτότητας που λαμβάνονται επηρε-
άζουν σοβαρά τη βιωσιμότητα του εθνικού συ-
στήματος κοινωνικής ασφάλισης θεωρώντας ότι 
είναι επιτακτική ανάγκη να διατηρηθούν οι πα-
ροχές της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα,  
τουλάχιστον στα επίπεδα που προβλέπει ο Κώ-
δικας,  προκειμένου να αποτραπεί η πτώχευση 

του πληθυσμού και να μην διαταραχθεί σοβαρά η 
κοινωνική ειρήνη.
Επισημαίνοντας το επείγον της υπόθεσης,  η Επι-
τροπή Υπουργών ζητεί από την Ελληνική Κυβέρ-
νηση να εξηγήσει,  με λεπτομερή έκθεση,  ποια 
είναι η σημερινή κατάσταση στο Εθνικό σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης.
Τέλος η Ελληνική Κυβέρνηση θα πρέπει να εξη-
γήσει ακόμη,  κατά πόσον μπορεί να συμμορφω-
θεί με τα όσα επιβάλλει ο Ευρωπαϊκός Κώδικας 
Κοινωνικής ασφάλισης για τη διατήρηση της 
κοινωνικής αλληλεγγύης και δικαιοσύνης μέσα 
σ’ ένα περιβάλλον συνεχούς λιτότητας που επι-
βάλλεται από τον μηχανισμό στήριξης για την 
Ελλάδα.
Συνάδελφοι, 
Έχουμε τοποθετηθεί πολλές φορές για την εικό-
να του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης που 
επικρατεί στη χώρα μας. Ένα σύστημα με χρόνια 
προβλήματα,  χωρίς σχεδιασμό που βούλιαξε 
κάτω από την ανεύθυνη πολιτική διαχείρισης χα-
μένων δεκαετιών αλλά και την απραξία των συν-
δικαλιστικών ηγεσιών που παρακολουθούσαν 
την κατάρρευση του εμμένοντας στις γνωστές 
αγκυλώσεις της δήθεν κρατικής λειτουργίας και 
προστασίας που φυσικά δεν υπάρχει σήμερα.
Την χαριστική βολή στο σύστημα Κοινωνικής 
ασφάλισης έδωσε τέλος η απώλεια πολλών δι-
σεκατομμυρίων ευρώ που επήλθε από την μεί-
ωση της αξίας των ομολόγων που κατείχαν τα 
ασφαλιστικά ταμεία.
Όμως,  η εμμονή της Κυβέρνησης και των δανει-
στών μας για νέα μέτρα λιτότητας (που είναι και 
η εύκολη λύση του πολιτικού συστήματος αφού 
αρνείται επίμονα να συγκρουστεί με το πελατεια-
κό κράτος που το ίδιο δημιούργησε) οδηγεί στην 
πλήρη κατάρρευση του συστήματος χωρίς δυνα-
τότητα ανασυγκρότησης του έστω με νέα χαρα-
κτηριστικά.
Σ’ αυτή την πορεία διάλυσης της ασφαλιστικής 
μας προστασίας οφείλουμε όλοι να παρέμβουμε.
Όχι μόνο με φωνές διαμαρτυρίας,  αλλά και με 
προτάσεις και θέσεις που ξεπερνούν τις αγκυ-
λώσεις του παρελθόντος με στόχο τη δημιουργία 
όρων και κανόνων που θα συνθέτουν ένα ασφα-

λιστικό μέλλον διαφάνειας και σιγουριάς.
Συνάδελφοι, 
Ο Σύλλογός μας αυτόν το δρόμο ακολούθησε με 
συνέπεια τα τελευταία χρόνια.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της υπεύθυνης αντι-
μετώπισης εκ μέρους μας αυτού του εξαιρετικά 
σοβαρού προβλήματος,  αποτελεί η πρόνοια για 
την προστασία του εφάπαξ όλων των νέων συνα-
δέλφων,  μέσα από μια πρωτοποριακή συμφωνία 
που υπέγραψε ο Σύλλογος με την Τράπεζα και με 
τη συμμετοχή της ΑΧΑ ασφαλιστικής.
Αυτή η μεγάλη συμφωνία όταν ανακοινώθηκε και 
προβλήθηκε από το Σύλλογο,  λοιδορήθηκε και 
αμφισβητήθηκε έξαλλα και ανεύθυνα από αυτούς 
που αρνούνται πεισματικά κάθε πρωτοποριακή 
αλλαγή. Σήμερα όμως,  μετά τις αρνητικές εξελί-
ξεις στους κλάδους πρόνοιας,  αποτελεί ορόσημο 
για το ασφαλιστικό μέλλον και ανάσα για χιλιάδες 
νέους ασφαλισμένους στην Alpha Bank.
Στην ίδια κατεύθυνση ο Σύλλογός μας επιδιώκει 
την θέσπιση και λειτουργία νομικών προσώπων 
ιδιωτικού δικαίου (με μορφή λειτουργίας επαγ-
γελματικών Ταμείων) τόσο για την υγεία (ΤΑΥ-
ΤΕΚΩ) όσο και για την επικουρική μας σύνταξη 
(ΕΤΑΤ-ΤΑΠΙΛΤΑΤ).
Αν κάποιοι πιστεύουν ακόμη και σήμερα,  μετά το 
σαρωτικό ξεθεμελίωμα των πάντων,  στην ισχυ-
ρή και αποτελεσματική διασφάλιση των δικαιω-
μάτων μας μέσα από την κρατική και δημόσια λει-
τουργία των ταμείων μας,  αρκεί μια φωτογραφία 
του ΕΟΠΥΥ του ΤΑΥΤΕΚΩ και του ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ 
για να καταλάβουν το μέγεθος της εγκληματικής 
τους πλάνης.
Τότε όλοι αυτοί θα ξυπνήσουν -πιθανόν-  αισθα-
νόμενοι τον εφιάλτη αλλά θα είναι πολύ αργά!
Εμείς συνεχίζουμε στο δρόμο που έχουμε χαρά-
ξει χωρίς ταλαντεύσεις και πισωγυρίσματα.
Η καθαρότητα των θέσεων και απόψεων μας δι-
καιώνεται για μια ακόμη φορά.
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑΣΟΣ ΓΚΙΑΤΗΣ      ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Το νέο site της ομοσπονδίας    
www.ostoe.gr   επισκεφθείτε το

Η ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΣΣΕ
Το συνέδριο εξέλεξε νέα 31μελή Διοίκηση,  στην οποία συμμετέχουν  
οι παρακάτω συνάδελφοι συνταξιούχοι τραπεζικοί:

ΤΟ  ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
Συγκροτήθηκε σε σώμα στις11/6/2012 ως εξής:

Βογιατζάκης  
Μ. (Εμπορική)  E.E.

Βρέττα Ευ. (Τρ. Ελλάδος) 
Αν.Ε.Ε.

Δημητρόπουλος Γ. 
(Εθνική) E.E

Καραγεωργόπουλος 
Ν.(AM.EXPR.) E.E.

Μαυροφόρος Μ. (ΕΤΕ) Μουλίνος Ν.(ΕΤΒΑ)  E.E

Μουσαβερές Τηλ. (ΕΤΕ) Αν.Ε.Ε. Μυλωνάς Γ. (ΑΤΕ)  E.E Μυλωνάς Ι. (ΕΤΕ)

Πλιάκος Ιγν.(ΕΤΕ)  Ε.Ε. Τζούλης Αλ. (ΕΤΕ)  E.E

Πρόεδρος: Μουλίνος Νικόλαος ΟΣΤΟΕ

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Δημητρόπουλος Γεώργιος ΟΣΤΟΕ

Γενικός  Γραμματέας: Βογιατζής Πέτρος ΔΕΗ

Αναπληρωτής  Γενικός  Γραμματέας: Γεωργίου Δημήτριος ΗΣΑΠ

Γραμματέας  Οικονομικού: Νιάρχος Γεώργιος ΔΕΗ

Αναπληρωτής  Γραμματέας  Οικονομικού: Σβουρδάκος Γεώργιος ΔΕΗ

Γραμματέας  Οργανωτικού: Γκούμας Παράσχος ΟΑΣΑ

Αναπληρωτής  Γραμματέας Οργανωτικού: Τουμπανάκης Χρήστος ΟΣΣΕ

Νίκος Μουλινός, ο νέος Πρόεδρος της ΑΓΣΣ



Εκδρομές που έγιναν

ΕΚδΡΟΜΗ ΝΑΞΟΥ
Πραγματοποιήθηκε στις 13/09/2012 με επιτυχία η 

πενθήμερη εκδρομή του Συλλόγου στη Νάξο. Οι ιδιαί-

τερα καλές καιρικές συνθήκες που επικράτησαν βοή-

θησαν στην θαυμάσια αυτή εκδρομή,  ενώ το κέφι δεν 

έλειψε καθ’ολην την διαδρομή.

Εκδρομές που θα γίνουν 
Στιγμιότυπα από την εκδρομή (Νάξος)

Στα γραφεία του Συλλόγου μας Τηλ. 210 3604327 ή στον κ. Α,  Οικονομόπουλο Τηλ. 210 6724321,  κιν. 6944 251595

11Πολιτιστικό βήμα

4 ΗΜΕΡΕΣ   Oδικώς

ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ-ΓΙΑΝΝΕΝΑ-ΜΕΤΣΟΒΟ

Οργανωμένη Εκδρομή του Συλλόγου μας

8 ΗΜΕΡΕΣ   Αερ/κώς

Τ Ρ Ο Π Ο Σ  Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ

Με το κλείσιμο των θέσεων       €: 210
10 ημέρες πριν την αναχώρηση €: 100
1η μηνιαία δόση                         €: 100
2η     »         »                            €: 100
3η     »         »                            €: 100
4η     »         »                            €: 100
Μαζί με τους φόρους Αεροδρ.         710

Στο μετάξι της Αδριατικής 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΔΑΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ
ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ-ΚΟΤΟΡ-ΜΠΟΥΤΒΑ-ΣΠΛΙΤ-ΖΑΝΤΑΡ-ΛΙΜΝΕΣ ΠΛΙΒΙΤΣΕ 

ΡΙΕΚΑ-ΟΠΑΤΙΑ-ΠΟΥΛΑ-ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ-ΖΑΓΚΡΕΜΠ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 14 ΟΚΤΩΒΡΗ 2012 

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ € 575 3
ΤΙΜΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ € +210
Ξενοδοχεία 4 αστέρων  με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι Αεροδρομίου € 135 3
• Φιλοδωρήματα - Είσοδοι στα Μουσεία

SUPER 
προσφορά!!! 5 ΗΜΕΡΕΣ   Αερ/κώς

Το διαμάντι της Αδριατικής 
και των Δαλματικών Ακτών 

ΝΤΟΥΜΠΡΟΒΝΙΚ
ΚΟΤΟΡ - ΜΠΟΥΤΒΑ - (ΣΠΛΙΤ)

6 ΗΜΕΡΕΣ   Οδικώς

Τ Ρ Ο Π Ο Σ  Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ

Με το κλείσιμο των θέσεων       €: 100
10 ημέρες πριν την αναχώρηση €:   95
1η μηνιαία δόση                         €:   50
2η     »         »                            €:   50
3η     »         »                            €:   50
4η     »         »                            €:   50
   395

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΠΡΙΓΚΗΠΟΝΗΣΑ-ΒΟΣΠΟΡΟΣ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012  

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ € 395
ΤΙΜΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ € +140
Ξενοδοχεία 4 αστέρων
πλατεία TAXIM με πρωινό μπουφέ
Και 3 γεύματα στην 
Κωνσταντινούπολη σε ρεστοράν

Ξανά με 

επιτυχία στην 

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 26/10/2012

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: 14 ΟΚΤΩΒΡΗ 2012 

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ € 425 3
ΤΙΜΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ € +120
Ξενοδοχεία 4 αστέρων  
με ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
Δεν περιλαμβάνονται:
• Φόροι Αεροδρομίου € 135 3
• Φιλοδωρήματα - Είσοδοι στα Μουσεία

Περιλαμβάνονται:
• 2 νύχτες στην Αλεξανδρούπολη και στην Καβάλα 
με ημιδιατροφή
• Εισιτήρια για τα Πριγκηπονησα με το πλοίο
• Εκδρομή στην Ασιατική πλευρά  και τον Βόσπορο
• Τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός
Δεν Περιλαμβάνονται:
• Είσοδος σε μουσεία και οι ξεναγήσεις στην Χάλκη
• Ασφάλεια ατυχημάτων

Δηλώσεις συμετοχής μέχρι 5/10/2012

Πρόεδρος: Μουλίνος Νικόλαος ΟΣΤΟΕ

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Δημητρόπουλος Γεώργιος ΟΣΤΟΕ

Γενικός  Γραμματέας: Βογιατζής Πέτρος ΔΕΗ

Αναπληρωτής  Γενικός  Γραμματέας: Γεωργίου Δημήτριος ΗΣΑΠ

Γραμματέας  Οικονομικού: Νιάρχος Γεώργιος ΔΕΗ

Αναπληρωτής  Γραμματέας  Οικονομικού: Σβουρδάκος Γεώργιος ΔΕΗ

Γραμματέας  Οργανωτικού: Γκούμας Παράσχος ΟΑΣΑ

Αναπληρωτής  Γραμματέας Οργανωτικού: Τουμπανάκης Χρήστος ΟΣΣΕ

Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 26/10/2012

Τ Ρ Ο Π Ο Σ  Π Λ Η Ρ Ω Μ Η Σ

Με το κλείσιμο των θέσεων       €: 65
15/12/2012  €: 60
15/01/2013                          €: 60
15/02/2013        €: 60
 245

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: ΣΑΒΒΑΤΟ 10 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ € 245
ΤΙΜΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ € +90
Ξενοδοχεία 5 αστέρων «ΗΠΕΙΡΟΣ PALACE»
με ημιδιατροφή και ειδικό ξεναγό-αρχηγό



Το εύθυμο και χρήσιμο βήμα

ΚαΦΕς
Ο καφές,  το νυμφοκοκόζω-
μο όπως το ονόμασαν οι Ελ-
ληνες,  γιατί η νύφη έπρεπε 
να προσφέρει ένα φλυτζάνι 
καφέ στον υποψήφιο γα-
μπρό που την ζητάει.
Ο καφές περιέχει καφεϊνη,  
μια διεγερτική ουσία που την 

περιέχουν εκτος του καφέ,  το τσάι,  το ματέ,  και η κόλα. 
Αυτή η ουσία επιδρά διεγερτικά στο κεντρικό νευρικό σύ-
στημα,  ανεβάζει το επίπεδο της γλυκόζης στο αίμα,  είναι 
άοσμη και πικρή.
Είναι μια ουσία που απορροφάται γρήγορα από τον οργα-
νισμό,  διεγείρει τον εγκέφαλο και καταπολεμά την αδε-
νοσίνη,  μια ορμόνη που προκαλεί νύστα. 
Από την καφεϊνη μπορείς να πάθεις καφεϊνισμό, χρόνια 
δηλητιρίαση,  που εκδηλώνεται με αύξηση των παλμών 
που τους αισθάνεσαι,  δυσπεψία και αυπνία.
Η καφέα,  το καφεόδεντρο  καλλιεργείται σε θερμά κλίμα-
τα,  φτάνει τα 8-10 μέτρα ύψος και είναι αειθαλές. Δεν 
αντέχει στο χιόνι και στον παγετό. Ο κορμός του αποτε-
λείται από 2 σπόρους (κόκκους) που ξεροί είναι πρά-
σινοι. Οι κόκκοι καβουρδίζονται, αλέθονται, για να μας 
δώσουν την σκόνη του καφέ.
Τα άνθη της καφέας είναι λευκά και η μυρωδιά τους μοι-
άζει με του γιασεμιού.
Η ονομασία του και η προέλευση του προέρχεται προ-
φανώς από μια  περιοχή της Νοτιοδυτικής Αιθιοπίας την 
Κάφφα.
Από όλα τα είδη του καφεόδεντρου δύο έχουν μεγάλη οι-
κονομική σημασία, ο αράμπικα και ο ρομπούστα.
Ο αράμπικα, θάμνος του καφέ της Αραβίας καλιεργείται 
κυρίως στην Λατινική Αμερική. 
Το Ρομπούστα που κατάγεται από την Ανατολική Αμερι-
κή, την λεκάνη του Κονγκό και την Μαδαγασκάρη καλι-
εργείται στην Ασία και ανάλογα του κλίματος έχουμε και 
την ποιότητα,  δηλαδή την παραγωγή ενέργειας στον  ορ-
γανισμό αυξάνοντας έτσι τις βιολογικές καύσεις,  και  την 
καύση των λιπών
Για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα με τα ανωτέρω,  
προυπόθεση είναι η κατανάλωση του να γίνεται χωρίς 
πρόσθετα όπως ζάχαρη, γάλα,  σοκολάτα,  κλπ.αλλά και 
όχι σε  μεγάλες ποσότητες καφέ.
Πέραν της καφείνης ο καφές αποτελεί πλούσια πηγή 
αντιοξειδωτικών που ασκούν ευεργετική δράση στον 
οργανισμό και στην υγεία. Το καφεικό οξύ και το χλω-
ρογενικό, παρουσιάζουν ισχυρή αντικαρκινική δράση, 
ιδιαίτερα στον καρκίνο του οισοφάγου, της στοματικής 
κοιλότητας, και του φάρυγγα, παράλληλα δε συμβάλλουν 
στην πρόληψη του σακχαρώδους διαβήτη τύπου 2, και 
των καρδιαγγειακών νοσημάτων.
Γράφει ο Κρεμαστινός, η διεθνής βιβλιογραφία είναι ξε-
κάθαρη ότι ο καφές αναμφισβήτητα ωφελεί την καρδιά, 
μάλιστα η τελευταία μελέτη που δημοσιεύεται στο ιατρικό 

περιοδικό Archives of internal medicine σε νοσηλεύτριες 
που έπιναν 2 ή περισσότερους καφέδες την ημέρα,  πα-
ρουσίασαν,  ελλάτωση των περιστατικών κατάθλιψης και 
αυτοκτονιών. 
Η μελέτη έγινε σε 5.000 νοσηλεύτριες από την Ιατρική 
σχολή του Χάρβαντ μεταξύ του 1996-2006.
Επειδή η κατάθλιψη παρουσιάζει καρδιοπάθεια, και η 
καρδιοπάθεια κατάθλιψη και αυτοκτονίες, κατά συνέπεια 
ενδείκνυται η ευεργετική επίδραση του καφέ.
Επίσης η Αμερικάνικη καρδιολογική εταιρία ανακοίνωσε 
ελλάτωση των καρδιακών κρουσμάτων κατά 20% με κα-
τανάλωση 2-4 ποτηριών καφέ την ημέρα, ενώ με περισ-
σότερα από 4 παρατηρείται ελλάτωση των εγκεφαλικών 
και του καρκίνου. Ποτέ όμως πάνω από 6 ποτήρια και 
πάντα χωρίς τσιγάρο και γάλα. 
Έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών για την Ικαρία με τους 
περισσότερους 90άρηδες στην Ευρώπη αποκαλύπτει ότι 
η Μεσογειακή δίαιτα δηλ. λάδι, όσπρια, ψάρι, φρούτα και 
Ελληνικός καφές είναι τα μυστικά της μακροζωίας.
Το παράδοξο είναι ότι ο καφές στο παρελθόν άλλοτε τον 
απαγόρευαν, και άλλοτε τον επιδοκίμαζαν για την χρήση 
του ως θεραπευτικού ή φαρμακευτικού ποτού.
Οι ιστορικοί θεωρούν σίγουρο ότι πατρίδα του καφέ είναι 
η Αιθιοπία και στη συνέχεια η Υεμένη. Σε λόφους αυτών 
των περιοχών φύτρωσαν τα πρώτα καφεόδεντρα,  δέντρα 
μικρά σαν θάμνοι με μικρούς καρπούς που μοιάζουν με 
κεράσια. Οι ντόπιοι ανακάλυψαν τυχαία την θαυματουρ-
γή δράση των καρπών και τους απολάμβαναν συνή-
θως ωμούς. Για αιώνες μόνον αυτοί ήξεραν το μυστικό, 
ώσπου τα καραβάνια εμπόρων πέρασαν από τα μέρη τους 
και τους έμαθαν, τους μετέφεραν στις πατρίδες τους και 
άρχισε η εντατική καλιέργεια. Ηταν το αγαπημένο ρόφη-
μα των Σουλτάνων, από εκεί το έμαθαν οι Δυτικοί.
Οι Ολλανδοί θαλασσοκράτορες του 17ου αιώνα έπαιρ-
ναν δένδρα και έφτιαχναν φυτείες στην Ιάβα και Κευλά-
νη,  μετά μπήκαν στο παιχνίδι οι Αγγλοι, Ενετοί, Γάλλοι, 
και Πορτογάλλοι. Στα μέσα του 18ου αιώνα οι σπόροι 
θα περάσουν τον Ατλαντικό και ο καφές θα ριζώσει στην 
Λατινική Αμερική,  πρώτα στην Μαρτινίκα και μετά στην 
Βραζιλία όπου η εξέλιξη του θα είναι ραγδαία,  λόγω 
κλίματος, αφού το δένδρο θέλει θερμά κλίματα και ποτέ 
παγετό.
Αυτή είναι η ιστορία του καφέ που ονομάσθηκε ΑΡΑΜΠΙΚΑ
Οι μεγαλύτερες χώρες παραγωγής καφέ Αράμπικα σήμε-
ρα  είναι η Βραζιλία και η Κολομβία. Ο καφές αυτός έχει 
καλυτερη γεύση και λιγότερη καφείνη γιαυτό και είναι 
ακριβότερος. 
Στις αρχές του 20ου αιώνα θα ανακαλυφθεί μια ποικι-
λία που ονομάσθηκε ΡΟΜΠΟΥΣΤΑ, αυτή κυριάρχησε σε 
όλη την μαύρη ήπειρο και στη Νοτιοανατολική Ασία, δη-
μιουργήθηκαν ειδικοί χώροι κατανάλωσης του καφέ, τα 
καφενεία.
Τα τελευταία 60 χρόνια δημιουργήθηκαν νέα χαρμάνια 
και δεκάδες νέα είδη καφέ.

Υπάρχει και ένας καφές που ανακαλύφθηκε στην Ελλά-
δα, και είναι ο περίφημος φραπές,  η κρύα εκδοχή του 
στιγμαίου καφέ. Εφευρέτης του φέρεται ο Δημ. Βακόνδι-
ος, υπάλληλος εταιρίας εισαγωγής καφέ, το 1957 στην 
Διεθνή Εκθεση Θεσσαλονίκης. Εκεί δεν έβρισκε ζεστό 
νερό και δοκίμασε ένα στιγμιαίο με κρύο νερό, γάλα και 
ζάχαρη. Η ονομασία Φραπέ είναι γαλλική λέξη και ση-
μαίνει χτυπημένος. Εξω από τα σύνορα μας παραμένει 
σχεδόν άγνωστος. Ο μοναδικός ανταγωνιστής του αλλά 
σε μικρό επίπεδο είναι ο Φρέντο καπουτσίνο. 
Τα καφενεία εκτός της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ξεπή-
δησαν στην Βιέννη, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στην Βενε-
τία, στο Αμστερνταμ, κα.Στα Γαλλικά καφενεία ετοίμαζαν 
τα σχέδια τους οι ηγέτες της Γαλλικης Επανάστασης.  Στη 
Γαλλία υπάρχουν τα café conert  ή café chant ant όπου 
τρως και πίνεις καφέ με μουσική.
Ο καφές εκτός από το σπίτι, προσφερόνταν και στα καφέ-
αμάν, στην Ελλάδα και στη Μικρά Ασία δηλ. σε μικρά λαι-
κά κέντρα στις αστικές συνοικίες όπου και άκουγες λαική 
μουσική σαν τεκέδες. Στην περιοχή των Δερβίσιδων λει-
τουργεί ο απλατουν τεκέ, δηλ.ο τεκές του Πλάτωνα που 
αποτελεί φιλοσοφική λέσχη (Καπαδοκία).
Στην αρχή ο καφές ήταν προνόμιο των ανδρών, από τον 
18ο αιώνα άρχισαν οι πλούσιοι να έχουν πρόσβαση του 
καφέ στα σπίτια τους, έτσι έφτασε και στα χείλη των γυ-
ναικών και αγαπήθηκε πολύ.
Η ιεροτελεστία του καφέ των γυναικών συμπληρώ-
θηκε και από το φαινόμενο που πήρε μεγάλες διαστά-
σεις,  την καφεμαντεία. Οι γυναίκες προσπαθούσαν (και 
σήμερα)από τα κατακάθια του καφέ στο φλυτζάνι να μα-
ντέψουν τα μελλούμενα. Ξεκίνησε από την Κωνσταντι-
νούπολη και την Σμύρνη και με τους πρόσφυγες εδραιώ-
θηκε και στην Ελλάδα. Οι καφετζούδες του παλιού καιρού 
ήταν ξύπνιες γυναίκες με φαντασία, που προσπαθούσαν 
με γενικές αναφορές να πληροφορήσουν τις γυναίκες 
για το τι τις περιμένει.
Στην Βιέννη στα 1600 που την πολιουρκούσαν οι Τούρ-
κοι, έβλεπαν τους Τούρκους να βράζουν καζάνια με μια 
ιδιαίτερη μυρωδιά χωρίς να γνωρίζουν τι ήταν.
Η θέση των Βιεννέζων ήταν δύσκολη από την πολιορκία 
και ζήτησαν τη βοήθεια του Πάπα.Εκείνος τους έστειλε το 
τάγμα του Καπουτσίνου με επικεφαλής τον D’AVIANO.
Πράγματι η Βιέννη σώθηκε και οι Τούρκοι αποχώρησαν, 
αφήνοντας πίσω τους λάφυρα, αλλά και μερικά τσου-
βάλια καφέ. Την άλλη μέρα οι Βιεννέζοι έψησαν στους 
φούρνους ψωμιά με το σχήμα της ημισελήνου που ονο-
μάσθηκαν croissant, αλλά έβρασαν και τον καφέ που δεν 
πινόταν με τίποτα, και τότε έριξαν μέσα γάλα και ο καφές 
πήρε το χρώμα των ράσων των καπουτσίνων και από 
τότε έχουμε το καπουτσίνο.
Ο καφές είναι ένα ρόφημα που έγινε απαραίτητο σχεδόν 
στο σύνολο του ενήλικου πληθυσμού του πλανήτη, είναι 
ένα ρόφημα που το πίνουμε για χαλάρωση, για συντρο-
φιά για συζήτηση κ.α.

Επιμέλεια Νικολάου Αποστ.

ΙςΤοΡΙΚα
Ηταν  νωρίς πρωί 
της 27ης Απριλίου 
1941. Ενα γερμα-
νικό απόσπασμα 
φτάνει στο ανατο-
λικό σημείο στον 

βράχο της Ακρόπολης και ζητεί από τον φρουρό να 
υποστείλει την Ελληνική σημαία,  εκείνος αρνείται.
Ενας γερμανός την κατεβάζει,  ανεβάζει την γερμα-
νική σβάστικα, και παραδίδει την Ελληνική σημαία 
στον φρουρό. Την ώρα που το γερμανικό άγημα 
αποδίδει τιμές ο Ελληνας φρουρός τυλίγεται με την 
Ελληνική σημαία και βουτά στο κενό.
Για τον ήρωα Κωνσταντίνο Κουκίδη, εψάλη μνημό-
συνη δέηση για την αυτοθυσία του τελευταίου φρου-
ρού της Ακρόπολης.
Ηταν η τρίτη  αυτοκτονία τις πρώτες κατοχικές στιγ-
μές, αφου είχαν προηγηθεί στις 18 Απριλίου του 
πρωθυπουργού της Ελλάδος Αλέξανδρου Κορυζή 
και της Πηνελόπης Δέλτα που αυτοδηλητηριάσθηκε.

ΙαΤΡΙΚα
Προστάτης
Ο Ελληνας γιατρός της Αλεξάνδρειας ΗΡΟΦΙΛΟΣ 
περιέγραψε πρώτος ένα μικρό αδένα μπροστά από 
την ουροδόχο κύστη που περιβάλειτην ουρήθρα και 
επειδή προίσταται της ουροδόχου κύστης τον ονόμα-
σε «προστάτη». Η ονομασία αυτή καθιερώθηκε μέχρι 
σήμερα όλους αυτούς τους αιώνες και σε όλες τις 
γλώσσες.

Γιατί στα χειρουργεία οι γιατροί φορούν 
πράσινες φόρμες?
Πριν από πολλά χρόνια οι γιατροί φορούσαν άσπρα,  
ακόμη και στα χειρουργεία με αποτέλεσμα να δεί-
χνουν σαν χασάπηδες,  καταρρακώνοντας την ψυχο-
λογία των ασθενών και των συγγενών τους.
Κάποια στιγμή διαπίστωσαν ότι το αίμα πάνω σε 
πράσινες μπλούζες αποκτά λιγότερη τρομακτική από-
χρωση και θυμίζει πεςρισσότερο λεκέ από καφέ και 
ιδρώτα.

δΙαΦοΡα
Διαλέξτε που 
θέλετε να πάτε;
Τους νεκρούς δί-
καζαν ο θεός Αρης 
μαζί με τον Μίνωα,  
το Ραδαμανθη και 
τον Αιακό.
Ο κάτω κόσμος είχε 3 διαμερίσματα.
Στα Τάρταρα  - εκεί πήγαιναν οι πονηροί και οι 
άδικοι.
Τα Ηλίσια Πεδία – εκεί πήγαιναν οι ευτυχισμένες 
ψυχές των ενάρετων που έμεναν αθάνατοι.
Το νησί των Μακάρων – εκεί πήγαιναν οι δίκαιοι και 
οι ήρωες. 
Εσείς;;;;
Ο Σολωμόντας
Ιστορικός βασιληάς του Ισραήλ που γράφτηκε στην 
Ιστορία ως δίκαιος, είχε 700 γυναίκες  300 παλ-
λακίδες εκτός από την Βασίλισσα του Σαβά – Αυτό 
είναι δίκαιο;
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ςυνέντευξη με τον γενικό διευθυντή της ELG Life κ. αντ. Κατσαρά 
σχετικά με την κάρτα υγείας «ΕΛΕυΘΕΡας»

Ο κ.Κατσαράς είναι ο Γενικός Διευθυντής της εταιρίας ELG LIFE με την οποία θα συνεργασθεί ο Σύλλογος για την κάρτα υγείας «ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΑΣ».  Συναντηθήκαμε λοιπόν στα γραφεία του Συλλόγου μας και μας απάντησε στις κάτωθι ερωτήσεις ενω παράλληλα μας παρα-

χώρησε μία λίστα με ορισμούς και λειτουργίες της κάρτας προς πλήρη κατανόηση των ωφελειών – παροχών της.  

Τι είναι η κάρτα υγείας  ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ;
Είναι μία κάρτα Ειδικών Προνομίων και Παροχών από 
καταξιωμένα Ιδιωτικά Θεραπευτήρια και Διαγνωστικά 
Κέντρα πανελλαδικά.
Σε ποιούς απευθύνεται;
Απευθύνεται σε όλους εσάς ανεξαρτήτου ηλικίας  και 
ιατρικού ιστορικού καθώς και στα μέλη της οικογένει-
άς σας και στους ηλικιωμένους γονείς και των δύο 
συζύγων. 
Έχει σημασία το ιατρικό ιστορικό μου;
ΟΧΙ. Η κάρτα υγείας  ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ είναι μία μη ασφα-
λιστική κάρτα και απευθύνεται σε όλους εσάς που 
ενδιαφέρεστε για αξιοπρεπή  παρακολούθηση της 
υγείας σας,  ανεξάρτητα από την ηλικία σας,  την κα-
τάσταση υγείας σας και το ιατρικό ιστορικό σας. 
Μπορώ να καλύψω τα παιδιά μου;
ΒΕΒΑΙΩΣ. Η Κάρτα Υγείας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ συνεργάζεται 
με τα μεγαλύτερα Παιδιατρικά Ιδιωτικά Θεραπευτήρια 
της Ελλάδος και προσφέρει σημαντικά προνόμια και 
παροχές για τα παιδιά σας. Επίσης  όλα τα παιδιά μπο-
ρούν να κάνουν διαγνωστικές εξετάσεις σε οποιοδή-
ποτε άλλο νοσοκομείο εσείς επιλέξετε από την λίστα 
των συνεργαζόμενων νοσοκομείων.
Μπορώ να καλύψω τους γονείς και τα πεθερικά 
μου;
ΦΥΣΙΚΑ. Μπορώ να καλύψω τους γονείς και των δύο 
συζύγων της οικογένειας ΔΩΡΕΑΝ.
Μέχρι ποια ηλικία καλύπτονται τα παιδιά με την κάρ-
τα του γονέα;
Τα παιδιά καλύπτονται στην κάρτα του γονέα μέχρι και 
την ηλικία των 30 ετών και εφόσον δεν έχουν δημι-
ουργήσει δική τους οικογένεια.
Πόσα άτομα καλύπτει η Οικογενειακή κάρτα;
Η οικογενειακή κάρτα μπορεί να καλύψει έως και 10 
ΑΤΟΜΑ της οικογένειας σας,  εσάς,  τον/την σύζυγο 
και τα παιδιά σας. Επίσης και αυτό συμβαίνει ΜΟΝΟ 
με την Ελευθέρας Κάρτα Υγείας μπορείτε να καλύψε-
τε δωρεάν και τους ηλικιωμένους γονείς και των δύο 
συζύγων ανεξαρτήτου ηλικίας και ιατρικού ιστορικού.
Σε αυτήν την περίπτωση πόσο στοιχίζει η κάρτα;
Η κάρτα κοστίζει 78€ το χρόνο για όλη την οικογένεια 
(σύζυγοι και παιδιά) και ΔΩΡΕΑΝ για τους γονείς των 

συζύγων (παππούδες-γιαγιάδες).
Η κάρτα αυτή,  εκτός από τις μέχρι τώρα συνεργασί-
ες θα επεκταθεί και άλλο;
α) Ναι. Γίνονται συνεχώς επαφές με εξειδικευμένους 
φορείς ώστε να επεκτείνουμε τις υπηρεσίες μας και 
σε άλλους τομείς  όπως: Κέντρα Αποκατάστασης 
Τραυμάτων – Ομοιοπαθητική – Βελονισμός – Πλαστι-
κός – Κέντρα Αισθητικής – Οίκος ευγηρίας – Second 
opinion και άλλα. Θα σας ενημερώνουμε αμέσως για 
οποιαδήποτε νέα συνεργασία. 
β) Ήδη η κάρτα έχει πανελλαδική κάλυψη,  αλλά σας 
καλύπτει και στο εξωτερικό (επικοινωνήστε μαζί μας 
για περισσότερες πληροφορίες 210 6288099).
Τελικά τι κερδίζει ο κάτοχος της κάρτας;
α) Το κόστος της κάρτας είναι,  ακόμη και στις μέρες 
μας,  αμελητέο δηλ. μια οικογένεια έως και 10 ατό-
μων πληρώνει 6, 5€ το μήνα με τον ΦΠΑ. Ας δούμε 
όμως πόσο στοιχίζει μια εξέταση σε παθολόγο. 
Εάν αυτός είναι στη γειτονιά μας θα πληρώσουμε 
50€ κατ’ ελάχιστο. Στα Νοσοκομεία κοστίζει από 60-
150€ ανάλογα την ειδικότητα. Η κάρτα το προσφέρει 
ΔΩΡΕΑΝ. Άρα με μια μόνο επίσκεψη έχετε καλύψει το 
κόστος της κάρτας περίπου. 
β) Ενδεικτικό Κόστος Εξετάσεων: 

Εάν έχω ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας με κάποια 
Ασφαλιστική Εταιρία ή είμαι ασφαλισμένος με Ομα-
δικό Ασφαλιστήριο,  πώς λειτουργεί η κάρτα;
Εάν έχετε ένα από τα παραπάνω ή και τα δύο,  τότε 
η κάρτα θα σας απαλλάξει από τυχόν συμμετοχή σας 
στα έξοδα νοσηλείας και έτσι δεν θα χρειαστεί να βά-
λετε το χέρι στην τσέπη. (επικοινωνήστε μαζί μας για 
περισσότερες πληροφορίες).
Εάν μου συμβεί ένα μικρο-πρόβλημα υγείας,  τί θα 
κάνω;
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τηλ. 210 
6288099 να πάρετε τις πρώτες βοήθειες και οδη-
γίες. Είναι στη διάθεση σας όλο 24ωρο και 7 ημέρες 
την εβδομάδα 365 ημέρες το χρόνο,  ομάδα γιατρών 
για να σας παρέχει συμβουλές οδηγίες και κατευθύν-
σεις πώς να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα σας.
Εάν βρίσκομαι σε άλλη πόλη,  νησί ή χωριό,  θα έχω 
την ίδια αντιμετώπιση;
Βεβαίως θα έχετε την ίδια αντιμετώπιση αρκεί μόνο 
να καλέσετε στο τηλ. 210 6288099
Η κάρτα  αυτή είναι ασφαλιστήριο και έχει όρους και 
εξαιρέσεις;
ΟΧΙ. Δεν είναι ασφαλιστήριο. Δεν έχει εξαιρέσεις  και 
όρους δυσνόητους και καλύπτει τα πάντα και τους πά-
ντες όποια και αν είναι ηλικία τους και η υγεία τους.
Εάν είμαι ήδη ασθενής και έχω σοβαρή πάθηση,  θα 
με καλύψει;
Βεβαίως ΝΑΙ. Καλύπτεσθε ότι και αν έχετε.

Εξέταση Με Κάρτα Χωρίς Κάρτα

Γενική Αίματος 2, 88€ 17-25€

Σάκχαρο 2, 26€ 15-20€

Γενική Ούρων 1, 76€ 10-15€

Ακτινογραφία Θώρακος 4, 05€ 30-40€

ΗΚΓ 4, 05€ 50€

Χοληστερόλη 2, 88€ 20€

Test Κοπώσεως 28, 11€ 70-100€

Υπερηχογράφημα άνω 

κάτω κοιλίας

33, 52€ 120€

Μαγνητική Τομογραφία 236€ 370-510€

Ψηφιακή Μαστογραφία 50€ 120-150€

οΡΙςμοΙ ΚαΡΤας υγΕΙας 
«ΕΛΕυΘΕΡας»

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Alpha Bank,  συντονίζει ένα ειδι-
κά επιλεγμένο πρόγραμμα μεταξύ των ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΩΝ και 
των ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ,  υπό τον τίτλο Κάρτα Υγείας «ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΑΣ»,  σε συνεργασία με την ELG Life Ltd.
1. ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ» θεωρείται η κάρτα 
υγείας με την οποία εφοδιάζει η Εταιρία τον Συνδρομητή 
και τα τυχόν εξαρτώμενα μέλη της οικογενείας του.
2. ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ θεωρείται κάθε φυσικό πρόσωπο,  τα 
στοιχεία του οποίου αναφέρονται στην αίτηση χορήγησης 
της κάρτας.
3. ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ θεωρούνται τα μέλη της οικογέ-
νειας του Συνδρομητή (σύζυγος – παιδιά) και επιπλέον οι 
γονείς των συζύγων.
4. ΠΑΡΟΧΟΙ ΥΓΕΙΑΣ θεωρούνται τα θεραπευτήρια ή δια-
γνωστικά κέντρα,  τα κέντρα αποκατάστασης,  Φυσικοθε-
ραπευτήρια οι Οίκοι Ευγηρίας,  τα οδοντιατρεία ή τα ιατρεία 
πάσης φύσεως,  τα οποία προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες 
και γενικά υπηρεσίες στους Συνδρομητές και τα εξαρτώμε-
να μέλη της οικογενείας τους.
5. ΑΙΤΗΣΗ θεωρείται το έντυπο το οποίο συμπληρώνεται 
και υπογράφεται από τον Συνδρομητή με τα στοιχεία του,  
του/της συζύγου,  των παιδιών και των λοιπών εξαρτώμε-
νων μελών,  και αποτελεί το πλήρες κείμενο δυνάμει του 
οποίου ο Συνδρομητής και τα λοιπά εξαρτώμενα μέλη δικαι-
ούνται χρήσης των υπηρεσιών της κάρτας «ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ».
6. ΣΥΝΔΡΟΜΗ: Το χρηματικό ποσό που εισπράττει η Εται-
ρία (ELG Life ΕΠΕ) ετησίως στο οποίο συμπεριλαμβάνεται 
ο ΦΠΑ,  προκειμένου ο Συνδρομητής και όλα τα τυχόν 
εξαρτώμενα μέλη του να έχουν πρόσβαση στους παρόχους 
υγείας.
7. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΚΑΡΤΑΣ: Η κάρτα και οι παροχές 
που την συνοδεύουν,  έχει διάρκεια 12 μηνών και ανανε-
ώνεται κάθε φορά για 12 μήνες με την προϋπόθεση κατα-
βολής της ετήσιας συνδρομής από τον Συνδρομητή,  στην 
κάθε ετήσια επέτειό της εκτός και διαφορετικά έχει συμ-
φωνηθεί.
8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ: Η Εταιρία υποχρεούται να 
τηρεί τις διατάξεις του Ν.2472/97 περί προστασίας των 
προσωπικών δεδομένων μπορεί δε το αρχείο που τηρεί,  
για λόγους παροχής υπηρεσιών να το κοινοποιεί στους 
παρόχους υγείας.
9. Η ELG Life ΕΠΕ δεν φέρει ευθύνη για τους παρόχους 
υγείας και τις από αυτούς παρεχόμενες υπηρεσίες και έτσι 
δεν μπορεί να δημιουργηθεί ή να υπάρξει σε βάρος της 
οποιαδήποτε ευθύνη ή αξίωση για τον οποιοδήποτε λόγο 
και αιτία. Οι πάροχοι υγείας έχουν την αποκλειστική ευθύνη 
τόσο για το είδος και το μέγεθος των παροχών,  όσο και για 
την ποιότητά τους.

Με την παρούσα αναλύονται οι διαδικασίες 
λειτουργίας της Κάρτας Υγείας 
«ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ» για την πληρέστερη 
εξυπηρέτηση των Συνδρομητών.

1. Επιλέγω τον πάροχο υγείας που με ενδιαφέρει και 
καλύπτει το περιστατικό μου.
2. Αν επιθυμώ  επίσκεψη στα τακτικά  ιατρεία νοσο-
κομείου που απαιτείται ραντεβού,  τότε καλώ τον πά-
ροχο υγείας και κλείνω ραντεβού. 
3. Αν επιθυμώ επίσκεψη στα τακτικά ιατρεία νοσο-
κομείου που δεν απαιτείται ραντεβού,  τότε καλώ 
τον πάροχο υγείας να μάθω τις ώρες των τακτικών 
ιατρείων. Τα περισσότερα νοσοκομεία έχουν τακτικά 
ιατρεία από τις 8 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι.
4. Αν έχω έκτακτο περιστατικό τότε πηγαίνω χωρίς 
ραντεβού στα εφημερεύοντα ιατρεία του νοσοκο-
μείου που επιλέγω. Στα περισσότερα νοσοκομεία  
υπάρχουν εφημερεύοντες ιατροί των βασικών ειδι-
κοτήτων παθολόγος,  καρδιολόγος,  γεν. χειρουρ-
γός,  ορθοπεδικός όλο το 24ωρο.
5. Αν επιθυμώ απλές διαγνωστικές εξετάσεις  και 
θέλω να κάνω χρήση του ταμείου μου επικοινωνώ 
με τον πάροχο υγείας για να μάθω την διαδικασία και 
κλείνω ραντεβού.
6. Αν επιθυμώ απλές διαγνωστικές εξετάσεις και 
δεν θέλω να κάνω χρήση του ταμείου μου αλλά να 
πληρώσω σε τιμές Κρατικού Τιμολογίου,  επικοινω-
νώ με τον πάροχο υγείας και κλείνω ραντεβού. 
7. Αν επιθυμώ πιο εξειδικευμένες ιατρικές εξετά-
σεις όπως κολονοσκόπηση,  αξονική,  μαγνητική,  
γαστροσκόπηση,  βρογχοσκόπηση triplex κ.α. έχω 

δύο επιλογές: α) να κάνω χρήση του ασφαλιστικού 
μου ταμείου οπότε πρέπει να έχω τα παραπεμπτικά 
από το ταμείο μου και στη συνέχεια να καλέσω τον 
πάροχο υγείας που επιλέγω και να  κλείσω ραντεβού 
β) επιλέγω να κάνω τις εξετάσεις μου σε τιμές Κρα-
τικού Τιμολογίου οπότε καλώ τον πάροχο υγείας που 
επιλέγω και κλείνω ραντεβού. 
8. Αν επιθυμώ check up και επιλέξω τους παρόχους 
υγείας που τα προσφέρουν δωρεάν,  καλώ και κλεί-
νω ραντεβού. Διαφορετικά αν δεν επιθυμώ δωρεάν 
check up,  επικοινωνώ με τους υπόλοιπους παρό-
χους για τα πακέτα προσφορών που διαθέτουν για 
τους Συνδρομητές της Κάρτας Υγείας «ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΑΣ». Τα πακέτα τους αλλάζουν συχνά οπότε δεν 
είναι δυνατόν να σας τα παρουσιάσουμε στο συγκε-
κριμένο έντυπο. Σε οποιαδήποτε όμως περίπτωση 
πρόκειται για πολύ οικονομικά και ανταγωνιστικά 
πακέτα της αγοράς. 
9. Αν επιθυμώ νοσηλεία σε κάποιο πάροχο υγείας 
και δεν έχω ιδιωτική ασφάλιση τότε επιλέγω τον πά-
ροχο που επιθυμώ και τηλεφωνώ για να μάθω τις 
τιμές ανά θέση με χρήση του ταμείου μου.
10. Αν επιθυμώ νοσηλεία σε κάποιο πάροχο υγείας 
και έχω ιδιωτική ασφάλιση επιλέγω τον πάροχο που 
επιθυμώ και τηλεφωνώ να μάθω τις τιμές ανά θέση.
11. Για χρήση ασθενοφόρου σε περίπτωση ανάγκης,  
τηλεφωνώ σε όποιο πάροχο υγείας επιλέξω και το 
χρησιμοποιώ ΔΩΡΕΑΝ σε περίπτωση νοσηλείας μου 
σ’ αυτόν.
12. Επικοινωνήστε με τη Γραμμή Υγεία 210 
6288099 24 ώρες – 365 ημέρες για κάθε πρόβλη-
μα υγείας και οποιαδήποτε απορία σας.

ΛΕΙΤουΡγΙα ΚαΡΤας - δΙαδΙΚαςΙΕς
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Λίγος ύπνος; εγκεφαλικό. Πολύς ύπνος; στεφανιαία νόσος
Τα οφέλη του 
ύπνου στον αν-
θρώπινο οργανι-
σμό και κατ’ επέ-
κταση στην καλή 
λειτουργία της 
καρδιάς,  είναι 
πολλά. Πόσες 
όμως ώρες είναι 
το ιδανικό για να 

κοιμόμαστε; Ο πολύς ύπνος,  αλλά και ο ελάχιστος,  
τι επιπτώσεις έχουν στην ομαλή καρδιακή λειτουργία 
του ανθρώπου; Αμερικάνοι επιστήμονες δίνουν τον 
ακριβή χρόνο που πρέπει να κοιμόμαστε για να διατη-
ρούμε την καρδιά μας υγιή και να μην κινδυνεύουμε 
να εμφανίσουμε καρδιολογικά προβλήματα. 
Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα που έκαναν επιστή-
μονες από τις ΗΠΑ,  διαπιστώθηκε ότι οι ενήλικες 

που κοιμούνται λιγότερο από έξι ώρες και αυτοί που 
κοιμούνται περισσότερο από οκτώ ώρες το βράδυ,  
κινδυνεύουν περισσότερο να εμφανίσουν καρδιολο-
γικά προβλήματα. Με απλά λόγια: ο ανεπαρκής ύπνος 
αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο για εγκεφαλικό και 
έμφραγμα. Από την άλλη,  ο πολύς ύπνος αυξάνει τον 
κίνδυνο για στηθάγχη και στεφανιαία νόσο,  δηλαδή 
στένωση των αιμοφόρων αγγείων που μεταφέρουν 
αίμα και οξυγόνο στην καρδιά. Ο ιδανικός χρόνος λοι-
πόν,  που πρέπει να κοιμόμαστε,  προσεγγίζει τις 7 
ώρες.
Οι ερευνητές μελέτησαν περισσότερους από 3.000 
ασθενείς ηλικίας άνω των 45 ετών,  συσχετίζοντας τη 
διάρκεια του ύπνου τους με την κατάσταση της υγείας 
τους. Η μελέτη έδειξε ότι όσοι κοιμούνταν πολύ λίγο,  
είχαν διπλάσια πιθανότητα να πάθουν εγκεφαλικό ή 
έμφραγμα. Όσοι,  αντίθετα,  κοιμούνταν πάνω από 
οκτώ ώρες τη νύχτα,  είχαν διπλάσια πιθανότητα να 

εμφανίσουν στηθάγχη (πόνο στο στήθος) και 1, 1 
φορές μεγαλύτερη πιθανότητα να πάθουν στεφανιαία 
νόσο.
Στη μελέτη,  οι επιστήμονες απομόνωσαν τους άλλους 
παράγοντες κινδύνου,  όπως η υψηλή χοληστερίνη,  
το κάπνισμα και η παχυσαρκία. Ο αυξημένος κίνδυνος 
λόγω ανεπαρκούς ή υπερβολικού ύπνου συνέχιζε να 
ισχύει.
Προηγούμενες έρευνες έχουν δείξει ότι ο ελλιπής 
ύπνος συνδέεται με υπερδιέγερση του νευρικού συ-
στήματος,  διαβήτη,  φλεγμονή,  αύξηση στις ορμόνες 
του στρες,  υψηλότερη αρτηριακή πίεση κ.α. Οι αιτίες 
που ο πολύς ύπνος επίσης μπορεί να δημιουργήσει 
πρόβλημα στην καρδιά,  είναι λιγότερο σαφείς και 
απαιτούν περαιτέρω έρευνα.

διαταραχές ςίτισης & Κατάποσης (δυσφαγία)

Τι είναι η Δυσφαγία;
Οι διαταραχές σίτισης και κατάποσης (Δυσφαγία) εί-
ναι συμπεριφορικές ή οργανικές βλάβες/διαταραχές 
οι οποίες επηρεάζουν τη στοματική,  τη φαρυγγική ή/
και την οισοφαγική φάση κατάποσης.
Ποιες είναι οι επιπτώσεις της Δυσφαγίας σε ενήλι-
κες;
Οι διαταραχές σίτισης και κατάποσης μπορεί να εμ-
φανιστούν σε όλες τις ηλικίες (δηλ. πρόωρα νεογνά 
έως και προχωρημένη τρίτη ηλικία). Αν τα προβλή-
ματα αυτά δεν αντιμετωπιστούν τότε οι συνέπειές 
τους μπορεί να είναι σοβαρές και να οδηγήσουν σε 
ποικίλες επιπλοκές. Ειδικότερα στους ενήλικες,  οι 
διαταραχές σίτισης και κατάποσης μπορεί να οδηγή-
σουν σε:
- Εισρόφηση (Smithard et al.,  1998)
- Λοίμωξη του αναπνευστικού (Doggett et al.,  2001; 
Elmståhl et al 1999; Stringer,  1999)
- Βρογχοπνευμονία η οποία αποτελεί το βασικό παρά-
γοντα θανάτου σε νόσο 
Alzheimer’s (Horner et al.,  1994)
- Πνευμονία από εισρόφηση (Doggett et al.,  2001; 
Langmore et al.1998; Smithard et al. 1998; Martin 
et al. 1994)
- Αδυναμία κάλυψης διατροφικών αναγκών και σω-
στής ενυδάτωσης (Wright et al,  2005; Hudson et 
al. 2005; Davalos et al.,  1996; Langmore et al. 
1998)
- Απώλεια βάρους (Wright et al.,  2005; Axelsson,  
1998)
- Κακή υγεία (Hudson et al.,  2005)
- Άγχος και στρες στην οικογένεια (Choi-Kwon et al.,  
2005; Ekberg et al.,  2002; McHorney et al. 2002)
- Παρατεταμένη παραμονή σε νοσοκομεία (Low et al.,  
2001; Lundy et al.,  1999; Martin et al.,  1994)
- Ελαττωμένη ποιότητα ζωής (Nguygen et al.,  2005)
- Περιορισμός δραστηριοτήτων,  συμμετοχής σε δρα-
στηριότητες και κοινωνικοποίηση (Nguyen et al.,  
2005; Ekberg et al.,  2002; McHorney et al.,  2002; 
Stringer,  1999)
- Πνιγμός και θάνατος (Marik & Kaplan,  2003)
Ποια είναι η συχνότητα εμφάνισης της Δυσφαγίας;
Η δυσφαγία παρουσιάζεται ως επιπλοκή ή ως συνοδό 
χαρακτηριστικό σε πολλές ασθένειες. Συγκεκριμένα:
- Εγκεφαλικό: 15 - 20% των περιπτώσεων παρουσι-
άζουν δυσφαγία (Smithard et al.,  1998)

- Καρκίνος στον εγκέφαλο: 63% των περιπτώσεων 
σε κέντρα αποκατάστασης παρουσίασαν δυσφαγία 
(Westling et al.,  2003)
- Parkinson’s: 75% (Bushmann et al 1989) έως 95-
100% (El Sharkawi et al.,  2002) παρουσιάζουν δυ-
σφαγία και 41% των ασθενών αντιμετωπίζουν προ-
βλήματα μάσησης (Hartelius & Svensson,  1994)
- Πολλαπλή Σκλήρυνση: 33% των ατόμων παρουσι-
άζουν διαταραχές μάσησης και κατάποσης (Hartelius 
& Svensson,  1994)
Άλλες ασθένειες στις οποίες η δυσφαγία είναι παρούσα: 
- Άννοια,  Ενήλικες με πνευματική αναπηρία,  Νόσος 
Κινητικού Νευρώνα,  Νόσος του Huntigton,  Μυασθέ-
νεια Gravis.
Διαχείριση Δυσφαγίας
Η διαχείριση των διαταραχών σίτισης και κατάποσης 
εστιάζει τόσο στο περιβάλλον του ασθενή (π.χ. οικο-
γενειακό περιβάλλον) όσο και στη συμπεριφορά του 
ασθενή αναφορικά με τη σίτιση και κατάποση και μπο-
ρεί να είναι:
- Περιοδική 
- Εντατική
Σε κάθε περίπτωση η συμβολή του οικογενειακού πε-
ριβάλλοντος του ασθενή στη διαχείριση των προβλη-
μάτων σίτισης και κατάποσης κρίνεται επιτακτική. 
Αντιμετώπιση Δυσφαγίας
Η αντιμετώπιση των προβλημάτων σίτισης και κατά-
ποσης αποσκοπούν στην αλλαγή της συμπεριφοράς 
ή της φυσιολογίας (λειτουργίας) των οργάνων κατά-
ποσης του ασθενή. Η εφαρμογή των θεραπευτικών 
προγραμμάτων σίτισης και κατάποσης γίνεται από 
εξειδικευμένους λογοθεραπευτές. 
Ο ρόλος του Εξειδικευμένου Λογοθεραπευτή στην 
Αντιμετώπιση Δυσφαγίας
Δεδομένης της υψηλής εξειδίκευσης,  των γνώσε-
ων και των κλινικών δεξιοτήτων οι οποίες είναι μο-
ναδικές στην εκπαίδευση και κατάρτιση των λογο-
θεραπευτών,  οι τελευταίοι είναι οι πρωταρχικοί και 
βασικοί πάροχοι των κλινικών υπηρεσιών σε άτομα 

που παρουσιάζουν προβλήματα με τη σίτιση και την 
κατάποση. Βέβαια,  ειδικά για τον τομέα της Δυσφα-
γίας απαιτούνται ειδικές γνώσεις εκ μέρους των λο-
γοθεραπευτών. Έτσι,  συνοπτικά,  οι εξειδικευμένοι 
λογοθεραπευτές παρέχουν τις κάτωθι υπηρεσίες στα 
άτομα με Δυσφαγία.
Κλινική Αξιολόγηση – Αντιμετώπιση – Θεραπεία 
– Συμβουλευτική 
Αναλυτικότερα,  δίχως η προσφορά του εξειδικευμέ-
νου λογοθεραπευτή να εξαντλείται στα παρακάτω,  ο 
λογοθεραπευτής που ασχολείται με τη Δυσφαγία:
• Αναλαμβάνει τη διεξαγωγή και ερμηνεία της κλινι-
κής αξιολόγησης.
• Με τη βοήθεια του ΩΡΛ και του ακτινολόγου διεξά-
γει και ερμηνεύει ρινο-ενδοσκοπικές και βιντεο-ακτι-
νοσκοπικές εξετάσεις,  αντίστοιχα. 
• Προσδιορίζει τη φυσιολογική και παθολογική ανατο-
μία και φυσιολογία της κατάποσης.
• Διαγιγνώσκει διαταραχές σίτισης και κατάποσης 
προσδιορίζοντας τους αιτιολογικούς παράγοντες που 
ευθύνονται για τα εκάστοτε προβλήματα.
• Προσδιορίζει επιπλέον διαταραχές της ανώτερης 
αναπνευστικής οδού και κάνει συστάσεις/παραπο-
μπές για κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση.
• Αναλαμβάνει την αντιμετώπιση των διαταραχών σί-
τισης και κατάποσης.
• Σχεδιάζει και εφαρμόζει ειδικά προγράμματα αποκα-
τάστασης ή αντιστάθμισης των προβλημάτων σίτισης 
και κατάποσης.
• Καταγράφει την πορεία του ασθενή και ανάλογα με 
τα ευρήματα τροποποιεί τους στόχους της παρέμβα-
σης.
• Ενημερώνει,  υποστηρίζει και εκπαιδεύει τους φρο-
ντιστές των ατόμων με Δυσφαγία.
• Ενημερώνει και εκπαιδεύει και άλλους επαγγελμα-
τίες υγείας σχετικά με τις ανάγκες των ασθενών με 
Δυσφαγία.
• Εκπαιδεύει επαγγελματίες υγείας αναφορικά με το 
ρόλο του λογοθεραπευτή στην αξιολόγηση και αντι-
μετώπιση της Δυσφαγίας.
• Συμμετέχει ενεργά σε διεπιστημονικές ομάδες αντι-
μετώπισης της Δυσφαγίας.
• Προάγει τη γνώση σχετικά με τη φυσιολογική και 
παθολογική σίτιση και κατάποση μέσω ερευνητικών 
δραστηριοτήτων. 

Στοιχεία Επικοινωνίας:
Αναστάσιος Μεν. Γεωργίου 
(Γιός συναδέλφου Μαρ. Γεωργίου)
Λογοθεραπευτής tmgeorg@yahoo.gr
M.A.,  M.Sc.,  M.Sc.,  Pg Cert.
2ας Μαΐου 10,  171 21 Ν. Σμύρνη,  Τηλ.210 
9336140
Αριστομένους & Π. Καίσαρη 2,  24 100 Καλαμάτα
τηλ.2721 400185
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Οι απαιτήσεις μισθών, συντάξεων και ασφαλιστι-
κών παροχών, εξαιρούνται από την  κατάσχεση 
στα χέρια τρίτου, σύμφωνα με το άρθρο 982 παρ.2 
περ.δ ΚπολΔ, εκτός αν πρόκειται να ικανοποιηθεί 
απαίτηση από διατροφή που στηρίζεται στον νόμο, 
ή σε διάταξη τελευταίας βούλησης, ή για συνεισφο-
ρά στις οικογενειακές ανάγκες, οπότε επιτρέπεται 
να γίνει κατάσχεση έως το μισό, αφου ληφθούν υπ 
όψιν τα ποσά που εισπράττει ο υπόχρεος, το μέγε-
θος των υποχρεώσεων που του δημιουργεί ο γά-
μος του για την αντιμετώπιση των οικογενειακών 
αναγκών και ο αριθμός των δικαιούχων.
Η εξαίρεση του μισθού, της σύνταξης, και των 
ασφαλιστικών παροχών από την κατάσχεση, κατά 
την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου, όπως προστέ-
θηκε, ισχύει και όταν η καταβολή του ποσού γίνεται 
με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέ-
τησε πιστωτικό ίδρυμα, μόνο όμως στην έκταση 
που ο λογαριασμός παρουσιάζει υπόλοιπο που 
δεν υπερβαίνει, κατά το χρονικό διάστημα από την 
επιβολή της κατάσχεσης εως την επαμένη ημέρα 
της καταβολής, το ποσό της εξαιρούμενης από την 

κατάσχεση απαίτησης.
Δηλαδή η κατάσχεση του μισθού, ή της σύνταξης, 
από τις Τράπεζες δεν μπορεί να γίνει με δέσμευ-
ση του ποσού προτού καταβληθεί στον δικαιούχο 
– οφειλέτη.
Ωστόσο ο μισθός ή,  η σύνταξη είναι ακατάσχετα 
μέχρι την επομένη ημέρα της κατάθεσης των στην 
τράπεζα και για το ύψος στο οποίο ο μισθός ή, η 
σύνταξη ανέρχονται.
Δεν εξαιρείται της κατάσχεσης το ποσό που υπερ-
βαίνει έναν μηνιαίο μισθό, η μία σύνταξη του οφει-
λέτη.
Επίσης δεν εξαιρείται της κατάσχεσης, αν το κατα-
βληθέν ποσό παραμένει στον τραπεζικό λογαρια-
σμό πέραν της επομένης ημέρας από εκείνη που 
καταβάλλεται.
Επομένως αν το ποσό του μισθού, ή,  της σύνταξης 
παραμείνει στον τραπεζικό λογαριασμό πέραν της 
επομένης ημέρας από εκείνη που καταβάλλεται,  
θεωρείται ότι ο οφειλέτης της Τράπεζας μπορεί 
να αντεπεξέλθει στις οικονομικές του ανάγκες και 
χωρίς  να  κάνει χρήση του μισθού, ή,  της σύντα-
ξης και επομένως η Τράπεζα  μπορεί να προβεί σε 
κατάσχεση.
Κατά συνέπεια για να μη γίνει κατάσχεση από την 
Τράπεζα για χρέη προς αυτήν πρέπει το ποσό του 
μισθού ή, της σύνταξης που καταβάλλεται να ανα-
λαμβάνεται από τον δικαιούχο – οφειλέτη της Τρά-
πεζας μέχρι την επομένη ημέρα από εκείνη, που 
καταβάλλεται στον τραπεζικό του λογαριασμό.
Η περίπτωση, που η δανειακή σύμβαση, που ο δα-
νειολήπτης έχει υπογράψει με την Τράπεζα, περι-
έχει όρο σύμφωνα με τον οποίο παραχωρείται απ 
ευθείας το δικαίωμα στην Τράπεζα να προβαίνει σε 
ανάληψη των μηνιαίων δόσεων από το λογαρια-
σμό μισθοδοσίας του δανειολήπτη, ελέγχεται ως 

καταχρηστική κατά τα παρακάτω.
Σύμφωνα με το άρθρο 464 του Αστικού Κώδικα 
οι ακατάσχετες απαιτήσεις είναι και ανεκχώρητες 
και σύμφωνα με το άρθρο 451 του ίδιου Κώδικα 
δεν επιτρέπεται συμψηφισμός κατά ακατάσχετης 
απαίτησης.
Κατά συνέπεια τίθεται γενικός κανόνας σύμφωνα 
με τον οποίο είναι ακατάσχετοι,  ανεκχώρητοι και 
ασυμψήσιστοι  οι μισθοί και οι συντάξεις.
Από τον συνδυασμό όλων των παραπάνω διατάξε-
ων προκύπτει ότι, η αντίστοιχη συμφωνία  με την 
Τράπεζα είναι έγκυρη μόνο όταν η παρακράτηση 
της δόσης του δανείου συμφωνείται να γίνεται μετά 
την επόμενη ημέρα της καταβολής του μισθού, ή,  
της σύνταξης.
Αν συμφωνηθεί, συνήθως με τη μορφή προδιατυ-
πωμένων και αδιαπραγμάτευτων όρων,  η παρα-
κράτηση να γίνεται προτού καταβληθεί ή αμέσως 
μόλις καταβληθεί, ο μισθός ή,  η σύνταξη στον τρα-
πεζικό λογαριασμό, η συμφωνία είναι άκυρη ως 
καταχρηστική και η Τράπεζα δεν επιτρέπεται να πα-
ρακρατήσει την δόση του δανείου πριν την επομένη 
ημέρα της καταβολής του μισθού ή,  της σύνταξης, 
και για το ύψος στο οποίο ο μισθός, ή,  η σύνταξη 
ανέρχονται,  άλλως ελέγχεται δικαστικά.

(Αρθρο του Νομικού μας Συμβούλου 
Κου Νικ.Φιλιππόπουλου)

οςΦυαΛγΙα ςυμΠΤΩμαΤα –ανΤΙμΕΤΩΠΙςη
Άρθρο:  Ιωάννης 
Μητροφάνης,  
Ειδικός φυσικοθε-
ραπευτής,  αθλητι-
κές κακώσεις,  
τ.μέλος ιατρικής 
ομάδας ΠΑΕ 
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ,  
νυν ΙΩΝΙΚΟΣ Α.Ο. 

Ο πόνος στη μέση (οσφυαλγία)  είναι από τα πιο 
συχνά συμπτώματα που μπορεί να εμφανίσει κα-
νείς. Τέσσερις στους πέντε ανθρώπους θα εμ-
φανίσουν τον  πόνο αυτό,  σε κάποια στιγμή της 
ζωής τους. Είναι επίσης από τα πιο κοινές αιτίες 
που οδηγούν στο γιατρό.  Το πιο συχνό αίτιο είναι η 
μυϊκή καταπόνηση,  σε συνδυασμό με την έλλειψη 
καλής φυσικής κατάστασης. Η ξεκούραση για 2-3 
ημέρες και ενδεχομένως ήπια παυσίπονα μπορούν 
να αντιμετωπίσουν με επιτυχία το πρόβλημα. 
Σε ορισμένες  περιπτώσεις,  το αίτιο είναι πιο σοβα-
ρό : μια δισκοκήλη(κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου),  
η σπονδυλολίσθηση,   ένα κάταγμα ή ένας όγκος. 
Ο πόνος αυτός,  θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρός όταν 
συνυπάρχει με πόνο,  μούδιασμα και  αδυναμία στο 
πόδι (ισχυαλγία),  πρόβλημα στην ούρηση κ.ο.κ. 
Η αντιμετώπισή του ξεκινάει από ένα λεπτομερές 
ιστορικό (πότε άρχισε,  πόσο διαρκεί,  που αντανα-
κλά,  τι τον επιδεινώνει κλπ) και ακολουθεί η φυσι-

κή εξέταση. Πρέπει εκτός των άλλων να διερευνη-
θούν και άλλα σημεία του σώματος που μπορεί να 
προκαλέσουν  παρόμοιο πόνο,  όπως οι νεφροί και 
η κοιλιά. Αν κριθεί αναγκαίο θα ζητηθούν εξετά-
σεις όπως απλές ακτινογραφίες αλλά και αξονική 
ή μαγνητική τομογραφία. Η συντηρητική θεραπεία 
ξεκούραση,  φάρμακα  (αντιφλεγμονώδη,  μυοχα-
λαρωτικά) σε συνδυασμό με  φυσικοθεραπεία συ-
νήθως αρκεί. Σε ορισμένες (σπάνιες) περιπτώσεις 
χρειάζεται ειδική χειρουργική επέμβαση στη σπον-
δυλική στήλη. Ευτυχώς,  ο πόνος στη μέση μπορεί 
σε μεγάλο βαθμό,  να προληφθεί και να αντιμετω-
πισθεί με απλά μέσα.
Σε τι οφείλεται ο πόνος ;
Η μέση (οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης 
αποτελείται από οστά (σπόνδυλοι),  αρθρώσεις,  
μύες,  συνδέσμους και δίσκους. Ο πόνος  μπορεί 
να προκληθεί από μια βλάβη σε ένα ή περισσότερα 
από αυτά τα στοιχεία. Για παράδειγμα,  ο σπασμός 
στους μύες της μέσης,  είναι ένα συχνό αίτιο  πό-
νου.
Μπορεί ο πόνος  να οφείλεται σε παθήσεις εκτός 
της σπονδυλικής στήλης;
Σπανίως ναι. Τέτοιες παθήσεις είναι πχ ο κολικός 
στα νεφρά,  η παγκρεατίτιδα,  το ανεύρυσμα της 
κοιλιακής αορτής,  το πεπτικό έλκος και γενικά οι 
κολίτιδες,  γυναικολογικές φλεγμονές κ.ο.κ.
Ποιές εκφυλιστικές αλλοιώσεις εμφανίζονται στη 
μέση,  προϊόντος του χρόνου ;  

Το σύνολο των εκφυλιστικών αλλοιώσεων στη 
μέση,  ονομάζεται οσφυϊκή στένωση. Εμφανίζεται 
σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας. Με την πάροδο 
του χρόνου,  τα στοιχεία που αποτελούν τη μέση 
(αρθρώσεις,  δίσκοι,  σύνδεσμοι,  οστά) φθείρο-
νται. Συγκεκριμένα,  οι αρθρώσεις και οι σύνδε-
σμοι υπερτρέφονται (μεγαλώνουν) και οι σπόν-
δυλοι εμφανίζουν τα οστεόφυτα (αυτά που κοινώς 
ονομάζονται «άλατα»). Όλα αυτά,  προκαλούν στέ-
νωση του σπονδυλικού σωλήνα,  με αποτέλεσμα 
να πιέζονται τα νεύρα. Επίσης,  με την πάροδο του 
χρόνου,  εμφανίζεται αστάθεια στη μέση. Ως αστά-
θεια ορίζεται η αδυναμία της σπονδυλικής στήλης 
να επανέλθει στην ουδέτερη θέση,  μετά από μία 
κίνηση. Η αστάθεια είναι ένα ακόμη αίτιο πόνου 
στη μέση. Παράδειγμα αστάθειας στη μέση είναι η 
σπονδυλολίσθηση.

Συνεχίζεται……. (στο επόμενο φύλλο)

Πληροφορίες:  
Ιωάννης Μητροφάνης 
(κιν. 6959873354)

Κατάσχεση μισθών και συντάξεων από τις Τράπεζες
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νέα μέλη του συλλόγου μας

ΙΟΥΝΙΟΣ 2012
 1. ΑΓΑΠΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
 2. ΒΛΑΣΤΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
 3. ΓΙΟΥΡΓΑΛΗ ΑΡΙΑΔΝΗ
 4. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
 5. ΚΑΛΕΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
 6. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΟΛΥΜΠΙΑ
 7. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
 8. ΚΑΡΝΕΤΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
  9. ΚΟΜΠΟΥ ΘΕΟΔΟΤΑ
10. ΚΟΡΝΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
11. ΚΟΥΝΤΡΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘ. ΝΙΚΟΛ. 
13. ΜΑΛΑΜΗ ΜΑΡΙΝΑ
14. ΜΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
15. ΠΑΡΑΣΙΑΔΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑ
16. ΡΙΤΣΑ ΑΝΤΩΝΙΑ
17. ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
18. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ

ΙΟΥΛΙΟΣ 2012
1. ΑΝΔΡΙΤΣΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 2. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 3. ΒΙΔΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 4. ΓΑΡΜΠΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
 5. ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
 6. ΓΙΟΜΕΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
 7. ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
 8. ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
 9. ΚΙΤΡΙΛΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
10. ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ
11. ΜΠΟΥΤΟΥ ΚΟΚΚΙΝΑΡΑ ΕΛΠΙΝΙΚΗ
12. ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
13. ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
14. ΤΕΝΕΚΕΖΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
15. ΤΖΟΜΠΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ

Ύστερα από επαφή του Συλλόγου μας με την Ομοσπονδία Ενοικιαζο-
μένων Δωματίων-Διαμερισμάτων Πελοποννήσου και Κυθήρων συμ-
φωνήθηκε η παροχή ΕΚΠΤΩΣΕΩΣ 50% επι των αναγραφομένων στο 
δωμάτιο τιμών σε όλα τα μέλη μας καθ’όλην την διάρκεια του έτους πλην 
της υψηλής περιόδου λειτουργίας εκάστοτε καταλύματος που θα ορίζεται 
κατόπιν επικοινωνίας με το κατάλυμα (χειμώνας στα ορεινά, καλοκαίρι 
στα παραθαλάσσια) με την επίδειξη της ονομαστικής Κάρτας Μέλους 
του Συλλόγου μας.
Τα μέλη θα πρέπει πρώτα να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα της 
Ομοσπονδίας (τηλ. 27310 72336, fax: 27310 83172, 
κιν. 6936555055, e-mail: fedepelo@otenet.gr.) για την διαπίστωση 
λειτουργίας των μονάδων της και στη συνέχεια με τα τηλέφωνα των μο-
νάδων για τη διαπίστωση ελεύθερων δωματίων τονίζοντας την ιδιότητά 
τους (Συνταξιούχοι ALPHA BANK).
Θα επιδιωχθεί παρεμφερής συμφωνία και με τις υπόλοιπες Ομοσπονδίες 
της χώρας. 
 Όσοι από τους συναδέλφους μπορούν να βοηθήσουν προς αυτήν την 
κατεύθυνση να επικοινωνήσουν με τον Αντιπρόεδρο κ. Γ. Ιορδανίδη.

αΙμοδοςΙα
 Το Διοικητικό Συμβούλιο 
συνεχίζοντας την ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων για τα μέλη 

του, αποφάσισε την συγκρότηση ομάδας 
συναδέλφων εθελοντών, που επιθυμούν 
να δίνουν αίμα, όταν το χρειάζεται ένας συ-
νάδελφος, αφού Τράπεζα Αίματος δεν μπο-
ρούμε να δημιουργήσουμε, σύμφωνα με 
παλαιότερη γνώμη της ιατρού της Τραπέζης 
Κας Ψαρρά.
   Όσοι συνάδελφοι είναι μέχρι 60 ετών και 
επιθυμούν να συμμετέχουν στην συγκρότη-
ση της ομάδας, παρακαλούνται να επικοινω-
νήσουν με τον Σύλλογο και να δηλώσουν 
την επιθυμία τους στον Β΄ Αντιπρόεδρο κ. 
Βασ. Νικολάου.

ΠΕΡΙοδΙΚη
ΕΚδοςη

ςυΛΛογου
ςυνΤαΞΙουΧΩν
ALPHA BANK

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8,   
106 79,  ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 210 3604327
210 3606071

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

www.ssalpha.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK

EΚΔΟΤΗΣ: 

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΒΟΥΤΥΡΑΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ:

ΓΙΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΡΟΜΩΝ:

ΑΝΤΩΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ

16. ΦΙΛΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
17. ΦΛΩΡΟΥ ΕΛΠΙΔΑ
18. ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ
19. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012  
1.ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 2. ΒΕΤΣΙΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
 3. ΒΙΝΙΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
 4. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
 5. ΚΑΦΑΡΑΤΖΗΣ ΛΑΟΣ
 6. ΚΟΡΔΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
 7. ΚΟΥΚΟΥΛΟΜΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 8. ΜΑΚΡΙΔΗ ΜΕΡΟΠΗ
 9. ΜΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
10. ΜΠΑΜΠΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
11. ΞΥΠΤΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
12. ΠΑΝΑΓΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
13. ΠΑΠΠΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
14. ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
15. ΤΑΤΑΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
16. ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΧΑΤΖΗΧΟΥΡΜΟΥΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18. ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ

αυΤοΙ Που μας ΕΦυγαν

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (5.2.12)
ΠΑΠΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ  (20.5.12)
ΚΟΡΚΟΝΤΖΕΛΟΥ ΜΑΡΙΑ (22.5.12)
ΜΑΤΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΔΙΩΝ (31.5.12)
ΝΤΙΝΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ (9.6.12)
ΚΟΣΣΥΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (13.6.12)
ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΥΒΟΝΗ (25.6.12)
ΑΧΤΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ (12.7.12)
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (17.7.12)
ΨΑΛΛΙΔΑ ΕΛΕΝΗ (22.7.12)

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

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΛΙΝΟΣ - ΠΡΟΕδΡΟΣ ΑΓΣΣΕ
Αν οι ευχές βοηθούν για καλύτερα και περισσότερα, απ’ την καρδιά μας 
χιλιάδες.

ΙΓΝAΤΙΟΣ  ΠΛΙAΚΟΣ - ΠΡOΕδΡΟΣ  Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.
 Με αφορμή των Γενεθλίων ενός χρόνου έκδοσης της εφημερίδας σας  
«ΤΟ ΒΗΜΑ του Συλλόγου Συν/χων της  ΑLPHA  BANK» από καρδιάς 
σας εύχομαι να συνεχίσετε την τόσο ουσιαστική ενημέρωση των συνα-
δέλφων του Συλλόγου σας, στις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζει ο 
κλάδος. Οι σχέσεις της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. με το Δ.Σ. του Συλλόγου σας, ήταν, 
είναι και θα παραμείνουν σχέσεις εμπιστοσύνης. 
Ευχές της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. και εμένα προσωπικά να τα εκατοστίσει!!!

ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ ΒΟΥΤΥΡΑΣ - ΠΡΟΕδΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
Με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του σημερινού μας φύλλου (αρ. 6) 
βρισκόμαστε στην ευχάριστη θέση να σας γνωρίσουμε ότι με τη δική σας 
στήριξη και αποδοχή η εφημερίδα μας κλείνει χρόνο από την έκδοσή της 
και αυτό οφείλεται και στην προσπάθεια που καταβάλει με αγάπη, ενδι-
αφέρον και υπευθυνότητα για την επιμελημένη έκδοσή της η συντακτική 
μας επιτροπή. Σε όλους τους συντελεστές αυτής της επιτυχίας για τα 
πρώτα γενέθλια της εφημερίδας μας, που ευχόμαστε να τα εκατοστίσει, 
απευθύνουμε θερμά συγχαρητήρια.

Μην λησμονάτε ότι 
από 1/1/2013 
επρόκειτο να αυξη-
θεί η σύνταξη μας 
από το ΕΤΑΤ λόγω 
λήξεως της κρά-
τησης αναδρομικά 
σε 8 δόσεις  των 
ποσών που 
λαμβάναμε μέχρι 
το Μάιο 2012. 
Να μην σηκώσουμε 
κεφάλι.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ 
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΚΤΗΡΙΩΝ – ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ
6944 397953

antiperisterikablockspot.com

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός έτους από 

την έναρξή της κυκλοφορίας της εφημερίδας μας 

οι Συνάδελφοι Πρόεδροι μας εύχονται:ΕΥΧΕΣ

υΠΕνΘυμΙςη:

νέα προσφορά 
του ςυλλόγου


