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Με δελτία τύπου, ανακοινώσεις, αλλά και συγκε-
κριμένες ενέργειες πίεσης προς την Κυβέρνηση το 
Υπουργείο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, 
έχουμε απαιτήσει τη λύση του προβλήματος με τις 
παράνομες περικοπές και την επιστροφή των χρημά-
των σε ΟΛΟΥΣ.

Με τεχνάσματα αλλά και ανεπίτρεπτη παραπλη-
ροφόρηση, δυστυχώς παίζουν παιχνίδια στις πλάτες 
μας και διακινούν εμπόριο ελπίδας μέσω αιτήσεων 
αγωγών και εργολαβικών.

Ταυτόχρονα, ενώ πετσοκόβουν τις συντάξεις χη-
ρείας με τον νόμο Κατρούγκαλου, δηλώνουν ότι θα 
τον καταργήσουν, τάζουν κοινωνικό μέρισμα και 
προετοιμάζουν νέα λεηλασία σε μισθούς και συντά-
ξεις.

Στο πλαίσιο αυτής της διγλωσσίας και της κοροϊδί-
ας εντάσσονται και οι πρόσφατες δηλώσεις ότι «σε-
βόμαστε τις αποφάσεις των δικαστηρίων, θα τις 
εφαρμόσουμε. Όμως αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε 
την οικονομική ευχέρεια» «δεν χρειάζονται αι-
τήσεις αλλά… όσοι έχουν προσφύγει μάλλον θα 

δικαιωθούν» «το Δημόσιο θα ασκήσει έφεση στην 
απόφαση…» και το κορυφαίο «για να μην ταλαι-
πωρούνται οι συνταξιούχοι φτιάξαμε μια ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα για να κάνουν τις αιτήσεις» 

Η επιχείρηση εξαπάτησης σε ΟΛΟ της το μεγαλείο.
Αλήθεια, που ξαναέγινε με εντολή του αρμόδιου 

Υπουργού ο ΕΦΚΑ να φτιάχνει «αίτηση διεκδίκησης 
των παρανόμως παρακρατηθέντων» από τον ίδιο!!! 
και ο αρμόδιος υπουργός να δηλώνει ότι ουσιαστικά 
αλλά και νομικά αυτή δεν έχει ΚΑΜΙΑ ΧΡΗΣΙΜΟ-
ΤΗΤΑ.

ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ, ΜΑΣ ΧΛΕΥΑΖΟΥΝ, 
ΜΑΣ ΘΕΩΡΟΥΝ ΧΑΖΟΥΣ!!!;;;

Τέρμα η κοροϊδία Απαιτούμε πολιτική λύση 
ΤΩΡΑ και ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

Συνάδελφοι 
Ο Σύλλογος θα συνεχίσει τον αγώνα για πολιτική 

λύση, όμως δεδομένου ότι το κύμα της παραπληρο-
φόρησης έχει χτυπήσει τους πάντες, προς διευκό-
λυνση σας παραθέτει τα βήματα που πρέπει να ακο-
λουθήσει όποιος θέλει να υποβάλει ηλεκτρονικά την 

αίτηση τονίζοντας ότι, επειδή έχει πονηρό αίτημα, 
«Α. Παρακαλώ να μην εφαρμοστούν οι μειώσεις που 
έχουν καθοριστεί με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 
4051/2012……..» να συμπληρώσετε, στο σημείο 9, 
πριν ολοκληρώσετε τη διαδικασία και το εδάφιο 
Β. όπως ακριβώς το διατυπώνουμε παρακάτω:

9   Β. Να μου δοθεί αναλυτική κατάσταση των 
ποσών που μηνιαίως και ετησίως έχουν πα-
ρανόμως παρακρατηθεί από την ημερομη-
νία συνταξιοδότησης μου έως σήμερα, επι-
φυλασσόμενος παντός νομίμου δικαιώματος 
και να μου αποδοθούν τα σχετικά ποσά, κα-
θώς και τα Δώρα εορτών, Χριστουγέννων 
και Πάσχα και τα επιδόματα αδείας του χρο-
νικού διαστήματος από 1/1/2012 και εντεύ-
θεν, της παρούσης επέχουσας θέση αιτήσε-
ως κατά την έννοια του Αρ. 93 του Κώδικα 
Δημοσίου Λογιστικού.

 

Υπόδειγμα αίτησης στη σελίδα 12

Τ Ε Ρ Μ Α  Η  Κ Ο Ρ Ο Ϊ Δ Ι Α 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΕΦ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:

Η πρόσφατη απόφαση του Πρωτοδικείου 
Θεσ/νίκης, ανεξάρτητα αν οι Διοικήσεις 
του ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ την εφεσιβάλουν, 
δημιουργεί δεδικασμένο και είναι γεγονός το 
οποίο εκτός του ότι επιβεβαιώνει την παράνομη 
περικοπή των δώρων και των συντάξεών μας, 
ανοίγει μια νέα «φάμπρικα εργολαβικών». 

Είχαμε επισημάνει, με αφορμή και την 
απόφαση του ΣΤΕ (Ιούνιος 2015), ότι είναι 
υπόλογοι, η Κυβέρνηση και οι Διοικήσεις του 
ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, που δεν εφαρμόζουν 
την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Θυμίζουμε ότι με απόφαση του Δ.Σ. του 
Συλλόγου μας είχαμε συγκεντρώσει αιτήσεις 
και εξουσιοδοτήσεις τις οποίες και καταθέσαμε 
στους φορείς κοινοποιώντας και στην 
Κυβέρνηση ζητώντας την άμεση υλοποίηση 
των αποφάσεων του ΣτΕ.

Στη συνέχεια εξωδίκως ζητήσαμε 
απαντήσεις τις οποίες ουδέποτε λάβαμε και 
για τους λόγους αυτούς προχωρήσαμε ως 
Σύλλογος σε μηνυτήριες αναφορές εναντίον 
των Διοικήσεων ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ.

Αν και κληθήκαμε, όπως και οι φορείς 
και καταθέσαμε στον αρμόδιο εισαγγελέα η 

υπόθεση βρίσκεται ακόμη στις «καλένδες 
της βραδυπορίας» και από την πλευρά μας 
πιέζουμε για να βρεθεί το συντομότερο στο 
ακροατήριο. 

Ταυτόχρονα καταθέσαμε και προτάσεις για 
τρόπους υλοποίησης της απόφασης του ΣτΕ 
τις οποίες και καταθέσαμε σε συναντήσεις που 
είχαμε με τα Κόμματα του Κοινοβουλίου.

Το τέχνασμα του Νόμου Κατρούγκαλου 
με το οποίο η Κυβέρνηση προσπάθησε να 
«εξαφανίσει» τη διεκδίκηση αυτή ήδη και 
αυτό βρίσκεται υπό την κρίση του ΣΤΕ στο 
οποίο και εμείς μαζί και με άλλους Συλλόγους 
προσφύγαμε, όμως μετά και τα γεγονότα της 
παραίτησης του Προέδρου του ΣΤΕ και της 
έως και σήμερα μη αντικατάστασής του δεν 
έχει ακόμη κριθεί και αυτή η καθυστέρηση 
δημιουργεί εύλογες απορίες. 

Συνάδελφοι, 
Ο Σύλλογός μας, όχι μόνο δεν έχει μείνει 

απαθής στα ζητήματα αυτά αλλά καθημερινά 
τα παρακολουθεί και τα διεκδικεί με συνεχείς 
παρεμβάσεις.

συνέχεια στη σελίδα 2

Να εφαρμοστούν  
οι αποφάσεις του ΣτΕ

Συνάδελφοι, 
Ο Σύλλογός μας έχει τοποθετηθεί με 

απόλυτη σαφήνεια, σοβαρότητα και υπευ-
θυνότητα για το μεγάλο και σοβαρό θέμα, 
διεκδίκησης των παράνομων μνημονιακών 
περικοπών (και των Δώρων Χριστουγέννων, 
Πάσχα, Αδείας) μετά και από τις αποφάσεις 
των Διοικητικών Πρωτοδικείων, κατ’εφαρ-
μογή των αποφάσεων 2287- 2290 /2015 του 
Συμβουλίου της Επικρατείας.

Θυμίζουμε ότι:
Με πάνω από 20.000 αιτήσεις μελών μας, 

οι οποίες και έλαβαν Αριθμό Πρωτοκόλλου 
από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 7299/19.5.16, από το 
ΕΤΕΑΠ 71064/19.5.16 και από το Υπουργείο 
Εργασίας 20712/8819/19.5.16, ζητούσαμε 
να αρθούν οι παράνομες περικοπές και να 
αποδοθούν τα ποσά.

Δεδομένου ότι ουδείς απάντησε, προχω-
ρήσαμε σε μηνυτήριες αναφορές κατά των 
Διοικήσεων των Φορέων, διαδικασία που 
βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επειδή το τελευταίο διάστημα ξαναφού-
ντωσε το ζήτημα αιτήσεων (πρόδρομος 
αγωγών και εργολαβικών) και δεδομένου 
ότι πολλοί συνάδελφοι επιθυμούν να ξαναυ-
ποβάλλουν αιτήσεις σας κοινοποιούμε υπο-
δείγματα.

Εμείς ως Σύλλογος θα συνεχίσουμε όλες 
τις Νομικές αλλά και συνδικαλιστικές ενέρ-
γειες για επιστροφή των παρανόμως παρα-
κρατηθέντων χωρίς εργολαβικά αγωγών 
και αιτήσεων. 



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
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Διεκδικούμε την επίλυση του θέματος επισημαίνοντας ότι η τακτική 
που ακολουθεί η Κυβέρνηση αλλά και οι Φορείς στα θέματα αυτά έχει 
και οσμή σκανδάλου. 

Το επισημαίνουμε αυτό διότι η ανακαίνιση κάθε φορά του θέματος είτε 
από τις εφημερίδες είτε από τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ δημιουργεί στο σύνολο 
των συνταξιούχων σύγχυση και ταυτόχρονα διαδικασίες πιέσεων για 
«αιτήσεις και εργολαβικά δικών» με το… αζημίωτο βέβαια. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
Οι όποιοι … ψίθυροι,ότι τάχα μόνο όσοι έκαναν ή θα κάνουν αγωγές για 

ζητήματα που αφορούν το σύνολο των συνταξιούχων και όχι ειδικές 
ή ατομικές περιπτώσεις αδικιών, είναι εκ του πονηρού και περιέχουν 
παιχνίδια αφαίμαξης των συνταξιούχων και πλουτισμό κάποιων. 

Καλούμε τα μέλη μας σε συσπείρωση και σε αγωνιστική επαγρύπνηση, 
ταυτόχρονα δε σε απαίτηση και από τους τοπικούς Βουλευτές όλων των 
Κομμάτων να λάβουν θέση και να επιδιώξουν λύση του ζητήματος. 

ΕΦ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ΤΑ ΕΞΗΣ:

συνέχεια από τη σελίδα 1

Ο Σύλλογός μας στάθηκε, στέκεται και θα στέκεται πάντα αρωγός, συμπαραστάτης και μαχητής στις δίκες, 
διεκδικήσεις των Μελών του... όπως αποδεικνύουν τα τεύχη της εφημερίδας του Συλλόγου μας από το  
2016 έως σήμερα.

Τ ο τελευταίο χρονικό διάστημα, διεξάγεται, δυ-
στυχώς, μία τελείως λανθασμένη συζήτηση για 

το αν θα ισχύσουν οι περικοπές στις συντάξεις και αν 
θα εφαρμοστεί στο σύνολό του ο αντιασφαλιστικός 

νόμος Κατρούγκαλου. Οφείλουμε εδώ να τονίσουμε 
ότι εστιάζουμε οι περισσότεροι μόνο στο αν θα εξο-
μοιωθούν οι παλιές συντάξεις με τις νέες πετσοκομ-
μένες του Κατρουγκάλειου πονήματος αγνοώντας 

βασικές παραμέτρους του νόμου, πραγματική 
γκιλοτίνα για ασφαλισμένους, εργοδότες, Τα-
μεία αλλά και για την ανάπτυξη της Οικονομίας. 

Συνοπτικά αναφέρουμε παρακάτω τις κυ-
ριότερες διαστρεβλώσεις του Νόμου για ένα 
υγιές και βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα:
1.  Η εξοντωτική μεταχείρηση στις χήρες που 

είτε κόβει τελείως τη σύνταξη χηρείας, είτε 
τους δίνει ένα πενιχρό φιλοδώρημα πείνας.

2.  Η ισοπεδωτική λογική στις ασφαλιστικές 
εισφορές ιδίως των ελευθέρων επαγγελμα-
τιών και επιστημόνων που τσακίζει τη ραχο-
κοκαλιά της μεσαίας τάξης και ενισχύει την 
εισφοροδιαφυγή. 

3.  Την άδικη χορήγηση αναλογικά της σύντα-
ξης με τα χαμηλά ποσοστά αναπλήρωσης. 
Σε συνάρτηση με το φιλοδώρημα της Εθνι-
κής Σύνταξης παραπέμπει σε λογικές «σχο-

λής του Σικάγου». Καταδικαστέες από όλο 
το προοδευτικό Συνδικαλιστικό Κίνημα. 

4.  Η συνεχιζόμενη σκανδαλώδης μεταχείριση «ειδι-
κών» κατηγοριών συνταξιούχων όπως Δικαστι-
κοί, Τράπεζα Ελλάδος, Μέλη Ανεξαρτήτων Αρχών 
κλπ, που ακυρώνουν το δήθεν ταξικό πρόσημο 
του νόμου. 

Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα άλλα προβλή-
ματα, θεμελειώδους σημασίας για Ασφαλισμένους 
και Συνταξιούχους, αλλά περιοριζόμαστε στα παρα-
πάνω που αποτυπώνουν ανάγλυφα, ότι ο εν λόγω 
νόμος είναι όχι μόνο αντιασφαλιστικός, αλλά πέρα 
για πέρα αντιαναπτυξιακός που κατακρεουργεί τις 
συντάξεις, φρενάρει την υγιή επιχειρηματικότητα, 
φουντώνει την εισφοροδιαφυγή και οδηγεί με μαθη-
ματική ακρίβεια στη διάλυση του Κοινωνικοασφαλι-
στικού Συστήματος. 

Όλα αυτά πολύ απλά σημαίνουν: 
Ο νόμος Κατρούγκαλου δεν αναστέλλεται μερι-

κώς, ούτε τροποποιείται. Πρέπει εδώ και τώρα να 
καταργηθεί. 

Ο νόμος–έκτρωμα Κατρούγκαλου δεν φτιασιδώνεται, ούτε τροποποιείται.
Μόνο ανατρέπεται και καταργείται

Θ Υ Μ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  

ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ
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Οι περικοπές, οι κρατήσεις,  
τα δικαστήρια, οι αιτήσεις και τα αναδρομικά

Με τους νόμους Ν. 4051/12 και 4093/12 
έγιναν οι μεγάλες περικοπές στις συντά-
ξεις και η ολική περικοπή των δώρων σε 

όλους. Με τις αποφάσεις 2287  έως 2290 τον Ιού-
νιο του 2015 η ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε παράνο-
μες τις κρατήσεις που προέκυπταν από τους πα-
ραπάνω νόμους, καθώς παράνομη έκρινε και την 
ολική περικοπή των δώρων, αλλά χωρίς αναδρο-
μικότητα. Δηλαδή, δέχτηκε ότι από τον Ιούνιο του 
2015 και μετά οι κρατήσεις για τους Ν. 4051 και 
Ν. 4093, καθώς και τα 400€ δώρο Χριστουγέννων, 
200€ για δώρο Πάσχα και 200€ για επίδομα άδειας 
είναι αντισυνταγματικές. Την Άνοιξη του 2016, ο 
Σύλλογός μας συγκέντρωσε κοντά στις 20.000 αι-
τήσεις από όλα σχεδόν τα μέλη μας από όλη την 
Ελλάδα, τόσο για τις περικοπές στις κύριες συντά-
ξεις και τα δώρα, όσο και για τις περικοπές των 
επικουρικών συντάξεων και με τις οποίες αιτήσεις 
ζητούσε να σταματήσουν οι περικοπές από την 
ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων και εφεξής, 
και να επιστραφούν τα χρωστούμενα αναδρομικά.

Μετά την παρέλευση του 2μήνου από την κατά-
θεση των αιτήσεων, στο οποίο δεν υπήρξε καμιά 
ανταπόκριση από τα Ταμεία, προχωρήσαμε σαν 
Σύλλογος στην ποινική διαδικασία καταθέτοντας 
μηνυτήρια αναφορά κατά των Διοικητών και των 
Διοικ. τους Συμβ. γιατί δεν υλοποιούσαν τις δικα-
στικές αποφάσεις. Η ποινική διαδικασία, είναι σε 
εξέλιξη.

Τις τελευταίες ημέρες με αφορμή μια πρωτόδι-
κη απόφαση από τη Θεσσαλονίκη, ξαναήρθε στην 
επικαιρότητα το θέμα των περικοπών και των δι-
καστικών αγωγών. Η πρωτόδικη αυτή απόφαση 
μετά την έφεση που ασκήθηκε από τα Ταμεία, θα 
εκδικαστεί και θα τελεσιδικήσει μετά από κάποια 
χρόνια.

Με αφορμή αυτή τη δικαστική απόφαση και 
με όλα αυτά που ακούγονται από τα ΜΜΕ τις 
τελευταίες ημέρες, έχουμε να σας πούμε τα 
παρακάτω: 
1.  Για να διεκδικήσει κάποιος ό,τιδήποτε έχει σχέ-

ση με αναδρομικά, η μόνη δυνατότητα που έχει, 
είναι να τα διεκδικήσει δικαστικά, μέσω Αγω-
γής.

2.  Οι αιτήσεις για τις οποίες ζητούν από τους συ-
νταξιούχους, δημοσιογράφοι, δικηγόροι και 
"εργατολόγοι" να καταθέσουν στα Ταμεία για να 
μην παραγραφούν τα αναδρομικά μέχρι να κα-
τατεθεί η Αγωγή δεν έχει καμία χρηστική αξία. 
Αν όμως κάποιος ή κάποια θέλει να την κατα-
θέσει, ας την καταθέσει. Η αναδρομικότητα των 
αποφάσεων του ΣτΕ, ανατρέχει από την έκδοση 
της απόφασης τον Ιούνιο του 2015 και ως εκ 
τούτου έχει όλα τα χρονικά περιθώρια να απο-

φασίσει ψύχραιμα και νηφάλια.
3.  Από την πρώτη πιλοτική απόφαση, του ΣτΕ, τον 

Ιούνιο του 2015 μέχρι και σήμερα, έχουν εκδο-
θεί από διάφορα δικαστήρια αρκετές αποφάσεις 
στο πνεύμα της απόφασης του ΣτΕ, αλλά καμία 
δεν υλοποιήθηκε και κανένας μέχρι σήμερα συ-
νάδελφος μας συνταξιούχος δεν έχει εισπράξει 
ούτε ένα ευρώ. 

4.  Οι αποφάσεις αυτές του Ανωτάτου Δικαστηρίου 
έπρεπε να γίνουν σεβαστές από τη κυβέρνηση. 
Αντίθετα όχι μόνο δε τις έκανες δεκτές αλλά, με 
το Ν.4334/15 δεσμεύτηκε απέναντι στη τρόικα 
ότι θα πάρει μέτρα για να εξαλείψει τις επιπτώ-
σεις από πιθανές θετικές αποφάσεις του ΣτΕ. Η 
πολύχρονη εμπειρία μας λέει ότι χωρίς πολιτι-
κή απόφαση καμία επιστροφή αναδρομικών δε 
πρόκειται να γίνει. Η κυβέρνηση πρέπει να δώ-
σει λύση εδώ και τώρα χωρίς Αιτήσεις, Αγωγές 
και χωρίς φυσικά αυτή τη ταλαιπωρία, την αγω-
νία και τον εμπαιγμό όλων των συνταξιούχων. 

Με τον Ν. 4387/16, η παρούσα κυβέρνηση είχε 
δυο τουλάχιστον στόχους. Ο ένας ήταν να μειώ-
σει τη συνταξιοδοτική δαπάνη, τόσο για τους νέ-
ους συνταξιούχους, από 12-5-16 με τον νέο υπο-
λογισμό των συντάξεών τους, όσο και για τους 
παλιούς με τον επαναυπολογισμό τους. Ο άλλος 
ήταν, με την  εφαρμογή του επαναυπολογισμού 
των συντάξεων των παλιών συνταξιούχων, από 
1-1-19, όπως προβλεπόταν, αν γίνει από την αρχή 
του έτους ή όποτε γίνει, θα σταματήσει και θα εξα-
φανίσει τις παράνομες περικοπές των νόμων 4051 
και 4093, όπως περιγράφουμε πιο πάνω.

Έχουν περάσει δυόμισι χρόνια από την ψήφι-
ση και την εφαρμογή του Ν. 4387. Σ' αυτά τα 2,5 
χρόνια έχουν εκδοθεί χιλιάδες νέες συντάξεις 
κατ' εφαρμογή των διατάξεων του νέου νόμου, οι 
οποίες συντάξεις στην μεγάλη τους πλειοψηφία εί-
ναι μειωμένες για μεν τις συντάξεις χηρείας σε πο-
σοστά μεγαλύτερα του 40%, για δε στις συντάξεις 
γήρατος σε ποσοστά της τάξης του 25% και 30% σε 
σχέση με το αν γινόταν ο υπολογισμός με το παλιό 
σύστημα, με εξαίρεση όσοι συνταξιούχοι γήρατος 
προέρχονται από ταμεία των πρώην ΔΕΚΟ. Αυ-
τοί οι συνταξιούχοι, οι προερχόμενοι από  Ταμεία 
των πρώην ΔΕΚΟ, όπως και οι δικοί μας από το 
πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ, επειδή από τις αρχές της δεκαε-
τίας του 1990, τόσο εκείνοι, όσο και οι εργοδότες 
τους πλήρωναν αυξημένες εισφορές σε σχέση με 
τις εισφορές του ΙΚΑ, (στον ΟΤΕ πληρώναμε 36%, 
όταν το ΙΚΑ ήταν και είναι στο 20%), σύμφωνα με 
το άρθρο 30 του νέου νόμου προβλέπονται αυ-
ξημένα ποσοστά στην ανταποδοτική σύνταξη, με 
αποτέλεσμα οι νέες συντάξεις για τους δικούς μας 
συναδέλφους  να μην έχουν μείωση αλλά αντίθετα 

να έχουν και μικρές αυξήσεις σε σχέση με το παλιό 
σύστημα. 

Για όλους εμάς τους παλιούς συνταξιούχους, 
που έχουμε πάρει σύνταξη πριν απο τις 12-5-16, ο 
νέος νόμος προβλέπει τον επαναυπολογισμό των 
συντάξεών μας σύμφωνα με το νέο νόμο και την 
έναρξη εφαρμογής του από την 1-1-19. Ο επα-
ναυπολογισμός για όλους μας  στο δικό μας ταμείο 
έχει ολοκληρωθεί από το τέλος Απριλίου. Όλο το 
πακέτο είναι κλειδωμένο στα συρτάρια της ΗΔΙΚΑ 
σαν επτασφράγιστο μυστικό. 

Σύμφωνα με κάποια ενδεικτικά στοιχεία έχουμε 
μειώσεις στις νέες επαναυπολογισθείσες συντά-
ξεις που μπορεί να πλησιάζουν ή και να ξεπερ-
νούν την προσωπική διαφορά του 18%, κυρίως 
για εκείνους που είναι πάρα πολλά χρόνια συντα-
ξιούχοι μέχρι και μικρές θετικές προσωπικές δι-
αφορές και μικρή αύξηση της σύνταξής τους για 
όσους συνταξιοδοτήθηκαν τα τελευταία χρόνια 
πριν το 2016. Όμως, σύμφωνα με όλα τα δεδομένα 
ο επανυπολογισμός των συντάξεων σύμφωνα με 
το νόμο που προβλεπόταν η εφαρμογή του για την 
1-1-19, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δεν θα γί-
νει και θα αποφευχθεί η περικοπή τους για τη συ-
ντριπτική πλειοψηφία των παλιών συνταξιούχων, 
τουλάχιστον προσωρινά για το επόμενο χρονικό 
διάστημα εν όψει της προεκλογικής περιόδου.

Μην ξεχνάμε, ότι για τους συνταξιούχους του δι-
κού μας ταμείου, πιο σοβαρό ίσως ακόμη κι από 
τον επανυπολογισμό είναι η περικοπή του οικογε-
νειακού επιδόματος που με τον Ν. 4472/17 προ-
βλέπεται η κατάργηση του από 1-1-19. Μετά τη 
σχεδόν βέβαιη μετάθεση της εφαρμογής του επα-
νυπολογισμού των συντάξεων για μετά τις εκλο-
γές, η περικοπή του οικογενειακού είναι το πιο σο-
βαρό ζήτημα που απασχολεί όλα τα μέλη μας και 
σε αυτό εστιάζει τη δράση και τις πρωτοβουλίες 
του ο Σύλλογος. Στη κατεύθυνση αυτή ο Σύλλογός 
μας σε συνεργασία και σε συντονισμό με τις άλλες 
συνταξιοδοτικές οργανώσεις και κυρίως με την 
ΑΓΣΣΕ διαμορφώνουμε ένα κοινό διεκδικητικό 
και αγωνιστικό μέτωπο προς τους αρμόδιους φο-
ρείς και τη κυβέρνηση για να αποκρούσουμε τόσο 
αυτή τη περικοπή όσο και τις υπόλοιπες μειώσεις.

Συνάδελφοι, ζούμε δυστυχώς σε ζοφερούς και-
ρούς που δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Δεν 
έχουμε κανένα άλλο δρόμο από εκείνον του Αγώ-
να, γι' αυτό θα αγωνιστούμε με κάθε πολιτικό, 
συνδικαλιστικό και νομικό μέσο, για να αποτρέ-
ξουμε τα επερχόμενα.

Γ. Κουτσιμπογιώργος

Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι της Σύνταξης της 
εφημερίδας μας «Η ΦΩΝΗ των συνταξιούχων ΟΤΕ»,

Με την επιστολή μου αυτή θέλω να ευχαριστήσω 
όσο πιο θερμά γίνεται:

1)  τη συντακτική επιτροπή της εφημερίδας μας για 
την, ως δείγμα συμπαράστασης, αναφορά στους 
δυο Έλληνες στρατιωτικούς, που κρατούνται στις 
φυλακές Αδριανούπολης, στο υπ αριθ. 283 φύλ-
λο, τυγχάνοντας πατέρας του ενός εκ των δύο και 
συγκεκριμένα του Λοχία Δημήτρη Κούκλατζη και 

2)  τη Διοίκηση της ΟΜΕ-ΟΤΕ, του ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ και 

του ΠΣΣΤ-ΟΤΕ για την ιδιαίτερα ευγενική και 
συγκινητική εξυπηρέτηση της οικογενείας μου. 
Δείγμα συμπαράστασης στη δυσκολία μας, αλ-
ληλεγγύης και συναδελφικότητας. Ιδιαίτερα να 
ευχαριστήσω τους φίλους και συναδέλφους με 
τους οποίους επικοινώνησα και συνεργάστηκα 
για το θέμα αυτό και είναι οι κ.κ. Βασίλης Λά-
μπρου πρόεδρος της ΟΜΕ – ΟΤΕ, Κώστας Παπα-
γιάννης αν. Γεν. Γραμματέας του ΟΠΑΚΕ – ΟΤΕ, 
Μπούρχας Θεόδωρος, μέλος της συντακτικής 
σας ομάδας και Αμανατιάδης Άγγελος, Γεν. Γραμ-
ματέας του Περιφερειακού τμήματος Κομοτηνής.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, με ευχές για 
υγεία και δύναμη σε όλους σας και εκτίμηση.

Κούκλατζης Νικόλαος

Η οικογένεια Κουκλατζή ευχαριστεί το Σύλλογό μας
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Από την 1η Ιανουαρίου του 2019 ο θεσμός 
του οικογενειακού γιατρού θα είναι υποχρε-
ωτικός για όλους, που σημαίνει ότι όσοι πο-

λίτες δεν εγγραφούν χάνουν τη δυνατότητα προλη-
πτικού ελέγχου, χωρίς βέβαια να αποκλείονται από 
το σύστημα Υγείας, όπως διευκρίνισε, ο Σταμάτης 
Βαρδαρός, αναπληρωτής γ.γ υπουργείου Υγείας, 
υπεύθυνος για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αναπληρωτής γ.γ υπουρ-
γείου Υγείας, ανέπτυξε αναλυτικά το θεσμό του οι-
κογενειακού γιατρού.

Τι είναι ο Οικογενειακός Γιατρός;
O Οικογενειακός γιατρός είναι ένας σύμβουλος 

Υγείας. Θέλουμε αυτή λειτουργία να ξεκινήσει και να 
εφαρμόζεται από το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, είναι 
μια δωρεάν παροχή για τον πολίτη.

Μπορεί ένας ασφαλισμένος να πηγαίνει σε έναν 
ιδιώτη γιατρό ο οποίος δεν θα είναι σε μία από τις 
κατηγορίες του Οικογενειακού;

Ναι, προφανώς θα μπορεί και να πηγαίνει και θα 
τον αποζημιώνει όπως μέχρι σήμερα το Δημόσιο.

Ο Οικογενειακός τι ειδικότητες έχει;
Θα είναι Γενικός γιατρός, παθολόγος και παιδί-

ατρος. Μπορεί να συνταγογραφήσει μια μεγάλη 
γκάμα εξετάσεων. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν 
μπορεί να συνταγογραφήσει ή κρίνεται ότι χρειάζε-
ται περαιτέρω εξειδικευμένη φροντίδα, άρα θα πα-
ραπέμψει σε έναν άλλο ειδικό γιατρό.

Ο Οικογενειακός γιατρός αμείβεται  
από τον ασθενή;

Όχι. Ο οικογενειακός γιατρός αμείβεται από τον 
πολίτη, εμμέσως, μέσω της φορολογίας. Δεν υπάρ-
χει ιδιωτική πληρωμή. Δεν χρεώνεται.

Ωράριο του Οικογενειακού γιατρού
Θα λειτουργεί κανονικά όπως λειτουργούσε μέ-

χρι τώρα ο συμβεβλημένος γιατρός με το Δημόσιο. 
Για να εξυπηρετήσει την νύχτα έναν ασθενή, αυτό 
αφορά τον ίδιο τον γιατρό. Το κατά πόσον είναι προ-
σβάσιμος, γιατί έχει μια λίστα που εξυπηρετεί. Η συ-
νήθης πρακτική και δεν θέλουμε να αλλάξει αυτό, 
τα έκτακτα και τα επείγοντα περιστατικά θα εξυπη-

ρετούνται από τα νοσοκομεία και από τα Κ.Υ που 
εφημερεύουν στις αστικές και ημιαστικές περιοχές.

Πως βρίσκουμε τον Οικογενειακό γιατρό;
Toν βρίσκουμε, είτε επισκεπτόμενοι μια δημόσια 

δομή της περιοχής μας, ή μια ΤΟΜΥ της περιοχής 
μας, έχουμε 96 τέτοιες δομές σε όλη τη χώρα και 
μέχρι τέλος του έτους θα έχουν ξεπεράσει τις 120, 
είτε επισκεπτόμενοι έναν συμβεβλημένο γιατρό 
του συστήματος Υγείας, ή ηλεκτρονικά μέσα από τη 
σελίδα της ΗΔΙΚΑ ή μέσα από την ιστοσελίδα του 
υπουργείου Υγείας. Ωστόσο, χρειάζεται μετά την 
ηλεκτρονική αίτηση, ένα ραντεβού με τον Οικογε-
νειακό γιατρό για να γίνει αποδεκτή η αίτηση και να 
ξεκινήσει η λειτουργία του Ατομικού Ηλεκτρονικού 
Φακέλλου, το οποίο είναι η καινούργια υπηρεσία 
του συστήματος, γιατί μεταξύ άλλων, ο οικογενει-
ακός γιατρός πέρα από τη λίστα φροντίδας των αν-
θρώπων, έχει και την ευθύνη ανάπτυξης του Ατομι-
κού Ηλεκτρονικού Φακέλλου. Ένας φάκελλος όπου 
θα συγκεντρώνεται η πληροφορία που θα αφορά 
τον κάθε εγγεγραμμένο πολίτη

Όσοι δεν έχουν Οικογενειακό γιατρό κοντά 
τους, τι κάνουν;

Yπάρχουν κάποιες στρεβλώσεις και αδυναμίες 
στο σύστημα που είναι δομικές. Υπάρχουν κάποια 
κενά σε απομακρυσμένες περιοχές και σε νησιω-
τικές που ακόμα και όταν προκηρύσσουμε μόνιμες 
θέσεις, το ιατρικό σώμα είναι απρόθυμο να ανταπο-
κριθεί.

Η στελέχωση των δημόσιων δομών είναι αυτή 
που θα έχει το μεγαλύτερο βάρος.

Για να λειτουργήσει αυτός ο θεσμός, πόσοι 
γιατροί χρειάζονται;

Αυτή τη στιγμή έχουμε 3000 εγγεγραμμένους για-
τρούς στο σύστημα και ήδη οι 2000 είναι ήδη στο 
σύστημα. Χρειαζόμαστε περίπου από 500 έως 1000 
ακόμα για να έχουμε καθολική κάλυψη.

Το βασικό θέμα είναι ότι, οι νέοι γιατροί στη συ-
ντριπτική τους πλειοψηφία, έχουν μεταναστεύσει τα 
προηγούμενα χρόνια στο εξωτερικό. Ένας μεγάλος 
αριθμός, πάνω από 16.000 βρίσκονται έξω. Ήδη και 

με τις προκηρύξεις για μόνιμες θέσεις, αρχίζει δειλά 
δειλά η αναστροφή αυτού του κλίματος. Βλέπουμε 
έλληνες που είναι εγγεγραμμένοι στα συστήματα 
Υγείας του εξωτερικού να επιστρέφουν.

Ένας δεύτερο θέμα είναι ότι, υπάρχει ένα έντο-
νο φαινόμενο αστυφιλίας και αυτό είναι διαχρονικό 
πρόβλημα.

Οι ανάγκες του συστήματος με τους οικονομικούς 
πόρους, έχουν μια αναντιστοιχία. Ήδη σε κάποιες 
αγροτικές περιοχές με το επιπλέον επίδομα αγόνου 
έχουν αρχίσει και στελεχώνονται.

Το σημαντικό είναι ότι μιλάμε πια επί ενός σχεδίου 
που υλοποιείται. Έχουν γίνει δεκαοκτώ απόπειρες 
στο παρελθόν νομοθέτησης ενός πρωτοβάθμιου 
συστήματος Υγείας. Το βλέπουμε τον τελευταίο χρό-
νο στην πράξη, προφανώς και με τις δυσκολίες του.

Από 1η Ιανουαρίου του 2019, ο Οικογενειακός 
γιατρός θα λειτουργεί σε όλη τη χώρα και εκτός από 
την φροντίδα του ασθενή, θα συνταγογραφεί χωρίς 
κόστος.

Πόσους θα εξυπηρετεί  
ο Οικογενειακός γιατρός;

Έχει ένα «ταβάνι» 2.250 ατόμων που εγγράφονται, 
αλλά δεν θα εξυπηρετεί τόσους, έχει ένα 10-15% 
που θα εξυπηρετεί μηναία.

Αν δεν μπω στο σύστημα τι χάνω;
Αν υπάρχει οικογενειακός γιατρός και δεν εγγρα-

φούμε, χάνουμε τη δυνατότητα προληπτικού ελέγ-
χου, χάνουμε την δυνατότητα σε μια νέα υπηρεσία 
και χάνουμε και χρόνο, γιατί ο οικογενειακός για-
τρός κανονίζει πολύ νωρίτερα τα ραντεβού μας με 
μια άλλη ειδικότητα.

Οι χρόνιοι ασθενείς που τους παρακολουθεί ένας 
άλλος γιατρός, πχ καρδιολόγος, αυτοί παίρνουν μια 
ετήσια παραπομπή και δεν ταλαιπωρούνται άλλη 
φορά, εκτός αν χρειάζονται τις υπηρεσίες του Οικο-
γενειακού γιατρού.

Στην πράξη ήδη 160.000 ανθρώπους έχουν εγ-
γραφεί σε ΤΟΜΥ και μόνο 2000 έχουν παραπεμφθεί 

σε επόμενο επίπεδο φροντίδας Υγείας.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις, και μέχρι το τέλος του 

έτους θα έχουν εξοικονομηθεί πάνω από 4 εκατ. 
ευρώ από ιδιωτικές ιατρικές δαπάνες των οικογε-
νειών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί εί-
ναι λεφτά που έφευγαν από τις τσέπες ανθρώπων 
που δεν είχαν την οικονομική ευχέρεια.

Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α Κ Ο Σ  Γ Ι Α Τ Ρ Ο Σ

Τι θα συμβεί σε όσους δεν κάνουν εγγραφή

Με την έκδοση ειδικής εγκυκλί-
ου του Υπουργείου Εργ. Και Κοιν. 
Ασφαλίσεων ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ έως 
28/2/2019 η θεώρηση των βιβλιαρί-
ων υγείας των προστατευμένων με-
λών που έγινε 30/11/2018.

Με νεώτερη ανακοίνωση θα σας 
ενημερώσουμε, για τυχόν νέα παρά-
ταση.

ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ  

ΜΕΛΩΝ
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Εμμονή νομιμότητας ή σκοπιμότητα
για την εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων;

Συνάδελφοι, 

Το σήριαλ προσπάθειας διορισμού Διοίκησης 
συνεχίζεται. 

Με αφορμή την τροποποίηση Καταστατικού 
του 2013 και την αμφισβήτηση απ’ αυτούς που 
την ψήφισαν και ως μέλη του Κ.Δ.Σ. προώθησαν, 
ο Σύλλογος έχει μπει σε μια άνευ προηγουμένου 
εσωστρέφεια. Μια εσωστρέφεια που έχει ως συ-
νέπεια την «ομηρία του» και με αποτέλεσμα τη 
δυσλειτουργία του, δεδομένου ότι κάθε λίγο πρέ-
πει να συντάσσονται δικόγραφα και το Προεδρείο 
να βρίσκεται στην Ευελπίδων για να υπερασπι-
σθεί τα αυτονόητα. 

Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. 
Οι «συνάδελφοι» αυτοί προφανώς δεν έχουν 
να ασχοληθούν με τα προβλήματα που εδώ και 
πέντε χρόνια, δύο διαφορετικές Διοικήσεις του 
Συλλόγου που προήλθαν από αδιάβλητες διαδι-
κασίες και από τη συμμετοχή σ’ αυτές πάνω από 
16.000 μέλη κάθε φορά, προσπαθούν να λύσουν.

Δεν ασχολούνται με τις περικοπές των συ-
ντάξεων και με τις κινητοποιήσεις και παρα-
στάσεις που έχουμε κάνει.

Δεν ασχολούνται με το Επικουρικό που 
μέλη μας βρίσκονται σε απόγνωση και που με 
συναντήσεις στις αρμόδιες Υπηρεσίες έχουμε 
δρομολογήσει λύσεις.

Δεν ενδιαφέρονται αν οι συντάξεις χηρείας 
είχαν τελματώσει και με τη βοήθεια του Συλ-
λόγου και τη διάθεση προσωπικού βρίσκονται 
ξανά σε χρόνους επιθυμητούς. 

Δεν ανησυχούν για τις περικοπές που ο Νό-
μος Κατρούγκαλου επιφέρει και αν και πώς ο 
Σύλλογος μαζί με τις υπόλοιπες Συνταξιου-
χικές Οργανώσεις πρέπει να αντιμετωπίσει.  

Δεν βρίσκουν χρόνο για να παραστούν στις 
αγωνιστικές κινητοποιήσεις (Συμβούλιο Επι-
κρατείας, Υπουργεία κλπ) γιατί τον σπατα-
λούν στη σύνταξη δικογράφων. 

Δεν τους ενδιαφέρει η εύρυθμη λειτουρ-
γία των Περιφερειακών Τμημάτων. άλλωστε 
ένας εξ’ αυτών το «δικό του» Τμήμα το έχει 
κλειστό !!! 

Δεν τους ενδιαφέρει αν χάνουν τη μια δίκη 
μετά την άλλη. Προφανώς έχουν οικονομική 
δυνατότητα να το κάνουν. Το ερώτημα είναι 
γιατί το κάνουν.

Προσπαθούν λοιπόν εδώ και τρία σχεδόν χρό-
νια να διορίσουν διοίκηση «η οποία εντος εξαμή-
νου θα κάνει εκλογές κατ’ αυτούς αδιάβλητες…» 
Ποιοι; Αυτοί που συμμετείχαν και εκλέχθηκαν 
αρκετοί εξ’ αυτών ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΙΣΟΥΝ 
ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ !!!!

Διατείνονται ότι δεν έγινε η τροποποίηση κατα-
στατικού το 2013. Ποιοι; Αυτοί που την ψήφισαν.

Έγιναν λέει « εγγραφές περίπου 200 μελών που 
αλλοίωσαν το αποτέλεσμα»!!!! 

Ποιοι; Αυτοί που ως μέλη του Κεντρικού Δι-
οικητικού Συμβουλίου μέχρι τον Οκτώβριο του 
2014 ενέκριναν τις εγγραφές, πρότειναν τον τρό-
πο πληρωμής της συνδρομής μελών της εθελού-
σιας, προκήρυξαν στην ΓΑΣ του 2014 τις εκλογές 
και με συν’ ευθύνη τους παρέδωσαν μητρώο με-
λών.

Το εξωφρενικό δε ότι τα 
200 κατ’ αυτούς μέλη που 
ενεγράφησαν στο Σύλλογο 
των 32.000 μελών και ότι 
ορισμένοι εξ’ αυτών (των 
200ων) στο σύνολο των 
16.000 περίπου ψηφισά-
ντων αλλοίωσαν αποτέλε-
σμα αποτελεί ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ακόμη και στη 
«θεωρία των παιγνίων»!!!!

Δεν ήθελαν και ακόμη 
και σήμερα δεν θέλουν να 
εγγράφονται μέλη που βρί-
σκονται σε προσυνταξιοδο-
τικό καθεστώς. Όμως αυτό 
έχει αποφασίσει το κυρίαρ-
χο όργανο του συλλόγου, η 
Γ.Α.Σ., σε 4 τουλάχιστον συ-
νεδριάσεις.

Αυτοί όμως τις αποφάσεις 
των οργάνων τις γράφουν 
στα παλαιότερα των υπο-
δημάτων τους και την βού-
ληση των μελών επιχειρούν 
να την ανατρέψουν με… Δι-
καστικές αποφάσεις!!!! 

Η απολύτως μειοψηφι-
κή τους άποψη επειδή δεν 
περνά σε κανένα όργανο 
γίνεται Δικόγραφο για ένα 
και μοναδικό ίσως λόγο. 
Γνωρίζοντας την ….ταχύτη-
τα απονομής δικαιοσύνης 
και ότι μια απόφαση για να 
καταστεί τελεσίδικη ( ανα-
βολές, πρωτόδικες,έφεση, 
αναβολές Άρειος Πάγος) παίρνει αρκετά χρόνια, 
επιχειρούν να κρατούν σε ομηρεία τον σύλλογο, 
να διαβάλουν πρόσωπα και με την φημολογία να 
σπέρνουν αμφιβολίες προς κάθε κατεύθυνση. 
Ακόμη και προς τους φορείς που ο σύλλογος με 
παραστάσεις του προσπαθεί να λύσει προβλήμα-
τα καθημερινά των μελών.

Να μην μιλήσουμε για τις τράπεζες που κάθε 
6μηνο πρέπει να…. πιστοποιούμε την νομιμότητα 
μας όχι μόνο το Κ.Δ.Σ αλλά και τα περιφερειακά 
τμήματα. 

Το τραγικότερο όμως είναι ότι σε αυτή τους την 
…προσπάθεια έχουν παρασύρει και συναδέλ-
φους που τους προτείνουν για να… διοριστούν. 
Την προηγούμενη φορά, όταν τα ονόματα μέσω 
της εφημερίδας ανακοινώθηκαν η πλειοψηφία 
αυτών αντέδρασε γιατί όχι μόνο δεν γνώριζαν ότι 
κάποιος τους είχε προτείνει αλλά και ότι η ενέρ-
γεια αυτή ήταν καταδικαστέα.

Δεν προτιθέμεθα αυτή τη φορά να ξανά δημο-
σιοποιήσουμε ονόματα. Σχεδόν όλοι στο σύνολο 
ήταν υποψήφιοι και στις εκλογές του 2017 και 
πολλοί εξ αυτών έχουν εκλεγεί σε όργανα που 
είχαν βάλει υποψηφιότητα. ΚΑΝΕΝΑΣ από αυ-
τούς δεν έκανε ένσταση κατά του κύρους των 
εκλογών ή της εκλογής του. Τώρα πως μπορεί να 
συμπεριλαμβάνονται σε ένα δικόγραφο αιτώντας 
διορισμό διοίκησης είναι και αυτό από τα παρά-
δοξα αλλά και άξια απορίας.

Συνάδελφοι

Είναι δικαίωμα του καθενός να αναζητή-
σει το δίκιο του στη δικαιοσύνη. Είναι όμως 
και υποχρέωση του εφόσον είναι μέλος ενός 
συλλόγου να σέβεται τις αποφάσεις των ορ-
γάνων και να πειθαρχεί σε αυτές.

Ιδιαίτερα όταν και ο ίδιος έχει συμμετάσχει 
στην διαμόρφωσή τους.

Τα συλλογικά όργανα του Συλλόγου οφείλουν 
με κάθε τρόπο και μέσο, όπως και το καταστατικό 
ορίζει να προστατευόσουν την ανεξαρτησία, την 
αυτόνομη λειτουργία και τις αποφάσεις που δη-
μοκρατικά λαμβάνονται και το επόμενο διάστη-
μα στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθεί απέναντι 
σε όσους επιβουλεύονται την διάλυσή του, είτε 
από κομματική σκοπιμότητα, ιδιοτέλεια, άγνοια ή 
εμμονή.

Ο Σύλλογος θα παραμείνει ενιαίος δυνατός πα-
ρεμβατικός μαχητικός και αποτελεσματικός για 
όλλα εκείνα που τα 32.000 μέλη του κάθε μήνα 
με την συνδρομή τους στηρίζουν την ύπαρξη και 
την λειτουργία του.

Ο καθείς εφ ω ετάχθη. 

Υ.Γ. Και αυτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων το 
δικαστήριο απέρριψε. (ΦΩΤΟ ΑΙΤΗΣΗΣ-ΑΠΟΡΙΨΗΣ)
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Νέα συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας

Σε συνέχεια της από 29 Ιουνίου 2018 συνάντη-
σης που είχε η ΑΓΣΣΕ με τον εξοχότατο Πρόε-

δρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυ-
λόπουλο πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση στις 
18 Σεπτεμβρίου. 

Το Προεδρείο της ΑΓΣΣΕ μαζί με εκπροσώπους 
από τα συνεργαζόμενα σωματεία έθεσε στον Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας τα γενικά αλλά και ειδικά 
ζητήματα που απασχολούν τα μέλη τους. Επιση-
μάνθηκε ιδιαίτερα το ζήτημα της θεσμικής εκπρο-
σώπησης του συνταξιουχικού κινήματος στο επί-
πεδο του κοινωνικού εταίρου και ζητήθηκε από 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στα πλαίσια του 
θεσμικού του ρόλου η αρωγή του στην επίλυση 
αυτού του θέματος. 

Στο ίδιο πλαίσιο επισημάνθηκε η έλλειψη επι-

κοινωνίας με τα αρμόδια Υπουργεία και η άρνηση 
στην ουσία διαλόγου σε θέματα που χειρίζονται τα 
Υπουργεία Υγείας, Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης και 
Αλληλεγγύης αλλά και εποπτευόμενοι από αυτά 
Φορείς. Επίσης αναφέρθηκαν τα ζητήματα των 
περικοπών των συντάξεων, τα θέματα επαναϋ-
πολογισμού και συντάξεων χηρείας, οι δυσκολί-

ες πρόσβασης στο Δημόσιο σύστημα Υγείας και η 
άδικη φορολόγηση που υφιστάμεθα και η οποία 
κύρια έχει να κάνει με την «αδυναμία» των Κυ-
βερνήσεων να πατάξουν την φοροδιαφυγή και την 
εισφοροδιαφυγή. 

Ο αξιότιμος κύριος Πρόεδρος της Ελληνικής 
Δημοκρατίας είχε έναν εκτενέστατο διάλογο μαζί 
μας και προσδιόρισε νέα συνάντηση τον επόμενο 
μήνα. Γνωρίζοντας τον θεσμικό του ρόλο αλλά και 
τα πλαίσια λειτουργίας που εκ του Συντάγματος 
απορρέουν θεωρούμε ότι και μόνο ότι ο ανώτατος 
πολιτειακός 

Παράγων ήδη δύο φορές συναντήθηκε με την 
ΑΓΣΣΕ και άκουσε τα προβλήματα των μελών μας 
αποτελεί μια ανακούφιση και μια ελπίδα ότι σ’ αυτή 
τη χώρα υπάρχουν θεσμοί που λειτουργούν. 

Συνάντηση της ΑΓΣΣΕ στο Υπουργείο Εργασίας

Α ντιπροσωπεία της ΑΓΣΣΕ, αποτελούμενη από 
τον Πρόεδρο Γιάννη Ιορδανίδη, τον Αντιπρόε-

δρο Ευθύμιο Ρουσιά, τον Γεν.Γραμματέα Πέτρο Βο-
γιατζή, τον Οργανωτικό Γραμματέα Κων.Κοντούλη, 
τον Αναπληρωτή Γεν. Γραμματέα Δημ.Ανδρεαδάκη, 
το μέλος της Διοίκησης Αλέξη Χριστοφιδάκη και 
τον Γενικό Γραμματέα του ΠΣΣ/Τηλεπικοινωνιών 
Ομίλου ΟΤΕ Αντώνη Μπιρμπιλή, συναντήθηκε στις 
9/10/2018 με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων κα Έφη Αχτσιόγλου και παρουσία 
και του Υφυπουργού κ. Τάσου Πετρόπουλου συζή-
τησαν όλα τα προβλήματα των συνταξιούχων της 
χώρας που αφορούν:
•  τις περικοπές συντάξεων και οικογενειακών επι-

δομάτων.
• τις συντάξεις χηρείας.

•  την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέ-
ντων βάσει του Ν.4093.

•  την καθυστέρηση έκδοσης κύριων και επικουρι-
κών συντάξεων

•  την νομοθέτηση ύστερα από απόφαση του Συμ-
βουλίου Επικρατείας σχετικά με τους συναδέλ-
φους του προσυνταξιοδοτικού με 25 έτη που δεν 
έχουν το όριο ηλικίας

•  την καθιέρωση δόσεων για οφειλές των συνταξι-
ούχων στο Δημόσιο και ΔΕΗ.

Η συνάντηση κινήθηκε σε καλό κλίμα και σύμφω-
να με τις θέσεις του Υπουργείου ως προς τις περι-
κοπές μας επιβεβαιώθηκε για μία ακόμα φορά ότι 
υπάρχει αισιοδοξία ότι δεν θα περικοπούν οι συντά-
ξεις και τα οικογενειακά επιδόματα με νέο Νόμο.

Ως προς τις συντάξεις χηρείας μας τονίσθηκε ότι 
σύντομα θα υπάρξουν αλλαγές βελτιωμένες.

Ως προς τις καθυστερήσεις τονίσθηκε ότι απομέ-
νουν 40.000 κύριες συντάξεις και 95.000 επικουρι-
κές και αναμένεται μέχρι τέλος του έτους να ολο-
κληρωθούν οι κύριες συντάξεις ενώ για τις επικου-
ρικές θα ολοκληρωθούν στο α εξάμηνο του 2019.

Σχετικά για το θέμα του προσυνταξιοδοτικού ήδη 
προωθείται η σχετική Υπουργική απόφαση ενώ για 
το θέμα των δόσεων αντιμετωπίζεται θετικά.

Τέλος,εκτός των άλλων ετέθηκαν και θεσμικά 
θέματα της Συνομοσπονδίας και αποφασίστηκε με 
διαφάνεια και νομιμότητα η διαχείριση και διανομή 
του ετήσιου αποθεματικού το οποίο προέρχεται από 
μηνιαία παρακράτηση 0,20€ από τις συντάξεις βάσει 
του Ν.4387/2016 άρθρο 102.

Η Α.Γ.Σ.Σ.Ε. είναι σε ετοιμότητα και καλεί σε επα-
γρύπνηση όλους τους συνταξιούχους της χώρας για 
την υλοποίηση των ανωτέρω.

Συνάντηση του Προεδρείου της ΑΓΣΣΕ 
με τον Υπουργό Υγείας

Τ ην Τρίτη 16/10/2018 αντιπροσωπεία του Προ-
εδρείου της ΑΓΣΣΕ αποτελούμενη από τον 

Πρόεδρο Γιάννη Ιορδανίδη, τον Αντιπρόεδρο Ευθ. 
Ρουσιά, τον Γενικό Γραμματέα Πέτρο Βογιατζή και 
τον Γενικό Γραμματέα του ΠΣΣ/Τηλεπικοινωνιών 
Ομίλου ΟΤΕ Αντώνη Μπιρμπίλη επισκέφθηκε τον 
Υπουργό Υγείας κ.Ξανθό και σε ένα εξαιρετικό κλίμα 
συζήτησαν θέματα των συνταξιούχων που αφορούν 
στον τομέα Υγεία. 

Κατ΄αρχήν, η συζήτηση αφορούσε το νέο Σύστη-
μα πρωτοβάθμιας φροντίδας το οποίο έχουμε απο-
στείλει σε όλα τα μέλη μας και τονίστηκε η μη επαρ-
κής κάλυψη του Συστήματος από γιατρούς, επίσης 
τονίστηκαν κάποιες ιδιαιτερότητες και βελτιώσεις 
του Συστήματος .

Η απάντηση του Υπουργού ήταν ότι ως προς τις 
ελλείψεις πράγματι υπάρχουν και καταβάλλεται 
προσπάθεια για την κάλυψή τους, ως προς τις προ-
τάσεις μας για βελτιώσεις κρατήθηκε σημείωση για 
μελέτη και πιθανή αποδοχή τους.

Ως προς την φαρμακευτική δαπάνη επισημάνα-
με την υπέρμετρη επιβάρυνση των συνταξιούχων 
αφού αντί 25% η συμμετοχή μας φθάνει το 60% ή 

και παραπάνω. Επίσης επισημάνα-
με την κατάργηση του 1 ευρώ ανά 
συνταγή.

Η θέση του Υπουργείου ως προς 
την συμμετοχή μας είναι ότι μελε-
τάται η δυνατότητα μειώσεως της 
και αυτό θα ανακοινωθεί προσε-
χώς. Ως προς το 1 ευρώ μας ενη-
μέρωσαν ότι από 15/10/2018 κα-
ταργείται ο περιορισμός των τριών 
φαρμάκων και υπάρχει πλέον η 
δυνατότητα να συνταγογραφού-
νται μέχρι και έξι φάρμακα ανά 
συνταγή.

Πρόκειται για μία θετική εξέλιξη, καθώς με τη νέα 
διαδικασία ελαττώνεται ο χρόνος συνταγογράφη-
σης. Παράλληλα υπάρχει όφελος και για τον ασθε-
νή, ο όποιος είναι υποχρεωμένος να καταβάλλει ένα 
ευρώ ανά συνταγή.

Επίσης είναι θετικό ότι καταργείται η συμμετοχή 
10% στα φάρμακα για χρόνιες παθήσεις. 

Τέλος συζητήθηκαν τα τεράστια προβλήματα της 
Νοσοκομειακής φροντίδας που δυστυχώς υπάρ-

χουν χρόνια και υποβαθμίζουν την ποιότητα της πα-
ρεχομένης υγείας στους ασφαλισμένους.

Συνάδελφοι,
Η ΑΓΣΣΕ προσπαθεί στα δυο μεγάλα και κεφαλαι-

ώδη προβλήματα που απασχολούν τους συνταξιού-
χους της χώρας, Συντάξεις και Υγεία, με συνεχείς 
επαφές να προωθήσει λύσεις.

Ο αγώνας είναι συνεχής και αδιάκοπος και πιστεύ-
ουμε ότι θα δικαιωθεί.
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Εντυπώσεις από την 7ημερη εκδρομή Κοζά-
νη-Σπήλαιο Αλιστράτης - Φανάρι Κομοτηνής 

(ΟΠΑΚΕ)-Πόρτο Λάγος - Δέλτα Νέστου 
Ξάνθη- Κομοτηνή - Ορεστιάδα εδώ είχαμε υποχρέ-

ωση ως Προεδρείο του συλλόγου να συναντήσουμε 
για λίγο και να συμπαρασταθούμε στους γονείς του 
ενός εκ των δύο συλληφθέντων από τους Τούρκους 
Αξιωματικών, τον κ. Κούκλαντζη Νικόλαο (συνάδελ-
φο) και τη σύζυγό του και να μοιραστούμε μαζί τους 
τον αβάσταγο πόνο και την αγωνία τους. Απαρηγόρη-
τοι οι γονείς του παιδιού. Ζήσαμε το δράμα τους και 
την αγωνία τους και ευχηθήκαμε ο θεός να τους δίνει 
δύναμη και να έχει γερά τα παιδιά. Τα παιδιά τους είναι 
παιδιά όλης της Ελλάδας. Δεν μπορέσαμε να κρύψου-
με τη συγκίνησή μας και ειλικρινά κλάψαμε μαζί τους. 
Ανηφορίζοντας προς τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα 
επισκεφθήκαμε το Ακριτικό Φυλάκιο στο ΟΡΜΕΝΙΟ, 

όπου προσφέραμε δώρα στους στρατιώτες (όπως: 
φούρνο μικροκυμάτων, γλυκά κ.λ.π). Δεν περιμέναμε 
ότι θα νιώθαμε τόσο έντονα συναισθήματα; Από πού 
να αρχίσουμε. Από την εξαίρετη και τιμητική υποδοχή 
που μας επιφύλαξαν οι Αξιωματικοί και οι στρατιώτες; 
Από την πρόθυμη, ζωντανή και κατατοπιστική ξενά-
γηση που μας έγινε από τον Διοικητή; Αισθανθήκαμε 
υπερηφάνεια για το υψηλό φρόνημα των Αξιωματι-
κών και των στρατιωτών που είναι έτοιμοι να υπε-
ρασπίσουν τα ιδανικά της Πατρίδας μας. Το αποκορύ-
φωμα όμως των συναισθημάτων ήταν, όταν κατά την 
ξενάγησή μας, αντικρίσαμε το στρωμένα τραπέζι με 
δύο πιάτα, δύο ποτήρια και μία φιάλη κρασιού, προς 
τιμή των δύο παλικαριών μας που κρατούνται άδικα 
στις φυλακές της Αδριανούπολης. Με δάκρυα υπερη-
φάνειας στα μάτια μας, αποχαιρετήσαμε τους Αξιω-
ματικούς και τους στρατιώτες συνεχίζοντας το ταξίδι 
μας για Φιλιππούπολη, Σόφια, Μοναστήρι του RILA, 

Σαντάσκι. Επιστρέψαμε στην Κοζάνη από την 7ήμερη 
εκδρομή μας γεμάτοι από ποικίλες εντυπώσεις και 
έντονα συναισθήματα που τα λόγια είναι φτωχά για να 
τα περιγράψουν. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ των συντ/χων Ο.Τ.Ε  
Δυτικής Μακεδονίας Λευτέρης Μεταξιώτης

Ο Γραμματέας Γιάννης Δαδαμόγιας. 

Επίσκεψη στο Κ.Δ.Ε. Θερμοπύλαι
Αναπόληση, δέος και αι-

σιοδοξία μας γέμισε η επί-
σκεψη του Περιφερειακού 
μας Τμήματος στο Κέντρο 
Δορυφορικών Επικοινωνι-
ών ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΙ την Τρί-
τη 25 Σεπτεμβρίου 2018.

Μία ακόμη πολύ πετυχη-
μένη απογευματινή εξόρ-
μηση του Τμήματός μας, 
για Τεχνολογική ενημέρω-
ση στο Κ.Δ.Ε., για φώτιση στο Ιστορικό Μοναστήρι Μεταμόρφωσης του 
Σωτήρα και καφέ φαγητό στα Καμένα Βούρλα.

Πολλά ευχαριστώ στον Προϊστάμενο των Δορυφορικών Επικοινωνιών 
κ. Γεώργιο Ήλκο για την άδεια εισόδου μας και στον Προϊστάμενο του 
Κ.Δ.Ε. κ. Χρήστο Στρατίγη, για την εμπεριστατωμένη ξενάγησή μας. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΛΑΜΙΑΣ
Στις 14-10-2018 πραγματοποιήσαμε 

ημερησία εκδρομή στο Αρχαιολογι-
κό Μουσείο Ελεύθερνας Ρεθύμνου με 
πολύ μεγάλη συμμετοχή συναδέλφων.

Εντυπωσιαστήκαμε από το μουσείο 
που είναι κτισμένο και οργανωμένο 
σύμφωνα με τις μοντέρνες αντιλήψεις 
και τα εκθέματα. Παντρεύει τον Όμηρο 
με την Ιστορική πραγματικότητα. Οι αί-
θουσες του μουσείου φιλοξενούν όλη 
την ιστορία της πόλης της Ελεύθερνας 
από το 3000 π.Χ. έως το 1300 μ.Χ. με 
αντικείμενα καθημερινής ζωής και έργα 
τέχνης. 

Η ξενάγηση ήταν εξαιρετική.
Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε στο χω-

ριό Ελεύθερνα την προτομή του στρατη-

γούΙωάννη Τζανιδάκη που έχασε τη ζωή 
του κατά την πτώση του στρατιωτικού 
ελικοπτέρου στο Σαραντάπορο στις 19-
04-2017 (Γαμπρός του συναδέλφου Λε-
νάκη Μανώλη παλαιού μέλους του Δ.Σ. 
του συλλόγου μας). Κατατέθηκε στε-
φάνη από τον Πρόεδρο Κοτζαμπασάκη 
Γιάννη και τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή 
στη μνήμη του από τους συναδέλφους. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ  
ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ
Την Πέμπτη 7 Ιουνίου στο 
Θέατρο Βράχων του Βύ-
ρωνα παρακολουθήσαμε 
συναυλία με τον Θάνο 
Μικρούτσικο και «όσους 
περπάτησαν μαζί του». 
Μυσταγωγία…

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ  

ΜΕ ΕΓΓΟΝΙΑ
Την Κυριακή 24 Ιου-
νίου από την Καλαμά-
τα «μπαρκάραμε στο 
Albatros, το ξύλινο 
πειρατικό του κάπτεν 
Jim….» με παιδιά και εγ-
γόνια, για μια κρουαζιέρα 
σε Στούπα, Καρδαμύ-
λη. Βουτιές στα ανοιχτά, 
βουτιές στην παραλία, 
μοναδική εμπειρία……ο 
ενθουσιασμός των μι-
κρών ο καλύτερος μάρ-
τυρας μιας υπέροχης εκ-
δρομής!!!

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ
Η καθιερωμένη σεμνή 

τελετή – μνημόσυνο για 
τους εκλιπόντες συνα-
δέλφους μας, πραγματο-
ποιήθηκε και φέτος την 
Κυριακή 30 Σεπτέμβρη 
στο εξωκλήσι του Αγιάν-
νη του Ψηλονόμου.

Στο ψαλτήρι η Τίτσα 
Κουγιούφα-Αναργύρου 
με τον γιό της, παρά το 
πένθος τους για την πρό-
σφατη ξαφνική απώλεια 
του συζύγου και πατέρα 
και ο αειθαλής Γιώργος 
Κουρόγιωργας, ανέδει-
ξαν ακόμη περισσότερο 
την κατάνυξη και την οι-
κογενειακή ατμόσφαιρα 
της εκδήλωσης. 

Εκλιπόντες του  
τελευταίου χρόνου

ΑΡΓΟΛΙΔΑ:  
Λιγκίτσος Γεώργιος
Φάκλαρης Κωνσταντίνος
Ανδριανόπουλος  
Ιωάννης

ΑΡΚΑΔΙΑ:
Μαστοράκος Παύλος

Διαμαντίκος Ανδρέας
Καμαριώτης Δημήτριος
Μπενόπουλος Νικόλαος
Καμπισιούλης Ευστάθιος
Σπυρόπουλος  
Κωνσταντίνος
Σακελλαρίου Βασιλική
Θερμογιάννης Γεώργιος
Αναργύρου Κωνσταντί-
νος 

ΚΟΡΙΝΘΙΑ:
Καραμπέτσος Νικόλαος
Σωτηρίου Χρήστος
Κυριακόπουλος Κυριά-
κος

ΛΑΚΩΝΙΑ:
Αμπέρτου – Κυριαζή  
Φωτεινή
Καναβάρος Νικόλαος
Πλειώτας Παναγιώτης
Σκιαδάς Ευστράτιος
Σταθόπουλος Γεώργιος
Κανελλάκος Γεώργιος

……. και βέβαια η δια-
πίστωση του Κ. Καβάφη 
«……..τι γρήγορα που 
η σκοτεινή γραμμή μα-
κραίνει, τι γρήγορα που 

τα σβηστά κεριά πληθαί-
νουν», κάνει τη συγκινη-
σιακή φόρτιση μεγαλύτε-
ρη………… 
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ!

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΑΣ ΣΕΖΟΝ
Με τη λήξη του καλοκαι-
ριού, η λειτουργία του 
Γραφείου – εντευκτηρίου 
στην Τρίπολη και οι δρα-
στηριότητες (ντεκουπάζ, 
χορός) ξεκίνησαν δυνα-
τά!!! Κοπιάστε…….. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΜΕ:
α.  Τριήμερη εκδρομή 

(14–16/11)  
Καρπενήσι κ.λ.π. 
Δηλώστε έγκαιρα συμ-

μετοχή!!! 
Θα ακολουθήσουν 

αναλυτικές ανακοινώ-
σεις, κρατάτε επαφή……. 

ΚΑΛΟ ΧΕΙΜΩΝΑ
Για το Δ. Σ.

η Πρόεδρος
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΒΑ

ο Γραμματέας 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Με βαθειά συγκίνηση και θρησκευτική 
ευλάβεια, στις 14/10/2018, ημέρα Κυριακή, 
τελέσθηκε και φέτος, το καθιερωμένο μνη-
μόσυνο των αποθανόντων συναδέλφων, του 
τμήματος μας, στην Ιερά Μονή Μεταμορφώ-
σεως του Σωτήρος στο Δρυόβουνο Βοίου 
παρουσία του καθηγουμένου της Μονής, 
Στεφάνου Ιερομονάχου και της συνοδείας 
αυτού.  Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργί-
ας έγινε δεξίωση των παρευρισκομένων στο 
αρχονταρίκι της Μονής. Στη συνέχεια κατη-
φορίσαμε, αφήνοντας πίσω μας τις ομορ-
φιές του μοναστηρίου και επισκεφτήκαμε το 
Παλαιοντολογικό μουσείο Μηλιάς Γρεβενών 
όπου θαυμάσαμε απολιθώματα 3.000.00 
ετών περίπου που ανακαλύφθηκαν από τις 
ανασκαφές στην περιοχή  του χωριού. Με-
ταξύ αυτών χαυλιόδοντες ελεφάντων 4.39 
και 5, 02 μέτρων, οι μεγαλύτερες που έχουν 
βρεθεί μέχρι σήμερα στον κόσμο. Αξίζει να 
το επισκεφτεί κανείς και θα μείνει έκθαμβος 
από τα πολλά ευρήματα που μπορούν να γί-
νουν αντικείμενο έρευνας και εκπαίδευσης. 
Τηλ. του μουσείου 246261271.

Ο Πρόεδρος Μεταξιώτης Ελευθέριος.  
Ο Γενικός Γραμματέας Δαδαμόγιας Ιωάννης. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 
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Σταφυλάκη- 
Μπίσσα Βάσω

Έφυγε από κοντά μας 
η αγαπητή φίλη και 
συνάδελφος Σταφυ-
λάκη-Μπίσσα Βάσω, 
Στους οικείους της εκ-
φράζουμε τα θερμά μας 
συλλυπητήρια!

Το Δ.Σ. του  
Περιφερειακού  

Τμήματος Μεσολογγίου 

Κώστας Παππάς
Στις 28-6-2018 αποχαιρετίσαμε για το ταξίδι της αιωνιότη-
τος τον συνάδελφο Κώστα Παππά. Η Εξόδιος Ακολουθία 
έγινε στον Ι. Ν. Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στην Μετα-
μόρφωση Αττικής και η ταφή του στο παρακείμενο Κοιμη-
τήριο επί της Τατοΐου. Σε όλους εμάς θα είναι αλησμόνητος 
και θα μείνει ανεξίτηλη η γνωριμία και συνεργασία μαζί του. 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέπασε και η μνήμη του 
αιώνια. Στην σύζυγό του, στην κόρη του και στον γιό του 
ευχόμαστε για την εξ ύψους Παρηγορία.

Βασίλης Αθανασίου

Και οι συν αυτώ συνάδελφοι

Γιώργος Ντούμας
Τα θερμά μας συλλυπητήρια στο συνάδελφο και στην οικο-
γένεια του Άγγελου Ντούμα για τον άδικο χαμό ενός νέου 
ανθρώπου του Γιώργου. 
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Τηλεπ/νιών Ομίλου 
ΟΤΕ συμπάσχει στο βαρύ πένθος σας, Καλό παράδεισο πα-
λικάρι μας, οι άγγελοι κοντά σου.

ΠΣΣΣ ΟΤΕ

Ευχαριστήριο προς 
το Δ.Σ. του ΠΣΣ - 

Ο. ΟΤΕ
Με ιδιαίτερη συγκίνηση 
για τη συμμετοχή σας 
στο βαρύ μας πένθος, 
θερμά σας ευχαριστού-
με έναν-έναν κι όλους 
μαζί. Είθε η υγεία και 
η προκοπη να μην σας 
λείψει από κανέναν και 
ποτέ...!!!

Οικογένεια  
Παναγιώτη Λύτρα

Κώστας Μισεντζής
Στις 26/6/2018 έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός συνάδελ-
φος Κώστας Μισεντζής. Τα λόγια ίσως φανούν φτωχά για 
την απώλεια αυτού του αξιόλογου συναδέλφου μας. Εξαί-
ρετος οικογενειάρχης,υπέροχος άνθρωπος αλλά προπά-
ντων αγωνιστής τόσο στα συνδικαλιστικά δρώμενα στον 
ΟΤΕ, όσο και στα προβλήματα υγείας που με καρτερικότητα 
και υπομονή επί σειρά ετών αντιμετώπιζε. Στο πλευρό του 
η αγαπημένη και ακούραστη σύζυγος του Τζένη και τα παι-
διά του. Εκφράζουμε θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια 
και να είναι καλά να τον θυμούνται. Κώστα καλό σου ταξίδι.

Οι συνάδελφοι σου από τη Χίο 

Εις μνήμη
Γιώργου Μοζάκη

Ελεύθερος άνθρωπος, που επέλεξε 
τον τρόπο ζωής του σύμφωνα με τα 
αισθήματα του. Γελαστός, ευγενής, 
μειλίχιος, γοητευτικός, ακέραιος και 
υπεύθυνος πολίτης, που με αυτές τις 
αρετές πάλεψε και στάθηκε όρθιος.
Γιατί από την ψυχή του ανάβλυζε η σε-
μνή του αξιοπρέπεια, η καλοσύνη του, 
το αγνό και άδολο, η αγάπη σε όσους 
τον πλησίαζαν. Αυτός ήταν ο φίλος 
Γιώργος Μοζάκης, που πρόωρα μας 
άφησε μετά τον άνισο αγώνα του, στα 
μαρμαρένια αλώνια.

Στην οικογένεια του εκφράζω τα θερ-
μά συλλυπητήρια. 

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκέ-
πασε και θα είναι ελαφρύ, γιατί ποτέ 
τη συνείδηση του δεν βάρυνε η τύψη 
πως δεν έκανε το χρέος του απέναντι 
στον άνθρωπο, στην ζωή, στην οικο-
γένεια του και τους φίλους του.

Νώντας Μαρνέλλος

Γιάννης Πατεράκης
Στην μνήμη του αγαπητού συναδέλφου και σπάνιου φί-
λου Γιάννη Πατεράκη του Εμμανουήλ που έφυγε από 
κοντά μας στις 08/05/2018. Τα θερμά μας συλληπη-
τήρια στην οικογένειά του από τους συναδέλφους και 
συμμαθητές του. 

Αθανασία Λύτρα
Σε κλίμας γενικής οδύνης, πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε 
την Αθανασία Λύτρα, κόρη του Παναγιώτη Λύτρα, αγω-
νιστή και συμμαχητή του συνδικαλιστικού μας αγώνα και 
μέλους του Συλλόγου μας. Η εξόδιος ακολουθία έγινε στην 
Ιερό Ναό του Αγίου Ελευθερίου στην Πάτρα. Στο τελευταίο 
αντίο, βρέθηκαν πολλοί συνάδελφοι της από το Υπουργείο 
Υγείας, στο οποίο εργαζόταν ως Διευθύντρια,πολλοί συνά-
δελφοι από τον ΟΤΕ, φίλοι και συγγενείς. 

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια; Στην οικογένεια 
του Παναγιώτη Λύτρα με την ευχή, ο Ύψιστος να τους δώσει 
παρηγοριά και υγεία για να θυμούνται την εκλειπούσα...

Αιωνία η μνήμη σου αείμνηστη Αθανασία και να είναι ελα-
φρύ το χώμα της αχαϊκής γης που σε σκεπάζει.

Το Δ.Σ του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων  
Τηλεπικοινωνιών – Ομίλου ΟΤΕ

Περικλής – Ιωάννης Παναγιώτου
Έφυγε πλήρης ημερών, σε ηλικία 92 ετών, ο καλός κι 
άξιος συνάδελφος, Περικλής-Ιωάννης Παναγιώτου. 
Ευχόμαστε στα παιδιά του και τα εγγόνια του παρηγο-
ριά για τον χαμό του αγαπητού τους πατέρα και παππού 
κι ο Θεός ας αναπαύσει την ψυχή του...

Πάρις Παναγιώτου, πρώην συνάδελφος

Δημήτρης Φιλντίσης
Έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός συνέδελφος και φί-
λος ΜΗΤΣΟΠΑΝΑΓΟΣ, (όπως ο ίδιος έλεγε). Υπήρξε 
Αγωνιστής-Μαχητής με έντονη παρουσία στα συνδικα-
λιστικά δρτώμενα κι επίπλέον συγγραφέας πολλών βι-
βλίων. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Μεσσηνιακής Βα-
νάδας που τον σκεπάζει. Θερμά συλλυπητήρια στους 
δικούς του ανθρώπους. Αιωνία η μνήμη του!

Παναγιώτης Βασιλακόπουλος

Βασιλική Τομαροπούλου
Μετά από πολύμηνη ασθένεια έφυγε από τη ζωή η 
αγαπημένη μου σύζυγος Βασιλική Σταβοδήμου-Τομα-
ροπούλου. Αιωνία η μνήμη της.

Στραβοδήμος Δημήτριος

Μαρίκα Παπαδανιήλ-Κούνδουρου
Η συνάδελφος Μαρίκα Παπαδανιήλ-Κούνδουρου έφυ-
γε από την ζωή σε ηλικία 96 ετών, ύστερα από πολύ-
χρονη ασθένεια. Ετάφη στο Κοιμητήριο Ζωγράφου.

Οι παλαιοί συνάδελφοί της από της δημόσιες  
σχέσεις του ΟΤΕ, Μ. Βενιέρη, Σ. Κουτσουπάκη

Λεωνίδας Αναστασόπουλος
Στις 9-2-2018 έφυγε από κοντά μας ο πά-
ντα γελαστός χαρούμενος και καλόκαρ-
δος Λεωνίδας Αναστασόπουλος τεχνίτης 
Ρ/Η στον Α/Τ Λήμνου εμείς οι παλιοί συ-
νάδελφοι Ρ/Η και όλοι τεχνικοί και διοι-
κητικοί ευχόμαστε ο Θεός να ανάπαυση 
την ψυχή του και να δίνει παρηγοριά στη 
γυναίκα του και τα παιδιά του.

 Εκ μέρους των συναδέλφων  
ΟΤΕ Λήμνου, Δάλλης Νικόλαος,  

Κολλερός Χρήστος                        

ΕυάγγελοΣ Πλατανησιώτης
Στέργιος Μήγας

Ιωάννης Πραγγαφίλης
Βασίλειος Βαλιάκας

Άννα Λαζόγκα – Γεωργολιού 
Βασίλειος Τσιτσιλαράς

Για τους θανόντες συναδέλφους μας, 
εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπη-
τήρια...!!!

Το Περιφερειακό Τμήμα Λάρισας

Λεωνίδας 
Παπαδιδασκάλου

Έφυγε από κοντά μας στις 
21/6/2018 ο συνάδελφος 
Λεωνίδας Παπαδιδασκά-
λου. Υπηρετούσε ως τε-
χνικός στην Κατερίνη. Του 
ευχόμαστε καλό ταξίδι και 
ελαφρύ το χώμα που θα 
τον σκεπάζει.

Οι συνάδελφοί του 
 από την Κατερίνη 

Στις οικογένειες των θανόντων συναδέλφων και στους φίλους αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο  
του Συλλόγου μας, εκφράζει τα θερμά συλλυπητήριά του και εύχεται την εξ ύψους παρηγοριά. j

Ήσουν φίλος, πάντοτε πο-
λυαγαπημένος αδελφός και 
για τη συμπαράσταση από 
το Θεό απεσταλμένος. Μας 
αγαπούσες πάντοτε και μας 
βοηθούσες. Τίμιος πάντα 
και σεμνός, δίπλα μας προ-
χωρούσες. Τώρα σε πήρε ο 
Θεός στον ουρανό επάνω. 
Κανείς τον Γιώργο δεν ξε-
χνά τον Παπαϊωάννου...!!!

Λ. Μπαλωμένος

Σε κλίμα οδύνης, συνάδελφοι, φίλοι και συγγενείς 
αποχαιρέτησαμε την 21η Αυγούστου, στο κοιμητήριο 
Προφήτη Ηλία στην Αγία Παρασκευή, τον αγαπητό φίλο 
και συνάδελφο Γιώργο Παπαϊωάννου. Ο Γιώργος ήταν 
άριστος υπάλληλος, άξιος μαχητής, αγωνιστής, ανήλθε 
όλες τις βαθμίδες της Ιεραρχίας μέχρι του Γενικού Διευ-
θυντή. Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας στους 
οικείους τουμε την ευχή ο Ύψιστος να τους δώσει πα-
ρηγοριά και υγεία για να τον θυμούνται πάντα. Αγαπητέ 
Γιώργο σε αγαπάμε και θα σε θυμόμαστε πάντα. Αιωνία 
η μνήμη σου και να είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής 
γης που σε σκέπασε.

Το ΔΣ του ΠΣΣΤΟ-ΟΤΕ

Έφυγε πριν από λίγες ημέρες, από την εφή-
μερη τούτη ζωή, ένας αγαπητός συνάδελφος 
και αδελφικός φίλος, ο πρώην Γενικός Διευ-
θυντής Γιώργος Παπαϊωάννου. Ένας πραγμα-
τικός «κύριος» ένας «τζέντλεμαν» από τους 
λίγους που είχαν απομείνει σ΄ αυτή την εποχή 
της παρακμής των αξιών. Με απέραντη, αλο-
γάριαστη, παραδοχή του κατευοδώνω στο τε-
λευταίο του ταξίδι, προς το χώρο των αγνών 
ψυχών και εύχομαι ολόψυχα, να φθάσει και να 
«ξεπεζέψει» στο τόπο της θεϊκής Γαλήνης. 

Καλό ταξίδι φίλε Γιώργο!
Νίκος Β. Τσίλης

Ύστατος χαιρετισμός στον Γιώργο Παπαϊωάννου...
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«Ο Γύρος του Κόσμου σε 60 Ταξίδια»
του Αριστείδη Λάμπρου Εκδόσεις Φυλάτος

Μέχρι σήμερα 175 ταξίδια μικρά και μεγάλα, 2172 ημέρες, 1042 πτή-
σεις και αμέτρητα χιλιόμετρα μας έφεραν σε 195 χώρες της γης και 

μας γέμισαν με μοναδικές εικόνες, από όλες σχεδόν τις γνωστές και άγνω-
στες γωνιές του πλανήτη. Ψήγματα από αυτόν τον ανεκτίμητο θησαυρό θα 
προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε στους επίδοξους ταξιδιώτες, που θέλουν 
να γευτούν εμπειρίες, που πραγματικά αλλάζουν ολόκληρο το νόημα της 
ζωής. Λένε ότι ακόμη και το μεγαλύτερο ταξίδι αρχίζει πάντα με ένα πρώτο 
βήμα. 

Αυτό όμως δεν είναι η απόλυτη αλήθεια γιατί το οποιοδήποτε ταξίδι αρχί-
ζει πάντα από το μυαλό και την καρδιά του μελλοντικού ταξιδιώτη, καθώς 
η λαχτάρα και το όνειρο γι’ αυτό που πρόκειται να κάνει, είναι το θεμέλιο 

του αληθινού ταξιδιού. Με γνώμονα λοιπόν το 
ότι «η ζωή είναι ένα ταξίδι» αλλά και ότι «το τα-
ξίδι είναι ένα εργαλείο για την ειρήνη, τη γνώση 
και τον πολιτισμό», τα βήματά μας μας έφεραν 
σε τόπους μακρινούς και εδραίωσαν την πεποί-
θησή μας ότι οτιδήποτε και αν έχει δει ή ακούσει 
ο επίδοξος ταξιδιώτης, δεν υποκαθιστά το ίδιο το ταξίδι, τη συγκίνηση της 
άμεσης επαφής με το μεγαλείο της φύσης, με πρωτόγονες ακόμη φυλές ή 
με την τελειότητα μεγαλόπρεπων μνημείων. Και είναι γεγονός ότι το ταξίδι 
φέρνει τους ανθρώπους τόσο κοντά ώστε η λεπτή γραμμή που χωρίζει τον 
κάθε ταξιδιώτη από τον υπόλοιπο κόσμο παύει ουσιαστικά να υπάρχει.

Κώστας Κόκκινος  
«Σοφία Βέμπο Ταξίδι στον τροχό της μνήμης».

Πολλά μπράβο στον εκλεκτό συνάδελφο τον Κώστα τον Κόκ-

κινο, από την Λάρισα, ο οποίος είχε την Καλοσύνη να μας γνω-

ρίσει, τούτη την ώρα, την τόσο επίκαιρη, την ανάρτησή του στο 

youtube, μιάς τόσο όμορφης και καλοδουλεμένης ταινίας, για 

τη ζωή της Σόφίας Βέμπο, της μάνας του στρατού μας, κατά τον 

πόλεμο του 40, 

με τίτλο «Σο-

φία Βέμπο Τα-

ξίδι στον τρο-

χό της μνή-

μης».

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε με φρο-
ντίδα του Περιφερειακού Τμήματος Συνταξιούχων 
ΟΤΕ Θεσσαλονίκης 3ήμερη εκδρομή σε: 
ΙΩΑΝΝΙΝΑ, ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ, ΚΑΛΠΑΚΙ, Ι.Μ. ΜΟΛΥ-
ΒΔΟΣΚΕΠΑΣΤΗΣ, ΚΟΝΙΤΣΑ

Με σύμμαχο τον καιρό και την θερμοκρασία να 
φτάνει στα όρια της ζέστης επισκεφθήκαμε στα Ιω-
άννινα το Κάστρο, που δεσπόζει στο ομορφότερο 
ίσως σημείο της πόλης με θέα προς τη λίμνη.

Το Βυζαντινό Μουσείο στις αίθουσες του οποίου 
εκτίθενται σπουδαία ευρήματα ανασκαφών, που 
χρονολογούνται από την παλαιοχριστιανική ως την 
μεταβυζαντινή περίοδο.

Το μουσείο Αργυροτεχνείας που πραγματεύεται 
την τεχνολογία της αργυροχοΐας. Το νησί της Κυ-
ρά-Φροσύνης, τη μονή Φιλανθρωπηνών, τη μονή 
του Αγίου Παντελεήμονα όπου το 1822 σκότωσαν 
τον Αλή Πασά και την ίδια την πόλη.

Το Μονοδέντρι, που βρίσκεται σ' ένα ύψωμα, στο 
χείλος του Βίκου.

Θαυμάσαμε τ' αρχοντικά, τις εκκλησίες και τα γρα-
φικά δρομάκια του χωριού, όλα χτισμένα με γκρίζα 
πέτρα και πνιγμένα στο πράσινο. Ένα δρομάκι μέσα 
από δάσος, στην άκρη του Βίκου μας οδήγησε στο 
παλιό μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής. Από μια 
εξέδρα φαινόταν κάτω η αρχή του φαραγγιού, σε 
βάθος εκατοντάδων μέτρων. Ένα μονοπάτι, σκαμ-
μένο στις κάθετες ορθοπλαγιές που όποιος ήθελε 
ακολουθούσε με δική του ευθύνη, ξεκινούσε από το 

μοναστήρι και έφτανε μέχρι μια σπηλιά, όπου κρύ-
βονταν οι κάτοικοι στα δύσκολα χρόνια της Τουρκο-
κρατίας.

Στο Στρατιωτικό Μουσείο στο Καλπάκι 
που περιλαμβάνει εκθέματα-κειμήλια της 
Μάχης του Καλπακιού, έγινε ξενάγηση, εί-
δαμε τα όπλα, τα παράσημα, τις αυθεντικές 
στολές της εποχής και παρακολουθήσαμε 
το βίντεο της μάχης που έλαβε χώρα κατά 
την εισβολή των Ιταλών στην Ελλάδα (28η 
Οκτωβρίου 1940). 

Τη Μονή Μολυβδοσκέπαστου, δίπλα στα 
ελληνοαλβανικά σύνορα, κοντά στο σημείο 
όπου ενώνεται ο ποταμός Αώος με τον Σα-
ραντάπορο, λέγεται δε Μολυβδοσκέπαστη διότι ολό-
κληρη η στέγη του Ναού ήταν σκεπασμένη με φύλλα 
μολυβιού. Το μολύβι το πήραν οι Τούρκοι για να κά-
νουν βόλια και έκτοτε έμεινε η ονομασία.

Τη Κόνιτσα, λένε πως η Κόνιτσα είναι ένα μέρος 
που όποιος το επισκέπτεται, πάντα επιστρέφει... Εί-
ναι το γεφύρι της, τα αιωνόβια πλατάνια της και οι 
φιλόξενοι κάτοικοι. Είναι τα βουνά που την περι-
τριγυρίζουν και ο Αώος, το ποτάμι που «ξαπλώνει» 
στην άκρη της,

Ανάμεσα στα αξιοθέατα είναι το σπίτι της Χάμκως, 
της μάνας του Αλή πασά, το σπίτι του Αγίου Παϊσίου 
που επισκεφθήκαμε καθώς και το ναό του Αγ. Νικο-
λάου απ όπου η θέα είναι εξαιρετική

Ακόμη επισκεφτήκαμε το στολίδι της Κόνιτσας το 

Γεφύρι της, το ψηλότερο μονότοτοξο γεφύρι των 
Βαλκανίων, χτισμένο το 1870 με επικεφαλής τον 

Πυρσογιαννίτη πρωτομάστορα Ζιώγα Φρόντζο.
Μετά το μεσημεριανό φαγητό στην Κόνιτσα φύγα-

με για την μαγευτική Αρίστη, όπου ήπιαμε το καφε-
δάκι μας και πήραμε τον δρόμο της επιστροφής.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
τους Γιάννη Νίκου στα Ιωάννινα και το συν. Φώτη 
Τζώρτζη στην Κόνιτσα που αφιλοκερδώς με αγάπη 
και μεράκι μας ξενάγησαν.

Επίσης τον Πρόεδρο της ΠΔΕ Ιωαννίνων κ. Μάρ-
γαρη Δημήτριο για την για τον χρόνο που διέθεσε και 
την βοήθεια που μας προσέφερε για την άρτια οργά-
νωση της εκδρομής μας καθώς και για την γλυκιά 
προσφορά του προς τους εκδρομείς συναδέλφους 
με τα γιαννιώτικα παραδοσιακά σιροπιαστά.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Θέματα Γενικού Ενδιαφέροντος

Πάντα επίκαιρο

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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Μ ια ιδιαίτερη συγκινητική εκδήλωση, που διορ-
γάνωσε ο Δήμος Ρόδου σε συνεργασία με τον 

Πανελλήνιο Σύλλογο συνταξιούχων ομίλου ΟΤΕ Δω-
δεκανήσου, στην κατάμεστη αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου Ρόδου, προς τιμή του Γεώργιου Γιαννιού 
του Αντωνίου για την πατριωτική προσφορά του και 
τη συμμετοχή του στην Α΄Μοίρα καταδρομών, την 
νύχτα της 21ης Ιουλίου, προς υπεράσπιση της μαρ-
τυρικής Μεγαλονήσου.

Κατά την έναρξη της σεμνής τελετής, παρουσιά-
στηκε ένα ιστορικό ντοκουμέντο από την επιχείρηση 
ενίσχυσης της Κύπρου κατά την 21η Ιουλίου 1974 
από την Α΄ Μοίρα Καταδρομών των Ελληνικών Ενό-
πλων Δυνάμεων, με την κωδική ονομασία Νίκη, η 
οποία ξεκίνησε από το αεροδρόμιο του Μάλεμε Κρή-
της, προς το αεροδρόμιο της Λευκωσίας.

Ακολούθως το λόγο πήρε ο Δήμαρχος Ρόδου κ 
Φώτης Χατζηδιάκος ο οποίος συνοπτικά αναφέρθη-

κε στο ιστορικό της αποφράδας εκείνης 
ημέρας, μεταξύ των οποίων ανέφερε: 
«Την αυγή, της 20ης Ιουλίου 1974 (44 
χρόνια, ακριβώς σαν σήμερα) ξεκίνησε 
κατά παράβαση του καταστατικού χάρτη 
του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμέ-
νων Εθνών η Τουρκική εισβολή στην Κύ-
προ με την κωδική ονομασία «Αττίλας», με 
αποβατικές και αεροπορικές επιχειρήσεις 
στις βόρειες ακτές της Κυπριακής Δημο-
κρατίας.

Τελειώνοντας την ομιλία του ο δήμαρχος 
αναφέρθηκε στο Κυπριακό: «΄Ενα ζήτημα 
με βαθιές ιστορικές ρίζες και πτυχές, που 

έχουν σχέση με την παράνομη τουρκική εισβολή (Ιού-
λιος-Αύγουστος 1974) και την κατοχή έκτοτε του 37% 
περίπου του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η 
Κυπριακή Δημοκρατία είναι ένα αναγνωρισμένο κρά-
τος μέλος της Ευρωπαϊκή Ένωσης, που η 
γεωστρατηγική της   θέση, ως πέρασμα από 
την Ευρώπη στην Μέση Ανατολή την καθιστά 
ζωτικής σημασίας. Το Κυπριακό παραμένει 
ένα Ευρωπαϊκό πρόβλημα, ένα Διεθνές Ζή-
τημα, ένα χρονίζον πολιτικό και γεωστρατη-
γικό θέμα…».

Την εκδήλωση χαιρέτησαν: Ο Βουλευτής 
Δωδεκανήσου και πρώην συνάδελφος κ. 
Δημήτρης Γάκης, ο εκπρόσωπος του Πε-
ριφερειάρχη, εντεταλμένος Σύμβουλος κ. 
Μιχάλης Μπαριανάκης, ο εκπρόσωπος του 
Στρατηγού, Ταγματάρχης κ Αριστείδης Ιω-

αννίδης, ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Κυπρίων Ρό-
δου κ. Κοναρής Κώστας, ο Πρόεδρος του Πανελληνί-
ου Συλλόγου Συνταξιούχων Ομίλου ΟΤΕ Δωδεκανή-
σου κ. Τσαγκουρνής, ο Γραμματέας του Πανελληνίου 
Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ κ. Αντώνης Μπιρμπι-
λής, καθώς επίσης και ο συναγωνιστής του στην ίδια 
επιχείρηση με καταγωγή από το Αγρίνιο και διαμένων 
πλέον μόνιμα στη Ρόδο Κώστας Μπεσίρης.

Ο Δήμαρχος Ρόδου και ο Γ.Γ. του ΠΣΣ-ΟΤΕ, Αντώ-
νης Μπιρμπιλής απένειμαν τιμητική διάκριση στον 
τιμώμενο για την πατριωτική του συμμετοχή στην 
παραπάνω αποστολή. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απόδοση του 
Εθνικού ύμνου από όλους τους παριστάμενους και 
κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των Ελλή-
νων και Κυπρίων νεκρών και αγνοουμένων.

«ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ»

Πηγή: www.dimokratiki.gr

Η Ρόδος τίμησε τον Γεώργιο Αντωνίου Γιαννιό
παρουσία του Γ.Γ. του Συλλόγου μας

Ε μείς οι Συνταξιούχοι, οι  Έλληνες πολίτες, δεν κλείνουμε τα αυτιά ούτε δενό-
μαστε σε κατάρτια.  Με οδηγό τις αξίες, τις αρχές και τα οράματα θα συνεχί-

σουμε τον αγώνα για την ανατροπή των πολιτικών που γκρέμισαν τα όνειρα, τις 
προσδοκίες  τους κόπους μιας ζωής και μας φόρτωσαν χρέη, φόρους και ανα-
σφάλεια.

Τέλος στους «μνηστήρες» των ονείρων μας - θα παλέψουμε όχι πλέον για τη 
ζωή μας αλλά για το μέλλον των παιδιών μας.

Για το μέλλον αυτού του τόπου που πολλοί τον ζηλεύουν, αρκετοί τον επιβου-
λεύονται, ορισμένοι τον υποθήκευσαν αλλά πρέπει ΕΜΕΙΣ και μόνο εμείς να τον 
πάρουμε πίσω. Με αγώνα και συλλογική δράση.

Τέρμα λοιπόν στις αυταπάτες. Θέλουμε ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ πίσω τα δικαιώματα, τις 
κατακτήσεις, τις ζωές μας.

Κλέψανε τη ζωή μας με ψέματα και αυταπάτες, ήρθε η ώρα και η στιγμή βαρύς 
να πέσει ο πέλεκυς στις δικές τους Πλάτες.

Οι Συνταξιούχοι του Ομίλου ΟΤΕ έδωσαν βροντερό παρόν στις διαδηλώσεις 
κατά της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης, στη Θεσσαλονίκη στης 8 Σε-
πτεμβρίου. Συμμετείχαν στις συγκεντρώσεις μαζί με άλλες συνταξιουχικές οργα-
νώσεις στο άγαλμα του Ελ/ Βενιζέλου και στη συνέχεια στη πορεία που ακολού-
θησε προς το Βελλίδειο ίδρυμα.

Β Ρ Ο Ν Τ Ε Ρ Ο  -  Μ Α Ζ Ι Κ Ο  -  Μ Α Χ Η Τ Ι Κ Ο
παρόν του Συλλόγου μας στη ΔΕΘ

Α Π Α Ι ΤΟ Υ Μ Ε  Δ Ε Ν  Ε Π Α Ι ΤΟ Υ Μ Ε
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Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ο  Τ Μ Η Μ Α  Θ Ε Σ Σ Α Λ Ο Ν Ι Κ Η Σ

Επικήδε ιος

Ψ Η Φ Ι  Σ  Μ Α Νέα σύνθεση του  Δ.Σ .

Θρήνος  γ ια  την  απώλε ια  του  συναδέλφου μας  Π.  Παπαδόπουλου
Με συναισθήματα μεγάλης οδύνης και σπαραγμό ψυχής, απηύθυναν το ύστατο χαίρε στον θανόντα συνάδελφό μας 

Πέτρο Παπαδόπουλο. Ο Πρόεδρος του ΠΣΣΤ-Ο.ΟΤΕ κ. Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας κ. Αντώνιος 
Μπιρμπιλής, σύσσωμη η Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος και πλήθος συναδέλφων συνταξιούχων και εργαζομέ-
νων.

Η πρόωρη απώλεια του αγαπητού συναδέλφου Πέτρου Παπαδόπουλου αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό στους συγγενείς, τους 
φίλους και τους συναδέλφους του.

Το Δ.Σ. του Περιφερειακού τμήματος συνταξιούχων ΟΤΕ Θεσσαλονίκης συλλυπείται την οικογένεια. τους οικείους του και 
αποχαιρετά τον άξιο συνάδελφο, ο οποίος σαν μέλος του Δ.Σ. εργάστηκε με συνέπεια και ευθύνη για το καλό του συλλόγου και των συναδέλφων. 

Καλό σου Ταξίδι ΠΕΤΡΟ. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Μακεδονικής γης που θα σκεπάζει.
Το Διοικητικό συμβούλιο του Τμήματος

Αγαπητέ μου Πέτρο,
Γνωριστήκαμε το 1990, σε μια ενημερωτική συνάντηση στην αίθουσα συ-

σκέψεων του Συγκροτήματος Περιοχής Θεσσαλονίκης, στην οποία συμμετεί-
χες ως μέλος της Διοικήσεως τη ΠΕΤ-ΟΤΕ Θεσσαλονίκης, μετά από μια έντονη 
συζήτηση-διαφωνία μου, για το ύφος και την ένταση, με την οποία υπέβαλες 
τα αιτήματα του κλάδου σου και διαφωνούσες για την ειλικρίνεια των απαντή-
σεων μου ή για την μη ικανοποίηση αιτημάτων, που δεν ανήκαν στην αρμοδι-
ότητά μου, ως προϊσταμένου του Συγκροτήματος Περιοχής Θεσσαλονίκης και 
από τότε συνδεθήκαμε με μια άρρηκτη και ειλικρινή φιλία, είχαμε αγαστή συ-
νεργασία και υπήρξες άξιος συνεργάτης μου ως Αντιπρόεδρος του Περιφερει-
ακού Τμήματος Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών-Ομίλου ΟΤΕ Θεσσαλονίκης.

Από τα πρώτα βήματα της επαγγελματικής σου σταδιοδρομίας ασχολήθηκες 
με τον συνδικαλισμό, τον πολιτισμό και συμμετείχες σε όλους του κοινωνι-
κούς αγώνες.

Σε όλες τις δραστηριότητες, με τις οποίες ενασχολήθηκες, πρώτευσες γιατί 
αγαπούσες αυτό, που έκανες και ήθελες να είσαι συνεπής με τον εαυτό σου 
και χρήσιμος στην κοινωνία.

Σε διέκρινε η λεβεντιά, η ντομπροσύνη, η ανθρωπιά και η ασίγαστη επιθυμία 
σου για συμμετοχή και κοινωνική προσφορά.

Ιδιαίτερα στο συνδικαλισμό έδειξες τις ηγετικές και οργανωτικές σου ικανό-
τητες και με την αγάπη και εμπιστοσύνη των συναδέλφων σου, προσέφερες 
τα μέγιστα.

Αγαπούσες όλους τους συναδέλφους και γενικά το συνάνθρωπο, την πα-
τρίδα, την οικογένεια, την εργασία και πάντοτε μνημόνευες με σεβασμό και 
αγάπη τους γεννήτορές σου.

Υπήρξες ένα από τα ιδρυτικά μέλη της συνδικαλιστικής παράταξης ΔΑΚΕ 
ΟΤΕ, την οποία υπηρέτησες με πάθος και σθένος και άφησες ανεξίτηλη τη 
σφραγίδα σου. 

Ήσουν ιδεολόγος, αξιοπρεπής, ανιδιοτελής, αυθεντικός, οραματιστής, ενω-
τικός και προσπαθούσες πάντοτε να βρεις τη χρυσή τομή σε όλα, πάντα θετι-
κός και μεγαλόκαρδος.

Ακόμα και όταν κάποιοι σε πίκραναν στην ενασχόλησή σου με τα συνδικαλι-
στικά και τα κοινά, τους δικαιολογούσες, τους συγχωρούσες και προσπερνού-
σες κάθε στεναχώρια, έτοιμος να προχωρήσεις παρακάτω. Έτοιμος να δεχτείς 
ξανά όλους του ανθρώπους.

Σε χαρακτήριζε η απλότητα, η ευαισθησία και η απέραντη καλοσύνη σου. 
Ήσουν ακούραστος και ακαταμάχητος αγωνιστής σε όλη σου τη ζωή.

Μέσα από πολλές καταιγίδες της ζωής σου βγήκες παλικάρι. Η τελευταία 
όμως καταιγίδα ήταν ανυπέρβλητη, λύγισες, δεν άντεξες και μας άφησες ορ-
φανούς,

Υπήρξες ακόμη άριστος οικογενειάρχης, στοργικός σύζυγος και ιδανικός 
πατέρας. Με την αγαπημένη σου σύζυγο Ευγενία, η οποία σε συμπαραστάθη-
κε σε όλη αυτή την πορεία, απόκτησες δύο υπέροχα παιδιά την Μαρία και τον 
Κώστα , τα οποία ευτύχησες να δεις καταξιωμένα στην κοινωνία καθώς και 
να χαρείς τα τρία αξιαγάπητα εγγονάκια σου τον Πέτρο, Βασίλη και Δημήτρη.

Αυτή την ώρα του αποχωρισμού, με δάκρυα στα μάτια, σου στέλνουμε τον 
ύστατο χαιρετισμό και κατεβάζουμε μεσίστια τη σημαία της ψυχής μας. Ας εί-
ναι ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάσει σε λίγο και μακαρία η οδός ην πορεύ-
εις σήμερα, Αιωνία σου η μνήμη.

Άγγελος Βουκάντσης 

Η Διοίκηση του Περιφερειακού τμήματος συνταξιούχων ΟΤΕ Θεσσαλονίκης, με την 
αναγγελία του αδόκητου θανάτου του προσφιλέστατου και αγαπητού μας Πέτρου Πα-
παδόπουλου, στις 19-8-2018 σε έκτακτη συνεδρίαση της και εκφράζοντας την απέρα-
ντη θλίψη της, αποφάσισε ομόφωνα:
1.  Να εκφράσει τα θερμά και εγκάρδια συλλυπητήρια της, για το θάνατο του εκλιπό-

ντος τέως Αντιπροέδρου και σημερινού Ειδικού Γραμματέα, στην οικογένειά του και 
τους οικείους του. 

2.  Να καταθέσει 200 ευρώ αντί στεφάνου στο "ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ".
3.  Να απευθύνει έκκληση και παράκληση στο πανάγαθο Θεό και Κύριό μας, για να του 

συγχωρέσει κάθε πλημμέλημά του, εκούσιο ή ακούσιο, που σκέφτηκε ή έπραξε στη 
ζωή του και να το κατατάξει σε σκηνές δικαίων. 

4. Να είναι μακάρια η οδός την οποία πορεύεται σήμερα.
5. Να είναι αιώνια η μνήμη αυτού.
6.  Το παρόν ψήφισμα να αναγνωσθεί και να δημοσιευθεί στην εφημερίδα του Συλλό-

γου. 

Σας γνωρίζουμε ότι: 

Η νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του τμήματος 
μας, που προέκυψε κατά τη συνεδρίαση της 09/10/2018, μετά 
τον θάνατο του συναδέλφου ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ειδι-
κού γραμματέα και την παραίτηση του ΒΟΥΚΑΝΤΣΗ ΑΓΓΕΛΟ Υ 
από την θέση του Ταμία, έχει ως εξής: 

1. Πρόεδρος Χαρισόπουλος Κων/νος 

2. Αντιπρόεδρος Μαγνήσαλης Σπυρίδων 

3. Γ. Γραμματέας Αλεξίου Γαβριήλ 

4. Ταμίας Αρτοποιός Ιωάννης

5. Αναπ. Γ. Γραμματέας Φλώρος Αλέξανδρος

6. Ειδικός Γραμματέας Βουκάντσης  Άγγελος

7. Έφορος Πολ/κων Εκδηλώσεων Παπαδόπουλος Γεώργιος

Για το Δ.Σ.
     Ο Πρόεδρος                                 Ο Γ. Γραμματέας

Κων/νος Χαρισόπουλος                            Γαβριήλ Αλεξίου



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ
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Τα βήματα είναι τα εξής :  Μπαίνουμε στην εφαρμογή του ΕΦΚΑ  www.efka.gov.gr 

 

 

 

 

 

 

2. Επιλέγουμε Ηλεκτρονική Αίτηση 

 

1.  Μπαίνουμε στην επιλογή  Συνταξιούχοι  

 

4 .Βαζουμε τα στοιχεία μας 

 

 

 

3. Μας δρομολογεί για εισαγωγή στοιχείων στο ΤΑΧΙS NET 

 

5. Επιλέγουμε ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ 

 

6. ΕΙΣΑΓΟΥΜΕ ΑΦΜ και ΑΜΚΑ και τον Οπτικό κωδικό 

 

7. Εμφανίζονται τα Στοιχεία μας και στην πρώτη επιλογή προς ΕΦΚΑ επιλέγουμε: Περιφερειακή Υπηρεσία: ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
(ΠΡΩΗΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) -> Τοπικό Υποκατάστημα Ασφαλισμένων του Εντασσόμενου Κλάδου Σύνταξης του ΤΑΠ-
ΟΤΕ  και εισάγουμε τον    7ψήφιο  Α.Μ.Α. 

8. Στην Επιλογή προς ΕΤΕΑΕΠ επιλέγουμε: Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης: ΤΕΑΠ ΟΤΕ (Τομέας Επικουρικής 
Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ) 
 

9. Στο τέλος να γράψουμε : Β. Να μου δοθεί αναλυτική κατάσταση των ποσών που μηνιαίως και ετησίως έχουν 
παρανόμως παρακρατηθεί από την ημερομηνία συνταξιοδότησης μου έως σήμερα, επιφυλασσόμενος 
παντός νομίμου δικαιώματος  και να μου αποδοθούν τα σχετικά ποσά, καθώς και τα Δώρα εορτών , 
Χριστουγέννων και Πάσχα και τα επιδόματα αδείας του χρονικού διαστήματος από 1/1/2012 και εντεύθεν, της 
παρούσης επέχουσας θέση αιτήσεως κατά την έννοια του Αρ.93 του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού   

10  Επιλέγουμε:   Αποστολή  Αίτησης .  Στην επόμενη οθόνη θα μας εμφανισθεί η αίτηση μας  με τα στοιχεία μας τον Αριθμό 

της Αίτησης  και την Ημερομηνία κατάθεσης . 

  ΠΡΟΣΟΧΗ την Εκτυπώνουμε ή αν δεν μπορούμε κρατάμε τα στοιχεία κατάθεσης  

 Ηλεκτρονική Αίτηση για τις παράνομες περικοπές


