
 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,   
Ενώ ακόμα βιώνουμε την καταιγίδα των 

πέτρινων χρόνων των μνημονίων έρχεται να 
προστεθεί στην πολύ δύσκολη καθημερι-
νότητα μας και ο covid19 με απρόβλε-
πτες δυσμενείς συνέπειες σε όλους 

εμάς και στις οικογένειες μας. Γι’ αυτό θα πρέπει να 
προσθέσουμε στα οικονομικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε και τα προβλήματα υγείας. 

Μέσα σ’ αυτό το διπλό χτύπημα (οικονομία - υγεία) 
έρχονται να προστεθούν μια σειρά από αντισυνταξιουχι-
κοί νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, 
εγκύκλιοι κ.τ.λ. τα οποία εν μέσω του covid19 διασπούν την 
κοινωνική συνοχή και προκαλούν την περαιτέρω εξαθλίω-
ση, τη φτωχοποίηση, τη δυστυχία και την απόγνωση ενώ 
ταυτόχρονα ο εγκλεισμός στο σπίτι απαγόρευε οποιαδή-
ποτε είδους αντίδραση από τους άμεσα θιγόμενους.

Και η σημερινή κυβέρνηση της Ν.Δ. ακολουθεί - όπως 
και οι προηγούμενες - την ίδια απαράδεκτη και ανορθόδο-
ξη οικονομικο-κοινωνική πολιτική. Τελικά φορτώνει στις 
πλάτες των γνωστών φορολογικών υποζυγίων της χώρας 
μας (συνταξιούχοι - εργαζόμενοι) τα δυσβάστακτα βάρη 
της εξυπηρέτησης του τεράστιου δανεισμού αλλά και τις 
ιατροφαρμακευτικές δαπάνες λόγω της δυσλειτουργίας 
του δημοσίου συστήματος υγείας.

Στο ως άνω πλαίσιο αμφισβητούνται και καταργούνται 
τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα που είναι θεσμοθετημένα, 
κατοχυρωμένα, ιερά και απαραβίαστα και κατακτήθηκαν 
με πολλούς αγώνες, θυσίες και αίμα.

Πέρα από τις καθ’ όλα αντισυνταγματικές, καταχρηστι-
κές και άδικες περικοπές στις συντάξεις, στις επικουρήσεις 
μας και στις υπηρεσίες υγείας, είναι το λιγότερο προκλητι-
κή η αντιμετώπιση του κλάδου μας, γιατί όλοι γνωρίζουν 
ότι εμείς οι τραπεζοσυνταξιούχοι, καθ’ όλη τη μακρά διάρ-
κεια το εργασιακού μας βίου, ήμασταν πάντα συνεπέστα-
τοι στην έγκαιρη καταβολή - επί του συνόλου των αποδο-
χών μας – των ιδιαίτερα αυξημένων εισφορών και φόρων. 
Τις εισφορές μας αυτές τις στερηθήκαμε γιατί τις καταβά-
λαμε πριν καν εισπράξουμε τον μισθό μας. 

Και σ’ αυτήν τη δυσμενέστατη συγκυρία η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. στέ-
κεται όρθια στις επάλξεις. Όπως είναι γνωστό, ιδρύθηκε 
πριν από 57 χρόνια, είναι δευτεροβάθμια συνδικαλιστική 

οργάνωση στην οποία έχουν ενταχθεί μέχρι σήμερα δε-
κατρείς (13) πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι τραπεζικών συ-

νταξιούχων και εκπροσωπεί το σύνολο των 50.000 
περίπου τραπεζοσυνταξιούχων της χώρας μας. 

Με τις συλλογικές εμπειρίες και γνώσεις των στε-
λεχών και των συνεργατών της, και λόγω της θεσμι-

κής της ιδιότητας και θέσης, η Ομοσπονδία μας βρί-
σκεται πάντα σε ετοιμότητα προκειμένου να υπηρετεί με 

τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα της μεγάλης 
τραπεζοσυνταξιουχικής μας οικογένειας.

Ιδιαίτερα σήμερα, που αναίτια βιώνουμε διάφορες 
ανάλγητες επιθέσεις, απαιτείται η μέγιστη δυνατή συσπεί-
ρωση και συστράτευση όλων των δυνάμεων του κλάδου 
μας για να επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισμός των ενερ-
γειών και των κινητοποιήσεων προς κάθε κατεύθυνση, 
προκειμένου να έχουμε τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. 
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Οι Σύλλογοι Συνταξιούχων των Τραπεζών: TΡΑΠΕΖΑΣ
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EUROBANK -
ERGASIAS

Αγωνιζόμαστε για την αποκατάσταση των αδικιών και για να  
αποτρέψουμε την πλήρη φτωχοποίηση των συνταξιούχων.

TO ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.)
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Το σημείωμα της Προέδρου της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. συνδ. Ελένης Κλητοράκη – Πούλια

Βλέπε:  Σελ.1: Το σημείωμα της Προέδρου της ΟΣΤΟΕ • Σελ. 2: ΛΕΠΕΤΕ, ΕΤΑΤ κτλ. Περιληπτική ιστορική αναδρομή. Το δελτίο τύπου της ΑΓΣΣΕ 
• Σελ. 3: Τα δελτία τύπου 802 και 903 του Ε.Κ.Α. • Σελ. 4: Η εγκύκλιος της Γ.Σ.Ε.Ε., Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Συν/χων ALPHA BANK 

Καλό καλοκαίρι χωρίς μνημόνια και        covid19

ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΜΑΣ – ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΕΦΗΣΥΧΑΖΟΥΜΕ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΑΓΩΝΕΣ

Η Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβούλιου της Ο.Σ.Τ.Ο.Ε εύχονται σε όλους τους 

Συναδέλφους μας και τα μέλη των οικογενειών 
τους ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ με υγεία και να 

ξεπεράσουμε σύντομα τα δύσκολα.
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Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ανταποκρι-
νόμενη στο αίτημα της Α.Γ.Σ.Σ.Ε, όρισε 
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την 
Τρίτη 17.6.2020 και ώρα 10.00πμ και 
στην οποία εκπροσωπήθηκαν:

•	  Ο μεν e-ΕΦΚΑ από τον Υποδιοικητή 
κ. Επαμεινώνδα Ατσαβέ συνοδευό-
μενο από 5μελή Ομάδα υπηρεσι-
ακών παραγόντων, αρμοδίων για 
τα τεaθέντα, βάσει υπομνήματός 
μας, θέματα των συνταξιούχων

•	  Η δε Α.Γ.Σ.Σ.Ε. από τον Πρόεδρο κ. 
Δημήτρη Ανδρεαδάκη, τον Γενικό 
Γραμματέα κ. Πέτρο Βογιατζή και το 
μέλος της Διοίκησης κ. Ευθύμιο Ρου-
σιά.

ΘΕΜΑΤΑ
1.  Η επαναφορά του επιδόματος Γάμου 

10% από 1.1.2019 στα μηνιαία εκκα-
θαριστικά των συντάξεων, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 1 § 1&2 
του Ν.4583/2018 (ΦΕΚ 212/Α/2018) 
και η αναγραφή του στα μηνιαία εκ-
καθαριστικά σημειώματα των συντά-
ξεων. 

2.  Ο συμπληρωματικός επανυπολογι-
σμός των συντάξεων όσων συνταξι-
οδοτήθηκαν πριν τον Ν.4387/2016 
με υπολογισμό όλου του χρόνου του 
ασφαλιστικού βίου κατά τον οποίο 
έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές ει-
σφορές υψηλότερες εκείνων του ΙΚΑ.

3.  Η επαναχορήγηση της επικουρικής 
σύνταξης (Ν.4554 & 4578/2018) σε 
2.500 συνταξιούχους της ΑΤΕ, σύμ-
φωνα με το υποβληθέν υπόμνημα.

4.  Ο Τομέας Πληροφορικής του e-Ε-
ΦΚΑ εμφανίζει σοβαρές δυσλειτουρ-
γίες με συνέπειες:
•	  Μεγάλος αριθμός συνταξιούχων 

αδυνατεί να εκτυπώσει τα μηνι-
αία ενημερωτικά σημειώματα 
των κύριων συντάξεων, που ο 
επανυπολογισμός τους ισχύει 
από 1.1.2019

•	  Οι συνταξιούχοι μετά τον 
Ν.4387/2016 ως μέλη Συλλόγων 
Συνταξιούχων δεν έχουν ενταχθεί 
στο σύστημα για την παρακράτη-

ση των συνδικαλιστικών εισφο-
ρών υπέρ των Συλλόγων τους με 
συνέπεια από την καθυστέρηση 
να υπονομεύεται η οικονομική 
κατάσταση των Συλλόγων επειδή 
η εισφορά αυτή δεν καταβάλλε-
ται αναδρομικά.

5.  Η ασφαλιστική ικανότητα των έμμε-
σων μελών ( σύζυγοι συνταξιούχων, 
χήρες, τέκνα ) σε ορισμένους χώρους 
συνταξιούχων, από λειτουργικές 
αδυναμίες του όλου συστήματος 
υπονομεύεται, με συνέπεια ορισμέ-
νοι να εμφανίζονται ως ανασφάλι-
στοι, στερούμενοι των υπηρεσιών 
περίθαλψης.

Επί όλων των τεθέντων θεμάτων έγινε 
αναλυτική συζήτηση και αποδοχή τους, 
τα οποία θα αντιμετωπιστούν από την 
Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, με εξαίρεση του 
θέματος της περικοπής των επικουρι-
κών συντάξεων η επίλυση του οποίου, 
λόγω της προϊστορίας του, απαιτεί πο-
λιτική βούληση και νομοθετική ρύθμιση 
και την οποία η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. θα στηρίξει και 
προβάλει σε Κυβερνητικό επίπεδο λόγω 
της προφανούς αδικίας που γίνεται σε 
βάρος 2.500 οικογενειών συνταξιούχων.

Για όλα τα προαναφερθέντα θέματα 
θα υπάρχει συνεχής παρακολούθηση 
και παρεμβάσεις της Α.Γ.Σ.Σ.Ε για την 
σωστή αντιμετώπισή τους. 

Το Γραφείο Τύπου

 ΤΟ  ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ  ΤΗΣ  Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Αθήνα, 18.6.2020

Συνάντηση με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ

Το 2005 η τότε κυβέρνηση με τον ν. 3371/2005 επιχειρεί 
ασφαλιστική μεταρρύθμιση και επιτρέπει στα ΝΠΙΔ των τρα-
πεζών την ένταξή τους σε δημόσιο ταμείο το γνωστό ΕΤΑΤ. 

Η ένταξη είναι προαιρετική & θα γινόταν μετά από αίτηση 
του εργοδότη ή και των εργαζομένων. Ωστόσο μετά την αίτη-
ση & πριν από την ένταξη θα είχε προηγηθεί μελέτη που θα 
καθόριζε το κόστος της ένταξης.

 Αυτή προβλέπεται να γίνει με τη μέθοδο της «προβεβλη-
μένης πιστωτικής μονάδος - projected unit credit method» 
που αποδέχεται η ευρωπαϊκή επιτροπή ανταγωνισμού. 
Πράγματι η επιτροπή ανταγωνισμού αξιολόγησε την ενέρ-
γεια της τότε κυβέρνησης και απεφάνθη το 2007 ότι δεν 
συντρέχει θέμα κρατικής επιδότησης καθόσον για τα ΝΠΙΔ 
των τραπεζών ( εμπορικης, αγροτικής, άλφα, αττικής κτλ.) 
που εντάχθηκαν στο ΕΤΑΤ οι αντίστοιχες τράπεζες κλήθη-
καν να καταβάλουν εκατοντάδες εκατομμύρια €. ( περίπου: 
800+380+700+70= € 1,9 - 2,0 δις).

Το δε συμπέρασμα της ευρωπαικής επιτροπής ανταγωνι-
σμού κατέληγε ότι είναι άξιον απορίας γιατί οι εμπλεκόμενες 

επιχειρήσεις δέχονται να προκαταβάλουν στο δημόσιο τα-
μείο τα χρήματα αυτά, ενώ θα μπορούσαν να τα καταβάλουν 
στους ασφαλισμένους τους σε πολύ μεγαλύτερο βάθος χρό-
νου. 

Ως προς την Εθνική Τράπεζα η τότε διοίκηση Αράπογλου 
καίτοι έκανε αίτηση το 2006 να ενταχθεί ο ΛΕΠΕΤΕ στο ΕΤΑΤ 
υπανεχώρησε για τους δικούς της λόγους το 2008, επιλέγο-
ντας τη μέθοδο των 118 «ταμειακών διευκολύνσεων».

Τέλος οι νόμοι των κ.κ. Πετρόπουλου & Βούρτση κατά την 
ταπεινή μου άποψη είναι πρωτόγνωρες νομικές υβριδικές 
εμπνεύσεις που επιτείνουν τη σύγχιση, πόρρω απέχοντας του 
συντάγματος αλλά και των κανόνων της Ε.Ε., επιτείνοντας 
την υφιστάμενη σύγχιση, εκθέτοντας την ΕΤΕ Α.Ε. ποικιλο-
τρόπως και αναγκάζοντας τους πρώην εργαζόμενους της να 
συνεχίζουν τους δικαστικούς αγώνες.   
ΥΓ:  Μέχρι σήμερα, εξ όσων γνωρίζω καμία αίτηση από την ΕΤΕ Α.Ε. για έντα-

ξη του λογαριασμού επικούρησης στο δημόσιο ταμείο δεν έχει γίνει.
(Πηγή: Καταχώρηση στο Ελεύθερο  

Φόρουμ του συναδέλφου Δ.Ζ.)

ΛΕΠΕΤΕ, ΕΤΑΤ, ΕΤΕΑΜ, ΕΤΕΑΕΠ, ΕΦΚΑ κτλ.  –  ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
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Και ας μη ξεχνάμε ότι, στα δίσεκτα χρόνια των μνημονίων και του covid-19, κανένας συνά-
δελφος δεν                     είναι και δεν πρέπει να είναι μόνος. ΟΧΙ στην ατομική διαχείριση των 

                               προβλημάτων. ΝΑΙ στη συλλογικότητα και στην αλληλεγγύη.
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από τα αλλεπάλληλα προγράμ-
ματα εθελουσίας εξόδου του 
προσωπικού τους. Βλέπετε δεν 
θέλουν να δυσαρεστήσουν τους 
εργοδότες τους, τις εντολές των 
οποίων ακολουθούν πιστά.

  Αυτό είναι το «νοικοκύρεμα» του 
Ταμείου που αυτοί ευαγγελίζο-
νται και υπερηφανεύονται ως 
«αυτοδιοικούντες και αυτοδια-
χειριστές». Εμείς τους καλούμε, 
να δημοσιεύσουν νομίμως υπο-
γεγραμμένη, την αναλυτική ση-
μερινή διάθρωση και αποτίμηση 
το χαρτοφυλακίου του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ 
και όχι στο περίπου, που ανα-
φέρουν στο Δελτίο Τύπου τους. 
Επίσης τους καλούμε να δημο-
σιεύσουν μία αναλογιστική με-

λέτη που να δείχνει ότι το Τα-
μείο είναι πράγματι βιώσιμο, με 
όρους και προϋποθέσεις Κοινω-
νικής Επικουρικής Ασφάλισης, 
εφάμιλλες του ΕΤΕΑΕΠ το οποίο 
λοιδορούν και συκοφαντούν.

 Υπογραμμίζουμε ότι το νέο Δ.Σ. 
του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ εκπροσωπεί λιγό-
τερο του 1/3 των ασφαλισμένων, 
αφού αποκρύπτουν σκόπιμα πως 
στις εκλογές Σεπτεμβρίου-Οκτω-
βρίου 2018 από τους 12.500 ασφα-
λισμένους του Ταμείου (ενεργούς, 
συνταξιούχους και αναβαλλόμε-
νους) φαίνεται να ψήφισαν μόνον 
4.168, σύμφωνα με την ανακοίνω-
ση της διορισμένης εφορευτικής 
επιτροπής. 
 Εμείς δεν θα επιτρέψουμε την 

κατάργηση της Κοινωνικής Επι-
κουρικής Ασφάλισης και την αντι-
κατάστασή της από την ιδιωτική 
ασφάλιση.
 Δεδομένου ότι το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ απο-
τελεί φορέα Υποχρεωτικής Κοι-
νωνικής Ασφάλισης κατά τη δι-
άταξη του άρθρου 2 εδ. 4 του ν. 
2084/1992, καλούμε τον Υφυπουρ-
γό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ανα-
στάσιο Πετρόπουλο να υλοποιήσει 
τη θέση την οποία εξέφρασε, πα-
ρεμβαίνοντας νομοθετικά, και να 
εντάξει το ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ στο ΕΤΕΑΕΠ, 
που αποτελεί τη μοναδική προο-
πτική κοινωνικής προστασίας ερ-
γαζομένων και συνταξιούχων και 
που θα διασφαλίσει αξιοπρεπή 
επικουρική σύνταξη για όλους.  

Για τα Διοικητικά Συμβούλια
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Η Πρόεδρος: ΕΛΕΝΗ ΚΛΗΤΟΡΑΚΗ-ΠΟΥΛΙΑ Ο Γεν. Γραμματέας: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΩΗΝ ΕΘΝΟΚΑΡΤΑΣ

Η Πρόεδρος: ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Η Γεν. Γραμματέας: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Πρόεδρος: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ Ο Γεν. Γραμματέας: ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΚΑΛΑΡΙΤΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΘΗΝΩΝ-EUROBANK

Η Πρόεδρος: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΙΠΕΡΑ Ο Γεν. Γραμματέας: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΣ



     Η Ο.Σ.Τ.Ο.Ε. από το 1963 
είναι μια αναγνωρισμένη 

δευτεροβάθμια οργάνωση 
θεσμός. Συσπειρώνει όλους 
τους τραπεζοσυνταξιούχους 

οι οποίοι είναι 
αποφασισμένοι να μην 

επιτρέψουν να μεταλλαχθεί 
σε αρένα συνεχών 

κομματικών, παραταξιακών 
και προσωπικών 

αντιπαραθέσεων και 
συγκρούσεων, αλλά να 
αποτελεί το δόρυ στις 

διεκδικήσεις μας και την 
ασπίδα για την υπεράσπιση 

των κατοχυρωμένων 
ασφαλιστικών μας 

δικαιωμάτων

“

”
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Αριθ. Πρωτ.:1349

Προς την
Ο.Σ.Τ.Ο.Ε.

Κύριοι,
Το νέο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ όπως προέκυψε από τις εκλογές τις 
16.03.2020 και συγκροτήθηκε σε σώμα  την 02.06.2020 

 ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΜΩΡΑΪΤΗ ΕΛΕΝΗ

 Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ:  ΦΟΡΤΟΥΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

 Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 ΤΑΜΙΑΣ:  ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
 ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ:  ΜΑΧΑ ΕΛΕΝΗ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:  ΓΚΡΙΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
 ΝΟΤΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ:  ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

Με εκτίμηση,

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 Ε. ΜΩΡΑΪΤΗ ΜΑΥΡΙΔΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ALPHA BANK
ΜΕΛΟΣ ΟΣΤΟΕ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ  8  106 79  ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. : 210 3604327, 210 3606071, FAX: 210 36060347 

e-mail: ssalpha8@otenet.gr, www.ssalpha.gr

ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΑΣ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ 

ΕΙΝΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΑ, 
ΚΑΤΟΧΥΡΩΜΕΝΑ, ΙΕΡΑ ΚΑΙ 

ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΑ – ΚΑΤΑΚΤΗΘΗΚΑΝ 
ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ, 
ΘΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΜΑ – ΤΑ 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 
ΜΑΣ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ 

ΤΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ 
ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΑ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΕΣ 

– ΟΥΤΕ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΑ 
ΧΑΡΙΣΟΥΜΕ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ 

ΤΟΚΟΓΛΥΦΟ – ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ 
ΔΙΚΑΙΩΣΥΝΗΣ, ΤΙΜΗΣ ΚΑΙ 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ –  
ΕΙΝΑΙ ΘΕΜΑ ΖΩΗΣ 


