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Ο Πρόεδρος 
και 

το Δ.Σ. του Συλλόγου, 
εύχονται σε σας και 
τις οικογένειές σας,

Υγεία, 
Χαρά και Ευημερία!

Χρόνια Πολλά!

Επιτέλους, στη συνεδρίαση της Δ.Ε. 
του ΕΛΕΜ (21.12.2016) με  απόφα-
ση,  δρομολογήθηκε  η χορήγηση του 

Έκτακτου Οικονομικού Βοηθήματος στους 
συναδέλφους – συνταξιούχους, που δεν εί-
χαν περιληφθεί στην α’ διανομή. 
Η απόφαση που πάρθηκε με πλειοψηφία, 

έρχεται να υλοποιήσει την απόφαση της 
Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του ΤΥΠΑΤΕ 
(Ιούλιος 2017).
Το Βοήθημα αφορά 3.500 χιλιάδες, περί-

που συνταξιούχους που θα λάβουν τα ποσά 
των 800, 1.200 και 1.600 ευρώ, ανάλογα 
με την ημερομηνία συνταξιοδότησης, κα-

θώς και τους κληρονόμους των δικαιούχων 
της α’ διανομής.
Εντός του Ιανουαρίου 2017, στις ιστοσελί-

δες του ΤΥΠΑΤΕ και του Συλλόγου θα δο-
θούν αναλυτικές οδηγίες. 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Σύλλογος, σας προσκαλεί στις 

2 Φεβρουαρίου 2016, στο ξενοδοχείο 
ΑΜΑΛΙΑ (λεωφ. Αμαλίας 10), 

στις 10 : 30 το πρωί,  για ενημέρωση πάνω σε 
τρέχοντα θέματα και για να κόψουμε 

όλοι μαζί την πίτα μας.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
Το Δ.Σ. καλεί όλους τους συνταξιούχους, παλαιότερους και νέους, 

να πλαισιώσουν τη δύναμη του Συλλόγου μας. 
Ο σύλλογός μας, με δράση απ’ το 1943, κινείται άμεσα και τις πε-

ρισσότερες φορές αποτελεσματικά, διασφαλίζοντας ακόμα κι αυτή 
τη δύσκολη περίοδο, τα κατοχυρωμένα δικαιώματά μας. 

Καλούμε όσους παλαιότερους συνταξιούχους δεν έχουν εγγραφεί 
ακόμα στο Σύλλογο και τους νέους που δεν έχει ακόμα εκδοθεί η 
σύνταξή τους, να κάνουν την αίτηση εγγραφής για να έχουν την 
ενημέρωση και τις παροχές του Συλλόγου, χωρίς όμως οι τελευταίοι 
να έχουν δικαίωμα ψήφου. 

Ζητάμε από τα μέλη μας να κάνουν γνωστή την παρουσία μας, σε 
όσους συναδέλφους, δεν τη γνωρίζουν. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου
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     Για να θυμούνται οι παλιοί και να γνωρίζουν οι νέοι

Το πρώτο 
πουλμανάκι της 
ΑΤΕ, που έκανε 
χρέη τράπεζας στην 
περιφέρεια. 
Η σημερινή εξέλιξη... 
e-banking.

Ευαγγελία 
Ευστρατίου

Ανακαινίσεις
Αρχιτεκτονικές 

εφαρμογές, 
Αρχιτεκτονικές μελέτες 
και οικοδομικές άδειες. 

Ατρειδών 7, Χαριλάου
Θεσσαλονίκη

Τηλ. 6945945863,
2311210872

Ο ΣΥνΤΑξΙΟΥχΟΣ ΑΤΕ
Δίμηνη έκδοση ιδιοκτησίας

του Συλλόγου Συνταξιούχων ΑΤΕ
Γραφεία: Αμερικής 6, 6ος όροφος

Τηλ.: 210-3637726, 210-3623583
FAX: 210-3602101
Τιμή φύλλου: 0,1

Το e-mail του Συλλόγου μας είναι:
silsinate@hotmail.com

Εκδότης-Διευθυντής
Δημήτριος Μαράντος

Αίαντος 19Β, Κηφισιά, Τ.Κ. 145 64
Δημιουργικό / Εκτύπωση:

www.alkodi.gr
Αριστοτέλους 91, Πλ. Βικτωρίας

Τηλ.: 211-0121994

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

Βασ. Ηρακλείου 26 – Θεσ/νίκη
Τηλ.: 2310271416

Τα γραφεία της Ένωσης είναι ανοικτά ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
από τις 10:00  - 13:00.
Σας περιμένουμε για την ενημέρωση και εξυπηρέτησή σας. 
Το Δ.Σ. της Ένωσης σας εύχεται ολόψυχα καλή χρονιά με υγεία και 
οικογενειακή ευτυχία. 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας συνε-
χίζει το ενδιαφέρον του για τις 
μονάδες φροντίδας ηλικιωμέ-

νων και κάθε πληροφορία σας για το 
θέμα αυτό, μπορεί να εξυπηρετήσει 
κάποιον συνάδελφό μας. 
Υπενθυμίζουμε ότι: 

Ο Σύλλογος μας ανταποκρινόμενος 
σε αιτήματα συναδέλφων – μελών 
μας, μετά από έρευνα στην περιο-
χή της Αττικής και λαμβάνοντας υπ’ 
όψιν του τις μαρτυρίες ανθρώπων 
που έκαναν χρήση (για τους ίδιους 
και τα μέλη της οικογένειάς τους) 
μονάδων φροντίδας, σας προτείνει 
σε μία πρώτη επαφή τις παρακάτω 
μονάδες. 

Η έρευνά μας συνεχίζεται και θα 
σας ενημερώνουμε για το παραπά-
νω θέμα συνεχώς. Βέβαια η δική σας 

άποψη, μετά την επίσκεψη που θα 
κάνετε, θα είναι καθοριστική για την 
οποιαδήποτε απόφαση πάρετε και ο 
Σύλλογος ουδεμία ευθύνη φέρει για 
την επιλογή σας. 

IASIS
iasisgroup@gmail.com

• Αγγ. Σικελιανού 39 & Πλάτωνος 
Ν. Ψυχικό, τηλ.: 210 6716625

• Δαρειώτου 13 & Πίνδου – Κηφισιά, 
τηλ.: 210 8081094
Αναλαμβάνει ηλικιωμένα άτομα 

αυτοεξυπηρετούμενα ή μη, άτομα με 
ειδικές ανάγκες ή κινητικά προβλή-
ματα, εγκεφαλικά, αποθεραπείες. 

νΕΑ ΘΑΛΠΗ
Η σύγχρονη Γεροντολογία αντιλαμ-

βάνεται την τρίτη και τέταρτη ηλικία 
ως μία εξελικτική φάση του ανθρώ-

που, που ενέχει δικά της οφέλη και 
απώλειες. Η αντίληψη πως το «γή-
ρας» ισοδυναμεί μονάχα με έκπτωση 
των σωματικών και πνευματικών 
ικανοτήτων, με ασθένειες και αδυνα-
μίες, θεωρείται σήμερα παρωχημένη.

Η Νέα Θάλπη μετατρέπει τη θεω-
ρία σε πράξη. 

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Το Γηριατρικό Κέντρο Αποκατάστα-

σης «Ο Άγιος Γεώργιος» είναι πρότυ-
πη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων 
με εφαρμοσμένη γηριατρική γνώση 
και φροντίδα. 

Αποτελείται από τρία παραρτήμα-
τα: 
• Μοσχάτο: Χρυσοστόμου Σμύρνης 

120 (Γέφυρα Μοσχάτου), 
τηλ: 210 9418266

• Παλαιό Φάληρο: Νηρέως 3 
(Πάρκο Φλοίσβου), 
τηλ.: 210 9219181

• Γλυφάδα: Γρηγορίου Λαμπράκη 25 
(Oceanis Hotel), 
τηλ.: 211 4112142
Τηλεφωνικό κέντρο: 
211 7705838, 
www.agge.gr, e-mail: agge@agge.gr

«ΕΛΙΑ»
Μονάδα φροντίδας Ηλικιωμένων, 
Σπάρτης 7, Γλυφάδα,
Τηλ.: 210 9600933

ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑνΟΣ 
Κουκάκι, κ. Μαθιός, 
τηλ.: 211 4111896
Συνάδελφοι εάν έχετε πρόταση για 

άλλους οίκους να μας ενημερώσετε. 

ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
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     ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ

Οι πολιτιστικές δραστηριότητες  του Συλλόγου συ-
νεχίζονται με μεγάλη επιτυχία και πλούσια δράση.

▶ Ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς χώρους
▶ Επισκέψεις σε μουσεία
▶ Διαλέξεις
▶ Λέσχη Ανάγνωσης
▶ Τμήμα Αγγλικών
▶ Κινηματογραφική Λέσχη
▶ Θεατρικές Παραστάσεις 

(με ομαδικά και οικονομικά εισιτήρια)
▶ Εκδρομές

Παρακαλούμε τα μέλη μας να συμμετέχουν στις πο-
λιτιστικές μας δραστηριότητες, επιβεβαιώνοντας με 
τον τρόπο αυτό το έργο μας. 

Σκοπός μας είναι:
Η επαφή όλων μας με τα πολιτιστικά αγαθά, να 

οδηγήσει σε μονοπάτια προσωπικής αναζήτησης και 
μέθεξης μέσω της ευαισθητοποίησης της ψυχής και 
της ενεργοποίησης του νου. 

Κατά το μήνα Δεκέμβριο πραγματοποιήθηκαν 

τα παρακάτω δρώμενα: 
1. Διάλεξη για τον Αριστοτέλη, στις 12 Δεκεμβρί-

ου στα γραφεία του Συλλόγου. Ομιλήτρια η συνάδελ-
φος κα. Έφη Χατζηνάσου. 

Επειδή το 2016 κρίθηκε επετειακό έτος από την 
UNESCO, για τον μεγάλο φιλόσοφο, παρουσιάστηκε 
το φιλοσοφικό του έργο. 

2. χριστουγεννιάτικο Bazaar συναδέλφων συ-
νταξιούχων, που πραγματοποιήθηκε  την Πέμπτη 15 
και Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2016, στα γραφεία 
του Συλλόγου. 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ   ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ 5.000 ΚΑΙ 
ΠΛΕΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
Ελάτε να “ταξιδέψουμε” και περιηγηθούμε σε 

5.345 αρχαιολογικούς χώρους με “ξεναγούς” Αρ-
χαίους συγγραφείς από τον Όμηρο έως τον 2ο 
αιώνα μ.Χ

HYPERLINK “http://www.topostext.gr/” 
www.topostext.gr

Γράμμα στον Άγιο Βασίλη
Αυτή τη φορά θέλω να μου πάρεις 

κι όχι να μου φέρεις…
Κάθε χρόνο σου ζητώ, να μου 

φέρεις κάτι. Φέτος αλλάζουνε τα 
πράγματα. Δεν θέλω να μου φέ-
ρεις, κάτι. Θέλω να μου πάρεις.

Θέλω να πάρεις από κοντά 
μου, το γραμματοκιβώτιο με τους 
λογαριασμούς της ΔΕΗ, τους φακέλους 
της εφορίας με την έκτακτη εισφορά, και 
τις άλλες ειδοποιήσεις της εφορίας. Θέλω 
να μου πάρεις το άγχος που έχω συνεχώς 
και την θλίψη που νιώθω καθημερινά. Ξέ-
ρεις εσύ!

Θέλω να μου πάρεις, την Μέρκελ, τον 
Σαρκοζί, τον Τόμσεν, την Λαγκάρντ, τον 
Αλταφάζ και όσους άλλους βλέπω κάθε 
βράδυ στον ύπνο και στον ξύπνιο μου. 
Μαζί με αυτούς θέλω να μου πάρεις 
όσους μαυρίζουν την ζωή τη δική μου και 
όλων όσων συζητώ, τον Λουκά, τον Γιώρ-
γο, τον Αντώνη, τον Γιάνη με ένα «ν» και 
τον Αλέξη. Θέλω να πάρεις όλους τους 
ψεύτες και τους απατεώνες που θέλουν 
να με σώσουν χωρίς να με έχουν ρωτήσει 
και χωρίς εγώ να θέλω να σωθώ από αυ-
τούς. Ξέρεις εσύ!

Θέλω να μου πάρεις, τα δελτία ειδήσε-
ων… μάλλον όχι τα δελτία ειδήσεων αλλά 
όσους είναι μέσα, ή περίπου όλους. Ξέρεις 
εσύ! Θα σου το έχουν ζητήσει και άλλοι.

Θέλω να μου πάρεις, επίσης, όλους αυ-
τούς που με κοροϊδεύουν μέσα στα μάτια 
μου, νομίζοντας ότι εγώ δεν το καταλα-
βαίνω και μαζί με αυτούς θέλω να μου πά-
ρεις την αγωνία που μου προκαλούν. Και 
την αηδία. Και την σιχαμάρα. Ξέρεις εσύ.

Θέλω να μου πάρεις όλους τους εφιάλ-
τες και από τα κακά όνειρα, άφησέ μου 
μόνο την ώρα που ξυπνώ και συνειδητο-
ποιώ ότι ήταν όνειρο. Επίσης θέλω να μου 

πάρεις και τα καλά όνειρα. Αυτά με-
γαλώνουν την ανασφάλειά μου. 
Δεν είναι πολλά έτσι κι αλλιώς.

Θέλω να μου πάρεις τα μά-
τια των άλλων, που με κοιτάνε 

συνεχώς. Αυτό δεν το αντέχω 
καθόλου. Όπως δεν αντέχω τα δάκρυα. 

Δεν φταίνε αυτοί. Εγώ φταίω, αλλά επει-
δή δεν μπορείς και δεν πρέπει να πάρεις 
εμένα, πάρε αυτούς.

Θέλω να μου πάρεις ό,τι τόλμησα να 
σκεφτώ και δεν τόλμησα να κάνω. Γιατί με 
εμπόδισες;

Θέλω να μου πάρεις τα λόγια που δεν 
ειπώθηκαν ποτέ, και τα γέλια που δεν έγι-
ναν ποτέ. Έτσι κι αλλιώς μου είναι ποια 
άχρηστα. Για τα λόγια που ειπώθηκαν δεν 
σου ζητάω τίποτα, γιατί έτσι κι αλλιώς τα 
πήρε ο αέρας. Ξέρεις εσύ!

Θέλω να μου πάρεις τον κομπασμό και 
την έπαρση που κυβερνάει, τον τόπο μας. 
Όλους αυτούς του ανίκανους και όλους 
εκείνους τους αδίστακτους. Πάρε μαζί 
τους και ό,τι σάπιο και σαθρό, είπαν και 
έφτιαξαν. Ξέρεις εσύ!

Θέλω ακόμη, να μου πάρεις την σιγου-
ριά που είχα για το αύριο και τον φόβο 
που έχω για το σήμερα, εγώ και όλοι οι 
υπόλοιποι.

Θέλω τέλος, να μου πάρεις, όλες τις 
άσχημες μέρες που έρχονται. Ακούω ότι 
θα είναι πολλές. Και αν δεν μπορείς να 
πάρεις το «άσχημες», πάρε τουλάχιστον 
το «πολλές».

Σε ευχαριστώ που με διάβασες.
ΥΓ. Επίσης ξέρω εδώ και χρόνια ότι δεν 

υπάρχεις, αλλά φέτος δε με νοιάζει. Ξέ-
ρεις εσύ!

Πηγή: Ελληνοφρένεια   by Αντικλείδι

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Πολυχώρος Πολιτισμού 
«διέλευσις»

Λέσβου 15 & Πόρου, Κυψέλη, 11256 
ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 210 8613739 ◆ Email: info@dieleusis.gr 
url: www.dieleusis.gr

Η «διέλευσις» είναι ένας Πολυχώρος 
Πολιτισμού, που εδώ και έξι χρόνια ενθαρ-
ρύνει τις πρωτοβουλίες που ικανοποιούν τις 
πολιτιστικές ανάγκες του καιρού μας.  Θέα-
τρο, μουσική, εικαστικά, ποιητικές βραδιές, 

ελεύθερος στοχασμός, παρουσιάσεις βιβλίων, 
σεμινάρια, είναι μερικές απ’ τις δραστηριότη-
τές της.  Στα έξι χρόνια δημιουργικής παρου-
σίας ένας σύντομος απολογισμός, μας δίνει 

τα παρακάτω στοιχεία: 330 παραστάσεις 
18 θεατρικών έργων, 250 μουσικά live 80 
μουσικών σχημάτων, πολλών ειδών μουσι-

κής, 20 εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας, 
ποιητικές βραδιές, δεκάδες ομιλίες επιστημο-
νικού ή φιλοσοφικού περιεχομένου, σεμινά-
ρια, εκδηλώσεις αλληλεγγύης σε ευπαθείς 

ομάδες ανθρώπων.
Υπεύθυνη η συνάδελφος και μέλος του 

Συλλόγου Χρυσάνθη Κορνηλίου.

Το ξενοδοχείο «χριστίνα» στο μπαλκόνι του Κίσαβου, στην Καρίτσα Λάρισας, 
προσφέρει στα μέλη του Συλλόγου, δωμάτια στην προνομιακή τιμή των 10 ευρώ/
άτομο, χωρίς πρωινό.
Πληροφορίες Αλεξανδρίδου χριστίνα, Τηλ.: 6944 326529

Χειμερινή ΑπόδρΑσή
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     Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΣ

Ο εμβολιασμός είναι μια από τις σημαντικό-
τερες πράξεις που πραγματοποιούνται για 
το συμφέρον των ανθρώπων, προκειμένου 

τα προστατευτούν από σοβαρά λοιμώδη νοσήμα-
τα. Συγκεκριμένα, ο εμβολιασμός προλαμβάνει 2-3 
εκατ. θανάτους κάθε χρόνο και αποτελεί μία από 
τις πλέον επιτυχημένες και αποδοτικές από άποψη 
κόστους παρεμβάσεις στον τομέα της δημόσιας 
υγείας.

Σκοπός των εμβολίων είναι να ισχυροποιήσουν το 
ανοσοποιητικό σύστημα εναντίον συγκεκριμένων 
μικροβίων, έτσι ώστε να είναι ικανός ο οργανισμός 
να αντισταθεί στα συγκεκριμένα μικρόβια όταν ξα-
ναέρθει σε επαφή μαζί τους.

Όταν υπάρχει πολύ μεγάλος αριθμός εμβολιασμέ-
νων ατόμων σε έναν δεδομένο πληθυσμό, η πα-
ρουσία τους μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη της 
ασθένειας σε άτομα του ίδιου πληθυσμού, τα οποία 
δεν έχουν εμβολιαστεί.

Ετσι, τα εμβόλια μπορεί να είναι ευεργετικά για 
ανθρώπους όλων των ηλικιών, προστατεύουν από 
ασθένειες και σώζουν ζωές.

Πέρα από τον εμβολιασμό παιδιών και εφήβων, 
ο εμβολιασμός συνεχίζεται και στην ενήλικη ζωή. 
Τα εμβόλια είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την υγεία 
των ενηλίκων, καθώς προστατεύουν τον οργανισμό 
από επίθεση επικίνδυνων και πολλές φορές θανα-
τηφόρων νόσων.

Ο εμβολιασμός των ενηλίκων είναι σημαντικός 
διότι το ανοσοποιητικό σύστημα εξασθενεί καθώς 
γερνούν. Μπορεί να έχει θετική συνέπεια στη μείω-
ση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας, βελτιώ-
νοντας έτσι την ποιότητα ζωής.

Ολοι οι ενήλικοι χρειάζεται να εμβολιαστούν έτσι 
ώστε να αποφευχθεί η εξάπλωση σοβαρών ασθε-
νειών. Η φροντίδα της υγείας αποτελεί προτεραιό-

τητα για όλους μας και έχει ιδιαίτερη σημασία για 
τα άτομα που υποφέρουν από χρόνιες παθήσεις.

Ο εμβολιασμός παρέχει την καλύτερη προστασία 
ενάντια σε ασθένειες που θα μπορούσαν να οδη-
γήσουν, όχι μόνο σε σοβαρά προβλήματα υγείας, 
αλλά και να επιφέρουν σημαντικά οικονομικά προ-
βλήματα.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει τον 
εμβολιασμό ενηλίκων για την πρόληψη της γρίπης, 
του τετάνου, του κοκίτη και της πνευμονιοκοκκικής 
νόσου, μεταξύ άλλων μολυσματικών ασθενειών.

Πιο συγκεκριμένα, η πνευμονιοκοκκική νόσος 
αποτελεί μια σημαντική αιτία νοσηρότητας και θνη-
σιμότητας, με ένα φορτίο 1,6 εκατομμυρίων θα-
νάτων ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο, με θύματα 
κυρίως βρέφη και ηλικιωμένους. Οι σοβαρότερες 
μορφές της πνευμονιοκοκκικής νόσου περιλαμβά-
νουν τη μηνιγγίτιδα, τη βακτηριαιμία και την πνευ-
μονία.

Ειδικότερα, η πνευμονιοκοκκική πνευμονία συ-
νιστά τον πλέον συνηθισμένο τύπο βακτηριακής 
πνευμονίας της κοινότητας, ενώ το ποσοστό θνη-
τότητάς της στους ενηλίκους κυμαίνεται από 6,4% 
έως άνω του 40%.

Η ανάρρωση των ασθενών από πνευμονιοκοκκι-
κή πνευμονία περιλαμβάνει πολυήμερη νοσηλεία, 
ενώ μπορεί να περάσουν και αρκετοί μήνες προ-
τού αποκατασταθεί πλήρως η υγεία τους, ιδιαίτερα 
στους ηλικιωμένους.

Στα συμπτώματα της πνευμονιοκοκκικής πνευμο-
νίας περιλαμβάνονται ο πυρετός, ο βήχας, τα ρίγη, 
το θωρακικό άλγος και η δυσκολία στην αναπνοή.

Πέραν του παράγοντα ηλικία, επιπρόσθετοι συ-
ντελεστές που επαυξάνουν τον κίνδυνο νόσησης 
από πνευμονιόκοκκο είναι ο διαβήτης, το άσθμα, 
η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), τα 

χρόνια καρδιακά νοσήματα, η ανοσοκαταστολή 
λόγω νοσήματος ή θεραπείας, ενώ το κάπνισμα και 
ο αλκοολισμός επίσης επιτείνουν τον κίνδυνο.

Καθώς ο βαθμός βακτηριακής αντοχής εξακολου-
θεί να αυξάνει, η αντιμετώπιση της πνευμονιοκοκ-
κικής νόσου δυσχεραίνεται. Οι ασθενείς σηκώνουν 
το βάρος των επιπτώσεων της νόσου τόσο στην 
εργασία όσο και στην οικογενειακή τους ζωή. Για 
αυτό τον λόγο η αναγκαιότητα της πρόληψης της 
πνευμονιοκοκκικής νόσου με ανοσοποίηση μέσω 
του εμβολιασμού αυξάνεται ολοένα και περισσό-
τερο.

Στην Ελλάδα ο εμβολιασμός για την πρόληψη 
της πνευμονιοκοκκικής νόσου είναι ενταγμένος στο 
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών (ΕΠΕ) για όλους 
τους ενηλίκους άνω των 65 ετών (η ηλικία ως αυ-
τοτελής παράγων κινδύνου), καθώς και για ενηλί-
κους 18 έως 64 ετών που ανήκουν στις ομάδες 
κινδύνου για σοβαρές πνευμονιοκοκκικές λοιμώ-
ξεις (όπως οι συστηματικοί καπνιστές, οι ασθενείς 
με χρόνια καρδιακά, μεταβολικά και αναπνευστικά 
νοσήματα, και οι ανοσοκατεσταλμένοι ασθενείς).

Ο εμβολιασμός παρέχεται δωρεάν σε όλους τους 
ασφαλισμένους που ανήκουν σε μία από τις παρα-
πάνω ομάδες.

Ενα νέο 13-δύναμο συζευγμένο εμβόλιο, προ-
ηγμένης τεχνολογίας, κυκλοφόρησε πριν από λίγα 
χρόνια στην Ελλάδα, προστατεύοντας από τους 13 
πιο σημαντικούς ορότυπους οι οποίοι προκαλούν 
την πνευμονιοκοκκική νόσο.

Ο εμβολιασμός αποτελεί ένα αποτελεσματικό 
προληπτικό μέτρο για την προφύλαξη των ατόμων 
από τις πνευμονιοκοκκικές λοιμώξεις.

Ας κάνουμε την πρόληψη... πράξη ζωής.

ΠΗΓΗ: tovima.gr

Προληπτικός εμβολιασμός: Πότε και γιατί

Η διατροφή που βλάπτει τα μάτια
Η υγεία των ματιών επηρεάζεται άμεσα από τις 

διατροφικές συνήθειες. Δεν είναι τυχαίο ότι από 
παιδιά μεγαλώνουμε με την παρότρυνση να τρώμε 
ψάρια και καρότα για να έχουμε καλή όραση.

Η βιταμίνη που ωφελεί περισσότερο τα μάτια, είναι 
η βιταμίνη Α, γνωστή και ως βιταμίνη της όρασης.

Στη διατροφή μας τη βιταμίνη Α τη λαμβάνουμε 
από το ψάρι, τα ιχθυέλαια, το συκώτι, το γάλα, τον 
κρόκο αβγού, τα σκουροπράσινα φυλλώδη λαχανι-
κά (σπανάκι, μπρόκολο), τα φρούτα και τα λαχανικά 
με έντονα χρώματα λόγω των καροτενοειδών (π.χ. 
βερίκοκο, ροδάκινα, μάνγκο, εσπεριδοειδή, καθώς 
και χρωματιστές πιπεριές, καρότο, γλυκοπατάτα).

Σε αντίθεση με τις παραπάνω τροφές που είναι 
ευεργετικές για την υγεία των ματιών, υπάρχουν 
κάποιες που προκαλούν βλάβες στα μάτια.

Αυστραλοί επιστήμονες ανακάλυψαν ότι η υπερ-
βολική κατανάλωση κρέατος προκαλεί βλάβες στον 
αμφιβληστροειδή χιτώνα των ματιών, που με το πέ-
ρασμα του χρόνου μπορεί να εξελιχθούν σε εκφύ-
λιση της ωχράς κηλίδας – μιας οφθαλμοπάθειας, η 
οποία αποτελεί την συνηθέστερη αιτία τυφλώσεως 
των ηλικιωμένων.

Σύμφωνα με τους ερευνητές από το Πανεπιστήμιο 
της Μελβούρνης, το κρέας περιέχει ουσίες οι οποίες 

θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε οξειδωτικές βλά-
βες και να ασκήσουν τοξική δράση στον αμφιβλη-
στροειδή.

Για να διερευνήσουν τον ρόλο της κατανάλωσης 
κρέατος στην ανάπτυξη της εκφύλισης της ωχράς 
κηλίδας, οι ερευνητές ανέλυσαν στοιχεία από 5.600 
ανθρώπους, οι οποίοι είχαν ηλικία 58-69 ετών την 
περίοδο 1990-1994 που άρχισε η μελέτη.

Η παρουσία της εκφύλισης της ωχράς κηλίδας 
αναζητήθηκε την περίοδο 2003-2006, όταν οι 
εθελοντές είχαν ηλικία 66-85 ετών. Οι 1.680 από 
αυτούς είχαν αναπτύξει αρχόμενη εκφύλιση της 
ωχράς.

Οι πιθανότητες τέτοιων βλαβών ήταν κατά 47% 
αυξημένες μεταξύ των εθελοντών που έτρωγαν 
κόκκινο κρέας καθημερινά σε σύγκριση με όσους το 
έτρωγαν πιο σπάνια. Η διαφορά αυτή παρέμεινε η 
ίδια ακόμα και όταν οι ερευνητές συνυπολόγισαν 
και άλλους παράγοντες κινδύνου για εκφύλιση της 
ωχράς, όπως το κάπνισμα και την παχυσαρκία.

Το συμπέρασμα των ερευνητών ήταν πως η αυξη-
μένη κατανάλωση κόκκινου κρέατος πιθανώς απο-
τελεί έναν νέο παράγοντα κινδύνου για εκφύλιση 
της ωχράς κηλίδας.

Περιοδικό: Free Health/Καλοκαίρι 2016

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
«Η ΥΠΑΠΑΝΤΗ» 

Ι.Κ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Αθήνα – Σόλωνος 129
Τηλ.: 210-3843043, 210-3301380

info@ypapanti.com

Ειδικά τμήματα γλαυκώματος, ωχράς κηλίδας, 
στραβισμού, εγχειρήσεων, καταρράκτη κ.λπ.

Κουρεμάδα Ελισάβετ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
Άργους 123, 

Ακ. Πλάτωνος, Αθήνα
ΤΗΛ: 698 7428 873

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΑΤΕ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ε. ΧΡΥΣΟΥΛΑΚΗΣ
Ειδ. Αλλεργιολόγος παίδων – 

ενηλίκων – Στρατιωτικός Ιατρός 
Αναπλ. Διευθυντής Αλλεργιολογικού Τμήματος 

Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
Φαιδριάδων 11, Κυψέλη, 11364

Τηλ.: 210-8652992, Κιν.: 6974068066

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡΙΝΟΣ
Οδοντίατρος 

Κορίνθου 200 & Κολοκοτρώνη, Πάτρα
Τηλ.: 6980 650 640
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ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ ΘΕΤΙΚΑ Η ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΙΖΟΝΤΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 
ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

Συνεχίζεται η προσπάθειά μας για την βοήθεια των αναξιοπαθούντων 
συναδέλφων μας.

Το Δ.Σ του Συλλόγου κατέθεσε αρχικά το ποσό των 3000 Ευρώ και 
συνεχίζει να καταθέτει εφεξής αντί στεφάνων στις κηδείες συναδέλ-
φων το αντίστοιχο ποσό.
ΑΡ. ΛΟΓ. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 6017 04 0056-256
Παρακαλούμε, όσοι εκ των συναδέλφων ενδιαφέρονται, ας γίνουν 

αρωγοί σ’ αυτή μας την προσπάθεια.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

Για την ενίσχυση συναδέλφων Σανούδος Α. Ιωάννης
Χειρούργος - Οδοντίατρος

Εμφυτευματολός
Ειδικεύσεις

◆ Πανεπιστήμιο Duesseldorf, Γερμανία
◆ Πανεπιστήμιο Βοστόνης, Η.Π.Α
Μουσών 17, Παλαιό Ψυχικό (4ος 
όροφος, Παραπλεύρως “Λητώ”)

Τηλ.: 210 69 80 012
Κιν.: 694 156 6091

email: i.e.sanudos@gmail.com

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ, MD
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Ειδικευθείς εις Α΄ Χειρουργική Κλινική 
ΓΝΑ «ΛΑΪΚΟ»

Τηλ.: 210-9656291 – 6972728331
ikaraiskos@gmx.com

www.ikaraiskos.gr & Yiannis Karaiskos

Μετά από αρκετές προσπάθειες, του 
Συλλόγου μας, επαφές και συναντή-
σεις με αρμόδιους, είμαστε στην ευ-

χάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι σύμ-
φωνα με πληροφορίες μας, το αρμόδιο Τμήμα 
του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, έκανε 
δεκτή θετική εισήγηση της Νομικής Συμβού-

λου του ΙΚΑ, για τη συνταξιοδότηση 65 Συ-
ναδέλφων μας, οι οποίοι είχαν φύγει από την 
Τράπεζα Πειραιώς, με εθελουσία έξοδο, το 
2013-2014 και οι οποίοι είχαν εξαγοράσει 
χρόνο ασφάλισης, προκειμένου να συμπληρώ-
σουν τον απαιτούμενο χρόνο, για να λάβουν 
σύνταξη, με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου 

ορίου ηλικίας, χΩΡΙΣ τον ηλικιακό περιορισμό 
που θέτει ο Νόμος 4334/2015.

Για την θετική αυτή εξέλιξη, καταλυτικής 
σημασίας ήταν η πρόσφατη παρέμβαση – 
συνάντηση του Προεδρείου του Συλλόγου 
μας στο Διοικητή του ΙΚΑ.

Τσίγκος Εμμανουήλ
Γενικός χειρουργός - Εξειδικευθείς 

στην Ογκολογική Χειρουργική

Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 82
Αθήνα – 11528, Τηλ.: 2130067602

Κοντοές Νικόλαος
Οδοντίατρος

Αγίου Κωνσταντίνου 70, Ηλιούπολη 
(Μετρό - στάση Αγ. Δημητρίου)

Τηλ.: 210-9700780, 
Κιν.: 6944 625 199

Χαμηλές τιμές σε όλους τους 
ασφαλισμένους και στις οικογένειες 

του πρώην ΤΥΠΑΤΕ

Θεόδωρος Θεοφίλου
Ουρολόγος – Ανδρολόγος 

Πλατεία Κυψέλης 15, Οδός Κασταλίας
Τηλ.: 2121043297, Κινητό: 6978359511

e-mail: theofilou@yahoo.gr

Ο Πτηνοτροφικός Συνεταιρισμός Άρτας προμηθεύει το καταναλωτικό κοινό 
με τα περίφημα κοτόπουλα Άρτας τα οποία είναι αρίστης ποιότητας, γευστικά και 
παραδοσιακά.

Προτιμάτε τα κοτόπουλα Άρτας διότι η γεύση συναντά την ποιότητα και την 
παράδοση. Θα τα προμηθεύεστε από όλα τα Super Market.

ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑ
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επεξηγεί

H χρηματοπιστωτική σταθερότητα στο προσκήνιο

Από τότε που εκδηλώθηκε η χρηματοπιστω-
τική κρίση, ο όρος «χρηματοπιστωτική στα-

θερότητα» χρησιμοποιείται ολοένα και περισσό-
τερο. Οι ειδικοί μπορεί να την ορίζουν ελαφρώς 
διαφορετικά, αλλά σε γενικές γραμμές συμφω-
νούν όσον αφορά τη σπουδαιότητά της. Για την 
ΕΚΤ, χρηματοπιστωτική σταθερότητα σημαίνει 
ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ικανό να 
αντεπεξέρχεται σε κλονισμούς χωρίς να διατα-
ράσσεται σε σημαντικό βαθμό η λειτουργία του.

Με άλλα λόγια, οι άνθρωποι εξακολουθούν να 
έχουν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς 
τους, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να μπορούν 
να πραγματοποιούν και να λαμβάνουν πληρωμές, 
οι επενδυτές μπορούν να συνεχίσουν τις συναλλα-
γές και οι τράπεζες να αναχρηματοδοτούνται είτε 
μεταξύ τους είτε από την κεντρική τράπεζα.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη;
Η σταθερότητα έχει να κάνει με την ισορροπία. 

Το χρηματοπιστωτικό σύστημα είναι ένας περί-
πλοκος ιστός εξαρτήσεων και αλληλεπιδράσεων 
μεταξύ διαφορετικών φορέων. Οι τράπεζες και 
οι ασφαλιστικές εταιρείες λειτουργούν ως δια-
μεσολαβητές μεταφέροντας κεφάλαια από εκεί-
νους που επιθυμούν να δανείσουν ή να επενδύ-
σουν σε εκείνους που επιθυμούν να δανειστούν. 
Οι χρηματοπιστωτικές αγορές, όπως οι αγορές 
ομολόγων και χρήματος, επίσης συνδέουν με 
άμεσο τρόπο δανειστές και δανειολήπτες. Εν τω 

μεταξύ, τα συστήματα πληρωμών και διακανονι-
σμού τίτλων που συνιστούν κατά κάποιο τρόπο 
το «ολοκληρωμένο κύκλωμα» των χρηματοπι-
στωτικών αγορών, διασφαλίζουν την ασφαλή 
ροή χρήματος και χρηματοοικονομικών περιου-
σιακών στοιχείων.

Κίνδυνοι μπορεί να προκύψουν σε διαφορετικά 
επίπεδα και με διαφορετικές μορφές. Τυχόν επι-
βράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας οδη-
γεί τους ιδιοκτήτες κατοικιών σε υψηλά επίπεδα 
χρέους και την αξία των ακινήτων σε πτώση, ενώ 
οι τράπεζες που είχαν χορηγήσει στεγαστικά δά-
νεια ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με πελά-
τες που αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη 
τους. Τυχόν επιβράδυνση στις αναδυόμενες αγο-
ρές μπορεί να είναι επιζήμια για την οικονομία, 
για παράδειγμα, λόγω της μείωσης της ζήτησης 
αγαθών η οποία οδηγεί σε απώλεια θέσεων ερ-
γασίας στους πληγέντες κλάδους. Μπορεί επίσης 
να προκαλέσει απότομες πωλήσεις στις αγορές 
χρέους, τίτλων και συναλλάγματος οι οποίες 
στην ουσία δυσχεραίνουν τη χρηματοδότηση 
των επιχειρήσεων και περιορίζουν την οικονομι-
κή ανάπτυξη.

Με άλλα λόγια, οι κίνδυνοι και οι ευπάθειες 
που επηρεάζουν έναν οικονομικό φορέα μπορεί 
να επηρεάσουν και πολλούς άλλους, με αποτέλε-
σμα να διαταράσσεται η ισορροπία του συστήμα-
τος και να απειλείται συνολικά η χρηματοπιστω-
τική σταθερότητα.

O ρόλος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
Παρακολουθούμε διαρκώς το χρηματοπιστωτι-

κό σύστημα για τον έγκαιρο εντοπισμό δυνητικών 
κινδύνων και ευπαθειών και αξιολογούμε τις απαι-
τούμενες ενέργειες. Οι μακροπροληπτικές πολιτικές 
μπορούν να αποσοβήσουν τέτοιου είδους κινδύνους 
- σε επίπεδο χώρας, τομέα ή χρηματοπιστωτικού 
ιδρύματος. Για παράδειγμα, προκειμένου να αποτρέ-
ψουν μια πιθανή «φούσκα» στην αγορά κατοικιών, 
οι εθνικές αρχές μπορούν να απαιτήσουν από τις 
τράπεζες της ζώνης του ευρώ να εφαρμόσουν αυ-
στηρότερα πιστοδοτικά κριτήρια, π.χ. ζητώντας από 
τους πελάτες περισσότερα μετρητά κατά τη σύναψη 
στεγαστικών δανείων. Η λήψη τέτοιων μέτρων θα 
πρέπει να γνωστοποιείται στην ΕΚΤ, η οποία μπο-
ρεί να διατυπώσει αντιρρήσεις, εφόσον χρειαστεί. Η 
ΕΚΤ μπορεί επίσης να ζητήσει από τις τράπεζες να 
διακρατούν κεφάλαια που να υπερβαίνουν τα υπο-
χρεωτικά ελάχιστα αποθεματικά (τα ακριβή επίπεδα 
ορίζονται από τους κανόνες της ΕΕ) ούτως ώστε να 
ενισχυθεί η άμυνά τους έναντι πιθανών διαταραχών.

Παρότι τα εν λόγω μέτρα επικεντρώνονται στο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα ως σύνολο, η νέα 
λειτουργία τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ πα-
ρακολουθεί επιμέρους τράπεζες ούτως ώστε ο 
τραπεζικός τομέας να παραμένει ασφαλής και, 
κατ’ επέκταση, να ενισχύεται η χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα στην Ευρώπη.

«Ο νέος Κύκλος»/19ο τεύχος – Καλοκαίρι 2016/
Πηγή: περιοδικό προσωπικού Τράπεζα της Ελλάδος 
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     ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 ❧ ξεκινά ο «Ανθρώπινος Άτλας»

Διεθνής ομάδα επιστημόνων ανακοίνωσε ότι 
ξεκινούν μια φιλόδοξη παγκόσμια πρωτοβου-
λία για να δημιουργήσουν έναν «Άτλαντα των 
Ανθρωπίνων Κυττάρων», που θα καταγράψει 
κάθε κύτταρο στο ανθρώπινο σώμα. Με αυτό 
τον τρόπο οι ερευνητές, ελπίζουν ότι θα επι-
ταχύνουν την πρόοδο στη βιοϊατρική και στη 
φαρμακευτική έρευνα. Ο «Ανθρώπινος Κυτ-
ταρικός Άτλας» - που αναμένεται να πάρει 
τουλάχιστον μια δεκαετία για να δημιουργη-
θεί – θα είναι ελεύθερα προσβάσιμος στους 
επιστήμονες και γιατρούς όλου του κόσμου, 
βοηθώντας τους έτσι να δώσουν πιο αποτε-
λεσματικά τη διαγνωστική ενάντια σε πλήθος 
νόσων.

 ❧ ΙΣΤΟΡΙΑ
 ❧ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΟΣ

Η δικτατορία των συνταγματαρχών και η 
αποκατάσταση της δημοκρατίας

Το Ίδρυμα της Βουλής των 
Ελλήνων για τον Κοινοβου-
λευτισμό και τη Δημοκρατία 
παρουσιάζει στο ελληνικό 
κοινό ευρύτερα, και στην 
επιστημονική κοινότητα ει-
δικότερα, τα Πρακτικά του 
συνεδρίου που διοργάνωσε 
τον Νοέμβριο του 2014, με 
θέμα «Η δικτατορία των συ-

νταγματαρχών και η αποκατάσταση της δημο-
κρατίας». Το συνέδριο εκείνο, στην 40ή επέ-
τειο της επανόδου της χώρας στη δημοκρατία, 
αποτέλεσε το βήμα για μια συνολική επανεκτί-
μηση της τραυματικής εμπειρίας της δικτατο-
ρίας και της εν συνεχεία προσπάθειας για την 
οικοδόμηση μιας εδραίας δημοκρατίας, ικανής 
να αντέξει στον χρόνο. Ιστορικοί, πολιτικοί 
επιστήμονες, ειδικοί των διεθνών σχέσεων, οι-

κονομολόγοι, νομικοί παρουσιάζουν τα πορί-
σματα της υφιστάμενης έρευνας, φωτίζοντας 
με νέο φως πολλές πτυχές της τραυματικές 
εμπειρίας της δικτατορίας.

 ❧ ISIS η αποκάλυψη
William McCANTS

Τι είναι το ISIS; Πως οργα-
νώνεται; Ο θρησκευτικός 
φανατισμός συναντά της 
ναζιστικές θεωρίες και την 
τρομοκρατία. Όσα πρέπει 
να γνωρίζετε για την ασύμ-
μετρη απειλή που τρομάζει 
τον πλανήτη μέσα από μία 
ενδελεχή έρευνα και στοι-

χεία που δεν έχουν ξαναδεί το φως της δη-
μοσιότητας. 

 ❧ Η πόλη των αθώων
Κατερίνα Καριζώνη

Η Πόλη των αθώων βασί-
ζεται σε ιστορίες αληθινές, 
σε μαρτυρίες που προέρχο-
νται από τους τελευταίους 
ζώντες αντιστασιακούς της 
Θεσσαλονίκης. Ταξιδεύο-
ντας στη σκοτεινή ήπειρο 
της μνήμης, αναδεικνύει 
τον αγώνα των αφανών 

ανθρώπων που έγραψαν τη νεότερη ιστορία. 
Ταυτόχρονα φωτίζει από διαφορετικές γωνί-
ες το σκληρό πρόσωπο της δεκαετίας του ’40, 
αγγίζοντας και θέματα που παραμένουν έως 
σήμερα ταμπού.

 ❧ Η ελληνική επανάσταση του 
1821
ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

Μία έρευνα πάνω στην επανάσταση του 1821 

που δεν εστιάζει στις οπτι-
κές που είχαμε συνηθίσει 
μέχρι τώρα. Οι εθνοτικές 
διαφορές από τη μία έπαι-
ξαν σημαντικό ρόλο, αλλά 
τονίζονται οι συνθήκες 
που οδηγούν σε σύγκρου-
ση του παλιού με το νέο, 
η νεωτερικότητα ενάντια 

στις παγιωμένες αντιλήψεις.

 ❧ Ατατούρκ και ναζί
IHRIG STEFAN

Μία άγνωστη πτυχή της 
ιστορίας. Ο Χίτλερ μελέ-
τησε, εκτός απ’ τον Μου-
σολίνι και τη στρατηγική 
του Κεμάλ Ατατούρκ. Σύμ-
φωνα με τον Dr Stefan 
Ihrig είχε παρακολουθήσει 
στενά τις προσπάθειες του 
Τούρκου ηγέτη να απο-

θρησκευτικοποιήσει τη χώρα του και να εξο-
λοθρεύσει όσες κοινωνικές ομάδες θεωρούσε 
ότι μπορούσαν να κάνουν κακό.

 ❧ Ελλάδα - Σμύρνη... το χαμένο 
όνειρο
Γιώργος Καπράνος

Ο δρόμος από την εθνική 
ανάταση στην καταστρο-
φή μέσα από τα μάτια ενός 
νεαρού δικηγόρου που με-
ταβαίνει στη Σμύρνη το 
1919. Ένα ιστορικό μυθι-
στόρημα που σέβεται τα 
γεγονότα χωρίς να υστερεί 

στη λογοτεχνική του δεινότητα. 

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του ΚΑΣΥΑΤΕ 
εύχονται στους συναδέλφους προσωπική και οικο-
γενειακή ευτυχία για το νέο έτος. 

Ευχές για το νέο χρόνο 
από τον ΚΑΣΥΑΤΕ

 Ο Πρόεδρος            Ο Γεν. Γραμματέας
χρήστος ξυνάς         Αθανάσιος Αλμπάνης

Ευχές για το 2017 
από τον ΟΣΥΑΤΕ

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του ΟΣΥΑΤΕ 
εύχονται ο νέος χρόνος να εκπληρώσει τις ελπίδες 
και τις προσδοκίες για ένα καλύτερο αύριο.

    Ο Πρόεδρος    Ο Γεν. Γραμματέας
Κυριάκος Τσαούσης      Αλέκος Παπαϊωάννου
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◆ Ακύρωση της απόφασης του ΕΤΕΑ  
261/69/21.5.2014 για ολική διακοπή της 
Επικουρικής Σύνταξης μετά τη συμπλή-
ρωση του χρόνου ασφάλισης στον ΕΛΕΜ.
ΣτΕ - ημερομηνία συζήτησης 30.1.2017 

(μετά από 4 αναβολές).
◆ Για την Αντισυνταγματικότητα των Μει-

ώσεων των νόμων στην Επικουρική Σύ-
νταξη (αρχική πιλοτική αγωγή του Συλλόγου). 
Διοικητικό Πρωτοδικείο - ημερομηνία συ-

ζήτησης 24.1.2017
◆ Ακύρωση του νόμου επανυπολογισμού 

των συντάξεων 4387/2016.
ΣτΕ - ημερομηνία συζήτησης 7.4.2017 – Ει-

σηγητής κ. Τσιμέκας.
Σε εξέλιξη:
◆ Πιλοτική αγωγή για την ολική Διακοπή 

Επικουρικής Σύνταξης στο Πρωτοδικείο.
Αναμονή πρωτόδικης απόφασης. 
◆ Ομαδικές αγωγές για την αντισυνταγματικό-

τητα των νόμων 4051/2012 και 4093/2012.
Αναμένεται ο προσδιορισμός της ημερομηνί-

ας συζήτησης.
◆ Αντισυνταγματικές μειώσεις των νόμων 

στην Κύρια Σύνταξη (αρχική πιλοτική αγωγή 
του Συλλόγου) 

Αναμονή πρωτόδικης απόφασης.
◆ Πλαφόν Εφ’ άπαξ για εξοδούχους πριν το 

2004.
Αναμένονται αποφάσεις διαφορετικών ομα-

δικών αγωγών (θετική έκβαση)
◆ Εθνική Αντίσταση – (ομάδα με κληρονό-

μους).
Θετική απόφαση του Πρωτοδικείου. Περιμέ-

νουμε να δούμε αν θα κάνει έφεση το ΙΚΑ.
Θα κατατεθούν:
◆ Πιλοτική αγωγή για την παράνομη εφαρ-

μογή του νόμου 3986/2011 που αφορά 
την κράτηση Εισφοράς Αλληλεγγύης στην 
Επικουρική Σύνταξη. Η εισφορά γίνεται στο 
ποσό πριν τον επανυπολογισμό, μετά από σχε-
τική Υπουργική Απόφαση. 

◆ Πιλοτική αγωγή για την κράτηση υπέρ 
ΕΟΠΥΥ στη μικτή και όχι στην καθαρή 
κύρια σύνταξη.

◆ Πιλοτική αγωγή για κατάργηση της κράτη-
σης υπέρ ΕΟΠΥΥ στην Επικουρική Σύνταξη.

◆ Πιλοτική αγωγή για  να αναγνωρισθούν ως 
συντάξιμα, τα χρόνια που πλήρωνε η Τρά-
πεζα μέχρι την ηλικία του 65ου έτους, κάθε 
συνταξιούχου.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ

     ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ  -1-

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΠΟΔΙΑΚΟΥ ΜΕΡΟΠΗ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
ΒΑΓΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΒΑΛΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΒΑΡΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΛΕΑΝΘΗΣ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΒΕΛΗΒΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΒΕΝΤΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΕΥΣΑΙΑ 
ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΓΚΙΝΗΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ 
ΓΚΟΥΤΖΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ ΜΑΡΙΑ 
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΡΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 
ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ΚΑΝΕΛΛΑ 
ΖΟΥΜΠΟΡΛΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 
ΖΟΥΡΝΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
ΚΑΒΒΑΔΙΑ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΚΑΛΑΙΤΖΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΝΔΗΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΚΑΡΑΤΖΑ ΜΑΡΙΑ 
ΚΕΡΑΜΠΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ 
ΚΕΦΑΛΗΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
ΚΙΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΚΛΑΨΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΚΟΝΤΑΞΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΚΟΥΡΕΜΑΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 
ΚΩΤΣΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΛΙΟΥΡΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΛΥΓΚΟΥΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
ΜΑΛΛΕΝ ΑΘΗΝΑ 
ΜΑΝΙΑΚΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ 
ΜΑΝΤΖΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΜΑΥΡΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΜΙΧΟΥ ΣΤΕΡΓΙΑΝΗ 
ΜΠΕΙΚΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 
ΜΠΛΑΖΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΜΥΛΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΝΑΣΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΝΟΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΠΑΝΤΣΙΑΛΑ ΓΛΥΚΕΡΙΑ 
ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΠΑΠΑΔΑΚΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
ΠΑΠΑΖΑΧΟΥ ΕΛΕΝΗ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ 
ΠΑΠΑΡΟΥΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΑΝΔΡΙΑΝΗ 
ΠΑΡΑΠΟΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΑ 
ΠΑΦΙΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΠΕΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
ΠΟΛΥΖΩΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΠΡΑΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΡΑΠΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΡΟΥΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 
ΣΚΑΡΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ 
ΣΤΑΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ 
ΤΖΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΤΣΑΚΩΝΑ ΕΛΕΝΗ 
ΤΣΑΚΩΝΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΤΣΙΓΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 
ΤΣΙΧΡΙΤΖΗ ΕΙΡΗΝΗ 
ΤΣΟΥΤΣΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 
ΦΑΓΚΡΙΔΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΦΟΥΝΤΑΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΧΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΧΑΡΙΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
ΧΑΣΑΠΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 
ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

συνάδελφοι που «έφυγαν» το 2016. 
Καλό ταξίδι.

Προς τους
• Υπουργό, Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Κοινωνικής Πρόνοιας
• Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
• Διοικητή ΕΤΕΑ
Έχοντας λάβει γνώση ότι η επίσημη θέση του Υπουργείου Εργασίας, 

σχετικά με τη βάση υπολογισμού της ΕΑΣ επί των Κυρίων Συντά-
ξεων, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά την αναπροσαρμογή τους, 
λόγω των χαμηλότερων πλαφόν που θέσπισε ο Νόμος 4387/2016, 
είναι σωστή

υποβάλλουμε ύστατη έκκληση
για να δοθούν εντολές στο ΕΤΕΑ, ώστε η προσέγγιση αυτή να εφαρ-

μοσθεί, από το Σεπτέμβριο 2016, και στις επανυπολογισθείσες Επικου-
ρικές Συντάξεις.

ΤΑ Δ.Σ. ΤΩν ΣΥΛΛΟΓΩν

ΚΟΙΝΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΑΤΕ

Για την Παράνομη Εφαρμογή του Νόμου 3986/2011 
στις  Επανυπολογισθείσες Επικουρικές Συντάξεις.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας αντιμετωπίζει το σοβα-

ρό θέμα της φορολόγησης του Εκτάκτου Οικονομικού Βοηθήματος 
από τα διαθέσιμα αποθεματικά του ΕΛΕΜ (τόσο σ’ αυτούς που δόθη-
κε, όσο και σ’ αυτούς τους συνταξιούχους που θα δοθεί και δεν είχαν 
δικαιωθεί στην πρώτη φάση), με μεγάλη υπευθυνότητα.

Για το λόγο αυτό απευθύνθηκε σε δύο μεγάλα φοροτεχνικά γραφεία 
και ταυτόχρονα ήρθε σε επαφή με τωρινούς και παλιότερους διευθυ-
ντές του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι απόψεις τους πάνω στο επίμαχο θέμα συγκλίνουν με τη θέση του 
Συλλόγου μας δηλαδή, ότι κακώς το ποσό αυτό υπόκειται σε φορο-
λόγηση ως εισόδημα.

Οι απόψεις και τα επιχειρήματά μας που είχαν γνωστοποιηθεί στους 
παραπάνω Δ/ντές και Φοροτεχνικούς, απεστάλησαν για ενημέρωση, 
στις παρατάξεις του εν ενεργεία Συλλόγου (ΣΕΤΑΠ) και του ΤΥΠΑΤΕ, 
προκειμένου να απευθυνθούν εκ νέου στο Υπουργείο Οικονομικών με 
τις θέσεις αυτές, με στόχο την αποφυγή της αδικαιολόγητης φορολό-
γησης.

Θα επανέλθουμε στο θέμα για τις όποιες εξελίξεις με νεότερη ανάρ-
τηση το συντομότερο δυνατό.

Φορολόγηση του Έκτακτου Οικονομικού 
Βοηθήματος από τον ΕΛΕΜ
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Για την εκκρεμότητα στην Επιστροφή Αχρεωστήτως Παρακρατηθεί-
σας Εισφοράς Ασθενείας υπέρ ΕΟΠΥΥ. 

Κύριοι, 
◆ Σύμφωνα με το άρθρο 44 του νόμου 4387/2016, από 1.7.2016 η εισφο-

ρά ασθενείας υπέρ ΕΟΠΥΥ πρέπει να υπολογίζεται επί των καταβαλλόμενων 
και ΟΧΙ επί του ονομαστικού ποσού των κύριων συντάξεων. 

◆ Η μηχανογράφηση του ΙΚΑ υλοποίησε την ως άνω διάταξη απ’ τον Οκτώ-
βριο 2016. 

Με το εκκαθαριστικό δε της κύριας σύνταξης μηνός Νοεμβρίου 2016 ΑΝΤΙ-
ΛΟΓΗΣΕ το 65% περίπου του ποσού που προκύπτει από τη μηνιαία διαφορά 
στην εισφορά μεταξύ Οκτωβρίου και Σεπτεμβρίου 2016 και για το τρίμηνο 
Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2016. 

Επειδή, με το εκκαθαριστικό της κύριας σύνταξης μηνός Δεκεμβρίου 2016 η 
κράτηση της εισφοράς Υγείας επανήλθε στα νόμιμα επίπεδα του Οκτωβρίου 
2016, παρακαλούμε όπως με το επόμενο εκκαθαριστικό αντιλογιστούν και 
τα υπόλοιπα 35% περίπου της αχρεωστήτως εισπραχθείσας εισφοράς ασθε-
νείας κατά το ως άνω τρίμηνο. 

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΜΑΛΑΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο Πρόεδρος
ΜΑΡΑνΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ 
ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ
Μετά τη διακοπή αποστολής από το ΙΚΑ και το ΕΤΕΑ των τριμηνιαίων 

εκκαθαριστικών, η έκδοση τους γίνεται ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τις παρα-
κάτω οδηγίες: 

ΓΙΑ ΤΗν ΚΥΡΙΑ ΣΥνΤΑξΗ
Μέσω της ιστοσελίδας www.ika.gr και της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Ενη-

μερωτικό Σημείωμα Συντάξεων» υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε ενημέ-
ρωση σε μηνιαία βάση, από την ημερομηνία πίστωσης του τραπεζικού μας 
λογαριασμού και μετά.

Απαιτούμενα ασφαλιστικά στοιχεία για την έκδοση του ενημερωτικού ση-
μειώματος:

• Α.Μ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τα 7 πρώτα ψηφία)
• Α.Μ. ΔΙΑΣ (15 ψηφία συνεχόμενα, χωρίς κενά)
• Μήνας
• Έτος
• Εισαγωγή Κωδικού Οπτικού Επιβεβαίωσης
• Εκτύπωση.
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων των
Εντασσόμενων Ταμείων και Κλάδων
ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΣΕ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΤΑΠΑΕ ΕΘΝΙΚΗ
Δραγατσανίου 8, ΤΚ 10559, Αθήνα
ΤΜΗΜΑ ΤΣΠ-ΑΤΕ
Τηλ.: 2103621304, 2103804933
* Η πληροφόρηση είναι από τον Φεβρουάριο του 2015

ΓΙΑ ΤΗν ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥνΤΑξΗ
Από 19/12/2016 σας ενημερώνουμε ότι η είσοδος στα ενημερωτικά ση-

μειώματα του ΕΤΕΑ θα γίνεται με κωδικούς TAXISNET (μέσω ΓΓΔΕ). Δεν 
θα απαιτείται πλέον εγγραφή στο σύστημα Ενημερωτικών Σημειω-
μάτων.

Επίσης, θα βρείτε τον Επανυπολογισμός της Επικουρικής σας σύνταξης 
στο Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2016.

ETEA
Φιλελλήνων 13-15, ΤΚ 10557, Αθήνα
Τμήμα: Επικουρικό ΑΤΕ bank
Τηλ.: 2103275022 – 025

Στις σημερινές συνθήκες αβέβαιων εξελίξεων στο τραπεζικό σύστημα απαι-
τείται ψυχραιμία, διαφάνεια και συνετές αποφάσεις, που θα συμβάλουν στην 
αναβάθμιση της εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα και θα στηρίξουν το 
ρόλο του ως εργαλείο ανάπτυξης της οικονομίας και ανακούφισης της ελλη-
νικής κοινωνίας. 

Την ίδια στιγμή, δρομολογήθηκε η διαδικασία προσφυγών της ΟΤΟΕ στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας, για την ακύρωση του αντιασφαλιστικού νόμου της 
Κυβέρνησης, με τον οποίο καταργούνται οριστικά τα ασφαλιστικά δικαιώματα 
δεκαετιών των τραπεζοϋπαλλήλων για τα οποία έχουν καταβάλλει υπέρογκες 
εισφορές, σύμφωνα με ανακοίνωση της ομοσπονδίας.

Οι προσφυγές της ΟΤΟΕ για την ακύρωση του αντιασφαλιστικού νόμου της 
Κυβέρνησης θα γίνουν σε τρία επίπεδα, που θα αφορούν:

Α) τις συνέπειες στις Κύριες συντάξεις των Ειδικών Ταμείων των τραπεζοϋ-
παλλήλων

Β) τις συνέπειες στις Επικουρικές συντάξεις των Ειδικών Ταμείων των τραπε-
ζοϋπαλλήλων που έχουν ενταχθεί στο ΕΤΕΑ

Γ) τις συνέπειες στις συντάξεις των τραπεζοϋπαλλήλων των Ταμείων, που 
είχαν ενταχθεί στο Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ).

Τις επόμενες μέρες θα αρχίσει η κατάθεση των παραπάνω προσφυγών – 
αιτήσεων ακύρωσης του αντιασφαλιστικού νόμου της κυβέρνησης στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας, τις οποίες θα στηρίξουν αποφασιστικά η ΟΤΟΕ, μαζί 
με τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους των Τραπεζών, προκειμένου 
από την πλευρά του κλάδου των τραπεζοϋπαλλήλων να δοθεί απάντηση στη 
λεηλασία των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων.

Προσφυγή της ΟΤΟΕ στο ΣτΕ για τον 
«αντιασφαλιστικό» νόμο

ΕΥΘΥΜΙΟΣ Π. 
ΠΑΤΡΙΝΟΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ 

Κολοκοτρώνη 14, 2ος Όροφος, 
Πάτρα (Ρήγα Φεραίου & 

Κολοκοτρώνη)
Τηλ.: 2610 009757, Κιν.: 6986 169721

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗν ΑΓΩΓΗ
1. Πράξη* Απονομής Κύριας Σύνταξης ή Απόφα-

ση Δ/ντη ΙΚΑ.
2. Πράξη* Απονομής Επικούρησης. 
* Όποιος δεν τις έχει, να τις ζητήσει απευθείας, 

με αίτησή του απ’ το ΙΚΑ και το ΕΤΕΑ αντίστοιχα. 
3. Εκκαθαριστικό Κύριας Σύνταξης Ιανουαρίου 

2015 και Απριλίου 2016, Εκκαθαριστικό Επικού-
ρησης Απριλίου 2016. 

* Αν υπάρχουν μεταβολές λόγω συμπλήρωσης 
των ορίων ηλικίας (55 και 60 ετών) ή αλλαγή στα 

οικογενειακά επιδόματα είναι απαραίτητα τα εκ-
καθαριστικά πριν και μετά τη μεταβολή. 

4. Αντίγραφο κατάθεσης 20 ευρώ στο λογα-
ριασμό του Συλλόγου στην Τράπεζα Πειραιώς με 
αριθμό 6017 040056 248.

5. Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της 
υπογραφής, από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα ή δη-
μόσια αρχή (όχι από τράπεζα). 

6. Ιδιωτικό Συμφωνητικό εις τριπλούν με πρωτό-
τυπες υπογραφές.

7. Φωτοτυπία ταυτότητας (2 όψεων). 

• Το ιδιωτικό συμφωνητικό και η εξουσιοδό-
τηση βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Συλλόγου 
syntaxiouxosatebank (τελευταία ενημέρωση – 
Δεκέμβριος 2015). 

• Όλα τα παραπάνω στοιχεία θα αποστέλλονται 
στα γραφεία του Συλλόγου. 

• Υπενθυμίζουμε για μία ακόμη φορά ότι οι Συ-
νάδελφοι που δεν θα προσφύγουν κατά των αντι-
συνταγματικών μειώσεων, σύμφωνα με απόψεις 
νομικών δεν θα δικαιωθούν των αναδρομικών. 

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΜΑΔΙΚΕΣ 
ΑΓΩΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΕ 

ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ 4051/2012 και 4093/2012


