
Παραλαβή ετήσιων καρτών με έκπτωση για τα Μέσα Μαζικής Μεταφο-
ρά 

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι ετήσιες κάρτες διαρκείας για τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς έχουν εκδοθεί από τον ΟΑΣΑ και βρίσκονται στα γραφεία 

του Συλλόγου. 
 
Οι συνάδελφοι μπορούν  να τις παραλάβουν από τα γραφεία του Συλλό-
γου,  από την 25η Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη, (Ιπποκράτους 8, 
1ος όροφος) καθημερινά από   Δευτέρα— Πέμπτη  ώρες 10.00-14.00 με 
αστυνομική ταυτότητα ή εξουσιοδότηση. 

Economist για την Ελλάδα: «Με ασυνήθιστη ροή θετικών 

ειδήσεων ξεκινά το 2014 - Προβληματική η οικονομική και η πολιτική 

κατάσταση» 

Με ασυνήθιστη ροή καλών ειδήσεων ξεκινά το 2014 η Ελλάδα, το μέ-

χρι πρότινος προβληματικό παιδί των χαμένων οικονομικών στόχων 
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  Νέες συμφωνίες και επεκτάσεις συμφωνιών με : 

ΙΑΤΡΙΚΟ Π. Φαλήρου  ΙΑΤΡΙΚΟ Περιστερίου, ΙΑΤΡΙΚΟ Ψυχικού 

(Απολλώνειο) για απορρόφηση του 20% της συμμετοχής μας. 

ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ Θεσσαλονίκης με απορρόφηση 10% της συμμετο-

χής μας ,  

ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ με απορρόφηση 20% της συμμετοχής μας 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Αθηνών (Ασκληπιού) με απορρόφηση 20%

της συμμετοχής μας και απορρόφηση 5% της συμμετοχής μας στις εξε-

τάσεις δηλ. στην πραγματοποίηση εξετάσεων η συμμετοχή μας από 15% 

είναι 10%. 

Τα Εξεταστικά Κέντρα «ΔΙΑΓΝΩΣΗ» με δυνατότητα χωρίς παραπε-

μπτικά να έχουμε συμμετοχή  στις τιμές του Κρατικού Τιμολογίου 

 

 
                                            ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

Πραγματοποιήθηκε στις 6/5/2015 η συνάντηση του ΔΣ με τον 

Γεν.Γραμματέα του Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης κ.Γ.Ρωμανιά 

με θέματα συνταξιοδοτικού περιεχομένου. 

Κατά την συνάντηση εθίγησαν θέματα σχετιζόμενα με τη σύμβαση του 

1981, την ανεξαρτησία των λογαριασμών του ΕΤΑΤ, το επίδομα Ισολο-

γισμού κ. α. 

Η συνάντηση κινήθηκε σε θετικό και εποικοδομητικό κλίμα και συμ-

φωνήσαμε να την επαναλάβουμε συντόμως με γραπτές προτάσεις και 

εισηγήσεις προς υλοποίηση. 

Θεωρούμε ότι ήταν μια συνάντηση με θετικό πρόσημο. 

Σύντομα θα δούμε και τον νέο Πρόεδρο του ΕΤΕΑ κ. Αθ. Καποτά με 

τον οποίο θα συζητήσουμε θέματα επικουρικής ασφάλισης.  

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 

2015 

 ΒΛΕΠΕ ΤΟ  SITE 

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ  

www.salpha.gr ή 

www.taapt.gr 

                                        

ΧΑΡΑΤΣΙ ΤΗΣ ΔΕΗ 

Στις 19 Νοεμβρίου 

2015 θα συζητηθεί από 

την Ολομέλεια του Α-

ρείου Πάγου η συνταγ-

ματικότητα ή μη για το 

«χαράτσι» μέσω των 

λογαριασμών 

της ΔΕΗ, μετά την ανα-

βολή που ζήτησε κατά 

την έναρξη της διαδικα-

σίας ο νομικός παρα-

στάτης του Δημοσίου 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ  

ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ 

ΤΟΥ ΕΤΑΤ 

Σήμερα στις 11.00 

πραγματοποιείται συνά-

ντηση με την Πρόεδρο 

του ΕΤΑΤ με αντικεί-

μενο θέματα της αρμο-

διότητος της. Θα σας 

ενημερώσουμε σχετικά. 

http://www.naftemporiki.gr/k/dei-%CE%B4%CE%B5%CE%B7

