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Έκδοση της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. 
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Προμηθέως 1    Τ.Κ.54627  
τηλ. 2310553538     fax.2310553430  
site: www.apostratoithessalonikis.gr 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ
Η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική 
ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή 
απόδοση του περιεχομένου του περιοδικού με 
οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, 
φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς 
προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Νόμος 
2121/1993 και κανόνες Διεθνούς Δικαίου που 
ισχύουν στην χώρα μας.

ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΑ  ΚΕΙΜΕΝΑ
Τα ενυπόγραφα κείμενα εκφράζουν
τις απόψεις του υπογράφοντα
και όχι απαραίτητα τις θέσεις - απόψεις
και προβληματισμούς της Ένωσης.

Γραφιστική Επιμέλεια:
Μαριάντα Κοτσαρίδου, τηλ.: 6942885745 
Εκτύπωση:
Δημήτριος Κοτσαρίδης
τηλ.: 2310-756564
Παπαναστασίου 8 - Ν.Κορδελιό

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. 
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΝΟΜΙΚΗ  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Υπεύθυνος  Έκδοσης - Διευθυντής
Ηλίας Βασιλάκης  
τηλ. 6975905010  
email: vasilakis.h@hotmail.com 

Ηλίας Βασιλάκης
Α’ Αντιπρόεδρος

Βασ. Γιαννακόπουλος
Γεν. Γραμματέας

Ιωάννης Μισαηλίδης
Ποινικολόγος

Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Βασιλική  Τουρτσάκη
Ποινικολόγος

Δικηγόρος Θεσσαλονίκης

Σωτήριος Κατσαρός
Συνταγματολόγος - Ποινικολόγος

Δικηγόρος Αθηνών

Γ. Αναστασιάδης 
Πρόεδρος

Γ. Λαμπάδας
Υπεύθ. Δημ. Σχέσεων

Παναγ. Πασχαλέρης
Ταμίας

Χρήστος Γούλας
Αντιπρόεδρος Γ’

Δημ. Χρυσουλάς 
Αντιπρόεδρος Β’
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E-mail: vasilakis.h@hotmail.com  -  Site: www.apostratoithessalonikis.gr

Α Ι Τ Η Σ Η    ΕΓΓΡΑΦΗΣ
                
                                                                                          
ΕΠΩΝΥΜΟ:..........................................................................................         
ΟΝΟΜΑ:................................................................................................
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:....................................................................................         
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ:...................................................................................  
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ:..........................................................................    
ΤΟΠΟΣ  ΓΕΝΝΗΣΗΣ:.......................................................................       
Α.Δ.Τ.:.....................................................................................................     
ΗΜΕΡ. ΕΚΔΟΣΗΣ:..............................................................................      
ΑΡΧΗ  ΕΚΔΟΣΗΣ:..............................................................................      
Α.Φ.Μ.:...................................................................................................  
ΔΟΥ:........................................................................................................    
Δ/ΝΣΗ  ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:........................................................................     
ΠΟΛΗ:....................................................................................................    
Τ.Κ.:.........................................................................................................  
ΤΗΛ. ΟΙΚΙΑΣ:......................................................................................    
ΤΗΛ. ΚΙΝΗΤΟ.....................................................................................   
ΒΑΘΜΟΣ Ε.Α.......................................................................................   
E-MAIL..................................................................................................   
                                                                           

  
                                                                          

Θεσσαλονίκη.................................................................

Συνημμένα:
Α) 1 φωτογραφία με στολή
Β) Ένα φ/ο εγγράφου τρίμηνων αποδοχών
      ή φωτοαντίγραφο  πράξης απόλυσης
Γ) 20 ευρώ (10 εγγραφής + 10 ετήσιας συνδρομής).

                                                                                                Ο  Αιτών

ΠΡΟΣ
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ 

ΕΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ 
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

– Σας  δηλώνω  υπεύθυνα, σύμφωνα  
με το νόμο, ότι είμαι εν αποστρατεία 
Αστυνομικός και  παρακαλώ  όπως 
με εγγράψετε  ως  μέλος στην Ένωση. 
Καταβάλλω δέκα ( 10 )  ευρώ  για την 
εγγραφή μου  και  δέκα ( 10 ) ευρώ για  
την ετήσια  συνδρομή μου. Δηλώνω  ότι 
παραχωρώ το  δικαίωμα χρήσης  των 
στοιχείων μου, που προκύπτουν από την 
παρούσα αίτηση, στην   ευχέρεια  του  Δ.Σ., 
για  όπου χρειαστεί.
Καταθέτω συνημμένα και μία έγχρωμη 
Φωτογραφία (με στολή) για την έκδοση 
Ειδικού  Δελτίου Ταυτότητας.- 

ΕΝΩΣΗ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  
ΕΝ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ 
ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤΟΔ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 8634/2009              
Προμηθέως 1  Τ.Κ.54627  Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310-553538   Fax.2310-553430
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1)  Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως ήδη έχετε 
ενημερωθεί, από αρχές Ιουλίου 2013 η Ένωσή 
μας, απέκτησε την δική της ιστοσελίδα η οποία 
είναι: www.apostratoithessalonikis.gr 
Σας καλούμε να επισκέπτεστε τακτικά την 
ιστοσελίδα μας, ώστε να έχετε έγκυρη και 
έγκαιρη ενημέρωση επί όλων των θεμάτων 
που μας απασχολούν ως συνταξιούχους και 
όχι μόνο. Καλούμε όσα μέλη μας επιθυμούν να 
δημοσιεύσουν άρθρα για διάφορα θέματα, θα 
πρέπει να μας τα αποστέλλουν σε ηλεκτρονική 
μορφή (word) και τυχόν φωτογραφίες να 
είναι σε υψηλή ανάλυση και σε μορφή (JPEG). 
Καταχώρηση διαφημίσεων θα γίνεται υπό όρους 
που θα διαμορφώσει το Διοικητικό Συμβούλιο.  
2)  Από αρχές Ιουλίου 2013, θα πρέπει να 
γνωρίζετε, ότι η έκδοση των Ειδικών Δελτίων 
Ταυτότητας των μελών μας, πραγματοποιείται 
από τα γραφεία μας, με μέριμνα του 
Α΄Αντιπροέδρου κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ Ηλία.
3)  Το περιοδικό μας «Μάχη» του οποίου το 
1ο τεύχος κυκλοφορεί τον Δεκέμβριο 2013, θα 
αποτελεί την αιχμή του δόρατος της Ένωσή 
μας, τόσον στα διεκδικητικά ζητήματα που 
μας απασχολούν, αλλά και στην έγκυρη πηγή 
πληροφόρησης των μελών μας. Το περιοδικό θα 
εκδίδεται κατά τακτικά χρονικά διαστήματα και 
θα διατίθεται από τα γραφεία μας (Προμηθέως 
1 Θεσ/νίκη). Επίσης, στο περιοδικό μας, 
μπορούν να αρθρογραφούν τα μέλη μας. Για την 
καταχώρηση προσφορών στα μέλη, θα ισχύει 
ότι για την ιστοσελίδα μας.
4) Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, η 
Ένωσή μας για το έτος 2014 αγόρασε πεντακόσια 
ημερολόγια τσέπης (ατζέντες), τα οποία θα 
διανεμηθούν εντελώς δωρεάν σε όλα τα μέλη 
μας, που θα προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση 
και τα οποία μέλη θα έχουν τακτοποιήσει την 
ετήσια συνδρομή τους. Η Γενική συνέλευση θα 
γίνει τον μήνα Ιανουάριο 2014 σε χώρο που θα 
ανακοινωθεί σε όλα τα μέλη έγκαιρα με μήνυμα 
(SMS). 
5)  Για πολύ σοβαρά θέματα, τα μέλη μας θα 
ενημερώνονται με μηνύματα (SMS) στα κινητά 
τους τηλέφωνα. Για τον λόγο αυτό πιθανή 
αλλαγή αριθμού, θα πρέπει να μας την γνωρίζετε 
ώστε να την καταχωρήσουμε στο αρχείο των 

στοιχείων σας.
6)  Παρακαλούνται όλα τα μέλη μας, να 
φροντίζουν έγκαιρα για την καταβολή της 
ετήσιας συνδρομής των. Η ετήσια συνδρομή 
αφορά το χρονικό διάστημα από 01 Ιανουαρίου 
έως 31 Δεκεμβρίου. Υπενθυμίζουμε ότι η ετήσια 
συνδρομή είναι δέκα (10) ευρώ.
7) Για την εγγραφή νέων μελών, απαιτούνται τα 
ακόλουθα:
Α. Μία αίτηση (το έντυπο διατίθεται από τα 
γραφεία μας)
Β. Φωτοτυπία την πράξη απόλυσης ή το τρίμηνο 
πληρωμής.
Γ.  Μία φωτογραφία με στολή.
Δ. Είκοσι (20) ευρώ εκ των οποίων δέκα για την 
εγγραφή και δέκα για ετήσια συνδρομή.
8) Παρακαλούμε τα μέλη μας, να ανταποκρίνονται 
στα καλέσματα της Ένωσης, είτε αυτά είναι για 
διεκδικητικούς σκοπούς (π.χ. συγκεντρώσεις 
διαμαρτυρίας, Γενικές Συνελεύσεις κ.λ.π.) είτε 
είναι για κοινωνικούς ή επετειακούς λόγους 
(π.χ. εκδρομές, εορτασμός Αγίου Αρτεμίου, 
ημέρα Τιμής Αποστράτων κ.λ.π.). Η μεγάλη 
συμμετοχή των μελών στις εκδηλώσεις του 
Σωματείου, ισχυροποιεί την Διοίκηση και μια 
ισχυρή Διοίκηση Σωματείου μπορεί να πετύχει 
πολλούς στόχους.
9)  Η Ενωσή μας, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι 
στεγάζετε απολύτως δωρεάν στα γραφεία του  
Συνεταιρισμού Αστυνομικών Θεσσαλονίκης 
στην οδό Προμηθέως 1 και για τον λόγο αυτό, έχει 
την μικρότερη ετήσια συνδρομή στα μέλη της 
πανελλαδικά. Οι υπάλληλοι του Συνεταιρισμού 
δεν μπορούν να δίνουν πληροφορίες στα  μέλη 
μας για διάφορα ζητήματα. Για τον λόγο αυτό 
παρακαλούμε όλα τα μέλη μας, να επιδεικνύουν 
τον ανάλογο σεβασμό όταν επικοινωνούν μαζί 
τους. Συνήθως καθημερινά και από ώρες 11.00 – 
17.00 στα γραφεία ευρίσκετε ο Α΄ Αντιπρόεδρος 
κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας (τηλ. 6975905010) στον 
οποίο μπορείτε να απευθύνεστε.
10)  Καλούμε όλα τα μέλη μας, να περνάνε 
τακτικά από τα γραφεία μας, αφενός για να 
ενημερώνονται για διάφορες εξελίξεις και 
αφετέρου να λαμβάνουν γνώση των προσφορών 
που θα ανακοινώνονται από την Ένωσή μας και 
τον Συνεταιρισμό Αστυνομικών Θεσ/νίκης.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 007 / 2013                                           Θεσσαλονίκη 02 Αυγούστου 2013 
                                                                                                                     ΠΡΟΣ
                                                                                             Μετοχικό  Ταμείο  Στρατού
                                                                                                              (κ. Πρόεδρο)  

- Κύριε  Πρόεδρε.
Σας ενημερώνουμε ότι η Ένωσή μας, έχει 1.000 και πλέον μέλη όλων των βαθμών εν αποστρατεία στο 
Νομό Θεσσαλονίκης και δεν υπάγεται σε καμιά Ομοσπονδία. 
Πληροφορηθήκαμε, ότι αναμένεται αρχές Σεπτεμβρίου 2013 να τεθεί θέμα στο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Μ.Τ.Σ. για επιβολή νέας μείωσης των μερισμάτων. Ελπίζουμε βεβαίως να πρόκειται για φημολογία 
καθώς σε καμιά περίπτωση η Ένωσή μας δεν πρόκειται να αποδεχτεί μια νέα μείωση των 
μερισμάτων, και θα υπάρξουν δυναμικές αντιδράσεις μας.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, έχουν επιβληθεί την τελευταία διετία δύο μειώσεις, εκ των οποίων η 
πρώτη το 2011 σε ποσοστό 25% και η δεύτερη το 2012 επίσης σε ποσοστό 25% με αποτέλεσμα την 
συρρίκνωση του μερίσματος.
Η Ενωσή μας, προτείνει εάν είναι απόλυτη ανάγκη εξεύρεσης πόρων, νε μειωθούν τα λειτουργικά 
έξοδα του Ταμείου, με αντίστοιχη μείωση των μισθών των υπαλλήλων όπως αυτή επεβλήθη στους 
μερισματούχους, με απαίτηση οι συντάξεις των πρώην υπαλλήλων του ΜΤΣ και του ΝΙΜΙΤΣ να 
καταβάλλονται από τα αρμόδια Υπουργεία.
Κύριε Πρόεδρε.
Η Ενωσή μας, επιθυμεί συνάντηση μαζί σας, ώστε να έχουμε πιο άμεση ενημέρωση, αλλά και να σας 
αναπτύξουμε τις προτάσεις της Ένωσής μας.
Αναμένουμε από την γραμματεία σας, να μας ενημερώσει έγκαιρα για την αιτούμενη συνάντηση (εάν 
αυτό είναι εφικτό μία εβδομάδα νωρίτερα).

ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο  Πρόεδρος                                                                                                  Ο  Γ. Γραμματέας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος                                                                       ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  Βασίλειος

Έρχεται νέα μείωση στο Μ.Τ.Σ.;

ΕΝΩΣΗ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  
ΕΝ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ 
ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤΟΔ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 8634/2009              
Προμηθέως 1  Τ.Κ.54627  Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310-553538   Fax.2310-553430
Site: www.apostratoithessalonikis.gr

50% περαιτέρω μείωση του μερίσματος του ΜΤΣ απαιτείται 
σύμφωνα με τον τέως πρόεδρο Υπτγο (Ο) ε.α. Σωτηρόπουλο 
Χαράλαμπο 

Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο με τίτλο «ΜΤΣ - ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 
από 7/2010 έως 6/2013» και όπως ήταν φυσικό αφού μας αφορά 
άμεσα, την διαβάσαμε με προσοχή. 
Απογοητευτήκαμε όταν είδαμε ότι η έκθεση πεπραγμένων δεν ήταν 
παρά μία τοποθέτηση του τέως προέδρου του ΜΤΣ Υποστρατήγου 
(Ο) ε.α. Χαράλαμπου Σωτηρόπουλου για την τριετία που ήταν
πρόεδρος και δεν αποτελεί υπηρεσιακό έγγραφο του ΜΤΣ. Παρ’ όλα
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αυτά αν εξαιρέσεις τις δικές του προσωπικές απόψεις και την προσπάθεια να υπερασπίσει τις ενέργειες 
που έκανε ή δεν έκανε, αλιεύσαμε κι ένα στοιχείο ενδεικτικό του τι πρόκειται να συμβεί στο μέρισμα 
του ΜΤΣ. Σύμφωνα λοιπόν με τον τέως πρόεδρο, τα ετήσια έσοδα του 2013 του ΜΤΣ αφαιρουμένων 
των υποχρεώσεών του, ανέρχονται στο ποσό των 55 εκατομμυρίων ευρώ ενώ το ποσό που απαιτείται 
για να καταβληθεί μέρισμα στο ίδιο επίπεδο με αυτό του 2012 ανέρχεται στα 105 εκατομμύρια ευρώ. 
Άρα επιβάλλεται να υπάρξει και νέα μείωση κοντά στο 50%.
ΣΧΟΛΙΑ: Δεν έχουμε ιδιαίτερη εμπιστοσύνη στα γραφόμενα του τέως προέδρου του ΜΤΣ, αφού 3 
χρόνια τώρα δεν ήταν σε θέση να μας παρουσιάσει μια απλή κατάσταση με έσοδα - έξοδα, όπου ο 
καθένας να μπορεί να συμπεράνει ποια θα είναι η επόμενη μέρα του ΜΤΣ. Στα αυτιά μας ακόμα αντηχούν 
τα λόγια του στις 7 Νοε 2012 στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα και τις αιτιάσεις του ότι επειδή το 
ΜΤΣ πάει καλά πρόκειται να δοθεί και αύξηση στο μέρισμά του. Ήταν τότε που πολλοί συνάδελφοι, 
μην αντέχοντας τις ανακρίβειες που μας έλεγε, τον "αναγκάσαμε" με τη συμπεριφορά μας να φύγει από 
την αίθουσα χωρίς να τελειώσει την ομιλία του. Δεν απαιτείται μελέτη ή επιστημονικές αναλύσεις 
για να καταλάβουμε ότι το μέρισμα του ΜΤΣ θα μειωθεί περαιτέρω, αν δεν αναστραφεί η 
πορεία εσόδων - εξόδων. Όσο συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η μείωση των μετόχων (αποστρατείες, 
30% λιγότεροι στις παραγωγικές σχολές, μη πρόσληψη ΕΠΟΠ), η μείωση των μισθών των εν ενεργεία 
συναδέλφων μας, η μείωση για διαφόρους λόγους του κοινωνικού πόρου,  η "πίτα" (έσοδα) συνεχώς θα 
μικραίνει. Από την άλλη μεριά αυξάνονται με υψηλό ρυθμό οι μερισματούχοι (δικαιούχοι), οπότε η πίτα 
πρέπει να κοπεί σε μικρότερα κομμάτια (μέρισμα). Βέβαια η μείωση που προτείνει ο τέως πρόεδρος 
του ΜΤΣ είναι υπό εξέταση. 
Ήδη έχουμε υποστεί μία μείωση της τάξης του 10% μεσοσταθμικά λόγω ΗΔΙΚΑ, άρα τα 105 εκατ. ευρώ 
ως απαιτούμενο ετήσιο μέρισμα έχουν γίνει 90 εκατ ευρώ και τα διατιθέμενα έσοδα διαμορφώθηκαν 
αντίστοιχα από τα 55 εκατομμύρια ευρώ στα 70 εκατομμύρια ευρώ. 
Ελπίζουμε ο νέος πρόεδρος του ΜΤΣ Υπτγος (Ο) ε.α. Σιδηρόπουλος Μιχαήλ να μας ενημερώσει με τη 
γλώσσα της αλήθειας για την πορεία του ΜΤΣ και τον τρόπο που μπορεί να αναστραφεί η φθίνουσα 
πορεία του ΜΤΣ. Τρόποι υπάρχουν, άλλοι μεσοπρόθεσμοι και άλλοι μακροπρόθεσμοι. Ερώτηση 
κρίσεως: Υπάρχει άλλο ΝΠΔΔ που πληρώνει τους Μόνιμους Υπαλλήλους και τους συνταξιούχους 
Μόνιμους Υπαλλήλους από τα έσοδά του; 
Υ.Γ. Παραθέτουμε παρακάτω πίνακα όπου φαίνεται η εξέλιξη του μερίσματος του ΜΤΣ. 

ΕΤΟΣ Ποσοστό
Αυξομείωσης

Μηνιαίο Μέρισμα 
Προηγ. Έτους

Αύξηση ή 
Μείωση (€)

Τελικό Μηνιαίο 
Μέρισμα Έτους

Ποσοστιαία 
Αυξομείωση

(α) (β) (γ) (δ) (ε)

1995 0,0% 50€ 0€ 50€ 0,0%
1996 9,1% 50€ 5€ 55€ 9,1%
1997 9,8% 55€ 5€ 60€ 19,8%
1998 5,0% 60€ 3€ 63€ 25,8%
1999 5,0% 63€ 3€ 66€ 32,1%
2000 5,0% 66€ 3€ 69€ 38,7%
2001 9,0% 69€ 6€ 76€ 51,2%
2002 12,0% 76€ 9€ 85€ 69,3%
2003 14,0% 85€ 12€ 96€ 93,0%
2004 15,0% 96€ 14€ 111€ 121,0%
2005 8,0% 111€ 9€ 120€ 139,7%
2006 3,0% 120€ 4€ 123€ 146,9%
2011 -25,0% 123€ -31,0€ 93€ 85,2%
2012 -25,0% 93€ -23,0€ 69€ 38,9%

Σημείωση: Δεν περιλαμβάνεται η νέα μείωση 9 % που επιβλήθηκε με την από 23-09-2013 
απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.
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Παίρνοντας ως βάση το έτος 1995, το μέρισμα ακολούθησε μία ανοδική πορεία μέχρι το 2006 της 
τάξεως του 147%ή από το υποθετικό 50 ευρώ μηνιαίως στα 123 ευρώ, μία στασιμότητα από το 2007 
έως το 2010 και μία καθοδική πορεία για τα έτη 2011 και 2012 με αποτέλεσμα η αύξηση από το 1995 
να έχει διαμορφωθεί στο 39% ή από τα 50 ευρώ μόλις στα 69. Σε απόλυτους αριθμούς, φαίνεται ότι το 
μέρισμα έφθασε στο επίπεδο του 2000 (69 ευρώ) πλην όμως αν λάβουμε υπόψη τον πληθωρισμό και 
ότι το μέρισμα κατατίθεται πλέον δεδουλευμένο, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι το μέρισμα έχει βρεθεί 
στα επίπεδα του 1995.     
Να μην ξεχνάμε βέβαια ότι ένα πόρισμα για την οικονομική κατάσταση του ΜΤΣ βρίσκεται στον 
εισαγγελέα, ο οποίος συνεχίζει και καλεί μάρτυρες στο γραφείο του. Καλό θα ήταν να μας πει κάποιος 
ποια είναι η εξέλιξη του θέματος. Αργούμε πολύ ακόμα;

Επί της σχετικής ερώτησης που κατέθεσαν 
οι Βουλευτές της κοινοποίησης σας γνωρίζω 
ότι η βούληση της Πολιτικής Ηγεσίας του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας από την ανάληψη 
των καθηκόντων τους ήταν και παραμένει:
Α. Η εξυγίανση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού 
η οποία κατόπιν σκληρής προσπάθειας όλων 
των εμπλεκομένων φορέων έχει επιτευχθεί 
καθόσον:
1. Έχει διακανονιστεί με νομοθετική ρύθμιση 
η οφειλή των 158 εκ. € στο Υπουργείο 
Οικονομικών με αποπληρωμή του, έως το έτος 
2027.
2. Έχουν ενταχθεί στην ειδική χρηματοδότηση 
του Υπουργείου Οικονομικών και εξοφλούνται 
οι υποχρεώσεις ΒΟΕΑ του Ταμείου ύψους 180 
εκ. € περίπου.
Β. Η βιωσιμότητα των Μετοχικών ταμείων, 
Ειδικών Λογαριασμών και Κλάδων τους, 
λαμβάνοντας υπόψη το εν γένει δημοσιονομικό 
περιβάλλον καθώς και το υφιστάμενο νομικό 
πλαίσιο  Εθνικής Άμυνας επεξεργάζεται 
ρυθμίσεις νομοθετικού περιεχομένου οι οποίες 
περιλαμβάνουν το πλείστο των προτάσεων των 
αρμοδίων φορέων (Γενικά Επιτελεία, Μετοχικά 
Ταμεία, κ.λ.π.).
Γ. Η διερεύνηση ενοποίησης των Μετοχικών 
Ταμείων – Ειδικών Λογαριασμών και Κλάδων 
σε ένα Μετοχικό Ταμείο – Ειδικό Κλάδο και 
λογαριασμό η οποία θα λάβει υπόψη αφενός 
τις σχετικές προτάσεις – απόψεις των Γενικών 

Επιτελείων και μετοχικών Ταμείων και 
αφετέρου την ειδική επί του θέματος μελέτη 
από κατάλληλο φορέα. Εν συνεχεία, πριν από 
οποιαδήποτε απόφαση ενοποίησης  ή μη των 
Ταμείων, θα ακολουθήσει επιτελική επεξεργασία 
και διαβούλευση με τους αρμόδιους φορείς. 
Όσον αφορά στην έκθεση οικονομικής 
επιθεώρησης που διενεργήθηκε το έτος 2012 
στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού, σας γνωρίζουμε 
ότι απεστάλη στην αρμόδια αρχή για περαιτέρω 
ποινική αξιολόγηση. Ωστόσο δεν είναι δυνατή 
η άμεση επαφή με τις δικαστικές αρχές 
προκειμένου να υπάρχει διαρκής και επίκαιρη 
ενημέρωση.
Η ψήφιση της τροπολογίας για χρήση 
των καθαρών εσόδων τρέχουσας χρήσης 
ήταν η απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
συνέχιση καταβολής μερίσματος καθόσον 
περιλαμβανόταν και στις διαπιστώσεις της 
έκθεσης οικονομικής επιθεώρησης του Ταμείου.
Τέλος, σας επισημαίνεται ότι η Πολιτική Ηγεσία 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ενστερνίζεται 
απόλυτα κάθε ανησυχία και λαμβάνει πολύ 
σοβαρά υπόψη κάθε άποψη – πρόταση σχετικά 
με τα Μετοχικά Ταμεία – Ειδικούς Λογαριασμούς 
και Κλάδους που στόχο έχει τη βιωσιμότητά 
τους και τη συνέχιση ύπαρξής τους επ΄ωφελεία 
και των μελλουσών γενεών Αξιωματικών, 
και όχι μόνο της παρούσας.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ – ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Απάντηση του απελθόντος ΥΦΕΘΑ κ. Παν. Καράμπελα σε ερώτηση των 
Βουλευτών της ΝΕΑΣ ΜΕΡΑΣ  κ.κ. Κουράκου και Σταυρογιάννη, σχετικά με την 
φημολογούμενη ενοποίηση των Μετοχικών Ταμείων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ
ΣΧΕΤ: Ερώτηση 11037/27-05-2013 της Βουλής των Ελλήνων
Αθήνα 17 Ιουνίου 2013-08-11
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ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
Έρχονται νέες μειώσεις των μερισμάτων και των ΒΟΕΑ;
Στις 18 Σεπτεμβρίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ μετέβη στο ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ, όπου είχε πολύωρη συνάντηση με τον 
Γενικό Διευθυντή Ταξίαρχο κ. ΤΣΕΛΕΚΙΔΗ Νικόλαο.

Ο Γενικός Διευθυντής του ΜΤΣ ενημέρωσε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. 
ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για τα παρακάτω θέματα:

1) Για την σημερινή δυσχερή οικονομική κατάσταση του Ταμείου.
2) Για την εξέλιξη της Εισαγγελικής έρευνας, για τα πραχθέντα στο ταμείο τα προηγούμενα χρόνια και 
ότι στο θέμα αυτό έχει ξεκινήσει και έρευνα από το ΣΔΟΕ για απόδοση ευθυνών.
3) Ότι ζητήθηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία Άμυνας και Δημόσιας Τάξης, η εξεύρεση πόρων για την 
βιωσιμότητα του Ταμείου.
4) Ότι εξοφλήθηκαν όλα τα ΒΟΕΑ μέχρι και τον μήνα Δεκέμβριο 2012.
5) Οφείλονται τα Βοηθήματα Θανάτων του Β΄εξαμήνου 2012 και του 2013.
6) Ότι μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2013 θα εξοφληθούν τα Βοηθήματα Θανάτων του Β΄εξαμήνου 2012 
καθώς και τα ΒΟΕΑ του Α΄ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013.
7) Σε όλες τις αιτήσεις από 1-9-2010 και εντεύθεν για χορήγηση ΒΟΕΑ, υπάρχει μείωση κατά 25% στο 
συνολικό αποδοθέν ποσό.
8) Ότι ο λογαριασμός που δημιουργήθηκε ειδικά για τα ΒΟΕΑ είναι και θα είναι βιώσιμος και σήμερα 
διαθέτει κεφάλαιο 23.500.000 ευρώ.
9) Ότι δυστυχώς είναι απαραίτητη και νέα μείωση των μερισμάτων, χωρίς να προσδιορίσει το ποσοστό, 
καθώς όπως ισχυρίσθηκε τα έσοδα από συνδρομές των εν ενεργεία κλπ υπολείπονται κατά πολύ των 
χορηγήσεων.

Η Ενωσή μας, ενημέρωσε τον Γενικό Διευθυντή του Μ.Τ.Σ. ότι στο άμεσο μέλλον, θα προβεί σε 
συναντήσεις με τις ηγεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης 
καταθέτοντας προτάσεις για την εξεύρεση πόρων, με σκοπό την διασφάλιση της βιωσιμότητας του 
ταμείου. 

Τέλος στον Γενικό Διευθυντή του Ταμείου, επιδόθηκε υπόμνημα 10 βασικών προτάσεων, από την 
Ένωσή μας, τις οποίες προτάσεις ο Γενικός Αστυνομικός Διευθυντής του ΜΤΣ σχολίασε ως εξαιρετικές 
και υποσχέθηκε ότι θα μελετηθούν με ιδιαίτερη προσοχή.

Δημοσιεύουμε παρακάτω το Υπόμνημα των 10 προτάσεων της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Θεσ/νίκης.

Από αριστερά: ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας-Αντιπρόεδρος, ΓΟΥΛΑΣ Χρήστος-Αντιπρόεδρος, ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
Βασίλειος-Γ.Γραμματέας, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος-Πρόεδρος, ΤΣΕΛΕΚΙΔΗΣ Νικόλαος-Ταξίαρχος, 
ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ Παναγιώτης-Ταμίας, ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος-Υπεύθυνος δημοσίων Σχέσεων

8
(συνέχεια στην επόμενη) 



                     18 Σεπτεμβρίου 2013 

     ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού.

Κύριε Πρόεδρε.
Με την ευκαιρία της σημερινής επίσκεψής μας στο Μ.Τ.Σ. και της συνάντησής μας, για την οποία σας 
ευχαριστούμε, πέραν της καλόπιστης προφορικής ενημέρωσης που έγινε και από τις δύο πλευρές, 
σας υποβάλλουμε και γραπτώς τις προτάσεις μας, ώστε αφενός να μην υπάρξουν νέες περικοπές στα 
μερίσματα των δικαιούχων και αφετέρου να υπάρξει βιώσιμη λύση για το μέλλον του Ταμείου.
Κατόπιν αυτών προτείνουμε τα ακόλουθα:

1) Να αναλάβουν την μισθοδοσία των υπαλλήλων του Μ.Τ.Σ., τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και 
Δημόσιας Τάξης, δηλαδή το Δημόσιο 
2) Η καταβολή των συντάξεων στους  πρώην υπαλλήλους του Μ.Τ.Σ., να ανατεθεί στο Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους.
3) Η καταβολή των συντάξεων στους πρώην Υπαλλήλους του ΝΙΜΤΣ να ανατεθεί στο Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους.
4) Η καταβολή των συντάξεων σε δικαιούχους της Εθνικής Αντίστασης, να ανατεθεί στο Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους.
5) Να γίνουν πιεστικές προτάσεις από το Μ.Τ.Σ. στα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας 
Τάξης, για την εξεύρεση πόρων.
6) Να διακοπεί η καταβολή μερίσματος σε θυγατέρες άγαμες άνω των 25 ετών.
7) Να δημιουργηθεί βαθμός μερίσματος Ταξιάρχου και το Ταμείο να αποδίδει μέρισμα στον βαθμό 
που αποδίδεται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την βασική σύνταξη.
8) Να αναβαθμιστεί η ιστοσελίδα του Μ.Τ.Σ. με πιο άμεση ενημέρωση και άμεση απάντηση στα 
τιθέμενα ερωτήματα των επισκεπτών της ιστοσελίδας.
9) Να αποκατασταθεί άμεσα η τηλεφωνική επικοινωνία καθώς σήμερα αυτή είναι εντελώς 
αδύνατη και μάλιστα υπάρχει και ανακοίνωση από το Μ.Τ.Σ. να μην επικοινωνούν τηλεφωνικά οι 
μερισματούχοι καθώς δεν θα απαντούν στα τηλέφωνα και αυτό είναι αντικοινωνικό, αντισυναδελφικό 
και πέραν κάθε λογικής.
10) Να γίνει έγγραφη εκτενής ενημέρωση προς όλες τις Ενώσεις Αποστράτων και εν ενεργεία για 
την σημερινή οικονομική κατάσταση του Ταμείου, αλλά και για την εξέλιξη της Εισαγγελικής έρευνας 
που είναι σε εξέλιξη σχετικά με την διαχείριση του Ταμείου. 
Κύριε Πρόεδρε.
Η Ενωσή μας, που εκπροσωπεί πέραν των χιλίων (1.000) μελών, θα καταθέσει άμεσα ανάλογες 
προτάσεις, στα συναρμόδια Υπουργεία.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ   
Ο Πρόεδρος                                                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος                                                                                           ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος
Τηλ. 6975905000                                                                            Τηλ. 6975905020

ΕΝΩΣΗ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  
ΕΝ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ 
ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤΟΔ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 8634/2009              
Προμηθέως 1  Τ.Κ.54627  Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310-553538   Fax.2310-553430
Site: www.apostratoithessalonikis.gr
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Νέα περικοπή 9 % στα μερίσματα του ΜΤΣ αναδρομικά από 1-1-2013
Νέα μείωση 9% και μάλιστα αναδρομικά από 1-1-2013 αποφάσισε το ΜΤΣ.
Η σχετική απόφαση εκδόθηκε στις 23-9-2013 από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Η πολιτική του "πονάει κεφάλι..... κόβουμε καφάλι" συνεχίζεται από το Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας παρά τις διαβεβαιώσεις ότι θα γίνει προσπάθεια εξεύρεσης άλλων πόρων. Τεράστια 
η ευθύνη και του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, αλλά και των συνδικαλιστικών οργανώσεων 
ΠΟΑΣΥ και ΠΟΑΞΙΑ
Δυστυχώς επαληθευτήκαμε και είμαστε ίσως οι μόνοι που αντιδράσαμε δυναμικά και με προτάσεις, 
μήπως και περιορίσουμε κατά το δυνατόν τις νέες περικοπές. Για τον λόγο αυτό στις 18-9-2013 είχαμε 
και πολύωρη συνάντηση με τον Γενικό Διευθυντή του ΜΤΣ στην Αθήνα.
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ 
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/1γ  Τηλ.210-6552403  Φ.951.1/159/709597 Σ. 8416 
Αθήνα, 23 Σεπ 13
Α Π Ο Φ Α Σ Η 
«Καθορισμός Τιμής Μεριδίου Μετοχικού Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ) Έτους 2013»
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Έχοντας υπόψη: α. Τις διατάξεις:
(1) Του άρθρου 4 του ΑΝ 559/37, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε από την παράγραφο 3 του 
άρθρου 1 του ΝΔ 4198/61 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως της περί ΜΤΣ Νομοθεσίας και 
κυρώσεως Πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου» (ΦΕΚ Α΄168).
(2) Του άρθρου 25 του Ν.2292/95 «Οργάνωση και λειτουργία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Διοίκηση 
και έλεγχος των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 35).
(3) Του ΠΔ 363/97 «Διατήρηση Εποπτείας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας επί των ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ Α’ 
241).
(4) Του άρθρου 77 του Ν. 4146/2012 «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις 
Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 90). β. Το υπ' αριθμ. 6/1/1-4-2013 
Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ. γ. Τη Φ.951.1/60/691188/Σ.2772/8 Απρ 13/ΥΠΕΘΑ/ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ. δ. Το υπ' αριθμ. 
9/5/21-6-2013 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ. ε. Την Αριθμ. 251642/4 Ιουλ 2013 Κοινή Απόφαση κ. Πρωθυπουργού 
–ΥΕΘΑ «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αθανάσιο Δαβάκη(ΦΕΚ Β’ 1653). 
στ. Το υπ' αριθμ. 11/2/29-7-2013 Πρακτικό ΔΣ/ΜΤΣ../. ζ. Το υπ' αριθμ. 13/2/20-9-2013 Πρακτικό ΔΣ/
ΜΤΣ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
1. Την έγκριση: α. Του υπ’ αριθ. 13/2/20-9-2013 Πρακτικού του Διοικητικού Συμβουλίου του Μετοχικού 
Ταμείου Στρατού (ΜΤΣ), που αφορά:(1) Στον καθορισμό της τιμής μεριδίου για το έτος 2013 στο ύψος των 
5,1999 €, ήτοι μειωμένης έναντι της αντίστοιχης του έτους 2012 (5,7142 €)κατά ποσοστό 9%.(2) Στην 
υλοποίηση της εν λόγω μείωσης με τη χορήγηση του μερίσματος των μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 
του έτους 2013.(3) Στην παρακράτηση των καταβληθέντων κατά το δεκάμηνο Ιανουαρίου – Οκτωβρίου 
τρέχοντος έτους διαφορών, ως εξής:(α) Με την καταβολή του μερίσματος μηνός Νοεμβρίου του έτους 
2013, αυτών (διαφορών) του Α’ Εξαμήνου του ιδίου έτους.(β) Με την καταβολή του μερίσματος του 
μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2013, αυτών των μηνών Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 
του ιδίου έτους.(4) Στην μεταφορά κρατήσεων (Δάνεια, Ν. 2913/2001,οφειλές από ΚΥΑ, κλπ) στο έτος 
2014, για όσες περιπτώσεις παραστεί ανάγκη, προς αποφυγή εξαγωγής αρνητικών πληρωτέων ποσών. 
β. Της μεταφοράς, του ισόποσου ποσού που θα καταβληθεί στους δικαιούχους ΒΟΕΑ – ΒΘ έτους 2013 
από την εγκεκριμένη έκτακτη χρηματοδότηση, από τον οικείο λογαριασμό, για την πληρωμή άλλων 
υποχρεώσεων του Ταμείου (ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τρίτους - εταιρείες παροχής υπηρεσιών, 
ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, μερίσματος, κλπ). 
2. Η απόφαση αυτή ισχύει από 1-1-2013.         
3. Υλοποίηση της παρούσας με μέριμνα του ΜΤΣ. Αθανάσιος Π. Δαβάκης Ακριβές Αντίγραφο ΥΦΕΘΑ 
Τχης (Ο) Αθανάσιος Βεζυρτζόγλου Τμχης ΓΕΣ/ΔΟΙ/1γ
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       28 Σεπτεμβρίου 2013 

         EΠΙΣΤΟΛΗ
ΠΡΟΣ: Τον Πρωθυπουργό της Eλλάδος κ. ΣΑΜΑΡΑ Αντώνιο
Εξοχότατε Κύριε Πρωθυπουργέ.
Η Ενωσή μας, που αριθμεί πλέον των χιλίων (1.000) μελών, απευθύνεται σε εσάς για να σας ενημερώσουμε 
για την τραγική οικονομική κατάσταση των αποστράτων μελών μας, και να σας υπενθυμίσουμε τις 
Δημόσιες δεσμεύσεις σας (Ιούλιος 2013 και στην ΔΕΘ Σεπτέμβριος 2013) όχι μόνο να μην επιβληθούν 
νέες μειώσεις, αλλά εφόσον η χώρα στο τέλος του 2013 έχει πλεόνασμα στο ΑΕΠ, ένα μέρος αυτού να 
δοθεί ως ανακούφιση στις οικογένειες των ένστολων και των αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας και 
Στρατού.
Εξοχότατε Κύριε Πρωθυπουργέ.
Κάποιοι δεν σέβονται τις αποφάσεις και τις ανακοινώσεις σας και τούτο προκύπτει από την απόφαση 
του Δ.Σ. του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, για νέα μείωση 9 % και μάλιστα αναδρομικά από 01-01-
2013, η οποία απόφαση επικυρώθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2013 από τον αρμόδιο Υφυπουργό 
Εθνικής Άμυνας. Αντί το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να σεβαστεί τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού 
της χώρας και να εξεύρει άλλους πόρους για την ενίσχυση του Ταμείου, για άλλη μια φορά αποφάσισε 
ότι… «πονάει κεφάλι..κόβουμε κεφάλι». Σας ενημερώνουμε, παρακάτω για τις μειώσεις που επιβλήθηκαν 
στους απόστρατους από το 2010 έως σήμερα.                                

Οι Μειώσεις των Συντάξεων των Αποστράτων στην ...κρίση  
1) Με το ν. 3847/2010, τα δώρα εορτών και αδείας μετονομάζονται σε επιδόματα και το ύψος 
καθορίζεται 400 ευρώ για Χριστούγεννα και 200 ευρώ για Πάσχα και καλοκαιρινή άδεια.
2) Με τον ίδιο νόμο τα επιδόματα σταματούν να χορηγούνται σε όσους έχουν ηλικία μικρότερη 
των 60 ετών και αποστρατεύτηκαν με αίτηση τους ή σε μικτές συντάξεις άνω των 2.500 ευρώ.
3) Με το ν.3865/2010, επιβάλλεται από 01-08-2010 η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (1η 
ΕΑΣ) για μικτή σύνταξη πάνω από 1.400 ευρώ σε ποσοστά από 3 έως 10% (για 1.399 ευρώ, 1η ΕΑΣ = 0 
ευρώ μηνιαίως ενώ για 1.401 ευρώ, 1η ΕΑΣ = 42 ευρώ μηνιαίως).
4) Με τον ίδιο νόμο επί της ουσίας απαγορεύτηκε η εργασία στους αποστράτους.
5) Με απόφαση του ΔΣ του ΜΤΣ, μειώνεται το μέρισμα για το 2011, κατά 25%.
6) Με το ν.3986/2011, μειώνεται το αφορολόγητο από 12.000 ευρώ σε 8.000 ευρώ.
7) Με τον ίδιο νόμο & το ν.4002/2011, επιβλήθηκε Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης για μικτά 
εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ 1% και πάνω από 20.000 ευρώ 2%.
8) Με τους ανωτέρω νόμους, αναπροσαρμόζεται η 1η ΕΑΣ σε ποσοστά 6 έως 14%, (για 1.399 
ευρώ, 1η ΕΑΣ = 0 ευρώ μηνιαίως, για 1.401 ευρώ, 1η ΕΑΣ = 42 ευρώ μηνιαίως, για 1.701 ευρώ, 1η ΕΑΣ 
= 102 ευρώ μηνιαίως).
9) Με τους ίδιους νόμους επίσης επιβάλλεται και 2η ΕΑΣ (Έκτακτη Εισφορά Αλληλεγγύης) σε 
όσους έχουν ηλικία κάτω των 60 ετών στη μικτή σύνταξη πάνω από 1.700 ευρώ 6 έως 10% (για 1.701 
ευρώ, 2η ΕΑΣ = 102 ευρώ μηνιαίως). 
10) Με το ν.4024/2011, μειώνεται από 01-11-2011, η μικτή σύνταξη 40% του ποσού που 
υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ σε όσους είναι κάτω των 55 ετών και δεν έχουν συμπληρώσει 35 χρόνια 
συντάξιμης υπηρεσίας (για 1.500 ευρώ, μείωση 500Χ40% = 200 ευρώ μηνιαίως). 

ΕΝΩΣΗ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  
ΕΝ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ 
ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤΟΔ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 8634/2009              
Προμηθέως 1  Τ.Κ.54627  Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310-553538   Fax.2310-553430
Site: www.apostratoithessalonikis.gr
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11) Με τον ίδιο νόμο, μειώνεται από 01-11-2011, η μικτή σύνταξη 20% του ποσού που υπερβαίνει 
τα 1.200 ευρώ σε όλους τους υπόλοιπους (για 1.500 ευρώ, μείωση 1500-1200=300Χ20% = 60 ευρώ 
μηνιαίως).
12) Με το ν.4051/2012, μειώνεται από 01-01-2012, η μικτή σύνταξη 12% του ποσού που 
υπερβαίνει τα 1.300 ευρώ (για 1.701 ευρώ, μείωση 400Χ12%=48 ευρώ μηνιαίως).
13) Με νέα απόφαση του ΜΤΣ, μειώνεται το μέρισμα για το 2012, κατά 25%. Ανάλογη μείωση 
αποφάσισαν και τα άλλα ΔΣ των ΜΤΑ και ΜΤΝ.
14) Λόγω παλαιάς γνωμοδότησης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου σε συνδυασμό 
του ν.4093/2012, επανυπολογίζεται (μειώνεται) η σύνταξη σύμφωνα με νέο βασικό μισθό, λόγω 
εξορθολογισμού του μισθολογίου των ΕΔ και των ΣΑ, παραβλέποντας ηθελημένα την από 31-10-2012 
νεότερη γνωμοδότηση της Ολομέλειας του ΕΣ, περί του αντιθέτου.
15) Με τον ίδιο νόμο, μειώνεται η σύνταξη, αφού προστεθεί το ήδη μειωμένο κατά 50% μέρισμα 
του ΜΤΣ και του ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ (ΤΕΑΥΑΠ-ΤΕΑΥΠΣ-ΕΚΟΕΜΣ), στο ποσό του αθροίσματος που 
υπερβαίνει τα €1.000 σε ποσοστά 5 ή 10 ή 15%.
16) Νέα μείωση στο ΜΤΣ και στο TEΑΠΑΣΑ/ΤΕΑΕΧ λόγω του ν.4093/2012 σε ποσοστό ίσο με 
αυτό της μείωσης της σύνταξης αναμένεται με τη διαφορά ότι το ποσό αυτό θα συγκεντρώνεται και θα 
χρησιμοποιείται για τη βιωσιμότητα των ταμείων (έτσι λένε).
17) Με απόφαση του Μετοχικού Ταμείου Στρατού η οποία εγκρίθηκε με την από 23-09-2013 
απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας, μειώνεται εκ νέου το μέρισμα του Μετοχικού Ταμείου 
Στρατού σε ποσοστό 9 % και μάλιστα αναδρομικά από 01-01-2013 
18) Κι όλα αυτά χωρίς να υπολογισθούν το χαράτσι στη ΔΕΗ, η αύξηση των τελών κυκλοφορίας, 
η αύξηση της τιμής της βενζίνης, του πετρελαίου θέρμανσης, του φυσικού αερίου η περαιτέρω μείωση 
του αφορολογήτου, κλπ, κλπ, κλπ… 
19) Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, η Έκτακτη Εισφορά 
Αλληλεγγύης και η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης αν και δεν φθάνουν ποτέ στα χέρια των αποστράτων, 
θεωρούνται εισόδημα και φορολογούνται κανονικά. 

Αποτέλεσμα των παραπάνω μειώσεων η σύνταξη ή μάλλον το οικογενειακό εισόδημα των 
αποστράτων να έχει μειωθεί σε ποσοστό άνω των 55%, ενώ αν υλοποιηθεί η προγραμματισμένη 
νέα μείωση για το 2014 λόγω νέου ειδικού μισθολογίου των Ενόπλων Δυνάμεων και των 
Σωμάτων Ασφαλείας το ποσοστό μείωσης θα ξεπεράσει ακόμα και το 70%.

Εξοχότατε Κύριε Πρωθυπουργέ.
Η Ενωσή μας, διαμαρτύρεται εντόνως για την νέα μείωση των συντάξεών μας και μάλιστα 
αναδρομικά από 1-1-2013 σύμφωνα με την από 23-09-2013 απόφαση του Υφυπουργού Εθνικής 
Άμυνας και ζητά από εσάς την άμεση παρέμβασή σας, ώστε να ανακληθεί η απόφαση αυτή 
και ταυτόχρονα να λάβουν το μήνυμα κάποιοι ανευθυνουπεύθυνοι πως θα πρέπει να σέβονται τις 
εξαγγελίες του Πρωθυπουργού της Χώρας. 
Υπηρετήσαμε περήφανοι την χώρα μας, επιτρέψτε μας την αξιοπρεπή διαβίωσή μας.
Μετά τιμής.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ    
Ο Πρόεδρος                                                                                    Ο Γεν. Γραμματέας
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος                                                                 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος

www.apostratoithessalonikis.gr
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Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής Χωροφυλακής - Τ.Ε.Α.Ε.Χ.
Το Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α./Τ.Ε.Α.Ε.Χ. (πρώην Ε.Τ.Ε.Χ.) 
ιδρύθηκε το έτος 1957 με το Β.Δ. της 13/15-6-
1957 (ΦΕΚ 106 Τεύχος Α’ της 15-6-1957 ) “Περί 
ιδρύσεως Επικουρικού Ταμείου Χωροφυλακής” 
είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.). Το έτος 2008, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3655/2008 συστάθηκε 
Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «Ταμείο Επικουρικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολούμενων 
στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)», 
στο οποίο εντάχθηκε και το Τ.Ε.Α.Ε.Χ. ως 
Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Ελληνικής 
Χωροφυλακής, με πλήρη οικονομική και 
λογιστική αυτοτέλεια.

Σκοπός του Τομέα
Ο σκοπός είναι η παροχή κατά μήνα χρηματικού 
βοηθήματος στους Αστυνομικούς, Διοικητικούς 
υπαλλήλους, Συνοριακούς Φύλακες και Ειδικούς 
Φρουρούς, μετά την αποχώρηση τους από την 
Υπηρεσία και σε περίπτωση θανάτου στα μέλη 
της οικογενείας τους.
Ο Τομέας Τ.Ε.Α.Ε.Χ. (π. ΕΤΕΧ) χορηγεί δάνεια σε 
ασφαλισμένους του, οι οποίοι έχουν ασφάλιση 
τουλάχιστον (10) έτη, με νέες προϋποθέσεις και 
δικαιολογητικά, που θα αναρτηθούν σύντομα 
στην ιστοσελίδα του Ταμείου.

Μέτοχοι του Τομέα
Το αστυνομικό και πολιτικό προσωπικό της 
Ελληνικής Αστυνομίας, που προέρχεται από 
την τέως Ελληνική Χωροφυλακή και αυτοί 
που ασφαλίζονται στα Ταμεία της, μετά την 
ενοποίηση των δύο σωμάτων, Αστυνομίας 
Πόλεων και Ελληνικής Χωροφυλακής.
Συνοριακοί φύλακες και Ειδικοί Φρουροί και
Τα μέλη της οικογενείας του ανωτέρω 
προσωπικού, ήτοι:
Η χήρα ή ο χήρος σύζυγος,
Τα τέκνα φυσικά, νόμιμα, αναγνωρισθέντα 
,νομιμοποιηθέντα και υιοθετημένα, μέχρι τη 
συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους 
και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου   έτους 
της ηλικίας τους, εφόσον συνεχίζουν ευδόκιμα 
τις σπουδές τους σε ανώτερες ή ανώτατες 
σχολές αναγνωρισμένες από το κράτος ή 
σε δημόσια ινστιτούτα επαγγελματικής 
κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, 
τα ανίκανα ή ανάπηρα για εργασία παιδιά, με 
ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%, τα οποία 

θα έχουν κριθεί με γνωμάτευση  της Ανώτατης 
Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Υ.Ε.).
Οι άποροι και ανίκανοι για εργασία γονείς 
του άγαμου ασφαλισμένου ή βοηθηματούχου 
ανεξάρτητα αν επιζούν και οι δύο ή ο ένας.

Πόροι του Τομέα 
Ασφαλιστικές Εισφορές
Για τους μέχρι 31-12-1992 καταταγέντες 
(παλαιοί ασφαλισμένοι):
Ασφαλισμένοι: 
α.- Τακτικές εισφορές των ενεργών 
ασφαλισμένων οι οποίες ανέρχονται σε ποσοστό 
6% επί του λαμβανομένου βασικού μισθού. 
β.- Κράτηση, εφάπαξ καταβαλλόμενης διαφοράς, 
ενός μηνιαίου βασικού μισθού, μεταξύ του 
βαθμού που κατέχει ο μέτοχος και αυτού στον 
οποίο προάγεται.
γ.-  Κράτηση ενός βασικού μηνιαίου μισθού τον 
οποίο λαμβάνει ο μέτοχος κατά την έναρξη της 
ασφάλισης του στο Ταμείο.
δ.- Κράτηση του πρώτου χρονοεπιδόματος και 
της εκάστοτε διαφοράς πού προκύπτει από την 
αύξησή του.
ε.- Κράτηση ποσοστού 10% σε κάθε αμοιβή πού 
λαμβάνει μέτοχος για αδικήματα λαθρεμπορίας, 
παράβασης φορολογικών νόμων ή σύλληψης 
επικηρυγμένων ατόμων.
στ.- Κράτηση 10% επί οδοιπορικών εξόδων 
και αποζημιώσεων εκτός έδρας, αμοιβών 
υπερωριακής εργασίας και συμμετοχής σε 
επιτροπές και συμβούλια.
η.- Ειδική κράτηση 5% επί της ημερήσιας 
αποζημίωσης εξωτερικού και του επιδόματος 
αλλοδαπής ( για τους υπηρετούντες  στην  
αλλοδαπή) για παλαιούς & νέους 
ασφαλισμένους, σύμφωνα με τον Ν. 2685/99.
Εργοδότη: Δεν υπάρχει εισφορά του εργοδότη.
Για τους από 1-1-1993 καταταγέντες (νέοι 
ασφαλισμένοι):
Ασφαλισμένοι:
α- 3% επί των πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών 
εξαιρουμένων των έκτακτων παροχών , λόγω 
γάμου, γέννησης τέκνων, θανάτου και βαριάς 
ασθένειας και του κίνητρου απόδοσης και όσων 
εξαιρούνται με ρητή διάταξη νόμου.
β- Κράτηση 3% επί του χορηγούμενου ποσού 
νυκτερινής εργασίας.
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γ- Διαφορά μεταξύ παλαιού βαθμού Βασικού 
Μισθού και Νέου, λόγω μισθολογικής προαγωγής 
των μετόχων. 
δ-  Στους εξερχόμενους της Σχολής Αστυφυλάκων 
κρατείται εφάπαξ εισφορά 1 Β.Μ. Αστυφύλακα 
σε 24 μήνες.
ε- Στους Δόκιμους Υπαστυνόμους γίνεται 
κράτηση 1 Β.Μ. Αστυφύλακα σε 12 μήνες.
στ- Στους Υπαστυνόμους Β’, κατά την έξοδό τους 
από τη σχολή, γίνεται κράτηση 1 διαφοράς Β.Μ. 
μεταξύ Δοκ. Αστ/κα και Υ/Β’ σε 12 μήνες.
ζ- Στους Αξιωματικούς και το κατώτερο 
προσωπικό Ειδικών Καθηκόντων γίνεται 
κράτηση 1 διαφορά προαγωγής του βαθμού 
Κατάταξης με τον προηγούμενο βαθμό.
η- Κατά την έναρξη ασφάλισης γίνεται εφάπαξ 
εισφορά 1 Β.Μ. σε 24 μήνες, για όλους τους 
ασφαλισμένους.
θ- Κράτηση 10% επί αποζημιώσεως λόγω 
μεταθέσεως, εκτελέσεως υπηρεσίας εκτός έδρας, 
εκτελέσεως μεταβατικής υπηρεσίας και επί 
πάσης χρηματικής αμοιβής λόγω υπερωριακής 
εργασίας ή αποζημιώσεως λαμβανομένης υπό 
των μετόχων από συμμετοχή σε Επιτροπές, 
Συμβούλια ή Καθηγεσία.
ι- Κράτηση 5% επί της καταβαλλόμενης 
αποζημίωσης για τους Αστυνομικούς που είναι 
αποσπασμένοι στο εξωτερικό (πρεσβείες, 
συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά ταξίδια, 
ειρηνευτικές αποστολές, μεταγωγές), καθώς 
επίσης και στο καταβαλλόμενο σε αυτούς
επίδομα αλλοδαπής.
ια- Κράτηση 10% επί πάσης επιδικαζόμενης 
στους μετόχους αμοιβή, για αδικήματα 
λαθρεμπορίας, παραβάσεων φορολογικών 
νόμων ή λόγω καταδόσεως, συλλήψεως ή 
εξόντωσης επικηρυγμένων ατόμων.
Εργοδότη: 3% επί των πάσης φύσεως μηνιαίων 
αποδοχών των ασφαλισμένων εξαιρουμένων 
των έκτακτων παροχών λόγω γάμου, γέννησης 
τέκνων, θανάτου και βαριάς ασθένειας και του 
κίνητρου απόδοσης και όσων εξαιρούνται με 
ρητή διάταξη νόμου.

ΛΟΙΠΟΙ ΠΟΡΟΙ:
α- Από δωρεές, κληρονομιές και πάσης άλλης 
χαριστικής αιτίας από το Τομέα.
β- Από τόκους, των μερισμάτων των κερδών, 
των λαχειοφόρων Κρατικών Λαχείων και εν 
γένει των προσόδων των κεφαλαίων, των 

χρεογράφων και πάσης άλλης περιουσίας του 
Τομέα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ:
α- 68% του 5% στο αντίτιμο του 
εισιτηρίου (ηλεκτρονικών και μη) των 
αγώνων ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, 
πετοσφαίρισης, υδατοσφαίρισης και 
χειροσφαίρισης.
β- Μηνιαία κράτηση επί ποσοστού 1%ο επί 
του μηνιαίου βασικού μισθού των μετόχων του 
Ειδικού Λογαριασμού του Ε.Τ.Ε.Χ. (Ν.826/1978).
γ- 68% του 10% των εσόδων από τα τηλεοπτικά 
δικαιώματα των Αθλητικών Σωματείων και 
Τμημάτων Αμειβομένων Αθλητών και των 
Αθλητικών Ανώνυμων Εταιρειών για τη 
μετάδοση αγώνων και των συναφών με αυτούς 
διαφημίσεων, καθώς και από τα αντίστοιχα 
δικαιώματα των Αθλητικών Οργανισμών που 
διοργανώνουν Διεθνείς Ευρωπαϊκούς Αγώνες, 
Παγκόσμιους και Ολυμπιακούς Αγώνες.

Δικαιούχοι Μερίσματος
Μέρισμα δικαιούνται οι μέτοχοι του Ταμείου, 
εφόσον συνταξιοδοτηθούν κατόπιν αιτήσεώς 
των, από το Δημόσιο και έχουν τουλάχιστον 
24 έτη 6 μήνες και 1 ημέρα πραγματικής ή 
πλασματικής ασφάλισης σ’ αυτό, ή διαδοχική 
ασφάλιση, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Σε περίπτωση που ο χρόνος ασφάλισης των 
μετόχων είναι μικρότερος των 25 ετών (24 
έτη 6 μήνες και 1 ημέρα) και εφόσον έχουν 15 
τουλάχιστον έτη πραγματικής ασφάλισης στο 
Ταμείο, τότε σύμφωνα με τις παρ. 3 & 4 του 
Ν.3232/04, μπορούν να αναγνωρίσουν κάθε 
πραγματική προϋπηρεσία που συμπίπτει με 
του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της 
Στρατιωτικής Υπηρεσίας και της διαδοχικής 
ασφάλισης, ώστε να θεμελιώσουν δικαίωμα 
μερίσματος για 25 έτη ασφάλισης. Σε περίπτωση 
που δεν προβεί στην αναγνώριση χρόνου για 
συμπλήρωση 25ετίας, τότε θα του χορηγηθεί 
μέρισμα όταν θα συμπληρώσει το 65ο έτος της 
ηλικίας του. 

Σημείωση:  Με την από 5-6-2013 απόφασή 
του, το Ταμείο τροποποίησε τους όρους 
απόδοσης μερίσματος (αύξηση ετών έως 
30 ½  χρόνια). Την σχετική απόφαση 
δημοσιεύουμε στο παρόν τεύχος.  

14
(συνέχεια στην επόμενη) 

(συνέχεια από προηγούμενη) 



Η εξαγορά του αναγνωριζομένου χρόνου γίνεται 
μετά από αίτησή του, με την εφάπαξ καταβολή 
των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλει 
ομοιόβαθμός τους κατά το χρόνο υποβολής της 
αίτησης με έκπτωση 10%.
Μέτοχοι του Ταμείου συνταξιοδοτούμενοι από 
το Δημόσιο για λόγους σωματικής ή πνευματικής 
ανικανότητας που δεν οφείλεται στην υπηρεσία, 
και δεν έχουν συμπληρώσει τον ανωτέρω χρόνο 
δικαιούνται μέρισμα που αντιστοιχεί στα έτη 
υπηρεσίας για τη συνταξιοδότησή τους, εφόσον 
καταβάλουν εφάπαξ τις εισφορές του επί 
πλέον της πραγματικής ασφάλισης χρόνου, που 
αντιστοιχούν στον ομοιόβαθμό τους κατά την 
υποβολή της αίτησης.
Στους παθόντες και καθιστάμενους πλήρως 
ανίκανους για εργασία από βίαιο συμβάν καθώς 
και στους φονευθέντες, παρέχεται μέρισμα που 
αντιστοιχεί στον καταληκτικό βαθμό στον οποίο 
θα εξελισσόταν μισθολογικά ή βαθμολογικά ο 
παθών με πλήρη συντάξιμη υπηρεσία (35 χρόνια 
υπηρεσίας) (Ν.1977/91 αρθ.3 παρ.2).
Στους καθιστάμενους ανίκανους για την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους εξ’  αιτίας ή εξ’ 
αφορμής τρομοκρατικής πράξης, που έγινε σε 
βάρος τους λόγω της ιδιότητάς τους, παρέχεται 
ανεξάρτητα από το βαθμό και τα έτη υπηρεσίας 
τους, μέρισμα που αντιστοιχεί στον καταληκτικό 
βαθμό μέχρι τον οποίο θα εξελίσσονταν ως εν 
ενεργεία βάσει των διατάξεων που ίσχυαν κατά 
το χρόνο του παθήματος με πλήρη συντάξιμη 
υπηρεσία  (35 έτη υπηρεσίας) .
Αν από τρομοκρατική πράξη επήλθε ο θάνατος 
του μετόχου, η χήρα του φονευθέντος καθώς και 
τα τέκνα του, δικαιούνται μερίσματος ίσου με 
αυτό που θα καταβάλλονταν στο φονευθέντα, 
αν είχε καταστεί από την τρομοκρατική 
πράξη τελείως ανίκανος για την εκτέλεση των 
καθηκόντων του ή της εργασίας του ή για την 
άσκηση του επαγγέλματός του. (Ν.1897/90, 
αρθρ.1 παρ 1, 2 & αρθρ.2 παρ. 1).

Υπολογισμός Μερίσματος
Για τους ασφαλισμένους μέχρι 31-12-1992 το 
μέρισμα υπολογίζεται ως ακολούθως:
Μερίδια μισθολογικού βαθμού Χ έτη ασφάλισης 
Χ τιμή μεριδίου (0,100701).

Μερίδια Βαθμών

Α΄/Γ.Ε.ΕΘ.Α.   66  ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔ/ΝΤΗ      50
2/3 Α΄/Γ.Ε.ΕΘ.Α.  65  2/3 ΑΣΤΥΝ. ΥΠΟΔ/ΝΤΟΥ 49,33
ΑΡΧΗΓΟΥ   63  ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ  Α΄  48
ΓΕΝ. ΕΠΙΘ. ΣΤΡΑΤΟΥ  60  2/3 ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Α΄      46,66
2/3  ΓΕΝ. ΕΠΙΘ.  ΣΤΡ.  59,33  ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ  Β΄  44
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ  58  2/3 ΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Β΄      43,33
2/3 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ  57,33  ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ . Α΄      42
1/3  ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ  56,66  2/3 ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Α΄ 41,33
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ  56  ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ  Β΄      40
2/3 ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΥ  55,33  2/3 ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ Β΄ 39,33
ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ   54  ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ      38
2/3 ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ  53,33  2/3 ΑΝΘΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΥ 36,66
1/3 ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ  52,66  ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ       34
ΑΣΤΥΝ. ΔIEΥΘΥΝΤΗ  52  2/3 ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ      33,33
2/3 ΑΣΤΥΝ. Δ/ΝΤΟΥ  51,33  ΥΠΑΡΧΙΦΥΛΑΚΑ  32
1/2 ΑΣΤΥΝ.  Δ/ΝΤΟΥ  51  ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΑ       30
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Παράδειγμα Υπολογισμού Μερίσματος 
Μισθολογικός βαθμός: ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
Έτη ασφάλισης: 30
Τιμή μεριδίου που ισχύει σήμερα: 0,100701
Υπολογισμός μερίσματος: μερίδια μισθολογικού 
βαθμού (54) επί έτη ασφάλισης (30) = 
(1.620) σύνολο μεριδίων Χ τιμή μεριδίου 
(0,100701) = 163,14 € ακαθάριστο ποσό.
(54) Χ (30) Χ (0,100701) = 163,14 
Το παραπάνω ποσό επιβαρύνεται με 
παρακράτηση φόρου 5% μειούμενος κατά 1,5%.
Ήτοι:  163,14 Χ 5% = 8,16
8,16 Χ 1,5% = 0,12
8,16 – 0,12 = 8,04 φόρος
163,14 – 8,04 = 155,10 καθαρό ποσό.

Για τους ασφαλισμένους από 1-1-1993 και 
εντεύθεν το μέρισμα υπολογίζεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν. 2084/1992, όπως στο 
παρακάτω παράδειγμα.
Υποτιθέμενες αποδοχές πενταετίας: 54.497,57 €
Έτη ασφάλισης: 25
Μέσος όρος πενταετίας: (54.497,57) / (60 
μήνες) = 908,29  €
Υπολογισμός: (908,29) Χ (25/35) Χ 20% = 
129,76 € ακαθάριστο ποσό.
Το παραπάνω ποσό επιβαρύνεται με 
παρακράτηση φόρου 5% μειούμενος κατά 1,5%.
Ήτοι:  129,76 Χ 5% = 6,49
6,49 Χ 1,5% = 0,10
6,49 – 0,10 = 6,39 φόρος
129,76 – 6,39 = 123,37 €  καθαρό ποσό.

Μεταβίβαση Μερίσματος στην οικογένεια 
αποβιώσαντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου 
του Τομέα
Σε περίπτωση θανάτου μεριδιούχου και μετόχου 
με πάνω από δέκα έτη ασφάλισης δικαιούνται 
μερίσματος τα μέλη της οικογενείας. Το μέρισμα 
για την τελευταία περίπτωση είναι ίσο με τα 
έτη πραγματικής ασφάλισης στο Ταμείο ή ίσο 
με τα έτη συνταξιοδότησης από το Δημόσιο, 
εφόσον αναγνωρισθεί ο υπολειπόμενος χρόνος 
ασφάλισης.
Σε περίπτωση θανάτου μετόχου που έχει λιγότερα 
από δέκα (10) έτη ασφάλισης στο Ταμείο και ο  
θάνατος δεν προήλθε εξαιτίας της υπηρεσίας 
δικαιούνται μερίσματος τα μέλη της οικογενείας 
του, εφόσον συνταξιοδοτούνται για την ίδια 
αιτία από το Δημόσιο, που αντιστοιχεί σε 10 έτη 

ασφάλισης ή στα έτη συνταξιοδότησης από το 
Δημόσιο αφού αναγνωρισθεί ο υπολειπόμενος 
για κάθε περίπτωση χρόνος ασφάλισης.
Σε περίπτωση θανάτου μετόχου, ανεξάρτητα 
από το χρόνο ασφάλισης στο Ταμείο εφόσον ο 
θάνατος προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα 
εξαιτίας της υπηρεσίας δικαιούνται μερίσματος, 
τα μέλη της οικογενείας του εφόσον τύχουν 
συντάξεως για την ίδια αιτία από το Δημόσιο, 
το ποσό του οποίου αντιστοιχεί σε τριάντα (35) 
έτη ασφάλισης. 
Ως μέλη οικογενείας θεωρούνται:
α) ο εναπομένων σύζυγος. 
β) Τα νόμιμα νoμιμοπoιηθέντα αναγνωρισμένα 
και υιοθετημένα άγαμα παιδιά, μέχρι του 18ου  
έτους της ηλικίας τους. Το όριο αυτό της ηλικίας 
παρατείνεται μέχρι του 24ου έτους εφόσον 
συνεχίζουν τις σπουδές τους σε Ανώτερα ή 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή σε Σχολές 
Γενικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
γ) Τα νόμιμα, νομιμοποιημένα, αναγνωρισμένα, 
υιοθετημένα ενήλικα παιδιά που είναι ανίκανα 
για κάθε εργασία, που η ανικανότητα αυτή 
βεβαιώνεται με γνωμάτευση της ΑΣΥΕ.
Για τον υπολογισμό της ηλικίας ως ημέρα 
γέννησης θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους 
γέννησης.
δ) Οι άποροι και ανίκανοι για εργασία γονείς 
εφόσον δεν υπάρχουν χήρος, χήρα ή παιδιά.
Τα ανωτέρω μέλη οικογενείας του θανόντος 
μετόχου ή μεριδιούχου δικαιούνται τα ¾ ή του 
75% των μεριδίων αυτού (γινόμενο μεριδίων 
βαθμού και χρόνου) ανεξάρτητα του αριθμού 
των δικαιούχων μελών αυτού.
Κατά τον υπολογισμό του ποσοστού αυτού 
κλάσμα μεριδίου λογίζεται σαν ολόκληρο 
μερίδιο.
Τα μερίσματα που αντιστοιχούν στα μερίδια 
αυτά ανήκουν κατά ίσα μέρη σε όλα τα δικαιούχα 
πρόσωπα χωρίς όμως το Ταμείο να υποχρεούται 
στην καταβολή χωριστά του ποσού αυτού στα 
πρόσωπα αυτά.
Το ποσό του μερίσματος καταβάλλεται 
ολόκληρο στα παρακάτω κατά σειρά δικαιούχα 
μέλη δηλ. στον χήρο σύζυγο και ελλείψει 
αυτού στο ενήλικο και μεγαλύτερο στην ηλικία 
δικαιούχο παιδί ή ελλείψει και αυτού στον 
ασκούντα νόμιμα την γονική μέριμνα ή τον 
νόμιμο Επίτροπο ή κηδεμόνα των ανηλίκων.
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AΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΣΤΑ ΣΩΜΑΤΑ ΣΦΑΛΕΙΑΣ 
(Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.)
Ημερομηνία συνεδρίασης 5 
Ιουνίου 2013
ΘΕΜΑ: «Απαιτούμενος χρόνος 
θεμελίωσης συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος στους Τομείς 
Επικουρικής Ασφάλισης του 
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. (Τ.Ε.Α.Ε.Χ.-
Τ. Ε . Α . Υ. Α . Π . -Τ. Ε . Α . Υ. Π . Σ . ) , 
αναγνώριση συντάξιμου χρόνου 
στο Δημόσιο για θεμελίωση 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος, 
τρόπος εξαγοράς πλασματικού 
χρόνου και καθορισμός 
χρόνου έναρξης καταβολής 
της επικουρικής σύνταξης (εξ 
αναβολής)».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Το Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., κατά 
πλειοψηφία και με ψήφους έξι 
(6) έναντι δύο (2) αποφασίζει:
1. Ο χρόνος ασφάλισης 
στους Επικουρικούς Τομείς 
Τ. Ε . Α . Ε . Χ . -Τ. Ε . Α . Υ. Α . . Π . -
Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., 
που απαιτείται για τη 

θεμελίωση συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος των μετόχων τους, 
που εξήλθαν ή θα εξέλθουν 
της Ελληνικής Αστυνομίας και 
του Πυροσβεστικού Σώματος, 
ανέρχεται για το έτος 2011 στα 
26 έτη πραγματικής συντάξιμης 
υπηρεσίας, για το έτος 2012 
στα 27 ½ έτη πραγματικής 
συντάξιμης υπηρεσίας, για 
το έτος 2013 στα 29 έτη 
πραγματικής συντάξιμης 
υπηρεσίας και για το έτος 2014 
στα 30 ½ έτη πραγματικής 
συντάξιμης υπηρεσίας. 
2. Ο χρόνος της 
πραγματικής συντάξιμης 
υπηρεσίας για τη θεμελίωση 
του συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος και ταυτόχρονη 
λήψη επικουρικής σύνταξης, να 
υπολογίζεται ως το άθροισμα 
του πραγματικού χρόνου που 
είναι ασφαλισμένος ο κάθε 
μέτοχος στον αντίστοιχο 
επικουρικό Τομέα του Ταμείου 
(καταβάλλοντας εισφορές) και 
του χρόνου που αναγνωρίζει 
με εξαγορά, όπως δύναται και 
συγκεκριμένα: τη στρατιωτική 
θητεία, τη σχολή, τον ελάχιστο 
χρόνο σπουδών για την 
απόκτηση ενός πτυχίου 
Ανώτατου Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος της ημεδαπής ή της 
αλλοδαπής, τη μάχιμη 5ετία και 
κάθε άλλη προϋπηρεσία που 
συμπίπτει με συντάξιμο χρόνο 
στο Δημόσιο ή το φορέα κύριας 
ασφάλισης, κατά τα οριζόμενα 
στις διατάξεις του άρθρου 20 
παρ. 3 και 4 του Ν.3232/2004 
(καταβολή εισφοράς 6% επί 
των συντάξιμων αποδοχών, 
όπως αυτές ισχύουν κατά το 
χρόνο υποβολής της αίτησης 
αναγνώρισης).
3. Η έναρξη καταβολής 
της Επικουρικής σύνταξης σε 
περίπτωση εξαγοράς χρόνου για 
τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος, από τ. μετόχους 
του Ταμείου, οι οποίοι έχουν 
ήδη λάβει την κύρια σύνταξή 
τους και κατόπιν υπέβαλαν 
αίτηση και η υπόθεσή τους ήδη 
εκκρεμεί στους Επικουρικούς 
Τομείς Τ.Ε.Α.Ε.Χ.-Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.-
Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ. ή θα υποβάλουν 
αίτηση αναγνώρισης χρόνου, να 
είναι η ημερομηνία έναρξης 
χορήγησης της κύριας 
σύνταξης εφόσον εξοφλήσουν 
εφάπαξ το συνολικό ποσό που 
απαιτείται για την εξαγορά 
του αναγνωρισθέντα 
χρόνου, εντός τριών (3) 
μηνών από την κοινοποίηση 
της έγγραφης ενημέρωσής 
τους. Σε περίπτωση που ο τ. 
μέτοχος δεν ανταποκριθεί εντός 
του χρονικού διαστήματος 
των τριών (3) μηνών στην 
εξόφληση της οφειλής εξαγοράς 
του χρόνου ασφάλισης, η 
χορήγηση της επικουρικής 
σύνταξης θα γίνεται από 
την ημεροχρονολογία της 
ολοσχερούς εξόφλησης του 
οφειλόμενου ποσού.

Aποφασίσθηκαν τα κριτήρια για την απονομή μερίσματος 
από το ΤΕΑΠΑΣΑ TEAΕΧ για όσους βγήκαν στην σύνταξη από 
το 2011 και μετά
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4. Για όσους δεν έχουν συμπληρώσει 
την πραγματική συντάξιμη υπηρεσία που 
απαιτείται για τη θεμελίωση και λήψη της 
επικουρικής σύνταξης και δεν επιθυμούν να 
αναγνωρίσουν συντάξιμο χρόνο με εξαγορά, η 
επικουρική τους σύνταξη που δικαιούνται και 
αναλογεί στον χρόνο πραγματικής ασφάλισης 
στους Επικουρικούς Τομείς του Ταμείου, θα 
καταβληθεί με τη συμπλήρωση του 65ου έτους 
της ηλικίας τους για όσους αποχώρησαν το 2011 
και 2012 και στο 67ο έτος της ηλικίας τους για 
όσους αποχώρησαν ή θα αποχωρήσουν από το 
2013 και μετά.
5. Την έγγραφη ενημέρωση του Αρχηγείου 
Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού 
Σώματος, για το περιεχόμενο των εγγράφων 
του Υπουργείου Εργασίας, κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, προκειμένου να 
εκδώσουν σχετικές διαταγές για τη δυνατότητα 
και τις προϋποθέσεις που παρέχονται για 
την αναγνώριση της μάχιμης 5ετίας για τους 
υπηρετούντες αλλά και όσους αποχωρούν από 

την ενεργό υπηρεσία, στους Τομείς Επικουρικής 
Ασφάλισης του Ταμείου (Τ.Ε.Α.Ε.Χ.-Τ.Ε.Α.Υ.Α.Π.-
Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.).
6. Την ανάρτηση της παρούσας Απόφασης 
στο διαδίκτυο («Πρόγραμμα Διαύγεια»).

Εξουσιοδοτεί τον προϊστάμενο της Δ/νσης 
Ασφάλισης – Παροχών του Ταμείου, για την 
υλοποίηση της παρούσας Απόφασης.

Το παρόν Πρακτικό επικυρώνεται αυθημερόν
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος – ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ Νικόλαος
Ο Γραμματέας – ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ Αθανάσιος Α/Α 
Ο Εισηγητής – ΤΣΑΛΟΚΩΣΤΑΣ Ευάγγελος
Η Κυβερν. Επίτροπος – ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ Δήμητρα 
Τα Μέλη: ΒΑΣΑΛΑΚΗΣ Νικόλαος, ΣΑΚΚΑΛΗΣ 
Νικόλαος, ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ Αντώνιος, 
ΜΑΛΑΚΑΤΑΣ Ευάγγελος, ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Ιωάννης, 
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος, ΚΑΡΙΣΑΚΛΗ 
Παναγιώτα.

Ένας νέος ρώτησε μια κοπέλα, στην βιβλιοθήκη: "Σε πειράζει να κάθομαι δίπλα σου";
Το κορίτσι απάντησε με δυνατή φωνή: "ΔΕΝ ΘΕΛΩ να περάσω τη νύχτα ΜΕ ΕΣΕΝΑΑΑ.! ".
Όλοι όσοι ήταν στην βιβλιοθήκη, άρχισαν να κοιτάζουν τον τύπο, που ήταν σε δύσκολη 

θέση. Μετά από λίγα λεπτά, η κοπέλα πήγε αθόρυβα στο τραπέζι του νέου και του είπε: "Εγώ 
σπουδάζω ψυχολογία και ξέρω ένας άντρας τι σκέφτεται, υποθέτω ότι αισθάνθηκες άσχημα, έτσι 
δεν είναι;"    Ο τύπος απάντησε με δυνατή φωνή: "200 δολάρια μόνο για ένα βράδυ, μα είναι πάρα 
πολλά!"   και ... όλοι οι άνθρωποι στην βιβλιοθήκη κοίταζαν την κοπέλα που ήταν σε κατάσταση 
σοκ και ο τύπος ψιθύρισε στ' αυτιά της: "Έχω σπουδάσει Νομική και ξέρω πώς να κάνω κάποιον 

να αισθάνεται ένοχος".

Είναι λοιπόν αυτή η γυναίκα ενός τύπου, ο οποίος βρίσκεται διαρκώς στο νοσοκομείο με κρίσεις. 
Τη μία πέφτει σε κώμα, την άλλη γίνεται καλύτερα, κ.ο.κ. Παρόλα αυτά, αυτή είναι στο πλευρό του 
κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Σε μια στιγμή, και εκεί που καθόταν και τον κοίταζε ξαπλωμένο 

στο κρεβάτι του νοσοκομείου, αυτός ανοίγει λίγο τα μάτια του και της ψιθυρίζει με βαρύ τόνο:
"Ξέρεις κάτι; Ήσουν πάντα στο πλευρό μου σε όλες μου τις δύσκολες στιγμές.... Όταν απολύθηκα 

από τη δουλειά μου, ήσουν εκεί να με παρηγορήσεις, όταν η επιχείρησή μου απέτυχε, ήσουν εκεί να 
με υποστηρίξεις, όταν με πυροβόλησαν στο δάσος, ήσουν εκεί, όταν χάσαμε το σπίτι, ήσουν πάντα 

μαζί μου... Τώρα που η υγεία μου κλονίστηκε, είσαι συνεχώς στο πλευρό μου.. Λοιπόν 
ξέρεις κάτι;   "Τι αγάπη μου;"  τον ρωτάει εμφανώς συγκινημένη η γυναίκα του.

"Τελικά είσαι και πολύ γρουσούζα!!"

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Συνάδελφοι, για να είστε πάντα σωστά ενημερωμένοι για όλα όσα μας αφορούν, 
να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας  www.apostratoithessalonikis.gr 

ΑΝΕΚΔΟΤΑ:
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ΘΕΜΑ: Είσπραξη ειδικής εισφοράς 1% υπέρ 
ΤΠΔΥ

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 
4002/2011 προβλέπεται ότι η οριζόμενη από την 
παρ. 2β του άρθρου 38 του Ν. 3986/2011 ειδική 
εισφορά 1% υπέρ του ΤΠΔΥ έχει εφαρμογή 
από 1-1-2011. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται 
σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των 
τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών 
και αποζημιώσεων (π.χ. βασικοί μισθοί, πάσης 
φύσεως επιδόματα, συμπεριλαμβανομένου 
και το επιδόματος αλλοδαπής, αμοιβές και 
αποζημιώσεις, τρίμηνες αποδοχές, υπερωρίες, 
αποζημιώσεις λόγω συμμετοχής σε συλλογικά 
όργανα, έξοδα κίνησης παγίως καταβαλλόμενα 
κ.λ.π.) όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του 
Ταμείου.
Κατά συνέπεια θα πρέπει να γίνει αναδρομική 
παρακράτηση 1% ειδικής εισφοράς υπέρ 
ΤΠΔΥ για τα χρονικά διαστήματα κατά 
τα οποία οι υπάλληλοι μέσα στο 2011 
ελάμβαναν αποδοχές πάσης φύσεως 
(συμπεριλαμβανομένων και των τρίμηνων 
αποδοχών).
Σύμφωνα με την αριθ. πρωτ: 
Φ80020/22262/672/21-9-2011 εγκύκλιο 
του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής 
Ασφάλισης διευκρινίζεται ότι προκειμένου να 
εισπραχθεί η εισφορά αυτή από τους εξελθόντες 
από την υπηρεσία υπαλλήλους θα πρέπει οι 
εκκαθαριστές όλων των φορέων των οποίων 
το προσωπικό υπάγεται στην ασφάλιση των 
Τομέων του ΤΠΔΥ να προβούν στον υπολογισμό 

της εισφοράς που αναλογεί στις αποδοχές όλων 
των υπαλλήλων τους που έχουν αποχωρήσει 
μετά την 1-1-2011 και να τους ενημερώσουν 
να καταθέσουν –αποδώσουν τα ποσά της 
εκκαθάρισης στους τραπεζικούς λογαριασμούς 
των Τομέων του ΤΠΔΥ που ασφαλίζονται.
Οι εκκαθαριστές θα πρέπει να επισημάνουν 
στους πρώην υπαλλήλους τους ότι το 
αντίγραφο του διπλότυπου κατάθεσης του 
ποσού της τράπεζας, θα πρέπει να διαβιβαστεί 
στο ΤΠΔΥ, το οποίο θα αποτελεί απαραίτητο 
δικαιολογητικό για τη λήψη του εφάπαξ 
βοηθήματος.
Κατόπιν αυτών και δοθέντος ότι η οριζόμενη 
από την παρ. 2β του άρθρου 38 του Ν. 
3986/2011 ειδική εισφορά 1% υπέρ του ΤΠΔΥ 
έχει αναδρομική εφαρμογή από 1-1-2011 
παρακαλούμε για την άμεση και πιστή εφαρμογή 
της.
Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι εφάπαξ 
βοηθήματος, μπορούν να αποστείλουν τα 
δικαιολογητικά με επιστολή στο Τ.Π.Δ.Υ. στη 
διεύθυνση: Σταδίου 31, Τ.Κ. 10559 Αθήνα ή 
να προσέρχονται οι ίδιοι καθημερινά στον 
7ο όροφο από τις 08.00 έως τις 14.00 και να 
τα καταθέτουν στο τμήμα πρωτοκόλλου του 
Ταμείου.
Επισημαίνεται ότι μαζί με το αντίγραφο 
του διπλότυπου κατάθεσης θα πρέπει να 
επισυνάπτεται και σχετική βεβαίωση της 
εκάστοτε υπηρεσίας.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ – ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ

ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Α΄ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΠΑΞ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ
Πληρ. ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Ε.  τηλ.210-3270509
Αθήνα 04-06-2013    Αριθ. πρωτ.: Δ.Υ.

ΑΝΕΚΔΟΤΟ:

www.apostratoithessalonikis.gr

Ένας τύπος σε ένα ταξί θέλει να πει κάτι στον ταξιτζή. Όπως είναι από πίσω του λοιπόν, κάνει λίγο 
μπροστά και τον χτυπάει ευγενικά στον ώμο με τα δάχτυλα . Ο ταξιτζής τρελαίνεται ! Χάνει τον 

έλεγχο του αυτοκινήτου, πέφτει πάνω σε ένα σκουπιδοτενεκέ, ανεβαίνει στο πεζοδρόμιο, περνάει 
ξυστά από μία γριούλα, και σταματάει λίγα εκατοστά μπροστά από μία βιτρίνα σε ένα μαγαζί. 

Γυρίζει στον πελάτη έξαλλος και του λέει: "Είσαι τρελός; Κόντεψα να πάθω καρδιακή προσβολή!" 
"Μα κύριε, απλά σας ακούμπησα λίγο στον ώμο για να σας μιλήσω!"

"Ναι, ξέρετε, δίκιο έχετε, αλλά είναι η πρώτη μέρα που δουλεύω ταξιτζής. Τα τελευταία 
εικοσιπέντε χρόνια οδηγούσα νεκροφόρα!"
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HMEΡΑ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
Στις 30/06/2013 και ώρα 10:00, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στην Θεσσαλονίκη, 
τελέστηκε δοξολογία και δέηση υπέρ των Αποστράτων Αστυνομικών. 

Από τον Αστυνόμο Α΄ κ. Παρασκευά Αντώνιο, διαβάστηκε η ημερήσια διαταγή του κ. Αρχηγού Ελληνικής 
Αστυνομίας, ενώ στην συνέχεια απήυθυναν χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών 
εν αποστρατεία Νομού Θεσσαλονίκης κ. Αναστασιάδης Γεώργιος και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου 
Αποστράτων Αξιωματικών Αστυνομίας Νομού Θεσσαλονίκης κ. Αντωνίου Παύλος. Παρέστησαν ο 
Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδας Αντιστράτηγος Τσακνάκης Δημήτριος, ο Γενικός 
Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. Κούκιος Τρύφων, ανώτεροι και ανώτατοι 
αξιωματικοί εκπρόσωποι Συνδικαλιστικών Σωματείων, αντιπροσωπείες συναδέλφων από όλες τις 
Διευθύνσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, πολιτικοί υπάλληλοι και πλήθος 
απόστρατων συναδέλφων μας.

   Α/Α ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Αντώνιος            ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος                   ΑΝΤΩΝΙΟΥ Παύλος

Την Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, εκπροσώπησαν οι: ο Πρόεδρος της I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης 
κ. Βασιλάκης Ηλίας, ο Γ. Γραμματέας της I.P.A. Νομού Θεσσαλονίκης και Ταμίας του Ελληνικού Εθνικού 
Τμήματος I.P.A. και Γ. Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης κ. Γιαννακόπουλος 
Βασίλειος, ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. Μπουραζάνας Δημήτριος

- Συγχαρητήρια  ανήκουν  στους υπευθύνους του Γραφείου Δημοσίων σχέσεων της Γεν. Αστυν.                
Δ/νσης Θεσσαλονίκης, για τη όλη οργάνωση της εκδηλώσεως, η οποία - όπως πάντα - ήταν άψογη και 
εντυπωσιακή.

20
(συνέχεια στην επόμενη) 



από αριστερά:  Υποστράτηγος ΚΟΥΚΙΟΣ Τρύφων - Γενικός Αστυνομικός Δ/ντής Θεσσαλονίκης
                             ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος - Πρόεδρος ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                            Αντιστράτηγος ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ Δημήτριος - Γενικός Επιθεωρητής ΕΛ.ΑΣ. Βόρειας Ελλάδος

Κάποτε ο Διογένης φώναζε: «Ελάτε εδώ άνθρωποι!». Και όταν μαζεύτηκαν πολλοί, 
τους κυνήγησε με το μπαστούνι του λέγοντας: «Ανθρώπους κάλεσα, όχι καθάρματα!».

ΑΡΧΑΙΩΝ ΑΝΕΚΔΟΤΑ:
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ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 006 / 2013                                               Θεσσαλονίκη 25 Ioυλίου 2013 
                                                                            
                                                                                               Π Ρ Ο Σ 
                                                                      Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας
                                                                                        ( κ. Αρχηγό )
                                                                                       
  ΘΕΜΑ: «Εορτασμός ημέρας τιμής Αποστράτων της Ελληνικής ».
  ΣΧΕΤ: α) Π.Δ. 396 ΑΠΟ 9/12/2002 (ΦΕΚ Α΄ 314/13-12-02)
            β) Άρθρο 15 του Ν. 3387/12-9-05 (ΦΕΚ Α΄ 224/12-9-05)
            γ) Υπ΄αριθ. 9006/31/18-α από 22/5/2013 Απόφαση κ. Αρχηγού ΕΛ.ΑΣ.
            δ) Υπ΄αριθ. 72473/13/863301 από 10-06-2013 έγγραφο Αρχηγείου ΕΛ.ΑΣ.  

Κύριε Αρχηγέ.
Σύμφωνα με τις ανωτέρω (γ) και (δ) σχετικές, εορτάσθηκε και φέτος η ημέρα προς τιμή των 
Αποστράτων Αστυνομικών και η Ένωσή μας, σας ευχαριστεί θερμά για τις εκδηλώσεις που έλαβαν 
χώρα πανελλαδικά με μέριμνά σας, στις 30-06-2013.
Στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, η Ένωσή μας συμμετείχε με σύσσωμο το Προεδρείο της και πλήθος 
μελών μας.
Κύριε Αρχηγέ. Η Ενωσή μας, μετά από πιεστικές παραινέσεις και πολλών μελών μας, σας απευθύνει τις 
ακόλουθες εκκλήσεις και παρακαλούμε όπως έχουμε τις αποφάσεις σας επί αυτών:
1)  Η ορισθείσα ημέρα τιμής των Αποστράτων, να είναι το αργότερο έως τέλος μηνός Μαϊου 
εκάστου έτους, ώστε να έχουν την δυνατότητα να παρευρίσκονται όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη 
μας (να μην έχουν κλείσει τα σχολεία και αρχίζουν οι καλοκαιρινές διακοπές).
2)  Μετά την τέλεση της δοξολογίας, να γίνεται επιμνημόσυνη δέηση υπέρ της αναπαύσεως των 
ψυχών των κεκοιμημένων συναδέλφων μας, με κατάθεση στεφάνων (στην Θεσσαλονίκη υπάρχει 
μνημείο Αστυνομικών επί της Λ. Στρατού) και απόδοση τιμών από διμοιρία ΥΜΕΤ (όπως ίσχυε τα 
προηγούμενα χρόνια), και πρόσκληση κατάθεσης στεφάνων από τις επίσημες αρχές, την δε προκληθείσα 
δαπάνη για την Θεσσαλονίκη, αναλαμβάνει να καλύψει η Ένωσή μας.
3)  Μετά την επιμνημόσυνη δέηση, να ακολουθεί μικρή δεξίωση (στην Θεσσαλονίκη υπάρχει η 
Λέσχη Αξιωματικών Στρατού), όπως γινόταν τα προηγούμενα χρόνια, την δε προκληθείσα δαπάνη 
όσον αφορά την Θεσσαλονίκη, αναλαμβάνει να καλύψει η Ένωσή μας.
4)  Την διοργάνωση – εποπτεία των εκδηλώσεων για την Θεσσαλονίκη, να έχει όπως πάντα ο 
Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βόρειας Ελλάδος, με την συνδρομή της Γενικής Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και την κάλυψη της οικονομικής δαπάνης η Ένωσή μας.
Κύριε Αρχηγέ.
Ελπίζουμε να κάνετε δεκτά τα ανωτέρω αιτήματά μας, εφόσον δεν προκύπτει καμία δαπάνη σε βάρος 
του προϋπολογισμού του Υπουργείου μας και να εκδώσετε τις ανάλογες διαταγές.

ΓΙΑ  ΤΟ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο  Πρόεδρος                                                                         Ο Γενικός Γραμματέας   
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος                                           ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος                                       
τηλ. 6975905000                                                                  τηλ. 6975905020 

ΕΝΩΣΗ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  
ΕΝ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ 
ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤΟΔ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 8634/2009              
Προμηθέως 1  Τ.Κ.54627  Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310-553538   Fax.2310-553430
Site: www.apostratoithessalonikis.gr
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Την 9-9-2013 ο Πρόεδρος της Ένωσης 
Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης κ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος και ο Α΄ Αντιπρόεδρος 
κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, επισκέφτηκαν την Δ/νση 
Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, 
όπου είχαν πολύωρη συνάντηση με τον Δ/ντή 
της Υπηρεσίας Ταξίαρχο κ. ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟ Κων/
νο και άλλους Αξιωματικούς και συναδέλφους. 
Στην συνάντηση με τον Δ/ντή της Δ.Α.Ε.Θ., 
συμμετείχαν και τα στελέχη της Συνδικαλιστικής 
Κίνησης ΣΕΑΘ κ.κ. ΔΑΓΚΛΗΣ Δημήτριος και 
ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ Ιωάννης.
Από τον Δ/ντή της Υπηρεσίας, Ταξίαρχο κ. 
ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟ Κων/νο, έγινε ενημέρωση για 
όλα τα θέματα σχετικά με την Υπηρεσία αυτή 
και το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών 
ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης, εξέφρασε την πλήρη 
συμπαράσταση στο προσωπικό της Υπηρεσίας 
αυτής.

Επιπλέον, από τον Δ/ντή της Δ.Α.Ε.Θ. Ταξίαρχο 
κ. ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟ Κων/νο, μας έγινε γνωστό ότι 
στο εστιατόριο της Υπηρεσίας αυτής, γίνονται 
δεκτά και παιδιά συναδέλφων που προέρχονται 
από άλλους νομούς της χώρας και σπουδάζουν 
στην Θεσσαλονίκη. Το κόστος σίτισης των 
παιδιών είναι 4 € ημερησίως (μεσημέρι-βράδυ), 
ενώ επίσης όλα τα παιδιά αυτά θα έχουν 
πρόσβαση και στο κυλικείο της Υπηρεσίας, αλλά 
και στο πρατήριο αυτής. Η Δ/νση Αστυνομικών 
Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης έχει έδρα στην οδό 
Κατσιμίδη 8, πολύ κοντά στα Πανεπιστήμια 
Θεσσαλονίκης.
Όσοι συνάδελφοι από άλλους νομούς 
ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες 
μπορούν να επικοινωνούν με τον αρμόδιο 
συνάδελφο της Δ.Α.Ε.Θ. κ. ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑ 
Ιωάννη στα τηλέφωνα 2310-886814 και στο 
κινητό 6977880027.

Aπό αριστερά: ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ Ιωάννης - ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας - ΤΖΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Κων/νος - 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος - ΔΑΓΚΛΗΣ Δημήτριος

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

www.apostratoithessalonikis.gr
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Η      θεωρητική ανάλυση του 
εθνικισμού ως ιδεολογίας 

– σύμφωνα με συγκεκριμένη 
άποψη – πρέπει να στοχεύει και 
να ασχολείται με τη δόμηση και 
τα ηθικά του προτάγματα, σε 
σχέση και με τα κοινωνικά και 
ψυχολογικά ελλείμματα των 
νεωτερικών κοινωνιών, τους 
όρους γένεσης και διάδοσής του, 
τα συστατικά αλλά αναλυτικά 
διακριτέα στοιχεία του, τη σχέση 
του με τη δημοκρατική πολιτική 
κουλτούρα, τη σύζευξή του με 
την αναπτυξιακή δυναμική, το 
νεωτερικό ή μη χαρακτήρα του.
Πέραν όμως από τις θεωρητικές 
νεωτερικές αναλύσεις υπάρχουν 
και κάποιες αναλύσεις υπάρχουν 
και κάποιες αντιλήψεις 
παγιωμένες στη συνείδηση 
και στο μυαλό της ευρύτερης 
κοινωνίας – του λαού – που δεν 
έχουν να κάνουν με τη γνώμη 
των «ειδικών». Για παράδειγμα 
ο ελληνικός λαός με την εμμονή 
του στο ζήτημα της ονομασίας 
του κράτους των Σκοπίων (FY-
ROM) σε καμιά περίπτωση 
δεν θεωρεί πως η στάση του 
αυτή απορρέει από εθνικιστικά 
κίνητρα περιβεβλημένα 
σοβινιστικό μανδύα. Αυτό είναι 
που δεν μπόρεσαν ακόμα να 
κατανοήσουν οι ευρωπαίοι

Οι βιαστές της 
ιστορίας κάποτε 

θα τιμωρηθούν με  
αυτομαστίγωση.

Άρθρο του Ηλία Κ. Μάρκου

και   υπερατλαντικοί  φίλοι   
και και μόνο στα δικά τους 
συμφέροντα – κατά τρόπο κυνικό 
– παραβλέπουν ή καμώνονται 
πως δεν καταλαβαίνουν ότι 
οι εθνικιστικές - φυλετικές 
εξάρσεις στον πλανήτη είναι 
πρόκληση γι αυτούς. Πρόκληση 
στο πολιτικο - εθνολογικό 
υπόστρωμα των ενεργειών 
τους σε πολλές ανά την υφήλιο 
περιοχές και εμπόλεμες ζώνες.
Αλλά ας επικεντρωθούμε στη 
δική μας εδώ περιοχή της 
Ν.Α Ευρώπης, τα Βαλκάνια. 
Δεν είναι δυνατόν να 
ταυτίζεται ο εθνικισμός των 
Αλβανών, που απροκάλυπτα 
πρεσβεύει ως μελλοντική 
επιδίωξη την ανασύσταση 
της Μεγάλης Αλβανίας, με 
τον δήθεν εθνικισμό των 
Ελλήνων που «παρεμποδίζει» 
την αυτοδιάθεση του 
γειτονικού λαού της Π.Γ.Δ.Μ. 
Είναι μέγα λάθος και εκτός 
από την εξυπηρέτηση 
ιδιοτελών σκοπιμοτήτων, 
μόνον ανιστόρητοι και 
αγεωγράφητοι είναι δυνατόν 
να προβαίνουν σε τέτοιες 
απλουστευτικές ταυτίσεις. 
Οι Έλληνες, χρόνια τώρα 
κατά την ενάσκηση της 
εξωτερικής τους πολιτικής, 
πολλές φορές δικαίως ή 
αδίκως κατηγορήθηκαν για 
υποχωρητικότητα και πέραν 
του δέοντος συμβιβασμούς, 
ουδέποτε όμως για 
ιμπεριαλιστικές συμπεριφορές. 
Για το νεοδημιούργητο κράτος 
των Σκοπίων (FYROM), οι 
Έλληνες πρώτοι - μέσα σε κείνη 
την καταιγιστική ανακατάταξη 
της περιοχής- υποστηρίξαμε 
την αναγκαιότητα της 
ξεχωριστής κρατικής οντότητας 
για πολλούς και διαφόρους 
λόγους και πάντα για την 
ενίσχυση της σταθερότητας 

και της ειρήνης στα Βαλκάνια.
Οι «μεγάλοι» όμως με τα 
«μικρά» φερέφωνά τους 
επεξεργαζόμενοι διάφορα 
επί χάρτου σχέδια για την 
εξυπηρέτηση των δικών τους 
συμφερόντων, το μόνο που 
κατάφεραν σήμερα είναι να 
έχουν οδηγήσει τα πράγματα σε 
αδιέξοδο όσο και αν επιδιώκουν 
να μην είναι ορατό αυτό σε όλους. 
Οι εθνότητες που συναποτελούν 
το γειτονικό κράτος όσο 
περνούν τα χρόνια και οι 
εκκρεμότητες παραμένουν, 
όλο και περισσότερο 
αποστασιοποιούνται από 
την ιδέα του ενιαίου  και 
αυτόνομου κράτους. Κι ενώ οι 
γηγενείς κάτοικοι αρχίζουν και 
καταλαβαίνουν τι πρόκειται 
να συμβεί αν συνεχιστεί επί 
μακρόν η εμμονή της Ηγεσίας 
τους σε ανιστόρητες θέσεις 
όσον αφορά το όνομα, οι 
δήθεν μεσολαβητές αφήνουν 
το χρόνο να βρει τη λύση. 
Σήμερα δε όλο και περισσότερο 
πληθαίνουν οι απαισιόδοξες 
προβλέψεις. Ανοικτά πλέον 
ομιλούν κάποιοι πως η ιστορία 
επιφυλάσσει για το γειτονικό 
μας κράτος, τη μοιραία τύχη 
των κονιορτοποιημένων 
λοιπών πολυεθνικών 
κρατών της πρώην ενιαίας 
Γιουγκοσλαβίας και της Ε.Σ.Σ.Δ. 
Όταν βιάζονται οι δημοκρατικές 
ιδέες του εθνικισμού και η 
ιστορία, οι βιαστές κάποτε θα 
τιμωρηθούν με αυτομαστίγωση. 
Και μπορεί το έθνος ως έννοια 
να είναι ευρύτερη από το 
κράτος και τον λαό –γιατί ένας 
λαός δεν είναι απαραίτητα και 
έθνος – αλλά τα στοιχεία που 
αποτελούν την αφετηρία του 
εθνικισμού και χαρακτηρίζουν 
το ιδεολογικό τους περιεχόμενο 
παραμένουν αναλλοίωτα και 
κατά συνέπεια άξια σεβασμού.
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METOXIKO TAMEIO ΣΤΡΑΤΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ.  -     Φ.900/68/22246    -   Σ.2748        Αθήνα 22 Οκτωβρίου 2012

ΠΡΟΣ: ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Προμηθέως 1 ΤΚ 54627)

ΘΕΜΑ: Μετοχικό Ταμείο Στρατού.
ΣΧΕΤ: Υπ΄αριθ. πρωτ.: 009/2012 έγγραφό σας.

1.   Σας γνωρίζουμε, σε απάντηση της ανωτέρω σχετικής επιστολής σας τα εξής:
Α. Το Δ.Σ./Μ.Τ.Σ. ως ώφειλε εκ των ισχυουσών διατάξεων, αποφάσισε, σε συνεδρίασή του τη τιμή 
μεριδίου του μερίσματος 2012 μειωμένη κατά 25% λόγω της σημαντικής πτώσης μερίδος των εσόδων 
του από 50 εκ. € το 2010, σε 16 εκ. € το 2012. Η απόφαση αυτή εγκρίθηκε με την με αριθ. Φ.951.1/110
/865571/σ.7804/5-10-2012 απόφαση του κ. ΥΕΘΑ.
Β. Οι συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του ΝΙΜΙΤΣ λαμβάνουν την σύνταξή τους από το ΜΤΣ με ισόποση 
κατάθεση από το Υπουργείο Υγείας και ως εκ τούτου δεν βαρύνουν το ΜΤΣ.
Γ. Οι συνταξιοδοτούμενοι πρώην υπάλληλοι του ΜΤΣ ανέρχονται σε 168 με συνολική ετήσια επιβάρυνση 
2.000.000 € περίπου.
Δ. Οι μερισματούχοι αγωνιστές Εθνικής Αντίστασης ανέρχονται με τέλος του έτους 2011 σε 197 άτομα, 
η δε επιβάρυνση του ΜΤΣ για την μερισματοδότησή τους ανήλθε, για το ίδιο έτος σε 350.000 €. Το 
μέρισμα της υπόψη κατηγορίας μειώθηκε με το ίδιο ποσοστό που μειώθηκε και το μέρισμα όλων των 
μερισματούχων του Ταμείου.
Ε. Οι συνταξιούχοι πρώην πολιτικοί υπάλληλοι του ΜΤΣ και του ΝΙΜΙΤΣ έχουν υποστεί τις μειώσεις 
στις καταβαλλόμενες συντάξεις όπως αυτές προβλέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για όλους 
τους συνταξιοδοτούμενους με τις διατάξεις του δημοσίου.
2.   Παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΜΤΣ
Υπ/γος ε.α. Σωτηρόπουλος Χαράλαμπος

METOXIKO TAMEIO ΣΤΡΑΤΟΥ

Στις 4 Οκτωβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή, θα κατατεθεί το μέρισμα Σεπτεμβρίου του ΜΤΣ. Το μέρισμα 
που θα πάρουμε αρχές Οκτωβρίου και αρχές Νοεμβρίου θα είναι το ίδιο με αυτό που μας κατατέθηκε 
αρχές Σεπτεμβρίου 2013. Από το μέρισμα του Νοεμβρίου (που θα καταβληθεί 5 Δεκεμβρίου), αυτό 
θα είναι μειωμένο κατά 9% και θα αφαιρεθεί το ποσό του Α' εξαμήνου λόγω αναδρομικότητας της 
μείωσης 9% του μερίσματος ΜΤΣ. Σύνολο δηλαδή - 63%  και από το μέρισμα του Iανουαρίου 2014 
(που θα καταβληθεί 20 έως 29 Δεκεμβρίου), θα αφαιρεθεί το 9% καθώς και το 9% των μηνών Ιουλίου, 
Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου 2013. Σύνολο δηλαδή – 54%. Το επόμενο μέρισμα θα 
καταβληθεί στις 05-02-2014.

Εντελώς επιγραμματικά με την 
ευκαιρία θα αναφερθούμε : Στην 
αφοσίωση της διαφυλάξεως της 
ελευθερίας του εθνικού κράτους, 
στην πίστη ότι οι στόχοι της 
κοινωνικής, οικονομικής 
και πολιτιστικής προόδου 
επιτυγχάνονται στα πλαίσια 
της ανεξαρτησίας του χώρου, 
στην πεποίθηση ότι η ιδανική 
πρόοδος είναι εξορισμού εθνικό 
φαινόμενο και τέλος στην 

αποδοχή της ιεραρχήσεως της 
οφειλομένης νομιμοφροσύνης 
προς θεσμούς και ιδέες, με 
κορυφαία τη νομιμοφροσύνη 
προς την εθνικότητα. 
Αυτά, πολύ συνοπτικά και 
παρενθετικά, για όσους 
αμφισβητούν τις προθέσεις 
των Ελλήνων απέναντι στο 
αποκαλούμενο «μακεδονικό 
ζήτημα» που άλλοι 
δημιούργησαν και για άλλους 

λόγους και σκοπούς. 
Ο σεβασμός δε στην ιστορία 
και την παράδοση οφείλει να 
είναι η μοναδική προϋπόθεση 
και το σημείο εκκίνησης για 
τη διαμόρφωση οιασδήποτε 
πολιτικής προσέγγισης 
γεγονότων, αλλά και 
οιασδήποτε θεωρητικής 
ανάλυσης της εθνικιστικής 
ιδεολογίας.
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ΥΜΝΟΣ  ΕΙΣ  ΤΗΝ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
 

1. Σε γνωρίζω από την κόψη Του σπαθιού την τρομερή, 
Σε γνωρίζω από την όψη Που με βία μετρά τη γη.

2. Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη Των Ελλήνων τα ιερά, 
Και σαν πρώτα ανδρειωμένη, Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά !

3. Εκεί μέσα εκατοικούσες Πικραμένη, εντροπαλή,
Κι ένα στόμα ακαρτερούσες, Έλα πάλι, να σου πη.

4. Άργειε νάλθη εκείνη η μέρα, Και ήταν όλα σιωπηλά,
Γιατί τάσκιαζε η φοβέρα Και τα πλάκωνε η σκλαβιά.

5. Δυστυχής! Παρηγορία Μόνη σου έμενε να λες
Περασμένα μεγαλεία Και διηγώντας τα να κλαις.

6. Και ακαρτέρει, και ακαρτέρει Φιλελεύθερη λαλιά,
 Ένα εκτύπαε τ’ άλλο χέρι Από την απελπισιά,

7. Κι’ έλεες: πότε, α! πότε βγάνω Το κεφάλι από τς ερμιές;
Κι αποκρίνοντο από πάνω Κλάψες, άλυσες, φωνές.

8. Τότε εσήκωνες το βλέμμα Μες στα κλάιματα θολό,
Και εις το ρούχο σου έσταζ’ αίμα, Πλήθος αίμα Ελληνικό.

9. Με τα ρούχα αιματωμένα Ξέρω ότι έβγαινες κρυφά
Να γυρεύης εις τα ξένα Άλλα χέρια δυνατά.

10. Μοναχή το δρόμο επήρες, Εξανάλθες μοναχή
Δεν είν’ εύκολες οι θύρες, Εάν η χρεία τες κουρταλή.

11. Άλλος σου έκλαψε εις τα στήθια, Αλλ’ ανάσασιν καμιά
Άλλος σου έταξε βοήθεια Και σε γέλασε φρικτά.

12. Άλλοι, οϊμέ! στη συμφορά σου Οπού εχαίροντο πολύ,
Σύρε νάβρης τα παιδιά σου, Σύρε ελέγαν οι σκληροί.

13. Φεύγει οπίσω το ποδάρι Και ολοκλήγορο πατεί
Ή την πέτρα ή το χορτάρι Που τη δόξα σου ενθυμεί.

14. Ταπεινότατη σου γέρνει Η τρισάθλια κεφαλή,
Σαν πτωχού που θυροδέρνει Κι’ είναι βάρος του η ζωή.

15. Ναι αλλά τώρα αντιπαλεύει Κάθε τέκνο σου με ορμή,
Που ακατάπαυστα γυρεύει Ή τη νίκη ή τη θανή.

16. Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη Των Ελλήνων τα ιερά,
Και σαν πρώτα ανδρειωμένη, Χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!

Η Μακεδονία είναι μία
και είναι Ελληνική.

Διονύσιος Σολωμός
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Προσκυνηματική εκδρομή στην Παναγία Σουμελά 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Η Διεθνής Ένωση Αστυνομικών Τ.Δ. Θεσσαλονίκης 
και η Ένωση Αστυνομικών ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης, 
συνδιοργάνωσαν με ιδιαίτερη επιτυχία το Σάββατο 
19-10-2013 προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Μονή 
Παναγία Σουμελά. Τους εκδρομείς που ταξίδεψαν με δύο 
λεωφορεία συνόδευαν ο Πρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης 
IPA Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, ο Πρόεδρος 
της Ένωσης Αστυνομικών Ε.Α. Νομού Θεσσαλονίκης 
κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος, ο Γεν. Γραμματέας (και 
των δύο Συλλόγων) κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ο 
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της Ένωσης Αστυνομικών 
Ε.Α. Νομού Θεσσαλονίκης κ. ΛΑΜΠΑΔΑΣ Γεώργιος και ο 
Αντιπρόεδρος της Τοπικής Διοίκησης IPA Θεσσαλονίκης κ. 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος. 
Στην Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά οι εκδρομείς 
ενημερώθηκαν από τον Διευθυντή του πανελληνίου 
προσκυνήματος Παναγία Σουμελά κ. ΔΑΛΛΑ Αντώνιο 
και επισκέφτηκαν και το μουσείο της Ιεράς Μονής όπου 
επίσης έγινε εκτενής ενημέρωση από τον κ. ΔΑΛΛΑ.
Στην συνέχεια οι εκδρομείς, μετέβησαν στην Έδεσσα, 
όπου τους ανέμεναν το προεδρείο της Τοπικής Διοίκησης 
IPA Πέλλας και όλοι μαζί γευμάτισαν σε Ταβέρνα της 
περιοχής.
Αργά το βράδυ οι εκδρομείς επέστρεψαν στην 
Θεσσαλονίκη.
Ευχαριστούμε θερμά την Τοπική Διοίκηση IPA Πέλλας 
για την σπουδαία υποδοχή και ευχάριστη διαμονή των 
εκδρομέων στην Έδεσσα. Ο Πρόεδρος κ. ΜΠΑΤΣΙΟΣ 
Ιωάννης, ο Γ. Γραμματέας κ. ΚΟΥΡΣΑΡΑΚΟΣ Βασίλειος και ο 

Υπ. Δημ. Σχέσεων κ. ΓΑΡΤΣΙΩΝΗΣ Παναγιώτης ήταν συνεχώς κοντά μας, μέχρις και της αποχώρησής 
μας από την πόλη της Έδεσσας.

Θεσσαλονίκη 19-10-2013
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Ευχαριστούμε θερμά τον Διευθυντή του πανελληνίου προσκυνήματος Παναγίας Σουμελά κ. ΔΑΛΛΑ 
Αντώνιο.
Ευχαριστούμε το τουριστικό πρακτορείο Θεσσαλονίκης Liotsis - Μεγάρων 19 Συκιές.
Ο Πρόεδρος IPA Θεσσαλονίκης              Ο Πρόεδρος ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας                                      ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος
  

Ο Πρόεδρος της ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α. ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος 
και ο Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Τ.Δ. Θεσσαλονίκης κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, 
επιδίδουν αναμνηστικά δώρα στον Διευθυντή του πανελληνίου προσκυνήματος Παναγία Σουμελά 
κ. ΔΑΛΛΑ Αντώνιο.
 

Από αριστερά: ΚΟΥΡΣΑΡΑΚΟΣ Βασίλειος - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος - ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ 
Χριστόδουλος - ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας - ΜΠΑΤΣΙΟΣ Ιωάννης - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος - ΓΑΡΤΣΙΩΝΗΣ 
Παναγιώτης

(συνέχεια από προηγούμενη) 
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Δύο διμοιρίες εκ 
των οποίων η μία 
ΥΑΤ και η άλλη 
ΥΜΕΤ από την 
Θ ε σ σ α λ ο ν ί κ η , 
εστάλησαν στις 27-
10-2013 στην πόλη 
της Κομοτηνής για 
τον ποδοσφαιρικό 
αγώνα ΠΑΕ 
ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ – 
ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Συχνό 
φαινόμενο ιδίως 
για διμοιρίες ΥΑΤ.

Η αναχώρηση 08.30 από την Θεσσαλονίκη και 
άφιξη στην Κομοτηνή στις 12.00 ενώ ο αγώνας 
άρχιζε στις 17.15΄!!!
Σύντομα έγινε πασιφανές ότι η μετακίνησή 
μας εκεί, ήταν χωρίς λόγο καθόσον υπήρχε 
υπερβολικά μεγάλος αριθμός δυνάμεων από την 
κατά τόπο Αστυνομική Δ/νση και τους όμορους 
νομούς.
Οι διμοιρίες τελικά σχόλασαν στις 23.30 ώρα της 
ιδίας ημέρας.
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, θα έπρεπε οι 
διμοιρίες να ξεκουραστούν με διανυκτέρευση 
στην Κομοτηνή, χωρίς όμως αυτό να συμβεί και 
επέστρεψαν στην Θεσσαλονίκη, με ότι κινδύνους 
αυτό συνεπάγεται. 
Την επόμενη ημέρα 09.00  η διμοιρία της ΥΜΕΤ 
ανέλαβε εκ νέου υπηρεσία, ενώ η διμοιρία 
της ΥΑΤ στις 12.00 ώρα.!!!!  Κάποιοι έγραψαν 

στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, τα 
δικαιώματα που προβλέπονται για τους 
Αστυνομικούς.
Και όμως. Όλοι οι συνάδελφοι ήταν και είναι 
πρόθυμοι να εκτελέσουν 15 και 20 συνεχόμενες 
ώρες υπηρεσία, αρκεί να υπήρχε ή να υπάρχει 
πραγματική ανάγκη και τέτοια ανάγκη στην 
συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχε.
Την  ώρα που μειώνονται δραματικά οι αποδοχές 
μας, θα περίμενε κανείς ότι η ηγεσία θα 
σεβόταν ή τουλάχιστον δεν θα διακινδύνευε με 
υπερβολικό φόρτο εργασίας την σωματική και 
ψυχική κατάσταση των αστυνομικών και των 
οικογενειών τους.
Ταυτόχρονα θα περίμεναν όλοι οι συνάδελφοι, 
μια ένθερμη υποστήριξη από το Σωματείο μας, το 
οποίο για άλλη μια φορά ΔΕΝ αντελήφθη τίποτε 
ή κάποιοι βολεμένοι σε θεσούλες και ταξιδάκια 
στην Αθήνα, δεν επιθυμούν να διεκδικήσουν ούτε 
τα αυτονόητα για τα μέλη του Σωματείου μας, 
ενώ κάποιοι ασήμαντοι και μικροί προσπαθούν 
να ιδιοποιηθούν αγωνιστικές παρατάξεις.
Ευχάριστη νότα, ήταν στην Κομοτηνή, η παρουσία 
των Προέδρων Ροδόπης κ. ΤΖΑΤΖΑΝΑ Σταυρούλας 
και Αλεξανδρούπολης κ. ΧΑΤΖΗΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ 
Κων/νου, οι οποίοι ήταν συνεχώς κοντά στα μέλη 
τους και διαμαρτυρήθηκαν έντονα στην Διοίκηση 
για τα υπερβολικά μέτρα.
Το Σωματείο Θεσσαλονίκης, άραγε με τι 
ασχολείται; !!!!!!!!!
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος - Αντιπρόσωπος 
Π.Ο.ΑΣ.Υ. – Mέλος ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ

Μπαίνει ένας τύπος σε ένα μπαρ και έχει στον ώμο του έναν γύπα!  Λέει στον μπάρμαν:
- Μια βότκα δικιά μου, μια τεκίλα για το γύπα, ένα δικό σου και κέρασε όλο το μαγαζί!

Σε 10 λεπτά του την έχουν πέσει οι τρεις καλύτερες γκόμενες! Αφήνει 200 ευρώ, παίρνει τις 
γκόμενες και φεύγει...  Το άλλο βράδυ πάλι το ίδιο σκηνικό. Ο τύπος με το γύπα στον ώμο κερνάει όλο 

το μαγαζί, του την πέφτουν οι καλύτερες γκόμενες, τις παίρνει και φεύγοντας αφήνει και 100 ευρώ 
φιλοδώρημα...  Μετά από μια βδομάδα κι αφού γινόταν κάθε βράδυ το ίδιο σκηνικό, ο μπάρμαν τον 
ρωτάει:  - Συγνώμη κύριέ μου αλλά με έχει φάει η περιέργεια. Κάθε βράδυ έρχεστε, σκορπάτε τόσα 

χρήματα, σας την πέφτουν οι καλύτερες γυναίκες και έχετε και αυτόν τον γύπα στον ώμο.   - Κοίταξε..., 
του λέει ο τύπος.  Πριν από λίγο καιρό εκεί που περπατούσα βρήκα στο δρόμο ένα λυχνάρι.  Μόλις το 
έτριψα βγήκε ένα τζίνι και μου είπε ότι θα μου πραγματοποιήσει τρεις επιθυμίες.  To πρώτο που του 
ζήτησα ήταν να μην αδειάζουν ποτέ οι τσέπες μου από λεφτά.  Το δεύτερο ήταν να μου την πέφτουν 

πάντα οι ωραιότερες γυναίκες...   - Και το τρίτο; τον ρωτάει ο μπάρμαν.   
- Το τρίτο που του ζήτησα ήταν να μου δώσει ένα μεγάλο πουλί.... Και μού έδωσε αυτόν τον μαλάκα!!!

ΑΝΤΙΣΥΝΑΔΕΛΦΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΓΕΣΙΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΑΝΕΚΔΟΤΟ:
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Από αριστερά: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χρ. – ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ Ι. – ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ Π. – ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος – 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Σάββας – ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Η. – ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Β. – ΓΟΥΛΑΣ Χ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ:
Στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών Τ.Δ. Θεσσαλονίκης www.ipathessaloniki.gr 
και στην κατηγορία  ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ μπορείτε να βρείτε σπουδαίες προσφορές όπως π.χ. 1) προσφορά 
από τα ΙΕΚ ΔΕΛΤΑ, 2) προσφορά για χειμωνιάτικες αποδράσεις στο 5 αστέρων συγκρότημα Kaimak 
Inn στο Καϊμάκτσαλαν, 3) προσφορά ασφαλειών Αυτοκινήτου και Μοτ/των από την ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΧΡΙΣΤΙΝΑ, 4) προσφορά από την εταιρία κινητής τηλεφωνίας WIND, 5) προσφορά από το Διαγνωστικό 
Κέντρο Υγείας ΠΛΑΤΩΝ, προσφορά από την Σχολή Αυτοάμυνας EFFECTIVE HAPKIDO, 6) προσφορά από 
το ξενοδοχείο PYRGOS στα Χανιά Κρήτης, 7) προσφορά από τον Ξενώνα ΠΕΖΟΥΛΑΣ και το Αρχοντικό 
ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ στην Καρδίτσα, 8) προσφορά ΚΤΕΟ, 9) προσφορά ασφαλειών Αυτοκινήτου και Μοτ/
των από την ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ, 10) προσφορά γυαλιών ηλίου και οράσεως από την αποθήκη 
οπτικών NOUS HOLDINGS, 11) προσφορά ασφαλειών Αυτ/του και Μοτ/των από την ΛΙΑΤΣΗ-ΛΙΛΕ 
ΒΑΣΩ, 12) προσφορά στο ξενοδοχείο MANDRINO Θεσσαλονίκης, 13) προσφορά από το κέντρο ξένων 
γλωσσών Ε. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ. Και πολλές ακόμη προσφορές.   

Τα γραφεία μας στην οδό Προμηθέως 1 στην 
Θεσσαλονίκη, επισκέφτηκε σήμερα 08-11-2013 
ο Βουλευτής της Ν.Δ. στην Β΄ Θεσσαλονίκης 
κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Σάββας. Τον Βουλευτή 
υποδέχτηκαν εκ μέρους της Διεθνούς Ένωσης 
Αστυνομικών Τ.Δ. Θεσσαλονίκης, ο Πρόεδρος 
κ. ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας, ο Γ. Γραμματέας κ. 
ΓΙΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος, ο Αντιπρόεδρος 
κ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος και ο 
Αντιπρόεδρος κ. ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ Ιάκωβος. 
Εκ μέρους της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Νομού 
Θεσσαλονίκης, τον υποδέχτηκαν ο Πρόεδρος κ. 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος, ο Αντιπρόεδρος κ. 
ΓΟΥΛΑΣ Χρήστος και ο Ταμίας κ. ΠΑΣΧΑΛΕΡΗΣ 
Παναγιώτης.
Έντονο το ενδιαφέρον για ενημέρωση του κ. 
Βουλευτού, για τις δραστηριότητες  και των δύο 

Ενώσεων και ακολούθησε τρίωρη συζήτηση.
Από την Διεθνή Ένωση Αστυνομικών Τ.Δ. 
Θεσσαλονίκης, ο κ. Βουλευτής ενημερώθηκε 
εκτενώς για την πλούσια δραστηριότητα της 
Ένωσης, ενώ από την Ένωση Αποστράτων έγινε 
εκτενής ενημέρωση για την δυσμενή οικονομική 
θέση στην οποία περιήλθαν οι απόστρατοι 
Αστυνομικοί, καθώς και για τα κακώς κείμενα 
στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Μάλιστα για 
το Μετοχικό Ταμείο Στρατού ο κ. Βουλευτής 
δεσμεύτηκε να υπάρξει συνεργασία με την 
Ένωση Αστυνομικών ε.α. Θεσσαλονίκης, ώστε 
να υπάρξει άμεση κοινοβουλευτική παρέμβασή 
του.
Η συνάντηση διεξήχθη και περαιώθηκε σε άριστο 
φιλικό κλίμα και με δέσμευση να επαναληφθεί 
πολύ σύντομα. 

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ Ε.Α.ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Το καλύτερο τσάι 
φυτρώνει στα ψηλά 
βουνά" λέει μια 
κινέζικη παροιμία. "Στα 

ελληνικά βουνά" προσθέτουν 
τώρα Γερμανοί επιστήμονες.
 Έρευνα: Το ελληνικό τσάι 
του βουνού καταπολεμά 
το Αλτσχάιμερ. Ολοένα 
και περισσότερες έρευνες 
επισημαίνουν τις θαυματουργές 
ιδιότητες του ελληνικού 
τσαγιού του βουνού και τη 
συμβολή του στη μάχη εναντίον 
της ασθένειας Αλτσχάιμερ, η 
οποία προκαλεί εκφυλισμό των 
εγκεφαλικών κυττάρων.
Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί 
160.000 ασθενείς της νόσου, 
ενώ παγκοσμίως ο αριθμός 
των "θυμάτων" του Αλτσχάιμερ 
ανέρχεται σε τριάντα 
εκατομμύρια. Τα μελλοντικά 

σενάρια μόνο ως 
εφιαλτικά μπορούν 
να χαρακτηριστούν 
με 110 εκατομμύρια 
ασθενείς έως το 
2050.
"Για επτά χρόνια 
πειραματιστήκαμε 
με 150 φυτά και 
βότανα από όλο 
τον κόσμο, την 
Κίνα, την Ταϋλάνδη, 

την Ινδονησία" αναφέρει 
ο Καθηγητής Νευρολογίας 
του Πανεπιστημίου του 
Μαγδεμβούργου και διευθυντής 
του περιώνυμου Ερευνητικού 
Κέντρου Νευρολογικών 
Ασθενειών, Γενς Πάνκε.
"Αναζητώντας πληροφορίες 
στο διαδίκτυο μάθαμε για 
τις ιδιότητες του ελληνικού 
τσαγιού και αποφασίσαμε να 
το προμηθευτούμε το 2010" 
λέει ο Γερμανός καθηγητής, "με 
εντυπωσιακά αποτελέσματα".
Ειδικότερα, η χορήγηση τσαγιού 
του βουνού σε ποντίκια για 25 
μέρες περιόρισε οιδήματα στον 
εγκέφαλο κατά 80% περίπου. 
Ο 38χρονος καθηγητής που 
"κουράρει" 1500 ασθενείς 
ετησίως μελέτησε τις ιδιότητες  
του τσαγιού και την επίδρασή 
του στους κατοίκους ορεινών 

περιοχών.
"Η καθημερινή κατανάλωση 
τσαγιού του βουνού για έξι 
μήνες συμβάλλει σε υποχώρηση 
των συμπτωμάτων στα επίπεδα 
που ήταν εννέα μήνες πριν 
και κατόπιν σταθεροποιεί την 
κατάσταση του ασθενούς" 
υποστηρίζει ο καθηγητής.
Μάλιστα προτείνει την 
κατανάλωση μεγάλης 
ποσότητας κρύου ή ζεστού 
τσαγιού κάθε μέρα.
Στόχος της ερευνητικής ομάδας 
είναι η παρασκευή ενός 
φαρμακευτικού σκευάσματος 
από ελληνικό τσάι του βουνού 
και συγκεκριμένα από την 
ποικιλία sideritis scardica που 
συναντάται στη Μακεδονία. 
Ωστόσο, ο καθηγητής δεν 
έκρυψε ότι έχουν ξεκινήσει την 
καλλιέργεια του τσαγιού σε 
περιοχές της Βουλγαρίας που 
συγγενεύουν κλιματολογικά και 
εδαφολογικά με τα βουνά της 
Μακεδονίας. Όπως αποκάλυψε 
η κατακόρυφη αύξηση των 
παραγγελιών από τη Γερμανία 
οδήγησε σε αύξηση της τιμής 
έως και 600% από τους Έλληνες 
παραγωγούς με αποτέλεσμα 
η προμήθειά του να γίνει 
ασύμφορη.

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΣΑΪ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ

Σοφά Λόγια:
Να είσαι καλός με τους ανθρώπους όταν ανεβαίνεις, 
γιατί θα τους ξανασυναντήσεις όταν κατεβαίνεις.
Wilson Mizner (1876-1913) Αμερικανός Θεατρικός Συγγραφέας.
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ΜΕΛΙ: Το μέλι είναι το μόνο τρόφιμο στον πλανήτη 
που δεν θα χαλάσει ή θα σαπίσει ποτέ. Μόνο θα 
ζαχαρώσει. Το μέλι στην πραγματικότητα θα είναι 
πάντα το μέλι. Ωστόσο, όταν το αφήσετε σε ένα 

ψυχρό, σκοτεινό 
μέρος για πολύ 
καιρό θα γίνει 
στερεό. Όταν 
συμβεί αυτό 
θα χαλαρώσει 
το καπάκι, 
β ρ ά ζ ο υ μ ε 
λίγο νερό, και 
καθίζουμε το 
δοχείο με το μέλι 

στο ζεστό νερό, σβήστε τη φωτιά και αφήστε το 
να υγροποιηθεί. 
Στη συνέχεια είναι τόσο καλό όσο ήταν και στην 
αρχή. Ποτέ να μην βράσει το μέλι ή να το βάζουμε 
σε φούρνο μικροκυμάτων. Αν γίνει αυτό θα 
σκοτωθούν τα ένζυμά του.
ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΛΑ: Στοίχημα ότι οι φαρμακευτικές 
εταιρείες δεν θα ήθελαν αυτές οι πληροφορίες να 
κάνουν τον γύρο του κόσμου.  Τα πραγματικά 
περιστατικά σχετικά με μέλι και κανέλα: έχει 
διαπιστωθεί ότι ένα μίγμα του μελιού και κανέλας 
θεραπεύει τις περισσότερες ασθένειες. Το μέλι 

παράγεται στις 
π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ ε ς 
χώρες του 
κόσμου. Οι 
ε π ι σ τ ή μ ο ν ε ς 
σήμερα δέχονται 
επίσης, το 
μέλι ως «Ram-
Ban» (πολύ 

αποτελεσματικό) φάρμακο για όλα τα είδη 
ασθενειών. Το μέλι μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
χωρίς παρενέργειες σε κάθε είδους ασθένειες. 
Η σημερινή επιστήμη λέει ότι ακόμα κι αν 
το μέλι είναι  γλυκό, εάν ληφθεί  στη σωστή 
δοσολογία ως φάρμακο, αυτό δεν βλάπτει τους 
διαβητικούς ασθενείς. Το World News, ένα 
περιοδικό στον Καναδά, στην έκδοσή του με 
ημερομηνία 17 Ιανουαρίου 1995 έχει δώσει τον 
ακόλουθο κατάλογο των ασθενειών που μπορεί 
να θεραπευτεί με μέλι και κανέλα, όπως έχει 

ερευνηθεί από δυτικούς επιστήμονες:

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ:  Κάντε 
μια πάστα από μέλι και κανέλα σε σκόνη, αλύψτε 
στο ψωμί και να το φάτε τακτικά για πρόγευμα. 
Μειώνει τη χοληστερόλη στις αρτηρίες και σώζει 
τον ασθενή από καρδιακή προσβολή. Επίσης, όσοι 
είχαν ήδη μια καρδιακή προσβολή, αν κάνουν 
αυτή τη διαδικασία καθημερινά, διατηρείται μίλια 
μακριά από την επόμενη καρδιακή προσβολή. 
Η τακτική χρήση της παραπάνω διαδικασίας 
ανακουφίζει από την απώλεια της αναπνοής 
και ενισχύει την καρδιά να κτυπά. Στην Αμερική 
και τον Καναδά, διάφορες ιδιωτικές κλινικές 
έχουν θεραπεύσει επιτυχώς ασθενείς και έχουν 
διαπιστώσει ότι μεγαλώνοντας, οι αρτηρίες  και 
οι φλέβες χάνουν την ευελιξία τους και φράζουν. 
Μέλι και κανέλα αναζωογονούν τις αρτηρίες και 
τις φλέβες.
ΑΘΡΙΤΙΔΑ: Οι ασθενείς μπορούν να λαμβάνουν 
καθημερινά, πρωί και βράδυ, ένα φλιτζάνι 
ζεστό νερό με δύο κουταλιές μέλι και ένα μικρό 
κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε σκόνη. Εάν 
λαμβάνεται τακτικά, ακόμη και χρόνια αρθρίτιδα 
μπορεί να θεραπευτεί. Σε μια πρόσφατη έρευνα 
που διεξήχθει στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης, 
διαπιστώθηκε ότι όταν οι γιατροί έκαναν τη 
θεραπεία στους ασθενείς με ένα μίγμα μιας 
κουταλιάς της σούπας μέλι και μισό κουταλάκι 
του γλυκού κανέλα σε σκόνη πριν από το πρωινό, 
διαπίστωσαν ότι μέσα σε μια εβδομάδα, από 
τα 200 άτομα που είχαν υποστεί επεξεργασία, 
σχεδόν 73 ασθενείς είχαν εντελώς απαλλαγεί 
από τον πόνο, και μέσα σε ένα μήνα ως επί το 
πλείστον όλοι οι ασθενείς που δεν μπορούσαν 
να περπατήσουν ή να μετακινηθούν εξαιτίας της 
αρθρίτιδας, περπάτησαν απαλαγμένοι απο τον 
πόνο.
ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΣΤΗ:  Πάρτε δύο κουταλιές 
της σούπας κανέλα σε σκόνη και ένα κουταλάκι 
του γλυκού μέλι σε ένα ποτήρι χλιαρό νερό και 
πιείτε το. Καταστρέφει τα μικρόβια  στην κύστη.
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ:  Δύο κουταλιές της σούπας μέλι 
και τρία κουταλάκια του γλυκού σκόνη κανέλας 
αναμιγνύεται σε 450ml νερό, δίνοντάς το σε έναν 
ασθενή με χοληστερίνη, βρέθηκε ότι μειώνει το 
επίπεδο της χοληστερόλης στο αίμα κατά 10% 
μέσα σε δύο ώρες.  

ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΚΑΝΕΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΟ ΓΙΑ ΟΛΑ
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Όπως αναφέρθηκε για τους αρθριτικούς ασθενείς, 
εάν ληφθεί τρεις φορές την ημέρα, η χοληστερόλη 
θεραπεύεται. Σύμφωνα με πληροφορίες που 
αναφέρθηκαν, αγνό μέλι που λαμβάνεται με 
τροφή ανακουφίζει καθημερινά τη χοληστερόλη. 
ΒΗΧΑΣ – ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ – ΙΓΜΟΡΕΙΤΙΔΑ: 
Εκείνοι που πάσχουν από συχνά ή σοβαρά                         
κρυολογήματα πρέπει να λαμβάνουν μία 
κουταλιά της σούπας χλιαρό μέλι με ¼ κουταλάκι 
κανέλα σε σκόνη την ημέρα για τρεις ημέρες. Αυτή 
η διαδικασία θα θεραπεύσει και τον πιο χρόνιο 
βήχα, το κρυολόγημα, καθώς και την ιγμορείτιδα.
ΣΤΟΜΑΧΙ: Μέλι που λαμβάνεται με σκόνη 
κανέλας θεραπεύει το πόνο στο στομάχι, αλλά και 
καθαρίζει τα έλκη του στομάχου από τη ρίζα τους. 
Σύμφωνα με τις μελέτες που έγιναν στην Ινδία 
και την Ιαπωνία, αποκαλύπτεται ότι αν το μέλι 
λαμβάνεται με λίγη κανέλα σε σκόνη, το στομάχι 
απαλλάσσεται από αέρια.
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Καθημερινή χρήση 
κανέλας σε σκόνη ενισχύει το ανοσοποιητικό 
σύστημα και προστατεύει τον οργανισμό 
από βακτήρια και ιούς. Οι επιστήμονες έχουν 
διαπιστώσει ότι το μέλι έχει διάφορες βιταμίνες 
και σίδηρο σε μεγάλες ποσότητες. 
Η συνεχής χρήση του μελιού ενισχύει τα λευκά 
αιμοσφαίρια του αίματος για την καταπολέμηση 
των βακτηριακών andviral ασθενειών.
ΟΞΥΤΗΤΑ ΚΑΙ ΧΩΝΕΨΗ ΦΑΓΗΤΟΥ: Κανέλα 
σε σκόνη ανακατεμένη σε δύο κουταλιές της 
σούπας μέλι που λαμβάνεται πριν από το φαγητό 
ανακουφίζει από οξύτητα και χωνεύει ακόμη τα 
βαρύτερα φαγητά.
ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΣΗ: Τσάι  με μέλι και κανέλα σε 
σκόνη, όταν λαμβάνεται τακτικά, συλλαμβάνει τη 
φθορά των γηρατειών. Πάρτε τέσσερις κουταλιές 
μέλι, ένα κουταλάκι κανέλα σε σκόνη, και τρία 
φλιτζάνια νερό και τα βράζουμε  όπως το τσάι. 
Πίνετε 1 / 4 φλιτζανιού, τρεις έως τέσσερις φορές 
την ημέρα. Κρατά το δέρμα φρέσκο και απαλό και 
εμποδίζει τα γηρατειά. 
Η ζωή εκτείνεται ακόμη και άνω των 100 ετών.
ΣΠΥΡΑΚΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ: Τρεις κουταλιές 
της σούπας μέλι και ένα κουταλάκι του γλυκού 
κανέλα σε σκόνη πάστα. Εφαρμόστε αυτήν την 
πάστα για τα σπυράκια πριν από τον ύπνο και 
να πλένουν το επόμενο πρωί με χλιαρό νερό. Εάν 

γίνεται καθημερινά για δύο εβδομάδες  αφαιρεί 
τα σπυράκια από τη ρίζα.
ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ: Εφαρμόστε μέλι 
και κανέλα σε σκόνη σε ίσα μέρη στις περιοχές 
που χρήζουν θεραπείας. Έκζεμα, λειχίνες και σε 
όλους τους τύπους των λοιμώξεων του δέρματος.
ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ: Καθημερινά το πρωί, μισή ώρα 
πριν από το πρωινό με άδειο στομάχι, και το 
βράδυ πριν τον ύπνο, να πιείτε μέλι και κανέλα 
σε σκόνη βρασμένα σε ένα φλιτζάνι νερό. Εάν 
λαμβάνεται τακτικά, μειώνει το βάρος ακόμη 
και στο πιο παχύσαρκο άτομο. Επίσης, πίνοντας 
αυτό το μίγμα τακτικά, δεν επιτρέπει στο λίπος 
να συσσωρευτεί στο σώμα, ακόμη και αν κάποιος 
ακολουθεί διατροφή πλούσια σε θερμίδες.
ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Πρόσφατη έρευνα στην Ιαπωνία 
και την Αυστραλία έδειξε ότι προχωρημένες 
μορφές καρκίνου του στομάχου και των οστών 
έχουν θεραπευτεί επιτυχώς. Οι ασθενείς που 
πάσχουν από αυτά τα είδη καρκίνου θα πρέπει να 
λαμβάνουν καθημερινά μια κουταλιά της σούπας 
μέλι με ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα σε 
σκόνη για ένα μήνα τρεις φορές την ημέρα.
ΑΝΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ: Πρόσφατες μελέτες 
έχουν δείξει ότι η περιεκτικότητα σε σάκχαρα 
του μελιού είναι πιο χρήσιμα παρά επιβλαβή στην 
αντοχή του σώματος. Ηλικιωμένοι που παίρνουν 
μέλι και κανέλα σε σκόνη σε ίσα μέρη, έχουν 
μεγαλήτερη εγρήγορση και ευελιξία. Ο Δρ Milton, 
ο οποίος έχει κάνει την έρευνα, λέει ότι η μισή 
κουταλιά της σούπας μέλι που λαμβάνεται σε ένα 
ποτήρι νερό και πασπαλισμένα με λίγη κανέλα 
σε σκόνη, που λαμβάνονται καθημερινά μετά 
το βούρτσισμα των δοντιών και το απόγευμα, 
περίπου στις 15:00 μ.μ.όταν η ζωτικότητα 
του σώματος αρχίζει να μειώνεται, αυξάνει τη 
ζωτικότητα του σώματος μέσα σε μια εβδομάδα.
ΦΡΕΣΚΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗ: Οι άνθρωποι της Νότιας 
Αμερικής, το πρώτο πράγμα που κάνουν το πρωί, 
είναι γαργάρες με ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι 
και κανέλα σε σκόνη αναμεμιγμένα με ζεστό νερό. 
Έτσι διατηρούν την αναπνοή τους φρέσκια όλη 
την ημέρα.
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΚΟΗΣ: Καθημερινά πρωί και 
βράδυ μέλι  και λίγη κανέλα σε σκόνη, που 
λαμβάνονται σε ίσα μέρη, αποκαθιστά τα 
προβλήματα της ακοής
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ΠΟΝΟΚΕΦΑΛΟΣ; ΤΡΩΤΕ ΨΑΡΙ 
Τρώτε άφθονο ψάρι - το ιχθυέλαιο βοηθά στην αποφυγή πονοκεφάλων. Το 
ίδιο κάνει και το τζίντζερ, το οποίο μειώνει τη φλεγμονή και τον πόνο.
ΑΛΛΕΡΓΙΚΟ ΣΥΝΑΧΙ; ΤΡΩΤΕ ΓΙΑΟΥΡΤΙ 
Να τρώτε πολλά γιαούρτια πριν την εποχή της γύρης. Επίσης, τρώτε κάθε 
μέρα μέλι από την περιοχή σας (τοπικό).   
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΔΙΑΚΗΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ; ΠΙΝΕΤΕ ΤΣΑΪ 
Αποτρέψτε την εναπόθεση λίπους στα τοιχώματα των αρτηριών με κανονικές 
δόσεις τσαγιού. (πράγματι, το τσάι καταστέλλει την όρεξη και να εμποδίζει το 
λίπος να εισβάλει... Το πράσινο τσάι είναι άριστο για το ανοσοποιητικό μας 
σύστημα)!  
ΑΫΠΝΙΑ; ΤΡΩΤΕ ΜΕΛΙ 
Χρησιμοποιήστε το μέλι ως ηρεμιστικό και καταπραϋντικό. 
ΑΣΘΜΑ; ΤΡΩΤΕ ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ 
Τρώτε κρεμμύδια βοηθούν στη χαλάρωση και συστολή των βρογχικών 
σωλήνων. (όταν ήμουν νέος, η μητέρα μου έκανε συσκευασίες με κρεμμύδι 
και τις τοποθετούσε στο στήθος μου, βοηθούσε στις αναπνευστικές παθήσεις 
και πραγματικά με έκανε να αναπνέω καλύτερα). 
ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ; ΤΡΩΜΕ ΨΑΡΙ 
Ο σολομός, ο τόνος, το σκουμπρί και οι σαρδέλες προλαμβάνουν την αρθρίτιδα. 
(το ψάρι έχει ωμέγα έλαια, ευεργετικά για το ανοσοποιητικό μας σύστημα) 
ΣΤΟΜΑΧΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ; ΜΠΑΝΑΝΕΣ - GINGER 
Η μπανάνα θα διορθώσει το στομάχι. Το Τζίντζερ θα θεραπεύσει την πρωινή 
αδιαθεσία και ναυτία. 
ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΗ; ΠΙΝΕΤΕ ΧΥΜΟ ΜΟΥΡΩΝ 
Ο πολύ όξινος χυμός μούρων ελέγχει τα επιβλαβή βακτήρια. 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΣΤΩΝ; ΤΡΩΤΕ ΑΝΑΝΑ 
Κατάγματα των οστών και οστεοπόρωση μπορούν να προληφθούν με το 
μαγγάνιο στον ανανά. 
ΠΡΟΕΜΜΗΝΟΡΡΟΪΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ; ΤΡΩΤΕ ΚΟΡΝ ΦΛΕΙΚΣ 
Οι γυναίκες μπορούν να αποφύγουν τις επιπτώσεις του προεμμηνορροϊκού 
συνδρόμου με νιφάδες καλαμποκιού, που συμβάλλουν στη μείωση της 
κατάθλιψης, του άγχους και της κούρασης. 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΝΗΜΗΣ; ΤΡΩΤΕ ΣΤΡΕΙΔΙΑ 
Τα στρείδια συμβάλουν στη βελτίωση της νοητικής λειτουργίας σας, 
παρέχοντας τον απαραίτητο ψευδάργυρο. 
ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΑ; ΤΡΩΤΕ ΣΚΟΡΔΟ 
Καθαρίστε το μπουκωμένο κεφάλι (μύτη) με σκόρδο. (θυμηθείτε, το σκόρδο 
επίσης μειώνει τη χοληστερίνη). 
ΒΗΧΑΣ; ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΠΙΠΕΡΙΑ 
Μια ουσία παρόμοια με αυτή που υπάρχει στα σιρόπια του βήχα βρίσκεται 
στην καυτερή κόκκινη πιπεριά. Χρησιμοποιήστε κόκκινο πιπέρι (πιπέρι cay-
enne) με προσοχή, μπορεί να ερεθίσει το στομάχι σας. 
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ; ΤΡΩΤΕ ΣΙΤΑΡΙ, ΠΙΤΟΥΡΟ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΟ 
Συμβάλλει στη διατήρηση των οιστρογόνων σε υγιή επίπεδα. 
ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΑ; ΤΡΩΤΕ ΣΚΟΥΡΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 
ΛΑΧΑΝΙΚΑ 
Ένα καλό αντίδοτο είναι βήτα καροτένιο, μια μορφή βιταμίνης Α που βρέθηκε 
στα σκούρα πράσινα και πορτοκαλί λαχανικά. 

Η ΤΡΟΦΗ ΣΑΝ ...ΦΑΡΜΑΚΟ
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ΕΛΚΗ; ΤΡΩΤΕ ΛΑΧΑΝΟ 
Το λάχανο περιέχει χημικές ουσίες που βοηθούν στην επούλωση τόσο 
γαστρικών όσο και δωδεκαδακτυλικών ελκών. 
ΔΙΑΡΡΟΙΑ; ΤΡΩΝΕ ΜΗΛΑ 
Ψήστε στη σχάρα ένα μήλο με τη φλούδα του, αφήστε το να γίνει καφέ και 
φάτε το, για να θεραπεύσετε αυτή την κατάσταση. (Οι μπανάνες είναι καλές 
για αυτήν την πάθηση). 
ΦΡΑΓΜΕΝΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ; ΤΡΩΤΕ ΑΒΟΚΑΝΤΟ 
Τα μονοακόρεστα λιπαρά στο αβοκάντο μειώνουν τη χοληστερόλη. 
ΥΨΗΛΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΠΙΕΣΗ; ΤΡΩΤΕ ΣΕΛΙΝΟ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 
Το ελαιόλαδο έχει αποδειχθεί ότι μειώνει την αρτηριακή πίεση. 
Το σέλινο επίσης περιέχει μια χημική ουσία που μειώνει την πίεση. 
ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΖΑΧΑΡΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ; ΤΡΩΤΕ ΜΠΡΟΚΟΛΟ ΚΑΙ ΦΙΣΤΙΚΙΑ 
Το χρώμιο στο μπρόκολο και στα φιστίκια βοηθάει στη ρύθμιση της 
ινσουλίνης και γλυκόζης στο αίμα. 
ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ: Μικρό αλλά πανίσχυρο. Είναι μια καλή πηγή Καλίου, Μαγνησίου, 
Βιταμίνης Ε και φυτικών ινών. Η περιεκτικότητα του σε βιταμίνη C είναι 
διπλάσια από του πορτοκαλιού. 
ΜΗΛΟ: Ένα μήλο την ημέρα το γιατρό τον κάνει πέρα. Παρά το γεγονός ότι 
ένα μήλο έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C, έχει αντιοξειδωτικά 
και φλαβονοειδή που ενισχύουν τη δράση της βιταμίνης C, συμβάλλοντας 
έτσι στη μείωση των κινδύνων εμφάνισης καρκίνου του παχέος εντέρου, 
καρδιακής προσβολής και εγκεφαλικού επεισοδίου. 
ΦΡΑΟΥΛΑ: Προστατευτικό φρούτο. Οι Φράουλες έχουν την υψηλότερη 
συνολική αντιοξειδωτική δύναμη μεταξύ των μεγάλων φρούτων και 
προστατεύουν τον οργανισμό από τον καρκίνο προκαλώντας, αιμοφόρα 
αγγεία που φράζουν τις ελεύθερες ρίζες. (Στην πραγματικότητα, κάθε ber-
ry (strawberry, blueberry κλπ) είναι καλό. Έχουν υψηλή περιεκτικότητα 
σε αντιοξειδωτικές ουσίες και μας κρατούν νέους. Τα Βατόμουρα (blueber-
ries) είναι τα καλύτερα και πολύ ευπροσάρμοστα στον τομέα της υγείας. Θα 
διώξουν όλες τις ελεύθερες ρίζες που έχουν εισβάλει στο σώμα μας). 
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ: Γλυκύτατο φάρμακο. Τρώγοντας 2 με 4 πορτοκάλια την ημέρα 
μπορεί να βοηθήσουν να κρατήσετε μακριά τα κρυολογήματα, χαμηλότερη 
τη χοληστερόλη, την πρόληψη και διάλυση πέτρας στα νεφρά, καθώς 
μειώνουν τον κίνδυνο καρκίνου του παχέος εντέρου. 
ΚΑΡΠΟΥΖΙ: Παγωμένο σβήνει τη δίψα. Αποτελείται από 92% νερό, είναι 
επίσης συσκευασμένο με μια γιγαντιαία δόση γλουταθειόνης, η οποία 
βοηθά ενισχύσει το ανοσοποιητικό μας σύστημα. Αποτελεί επίσης βασική 
πηγή λυκοπενίου - οξειδωτικό για την καταπολέμηση του καρκίνου. Άλλες 
θρεπτικές ουσίες που βρίσκονται στο καρπούζι είναι Βιταμίνη C και Κάλιο. 
(το καρπούζι έχει, επίσης, φυσικές ουσίες [φυσικές πηγές SPF] που διατηρούν 
το δέρμα μας υγιές, προστατεύοντας το από τις καρκινογόνες ακτίνες SUV). 
ΓΚΟΥΑΒΑ & ΠΑΠΑΓΙΑ: Κορυφαία για τη Βιταμίνη C. Είναι σαφείς νικητές 
για την υψηλή περιεκτικότητα τους σε Βιταμίνη C. Γκουάβα είναι επίσης 
πλούσια σε φυτικές ίνες που βοηθούν στην πρόληψη της δυσκοιλιότητας. 
ΠΑΠΑΓΙΑ: Είναι πλούσια σε καροτίνη, που είναι καλή για τα μάτια μας 
(επίσης καλή για τα αέρια και τη δυσπεψία). 
ΝΤΟΜΑΤΑ: Είναι πολύ καλή ως προληπτικό μέτρο για τους άνδρες. Τους 
κρατά μακριά από προβλήματα προστάτη. 
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424 ΓΕΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΜΑ: Υγιεινή Νοσηλεία (Λειτουργία Εξωτερικών Ιατρείων)

1. Από 12 Νοεμβρίου 2012 έχει τεθεί σε εφαρμογή το σύστημα του τηλεφωνικού ραντεβού για όλα τα 
τακτικά εξωτερικά Ιατρεία του 424 ΓΣΝ.
Τα ραντεβού αφορούν όλους, εκτός των εν ενεργεία στελεχών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων 
ασφαλείας καθώς και των εν ενεργεία μονίμων Υπαλλήλων ΥΠΕΘΑ.
2. Τηλεφωνικά ραντεβού θα κλείνονται:
    α. Για τον χειρουργικό τομέα: 2310-381044
    β. Για τον παθολογικό τομέα: 2310-381702
Χρόνος τηλεφωνημάτων: 10.00΄ - 13.00΄καθημερινά.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (ΤΗΛ.2310-381702)
1.   ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ: Καθημερινά   07.00 - 11.00
2.   ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΚΟ: Δευτέρα - Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη  10.00 - 13.00
3.   ΠΝΕΥΜΟΛΟΓΙΚΟ: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή  10.00 - 13.00
4.   ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ: Καθημερινά  09.00 - 13.00
5.   ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ: Καθημερινά  10.00 - 13.00
6.   ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ: Τρίτη - Πέμπτη  09.00 - 13.00
7.   ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ: Καθημερινά  12.00 - 13.30
8.   ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ: Δευτέρα - Πέμπτη - Παρασκευή  09.00 - 13.30
9.   ΦΥΣΙΑΤΡΙΚΟ: Τρίτη - Πέμπτη  10.00 - 13.30
10. ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ: Τρίτη - Πέμπτη  10.00 - 13.30
11. ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή  10.30 - 13.30
12. ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή  10.00 - 13.30
13. ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ: Τρίτη - Πέμπτη  09.00 - 13.30
14. ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΙΚΟ: Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη  10.00 - 13.30
15. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ τακτικό 1: Καθημερινά  10.00 - 13.30
16. ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ τακτικό 2: Καθημερινά  10.00 - 13.30
17. ΥΠΕΡΤΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ: Καθημερινά  10.00 - 13.30
18. ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΟ: Καθημερινά  10.00 - 13.30
19. ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ: Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή  10.00 - 13.30
20. ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (2310-381044)
1.   ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ: Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή  10.30 - 13.30
2.   ΩΡΛ: Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη - Παρασκευή  09.00 - 13.30
3.   ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ: Δευτέρα - Τρίτη - Πέμπτη  09.00 - 13.30
4.   ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ τακτικό 1: Καθημερινά  09.00 - 13.30
5.   ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗ τακτικό 2: Καθημερινά  09.00 - 13.30
6.   ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ: Δευτέρα - Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή  09.00 - 13.30
7.   ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ: Δευτέρα - Πέμπτη  09.00 - 13.30
8.   ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ: Τρίτη - Πέμπτη  11.00 - 13.30
9.   ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ: Τρίτη - Τετάρτη - Πέμπτη  09.00 - 13.30
10. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΑΧ: Δευτέρα - Τετάρτη - Πρώτη Παρασκευή  09.00 - 13.30
11. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΒΧ: Τρίτη - Πέμπτη - Δεύτερη Παρασκευή  09.00 - 13.30
12. ΘΩΡΑΚΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ: Τρίτη - Πέμπτη  10.30 - 13.30
13. ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ: Δευτέρα - Τετάρτη - Πέμπτη  09.00 - 13.30

ΕΝΩΣΗ   ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  
ΕΝ  ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΙΑ 
ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΘ. ΕΓΚΡ. ΠΡΩΤΟΔ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: 8634/2009              
Προμηθέως 1  Τ.Κ.54627  Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310-553538   Fax.2310-553430
Site: www.apostratoithessalonikis.gr
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Σήμερα 20/10/2013 εορτή του Αγίου Αρτεμίου, προστάτη 
του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας και ώρα 10:00, στον 
Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στην Θεσσαλονίκη, 
τελέστηκε δοξολογία και δέηση υπέρ των Αστυνομικών. 
Από τον Αστυνόμο Α΄ κ. Παρασκευά Αντώνιο, διαβάστηκε 
η ημερήσια διαταγή του κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας. 
Παρέστησαν ο Γενικός Επιθεωρητής Αστυνομίας Βόρειας 
Ελλάδας Αντιστράτηγος κ. Τσακνάκης Δημήτριος, ο Γενικός 
Αστυνομικός Διευθυντής Θεσσαλονίκης Υποστράτηγος κ. 
Κούκιος Τρύφων, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών 
ε.α. Νομού Θεσσαλονίκης κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ  Γεώργιος, 
ανώτεροι και ανώτατοι αξιωματικοί, εκπρόσωποι 
Συνδικαλιστικών Σωματείων, αντιπροσωπείες συναδέλφων 
από όλες τις Διευθύνσεις της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης 
Θεσσαλονίκης, πολιτικοί υπάλληλοι και πλήθος απόστρατων 
συναδέλφων μας.        
Την Τοπική Διοίκηση I.P.A. Θεσσαλονίκης, εκπροσώπησαν οι: ο 
Πρόεδρος κ. Βασιλάκης Ηλίας, ο Γ. Γραμματέας της I.P.A. Νομού 
Θεσσαλονίκης και Ταμίας του Ελληνικού Εθνικού Τμήματος 
I.P.A. και Γ. Γραμματέας της Ένωσης Αστυνομικών ε.α. Νομού 
Θεσσαλονίκης κ. Γιαννακόπουλος Βασίλειος, ο Αναπλ. 
Γεν. Γραμματέας της I.P.A. Θεσσαλονίκης κ. Μπουραζάνας 
Δημήτριος.
-Συγχαρητήρια ανήκουν  στους υπευθύνους του Γραφείου 
Δημοσίων σχέσεων της Γεν. Αστυν. Δ/νσης Θεσσαλονίκης και 
ειδικότερα στους εκλεκτούς
συναδέλφους Υ/Β κ. Τζουβάρα Αθανάσιο και Π/Υ κ. Λέωτον 
Δόμνα, για τη όλη οργάνωση της εκδηλώσεως, η οποία - όπως 
πάντα - ήταν άψογη και εντυπωσιακή.

Από αριστερά: ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος - ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Ηλίας - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ Γεώργιος

 H Εορτή του Αγίου Αρτεμίου στην Θεσσαλονίκη

ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ Αθανάσιος - ΛΕΩΤΟΝ Δόμνα
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* ΜΑΡΑΜΕΝΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ: Ένα μπουκέτο 
λουλούδια κάπως μαραμένα ξαναβρίσκει τη 
φρεσκάδα του αν, αφού κόψετε την άκρη των 
μίσχων, βάλετε τα λουλούδια για λίγα λεπτά σε 
ζεστό νερό..
* ΑΝΟΙΓΜΑ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΟΥ: Αν σπάσει 
το δακτυλίδι που ανοίγει το κουτάκι των 
αναψυκτικών ή της μπίρας, μην απελπιστείτε.. 
Ακόμα και χωρίς ανοιχτήρι μπορείτε να το 
ανοίξετε εύκολα ! Αρκεί να πιέσετε τη λαβή ενός 
κουταλιού στο περίγραμμα του ανοίγματος.,
* ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ: Για να ξεκολλάτε τα 
αυτοκόλλητα, βγάλτε το μεγαλύτερο μέρος και 
απομακρύνετε όσο επιμένει με λίγο καθαρό 
οινόπνευμα ή διαλυτικό. Προσοχή στις βαμμένες 
επιφάνειες μήπως διαλύεται και το χρώμα.
* ΚΛΕΙΔΙΑ: Επειδή μερικά κλειδιά μοιάζουν 
μεταξύ τους, για να τα αναγνωρίσετε, βάλτε μια 
σταγόνα βερνίκι νυχιών σε διαφορετικά χρώματα 
στο καθένα.
* ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ: Για να αποφύγετε τις δυσάρεστες 
οσμές των σκουπιδιών, πασπαλίστε τον πάτο του 
δοχείου με ψιλή άμμο.
* ΑΛΑΤΑ ΣΤΟ ΒΡΑΣΤΗΡΑ: Οι βραστήρες 
απαλλάσσονται από τα άλατα με ξίδι. Αν όμως 
αφήσετε συνέχεια μέσα ένα κοχύλι, τα άλατα 
θα κολλάνε σε αυτό και όχι στα τοιχώματα του 
βραστήρα.
* ΣΤΑΛΕΣ ΒΡΥΣΗΣ: Δεν υπάρχει τίποτα πιο 
εκνευριστικό από το ρυθμικό ήχο της στάλας που 
πέφτει από μια βρύση που στάζει.. Περιμένοντας 
τον υδραυλικό, δέστε έναν σπάγκο γύρω από τη 
βρύση και αφήστε τον ως τον πάτο του νιπτήρα. 
Οι σταγόνες θα ακολουθούν τον σπάγκο και θα 
πέφτουν αθόρυβα..
* ΟΥΠΑ: Θέλετε να βγάλετε ένα ούπα; Πρέπει να 
βάλετε μια μεγάλη βίδα και μετά να την τραβήξετε 
με μια πένσα, οπότε θα βγει μαζί και το ούπα.
* ΤΡΙΞΙΜΟ ΠΑΤΩΜΑΤΟΣ: Αν το πάτωμά σας 
τρίζει, για να μην ξυπνάτε όλους στο σπίτι με τον 
θόρυβο του πατώματος, βάλτε ταλκ ανάμεσα στα 
ξύλα που έχουν ξεχωρίσει.
* ΣΚΟΥΡΙΑΣΜΕΝΗ ΒΙΔΑ: Όταν θέλουμε να 
τραβήξουμε μια βίδα κάπως σκουριασμένη, πρέπει 
να θερμαίνουμε το κεφάλι της (με ένα αναπτήρα) 
πριν την ξεβιδώσουμε. Μπορούμε επίσης να 
θερμάνουμε την άκρη ενός κατσαβιδιού, η οποία 
θα μεταδώσει τη θερμότητα μόλις τοποθετηθεί 
πάνω στη βίδα.

* ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ: Για να αποφύγετε 
συστολή του αυτοκόλλητου πλαστικού μετά 
την τοποθέτησή του, με αποτέλεσμα χάσματα 
ανάμεσα στις συνδέσεις, αρκεί να το αφήσετε 
μερικές ώρες στο ψυγείο πριν το τοποθετήσετε.
* ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ: Οι φουσκάλες είναι συχνά 
εφιάλτης όταν τοποθετούμε μια ταπετσαρία. 
Για να τις εξαλείψετε, πρέπει να κάνετε μια 
μικρή εντομή σε σχήμα σταυρού, στο κέντρο της 
φουσκάλας και να ξαναρίξετε λίγη κόλλα με μια 
σύριγγα. Ενώστε μετά πάλι τις άκρες πιέζοντας με 
δύναμη. Απομακρύνετε την περίσσεια της κόλλας 
με ένα υγρό σφουγγάρι.
* ΚΑΡΦΩΜΑ: Αν έχετε την άσχημη συνήθεια να 
χτυπάτε τα δάκτυλά σας για να βάλετε ένα καρφί, 
υιοθετήστε το ακόλουθο πολύτιμο τέχνασμα.
Πριν καρφώσετε το καρφί, βάλτε την άκρη σε ένα 
κομμάτι χαρτόνι. Θα κρατάτε το καρφί πιάνοντας 
το χαρτόνι με το ένα σας χέρι και θα καρφώνετε 
με το άλλο.
* ΓΡΑΤΣΟΥΝΙΕΣ ΣΤΟ ΞΥΛΟ: 1. Κολλήστε μικρά 
κομματάκια τσόχας από κάτω από τα βαριά 
αντικείμενα για να αποφύγετε τις γραμμές πάνω 
στο ξύλο. 2. Αν γίνει ζημιά, έχετε υπόψη σας ότι 
οι γρατσουνιές στο ξύλο μπορούν να διορθωθούν 
με λίγο τρίψιμο με λεπτό γυαλόχαρτο στη φορά 
του ξύλου. 3. Για να καλύψετε τα γδαρσίματα, 
μπορείτε να χρησιμοποιείτε μαρκαδόρο στο ίδιο 
χρώμα με το βερνίκι του ξύλου.
* ΣΦΥΡΙ: Με τον καιρό, μπορεί να τύχει να 
χαλαρώσει η λαβή του σφυριού σας. Βουτήξτε την 
σε κρύο νερό, θα φουσκώσει το ξύλο και η λαβή 
δεν θα κινείται πια.
* ΤΡΥΠΑ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ: Για να κάνετε μια τρύπα 
χωρίς σκόνη και να αποφύγετε να σας έρθει όλη 
η σκόνη στα μάτια όταν κάνετε μια τρύπα στο 
ταβάνι, αρκεί να τρυπήσετε ένα πλαστικό καπάκι 
στο κέντρο και να περάσετε το τρυπάνι σας σε 
αυτήν, ώστε να δέχεται το καπάκι όλη τη σκόνη.
* ΤΖΑΚΙ: Για να ξαναδώσετε λίγη ζωντάνια στη 
φωτιά του τζακιού σας που σβήνει, πετάξτε με 
προσοχή μια χούφτα αλάτι χοντρό στις στάχτες 
και οι φλόγες θα τιναχτούν..
* ΠΗΛΙΝΕΣ ΓΛΑΣΤΡΕΣ: Πολλές φορές, οι πήλινες 
γλάστρες έχουν λευκούς λεκέδες που οφείλονται 
στην υγρασία. Για να τους σβήσετε, πρέπει να 
τους τρίψετε με ένα συρματάκι εμποτισμένο με 
ξίδι και μετά να το ξεβγάλετε.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΗΠΟ
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ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ E.E. KAI E.A. ΝΟΜΟΥ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Α.Φ.Μ. 999305489  Α΄ ΔΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ  ΚΑΙ  ΠΡΟΜΗΘΕΩΣ 1  Τ.Κ. 54627 ΤΗΛ.2310-553538  FAX.2310-553430 

Νέα προσφορά για το 2013-2014
Α΄   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 3 ευρώ μηνιαίο πάγιο !!!
1) ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες  μηνιαίως προς όλη την WIND.
2) ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες  μηνιαίως προς όλα τα σταθερά
3) ΔΩΡΕΑΝ 130 SMS  κάθε μήνα, προς όλα τα δίκτυα.
Τελική τιμή 5,64 €, (με ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,50 € συνδρομή στον Συνεταιρισμό ). 

Β΄   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 12 ευρώ μηνιαίο πάγιο !!!
1) ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες  μηνιαίως προς όλη την WIND
2) ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες  μηνιαίως προς όλα τα σταθερά.
3) ΔΩΡΕΑΝ 150 λεπτά  μηνιαίως προς COSMOTE – VODAFONE
4) ΔΩΡΕΑΝ 130 SMS  κάθε μήνα προς όλα τα δίκτυα.
5) ΔΩΡΕΑΝ 100 ΜΒ internet  (μετά από αίτηση του συνδρομητή)
Τελική τιμή 18,03 €, (με ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,50 € συνδρoμή στον Συνεταιρισμό). 

Γ΄   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ 20 ευρώ μηνιαίο πάγιο !!!
1) ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες  μηνιαίως προς όλη την WIND
2) ΔΩΡΕΑΝ 25 ώρες  μηνιαίως προς όλα τα σταθερά.
3) ΔΩΡΕΑΝ 5 ώρες  μηνιαίως προς COSMOTE – VODAFONE
4) ΔΩΡΕΑΝ 130 SMS  κάθε μήνα προς όλα τα δίκτυα.
5) ΔΩΡΕΑΝ 300 ΜΒ internet (μετά από αίτηση του συνδρομητή)
Τελική τιμή 29,05 €, (με ΦΠΑ, τέλη κινητής και 1,50 € συνδρομή στον Συνεταιρισμό). 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
1) Επιδοτήσεις από 25 % έως 34 % εφόσον παραμείνουν και την επόμενη χρονιά ως ακολούθως:
α) 100 ευρώ σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση  από 401 ευρώ και άνω (έκπτωση έως 25%)
β) 200 ευρώ σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση  από 701 ευρώ και άνω (έκπτωση έως 29%)
γ) 300 ευρώ σε σύνδεση που θα έχει ετήσια κίνηση  από 901 ευρώ και άνω (έκπτωση έως 34%)
Σημείωση: Η ετήσια κίνηση υπολογίζεται από 1 Δεκεμβρίου-30 Νοεμβρίου και εφόσον ο 
συνδρομητής δικαιούται επιδότηση αυτή θα συμψηφιστεί στον 14ο λογαριασμό, δηλαδή του 
Ιανουαρίου (που εκδίδεται 15 Φεβρουαρίου).
2) 50% φτηνότερα ΙNTERNET ADSM (για όσους αιτηθούν) σε κινητό και laptop. 
3) Χρεώσεις κλήσεων ομιλίας προς εθνικά δίκτυα και προς σταθερά 0,31 €/ λεπτό με ΦΠΑ.
4) Ελάχιστη χρέωση προς σταθερά και κινητά 60 δευτερόλεπτα.  
5) Όλοι οι συνδρομητές του εταιρικού πακέτου που είναι εκτός Θεσσαλονίκης, επιβαρύνονται για κάθε 
αποστολή λογαριασμού με 2 ευρώ έξοδα. Αποστολή λογαριασμών με email ή fax δεν είναι εφικτή. 
Η εξόφληση των λογαριασμών, είναι δυνατή και στις Τράπεζες ALPHA-EΘΝΙΚΗ-ΕΜΠΟΡΙΚΗ-EURO-
BANK. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τα γραφεία του Συνεταιρισμού, καθημερινά 
08.00-17.00 εκτός Σαββάτου – Κυριακής και αργιών (τηλ.2310553538 και 6975909933)

  Αποστέλλοντας κενό μήνυμα 
στο 1212 ενημερώνεστε για 

το υπόλοιπο του χρόνου σας.

  Αποστέλλοντας κενό μήνυμα 
στο 1212 ενημερώνεστε για 

το υπόλοιπο του χρόνου σας.
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