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Η σύνταξη δεν είναι παροχή ελεημο-
σύνης, αλλά δίκαιη αναγνώριση σκλη-
ρής δουλειάς μιας ολόκληρης ζωής.
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ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 2046/06

Ο ι ανατροπές, - αλλεπάλληλες και συνεχείς -, που έγιναν στις συντάξεις
μας, αρχικά δικαιολογήθηκαν  υπό την πίεση του δημοσιονομικού αδιε-
ξόδου στο οποίο είχε περιέλθει η χώρα μας και για την συνεπαγόμενη

αναγκαία μείωση των δαπανών και στη συνέχεια ως επακόλουθα της γενικευ-
μένης ύφεσης, των λουκέτων στην αγορά και της μείωσης των εσόδων των Τα-
μείων. Όλη τούτη η αλυσίδα πολιτικών αποφάσεων δημιούργησε έναν φαύλο
κύκλο ο οποίος με την σειρά του επέφερε αλλεπάλληλες νομοθετικές παρεμβά-
σεις οι οποίες ξεκίνησαν το 2010 και συνεχίστηκαν έως και τις αρχές του 2013.

Από τα... ψηλά άρχισαν να «μειώνονται» το 2010 οι συντάξεις με διπλές και
τριπλές εισφορές τύπου ΛΑΦΚΑ που επιβλήθηκαν για να εξοικονομήσουν τα
Ταμεία δαπάνες και να «καλύψουν» τις απώλειες από τη μείωση της κρατικής
επιχορήγησης. Το 2013 η «μείωση» άρχισε να άγγιζει κάθε συνταξιούχο που ει-
σέπρατε από 1.000 ευρώ και πάνω το μήνα από κύρια, επικουρική ή μέρισμα
για να εξοικονομηθεί 1 δισ. ευρώ. Τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας που
καταβάλλονταν υπό περιορισμούς στην προηγούμενη διετία καταργήθηκαν ολο-

σχερώς (και για τους χαμηλοσυνταξιούχους) με όφελος για τα Ταμεία 1,6 δισ.
ευρώ φέτος. Στο ίδιο πλαίσιο, περιορίστηκαν οι δικαιούχοι των οικογενειακών
επιδομάτων, άλλαξε ο τρόπος καταβολής συντάξεων σε ανασφάλιστους και πε-
ρικόπηκε από το 2014 το «παγιωμένο» στα επίπεδα του 2009 ΕΚΑΣ για όσους
δεν θα είχαν συμπληρώσει το 65ο έτος.

Οι μηνιαίες μειώσεις στις συντάξεις μας 
Σε ποσό σύνταξης ή αθροίσματος άνω των 1.000,01 ευρώ και έως 1.500

ευρώ, η εισφορά που επιβάλλεται είναι 5% στο σύνολο του ποσού. Το ποσό της
σύνταξης που εναπομένει μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού
των 1.000,01 ευρώ. Από 1.500,01 ευρώ έως 2.000,00 ευρώ, 10% με το ποσό
που εναπομένει μετά την μείωση να μην υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ. Από
2.000,01 ευρώ έως 3.000,00 ευρώ, 15% στο σύνολο του ποσού και μετά την
μείωση να μην υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ. Από 3.000,01 ευρώ και πάνω,
20% στο σύνολο του ποσού και όριο να μην υπολείπεται, μετά τη μείωση, των
2.550,01 ευρώ.

Η σφαγή ήταν άδικη και ανελέητη
Η αποκατάσταση των συντάξεων είναι αναγκαία και επιβεβλημένη

ΔΕΝ ΕΠΑΙΤΟΥΜΕ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ
Είναι γνωστό και απ’ όλους αποδεκτό ότι οι συνταξιούχοι όλων των κλάδων ήταν

και παραμένουν οι πιο πολύ κι αδίκως πληγωμένοι από την οικονομική κρίση.!
Πολύ, γιατί οι μειώσεις καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής της πολιτικής των μνημο-

νίων ήταν πολλές, αλλεπάλληλες και μέχρι προσφάτως συνεχιζόμενες. Υπερέβησαν
σε πολλές περιπτώσεις και το 40% ή και το 60% του αρχικώς χορηγηθέντος ποσού. 

Αδίκως, γιατί οι συνταξιούχοι στην συντριπτική τους πλειονότητα, κόπιασαν
για τη δημιουργία της σύγχρονης κι ευημερούσας πατρίδας μας, πλήρωσαν
ακριβά και στην ώρα τους τις εισφορές τους, με την ελπίδα μιας άνετης και ξε-
κούραστης ζωής στα στερνά του βίου τους. 

Πέραν όλων τούτων, των κοινά αποδεκτών και απόλυτα παραδεκτών, οι συν-
ταξιούχοι με τις πλήρως εξαϋλωμένες από τα συνεχή ψαλιδίσματα συντάξεις
αναγκάζονται να προσφέρουν οικονομική στήριξη και βοήθεια σε κάποιο…, ή
ακόμα και σε κάποια…, άνεργα μέλη της οικογένειάς τους, καθώς στις σημερινές
κοινωνικές συνθήκες που γέννησε η οικονομική κρίση δεν υπάρχει ελληνική οι-
κογένεια που να μην έχει έναν ή και περισσότερους άνεργους. 

Επιπλέον, δε, αυτό το ισχνό πορτοφόλι του συνταξιούχου παππού ή της για-
γιάς καλείται από την σκληρή, ωμή και δυσβάστακτη  οικονομική πραγματικότητα
να συμβάλει στον λίαν αναιμικό οικογενειακό προϋπολογισμό, καθώς οι σύγχρο-
νες αμοιβές των «κατά τύχη» εργαζομένων της οικογένειας είναι πολύ χαμηλές
και δυσθεώρητα δυσανάλογες των τιμών των προϊόντων πρώτης ανάγκης, όπως
όλοι μας βλέπουμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ της γειτονιάς μας. Δυστυχώς,
αποτελεί πολυτέλεια για όλους μας ένα χαρτζιλίκι από τον παππού ή την γιαγιά
στον εγγονό φαντάρο ή φοιτητή ή ένα γλυκό κέρασμα στο ανιψάκι ή το βαφτι-
στήρι…, αφού προέχει το γέμισμα του ψυγείου και της κατσαρόλας. 

Παράλληλα μ’ όλα τούτα, οι παροχές των ασφαλιστικών μας ταμείων βαίνουν
ολοένα και περισσότερο μειούμενες, ενώ οι συμμετοχή στις τιμές των φαρμάκων
μας βαίνουν ολοένα και περισσότερο αυξανόμενες.

Κι αυτά σε μια ηλικία κατά την οποία ο γιατρός, το νοσοκομείο και τα φάρμακα
είναι φυσική και αναπόφευκτη για όλους μας συνέπεια.! 

Όλα τα προαναφερθέντα, όπως και πολλά, ίσως, παρεπόμενα αυτών, οδηγούν
στο κοινά παραδεκτό συμπέρασμα ότι αφ ενός μεν προσβάλλεται η ανθρώπινη
αξιοπρέπεια των συνταξιούχων κι εν πολλοίς ή ίδια η ανθρώπινη υπόστασή τους
από μια πολιτεία που οι ίδιοι έφτιαξαν…, από ένα πολιτικό σύστημα στο οποίο
οι ίδιοι συμμετείχαν…, κι από μια κοινωνία  μέσα στην οποία αναμφίβολα και σα-
φέστατα δυσφορούν και δυσανασχετούν χωρίς να έχουν τις δυνάμεις πλέον να
διορθώσουν ή να ξαναφτιάξουν από την αρχή.!  
Παρά ταύτα, 
Δεν μπορεί να πεθάνει η ΕΛΠΙΔΑ.! 
Δεν μπορεί να σβήσει το ΟΝΕΙΡΟ.!
Είναι άδικο να συνεχιστεί η ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ.!
Είναι απάνθρωπο να παραβλεφθεί το ΔΙΚΑΙΟ.!
Προβάλλει αντιδημοκρατική η ΣΥΝΕΧΙΣΗ.!
Φαντάζει προκλητική η ΜΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ.! 

Εμείς ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ, απόμαχοι της εργασίας αλλά ΟΧΙ της ΖΩΗΣ, δεν
ΕΠΑΙΤΟΥΜΕ…

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΑΦΑΙΜΑΞΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΑΣ,
ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Συνέλευση Αθηνών
Θα γίνει 5 Μαΐου - ημέρα Τρίτη - 10.00 π.μ.
Στο Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ 

3ης Σεπτεμβρίου 110

Το χρονικό της λεηλασίας 
των συντάξεών μας

Οι νέες περικοπές από 1-1-2013 προστέθηκαν στις ήδη υπάρχουσες και
αναλυτικά είναι οι εξής:

Α. ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

1. Νέα Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ανεξαρτήτως ηλικίας.
(ΕΑΣ) (εφαρμογή από 1-8-2011)

i Για συντάξεις από 1400 € έως 1700 € ............................................................3%
ii Για συντάξεις από 1700 € έως 2000 €..............................................................6%
iii Για συντάξεις από 2000 € έως 2300 €..............................................................7%
iv Για συντάξεις από 2300 € έως 2600 €..............................................................9%
v Για συντάξεις από 2600 € έως 2900 € ..........................................................10%
vi Για συντάξεις από 2900 € έως 3200 €............................................................12%
vii Για συντάξεις από 3200 € έως 3500 €............................................................13%
viii Για συντάξεις από 3500 € και άνω..................................................................14%

Από την Τακτική Σύνταξη αρχικά περικόπτεται η ΕΑΣ (είναι η κράτηση ΕΙΣΦΟΡΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ).
Αφαιρώντας το ποσό της ΕΑΣ από την Τακτική Σύνταξη στο υπόλοιπο υπολογίζεται.             

2. Ειδική εισφοράς  Συνταξ. Κάτω των 60 ετών - Νόμος 3986/1-7-2011 (εφαρμογή
από 1-8-2011)

Άρθρο 2  παρ. 11α

Ποσοστό Υπολογισμού έκτακτης εισφοράς για σύνταξη πάνω από 1700€ και συνταξιοδότηση
κάτω των 60 ετών.
i Για συντάξεις από 1700,01 € έως 2300,00 € ......................................ποσοστό 6%
ii Για συντάξεις από 2300,01 € έως 2900,00 € ......................................ποσοστό 8% 
iii Για συντάξεις από 2900,01 € και άνω ..............................................ποσοστό 10%
(είναι η κράτηση ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ)

Στο ποσό της Τακτικής σύνταξης που απομένει μετά την αφαίρεση της ΕΑΣ και της
ΕΑΣ κάτω των 60 ετών έχουμε την περικοπή  λόγω ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ως εξής:

3. Νόμος 4024/27-10-2011 (εφαρμογή από 1-11-2011)
Άρθρο 1 παρ. 10α

Στους συνταξιούχους που δεν έχουν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας, μειώνεται
κατά 40% στο ποσό της μηνιαίας σύνταξης που υπερβαίνει τα 1000 €.

Η κατά τα ανωτέρω μείωση διακόπτεται, από την πρώτη του επόμενου μήνα, από
εκείνο κατά τον οποίο συμπληρώνεται το 55ο έτος της ηλικίας.

Όσοι δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω μείωση, μειώνεται κατά 20% το ποσό της μηνιαίας
σύνταξης που υπερβαίνει τα 1200 €.

Συνέχεια στη σελ. 2



ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
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ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ.
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ

Γιος συναδέλφου 
Οικονομολόγος 

Ασφαλιστικός Σύμβουλος 
(ασφάλειες παντός τύπου: 

αυτοκινήτων, ζωής, κάρτες υγείας κτλ) 
Ειδικές τιμές για συναδέλφους 

Κολοκοτρώνη 62-64 18531 Πειραιάς 

Τηλέφωνο: 2104122975 
Κινητό: 6979637644

Τι δεσμεύεται να αλλάξει στον
υπολογισμό των συντάξεων 

η νέα κυβέρνηση.!
Αναστέλλεται η εφαρμογή του νόμου «Λοβέρδου – Κουτρουμάνη» (Ν.3863/2010)

που προβλέπει νέο τρόπο υπολογισμού των κύριων συντάξεων με βασική και αναλο-
γική σύνταξη, ενώ «παγώνει» κάθε διάταξη που οδηγεί στην αλλαγή της φυσιογνωμίας
του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης από διανεμητικό σε κεφαλαιοποιητικό.

Το «ξήλωμα» του νόμου 3863 αποτελεί σύμφωνα με τους σχεδιασμούς της νέας
ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας στην Κοινωνική Ασφάλιση κεντρικό στόχο, πα-
ράλληλα με την κατάργηση κάθε διάταξης που προβλέπει την εφαρμογή ρήτρας
μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές συντάξεις.

Όλες οι προωθούμενες αλλαγές στηρίζονται στην κεντρική πολιτική επιλογή της
νέας κυβέρνησης για προστασία των συντάξεων και βάσει των σχεδιασμών, θα
χρηματοδοτηθούν από την αναδιάρθρωση κονδυλίων του κρατικού προϋπολογι-
σμού και αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης.

Χωρίς πρόβλεψη για «ισοδύναμα μέτρα», στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών
Ασφαλίσεων σχεδιάζουν την προώθηση διατάξεων με άμεσο δημοσιονομικό κό-
στος άνω των 850 εκατ. ευρώ (καταβολή 13ης σύνταξης και κατάργηση της ρήτρας
μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές συντάξεις), προσβλέποντας στην αναδιάρ-
θρωση κονδυλίων από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Αντίστοιχα, για τα ελλείμματα των Ταμείων εκτιμούν ότι θα υπάρξει διατήρηση
της κρατικής επιχορήγησης στα επίπεδα του 2014. Μια τέτοια πιθανότητα, εφόσον
εγκριθεί, υπολογίζεται ότι θα δώσει ανάσα ύψους 1,5 δισ. ευρώ στο σύστημα, όσο
δηλαδή εκτιμάται και το έλλειμμα των Ταμείων βάσει των προϋπολογισμών τους.
Αύξηση εσόδων αναμένεται και από την προώθηση νέας βελτιωμένης ρύθμισης
χρεών προς τα Ταμεία.

Ο σχεδιασμός προβλέπει επίσης, τη δημιουργία «Ταμείου Εθνικού Πλούτου και
Κοινωνικής Ασφάλισης» στο οποίο θα διοχετευθούν έσοδα από τη διαχείριση του
φυσικού πλούτου της χώρας (εκμετάλλευση ορυχείων, μεταλλείων και πιθανότατα
στο μέλλον, υδρογονανθράκων), καθώς και έσοδα από εναλλακτικές πηγές χρη-
ματοδότησης, με τον αναπληρωτή υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων  Δημήτρη
Στρατούλη να απορρίπτει για την ώρα, λύσεις όπως η επιβολή εισφοράς στις τρα-
πεζικές συναλλαγές.

Δεν αποκλείεται, πάντως, στον ασφαλιστικό αυτό κουμπαρά να κατευθυνθούν
ειδικοί πόροι από φορολογικά έσοδα, καθώς και ποσοστό από τα πρόστιμα που
επιβάλλονται από τις ανεξάρτητες αρχές. Υπό εξέταση είναι και η εισφορά στους
προμηθευτές που συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς, καθώς και έσοδα από
την αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας.

Το ξήλωμα του νόμου
Υπό τον γενικό γραμματέα Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργο Ρωμανιά, ο νομικός

σύμβουλος του υπουργείου και οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν αναλάβει να εντοπί-
σουν και να καταγράψουν όλες τις διατάξεις που προβλέπουν μείωση συντάξεων,
τόσο κύριων όσο και επικουρικών.

Εντός του επόμενου διαστήματος, αναμένεται η υπογραφή, πιθανότατα εγκυ-
κλίου που θα αναστέλλει προσωρινά την εφαρμογή του νόμου 3863 του 2010, σύμ-
φωνα με τον οποίο από 1/1/2015 όσοι θεμελίωναν δικαίωμα και κατέθεταν αίτημα
για συνταξιοδότηση θα έβλεπαν τη σύνταξή τους μειωμένη, με βάση τον νέο τρόπο
υπολογισμού. Η αντίστοιχη εγκύκλιος που προβλέπει την έναρξη εφαρμογής του
νόμου, τέθηκε ήδη στο αρχείο.

Ήδη, στα Ταμεία έχουν κατατεθεί περισσότερες από 3.500 αιτήσεις συνταξιοδό-
τησης, οι οποίες θα εξεταστούν με βάση το προηγούμενο σύστημα.

Σύμφωνα με τον κ. Στρατούλη, άμεσα θα υπάρξουν παρεμβάσεις ώστε να μην
μειωθούν οι επικουρικές συντάξεις, θα επανεξεταστεί ο μαθηματικός τύπος που
προέβλεπε μειώσεις στο εφάπαξ για όσους είχαν κάνει αιτήσεις από την 1η Σε-
πτεμβρίου 2013, ενώ θα καταργηθεί και η «ρήτρα θανάτου».

Ήδη, ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης ζήτησε από τις αρμόδιες
διευθύνσεις να μην καταρτίσουν την απαιτούμενη υπουργική απόφαση που θα
οδηγούσε στη μείωση των επικουρικών συντάξεων που χορηγεί το ΕΤΕΑ, το ενιαίο
υπερ-επικουρικό των μισθωτών, σε περισσότερους από 1 εκατ. συνταξιούχους,
κατά 8%, από την 1η Μαρτίου 2015.

Σύμφωνα με το υπουργείο, βάσει του προϋπολογισμού του ΕΤΕΑ, άλλο ένα -7%
στις ήδη καταβαλλόμενες συντάξεις θα έπρεπε να εφαρμοστεί από τον Ιούλιο και μετά.

Πακέτο ρυθμίσεων θα υπάρξει σύμφωνα με πληροφορίες, για τους ελεύθερους
επαγγελματίες που ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ. Μεταξύ άλλων, προωθείται η ελεύ-
θερη επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας και η χορήγηση σύνταξης ακόμα και σε
όσους έχουν οφειλές άνω των 20.000 ευρώ (με παρακράτηση τμήματος της οφει-

λής κάθε μήνα).

Έλενα 
Παναγιωτοπούλου

Χειρούργος Οδοντίατρος

Ειδικές τιμές για συνταξιού-
χους και υπαλλήλους του ΟΤΕ
Ιατρείον: Γρηγορίου Αυξεντίου

53 Άνω Ιλίσια

Τηλ: 210 7776271
Κιν: 6979775452

Το χρονικό της λεηλασίας των συντάξεών μας
Συνέχεια από σελ. 1

4. Εφαρμοστικός Νόμος 4051/2012 (εφαρμογή από 1-1-2012)

Άρθρο 6
Τα ποσά της μηνιαίας κύριας σύνταξης που υπερβαίνουν τα 1300 € μειώνονται κατά 12%.
Το ποσό της κύριας σύνταξης που παραμένει μετά την παραπάνω μείωση δεν μπορεί

να υπολείπεται στων χιλίων τριακοσίων  ευρώ (1300 €).
ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ (3) & (4) ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΜΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ (ΕΙΔΙΚΗ

ΕΙΣΦΟΡΑ Ν4024-4051)

5. Νόμος 4093/2012 (εφαρμογή από 1-1-2013)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου Β΄υποπαραγράφου Β3 περ.α. του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012  όπως συμπληρώθηκαν με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου
«Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του 

ν. 4046/2012 και του ν. 4093/2012 σύμφωνα με τις οποίες 
για συνολικό ποσό σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων 

i. Άνω των 1000 ευρώ και έως 1500 ευρώ μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 5% και σε
κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1000,01 ευρώ. 
ii. Από 1500 ευρώ έως και 2000 ευρώ μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 10% και σε
κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1425,01 ευρώ. 
iii. Από 2000,01 ευρώ έως και 3000 ευρώ μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15% και σε
κάθε περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 1800,01 ευρώ.
iv. Από 3000,01ευρώ  και άνω μειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 20% και σε κάθε
περίπτωση το ποσό που εναπομένει δεν μπορεί να υπολείπεται των 2550,01 ευρώ.

Είναι η κράτηση (ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ Ν.4093) στο ενημερωτικό σημείωμα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2013.

Οι παραπάνω αναδρομικές μειώσεις θα παρακρατηθούν σε 4 μηνιαίες δόσεις,
αρχής γενομένης από την σύνταξη του Φεβρουαρίου 2013. 

Είναι η κράτηση (ΛΟΙΠΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ).

6. Νόμος 3986/2011 - Ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα

Άρθρο 29 - Παρ.1 
Επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα εισοδήματα άνω των δώδεκα χιλιάδων (12.000)

ευρώ των φυσικών προσώπων που προέκυψε κατά τις διαχειριστικές χρήσεις  2010 έως και
2014 και δηλώνονται με τις δηλώσεις 2011 έως και 2015.
Παρ.3
Για συνολικό καθαρό εισόδημα:
Από 12.000 ευρώ μέχρι 20.000 ευρώ ....................................................εισφορά 1%
Από 20.001 ευρώ μέχρι 50.000 ευρώ ....................................................εισφορά 2%
Από 50.001 ευρώ μέχρι 100.000 ευρώ ..................................................εισφορά 3%
Από 100.001 ευρώ και άνω ....................................................................εισφορά 4%
ΕΙΝΑΙ Η ΚΡΑΤΗΣΗ (ΕΝΑΝΤΙ ΕΙΔ. ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ.)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Η κράτηση ασθενείας (4%) υπολογίζεται στην τακτική σύνταξη.
Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 4% ΠΡΟΣΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ 0,5 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2: Από 1/1/2014 είχε αποφασιστεί, από την προηγούμενη κυβέρνηση, η
μείωση της ΕΙΔ. ΕΙΣΦ. ΑΛΛΗΛ. κατά 30%.

Β.  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

1. Νόμος  3986/1-7-2011 (εφαρμογή από 1-9-2011)

Άρθρο 2 παρ. 13β
Ειδική εισφορά Συνταξιούχων από την επικουρική Ασφάλιση.
i.     Για συντάξεις από 300,01 € έως 350,00 € ..........................................ποσοστό  3%  
ii.    Για συντάξεις από 350,01 € έως 400,00 € ............................................ποσοστό  4%
iii.   Για συντάξεις από 400,01 € έως 450,00 € ..............................................ποσοστό  5%
iv.   Για συντάξεις από 450,01 € έως 500.00 € ..............................................ποσοστό  6%
v.    Για συντάξεις από 500,01 € έως 550,00 €............................................ ποσοστό  7%
vi.   Για συντάξεις από 550,01 € έως 600,00 € ..............................................ποσοστό  8%
vi.   Για συντάξεις από 600,01 € έως 650.00 € ..............................................ποσοστό  9%
viii. Για συντάξεις από 650,01 €  και άνω ............................................ποσοστό 10%

Αφαιρώντας το ποσό της Ειδικής εισφοράς  από την Τακτική Σύνταξη στο υπόλοιπο
υπολογίζεται η περικοπή.          

2. Νόμος 4024/27-10-2011 (εφαρμογή από 1-11-2011)
Άρθρο 2 παρ. 4
Από 1-11-2011 και εφεξής, μειώνεται η επικουρική σύνταξη σε ποσοστό 15% στο
σύνολο της σύνταξης 

3. Εφαρμοστικός Νόμος 4051/2012 (εφαρμογή από 1-1-2012)
Από την επικουρική σύνταξη επί πλέον περικοπή.
i. Οι συντάξεις έως 250€, περικόπτονται κατά ποσοστό 10% στο συνολικό ποσό. Το ποσό της
σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των διακοσίων ευρώ (200 €).
ii. Οι συντάξεις από 250,01€ έως 300,00€ περικόπτονται κατά ποσοστό 15% στο
συνολικό ποσό της σύνταξης. Το ποσό της σύνταξης μετά τη μείωση δεν μπορεί να
υπολείπεται του ποσού των διακοσίων είκοσι πέντε ευρώ (225 €).
iii. Οι συντάξεις από 300,01 € και άνω περικόπτονται κατά ποσοστό 20% στο συνολικό
ποσό της σύνταξης. Το ποσό μετά την μείωση δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού
των διακοσίων πενήντα πέντε ευρώ (255 €).

Οι παραπάνω αναδρομικές μειώσεις, θα παρακρατηθούν σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
αρχής γενομένης από τη σύνταξη του Μάη 2012.

4. Νόμος 4093/2012 (εφαρμογή από 1-1-2013)
Το ποσοστό μείωσης  που προκύπτει από την εφαρμογή του ανωτέρου νόμου ισχύει και
για την επικουρική σύνταξη.

5. Μείωση 5,2% από τον Ιούλιο 2014  
Μείωση 5,2% επί του ποσού που απομένει μετά τις παρακρατήσεις των  ανωτέρω
εισφορών έλαβε με απόφαση του το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: H Επικουρική σύνταξη πλέον καταβάλλεται κάθε μήνα μαζί με την κύρια
σύνταξη την προτελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα.

O παρών πίνακας συντάχτηκε από τη συνάδελφο
Ελένη Αντωνογιαννάκη του Π.Τ - Ηρακλείου.
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ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Οι συνταξιούχοι του ΟΤΕ μπορούν να τυπώνουν κάθε μήνα

το εκαθαριστικό της σύνταξής τους: 
- για την κύρια σύνταξη: www.ika.gr
- για το επικουρικό: etea.gov.gr
Απαιτείται ΑΜΚΑ - ΑΦΜ - e-mail και εξαψήφιος κωδικός.

«Η ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗ 
ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ»

Συνάδελφοι,
σας παραθέτω
έναν (λόγω οι-
κονομίας
χώρου) αναλυ-
τικό πίνακα κο-
στολόγησης
των φαρμάκων,
μελών της οικο-
γένειας μου, από όπου προκύπτει το μεγάλο φιάσκο του χαμη-
λού (!) ποσοστού συμμετοχής των ασφαλισμένων στην αξία των
φαρμάκων τους…

Πρόκειται, πραγματικά για μαγική εικόνα! Για αλχημιστική επε-
ξεργασία των δεδομένων, που μόνο ένα διεστραμμένο μυαλό θα
μπορούσε να επινοήσει και με πολύ θράσος να μας επιβάλλει…

Οι διοικήσεις των Σωματείων ούτε βλέπουν, ούτε ακούνε τίποτε
για το συγκεκριμένο χαράτσι…

Προσέξετε: Στην πρώτη και την προτελευταία κατακόρυφη στήλη
του πίνακα αναφέρεται (λες και αναφέρονται σε ηλιθίους) το ποσό
με το οποίο θα έπρεπε να συμμετέχουμε στη φαρμακευτική μας
δαπάνη (25%). Όμως όταν περνάς στο ταμείο δέχεσαι την κατα-
κεφαλιά καθώς, αντί για το ¼ της τιμής (σύμφωνα με το 25%) κα-
λείσαι να καταβάλλεις τίμημα 2,5 φορές υψηλότερο (68%)!!
Ήτοι: Συνολική αξία φαρμάκων: 31,92€ --> Από ασφαλισμένο 21,71--> ή 68%

--> Από το ταμείο 10,21--> ή 32%
Και μη σας ξεγελάνε οι μικρές τιμές των συγκεκριμένων φαρμά-

κων, η μηνιαία συμμετοχή μας στην προμήθεια των φαρμάκων μας
(της καθημερινότητας) εγγίζει τα 100€… 

Σας φαίνονται λίγα;
Συνάδελφοι αντισταθείτε

Νίκος Σπανός

Όλο και μικρότερο το “καλάθι” 
του ΕΟΠΥΥ

Χρονιά «λιτότητας» αναμένεται να είναι και η φετινή για τα οικονομικά του ΕΟΠΥΥ,
ο οποίος για ακόμη μια φορά καλείται να ακολουθήσει σφικτή οικονομική πολιτική για
να μην παρουσιάσει νέα ελλείμματα και να θέσει «αυστηρά» όρια στα διαθέσιμα κον-
δύλια προς τις επιχειρήσεις Υγείας. Πιο συγκεκριμένα, η κρατική επιχορήγηση που
θα λάβει ο Οργανισμός για το 2015 θα είναι κατά 17% μειωμένη σε σύγκριση με πέρσι
και θα φτάσει τα 526 εκατ. ευρώ από 633 εκατ. το 2014 και 1,108 δισ. το 2013. Την
ίδια ώρα, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο φετινό προϋπολογισμό, τα έσοδα
του ΕΟΠΥΥ καθορίζονται στα 4,98 δισ. ευρώ έναντι 5,36 δισ. το 2014.

Αντίστοιχα ο συνολικός προϋπολογισμός του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της
χώρας διαμορφώθηκε τελικά στα  5,47 δισ. ευρώ. από 6,65 το περσινό έτος, μειωμέ-
νος κατά 1,2 δισ. ευρώ. Η μεγάλη αυτή διαφορά στα οικονομικά του Οργανισμού οφεί-
λεται, όπως σημειώνει η διοίκησή του, στο γεγονός πως μειώθηκαν δραστικά τα
λειτουργικά του έξοδα, δεδομένου πως τα πολυϊατρεία του ΕΟΠΥΥ και μαζί τους οι
εννιά χιλιάδες γιατροί και υγειονομικοί υπάλληλοι που εργάζονται σε αυτά μεταφέρ-
θηκαν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και πλέον ανήκουν στις δομές του ΠΕΔΥ.

Η μείωση των διαθέσιμων κονδυλίων δεν είναι «πρωτόγνωρη» για τον ΕΟΠΥΥ,
καθώς οι περικοπές στα οικονομικά του άρχισαν πριν ακόμη δημιουργηθεί. Ο αρχικός
προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ για το 2012, τη χρονιά δηλαδή που ξεκίνησε τη λειτουρ-
γία του, μετά και τις τροποποιήσεις ήταν 5,9 δισ. ευρώ, όταν το 2011 τα ασφαλιστικά
ταμεία που εντάχθηκαν σε αυτόν είχαν διαθέσιμα  6,77 δισ. (μείωση 13%). Η κρατική
επιχορήγηση του 2013 είχε περιοριστεί στα 800 εκατ. ευρώ, μειωμένη κατά 200 εκατ.
ευρώ ή 20% σε σχέση με τις επιχορηγήσεις που δόθηκαν στον ΕΟΠΥΥ το 2012.

Ο ΕΟΠΥΥ θα ακολουθήσει και φέτος τη λογική των «κλειστών» προϋπολογισμών,
το οποίο σημαίνει πως αν οι δαπάνες Υγείας ξεπεράσουν το όριο που έχει θέσει ο
Οργανισμός, τότε τη διαφορά θα καλύψουν οι ιδιώτες πάροχοι. 

Τα διαθέσιμα κονδύλια συνεχίζουν όμως να μην επαρκούν. Η φαρμακευτική δα-
πάνη έχει οριστεί ξανά, όπως και πέρσι, στα 2 δισ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων
και των εμβολίων, ποσό που συναντά τις έντονες αντιδράσεις των φαρμακευτικών
επιχειρήσεων. Ομοίως ο ΕΟΠΥΥ αναμένεται να διαθέσει και φέτος για διαγνωστικές
εξετάσεις των ασφαλισμένων του 328 εκατ. ευρώ, όσα και το 2014, παρά το γεγονός
πως τα χρήματα αυτά είχαν εξαντληθεί ήδη από το πρώτο εξάμηνο του έτους. Τέλος
για τις ιδιωτικές κλινικές για φέτος προβλέπονται 235 εκατ. ευρώ, για τις ψυχιατρικές
κλινικές 45 εκατ. ευρώ, ενώ για τους συμβεβλημένους ιδιώτες γιατρούς του ΕΟΠΥΥ

110 εκατ. ευρώ.

Με ορμή... για διεκδικήσεις
Αγαπητές – αγαπητοί συνάδελφοι

Πρώτα και πάνω απ’ όλα θα ήθελα να σας ευχαριστήσω από καρδιάς για τη
τιμή που μου κάνατε και με εκλέξατε στις πρόσφατες αρχαιρεσίες του Συλλό-
γου μας.

Ήταν και είναι μεγάλη ηθική υποχρέωση μου απέναντί σας να στηρίξω και να
προωθήσω μέσω των συλλογικών οργάνων και δημοκρατικών οδών, τα προ-
βλήματα που μας κληροδότησαν οι προηγούμενες κυβερνητικές αστοχίες στα
μέλη μας και γενικότερα στο συνταξιουχικό κόσμο της χώρας μας.

Η επιτυχία των οργάνων του συλλόγου μας εξαρτάται και από τη δική σας συμ-
μετοχή – στήριξη – βοήθεια στο μέτρο που μπορεί ο καθένας μας, προκειμένου
να ξεφύγουμε από την εξαθλίωση – κατάθλιψη και να βρούμε τη χαμένη αξιο-
πρέπεια το χαμόγελο και τη λεβεντιά μας.

Ξεκινώντας στη νέα μας θητεία στο σύλλογο, προσωπικά θέλω να υπενθυ-
μίσω ότι κύριοι – κύριοι κυβερνώντες, απαξιώσατε τις συντάξεις μας, καταργή-
σατε τα επιδόματά μας, κάνατε επιδρομή σταδιακά στην επικουρική μας σύνταξη
(χρήματα, που έχουμε καταβάλει σε βάθος χρόνου, μόνο εργοδότης και εμείς
εργαζόμενος).

Για την υγεία, μας δυσκολέψατε να έχουμε πρόσβαση στα φάρμακά μας,
δια της αυξήσεως αυτών (1€ η κάθε συνταγή στο Φαρμακείο, πληρωμή στον
ιατρό 10€ για να εγγράψει τη συνταγή, συμμετοχή 25%, επιβάρυνση φαρμά-
κων από τα μη συνταγογραφούμενα) και μια σειρά επιβαρυντικών θεμάτων,
που κάνουν πλέον ασύμφορη και απαγορευτική οικονομικά, τη θεραπεία ενός
εκάστου από εμάς.

Για τους παραπάνω λόγους σας διαμηνύουμε «ως εδώ και μη παρέκει» γιατί
με αυτές σας τις ενέργειες είναι πρόδηλο το που μας οδηγείτε, και θα πρέπει ν’
αναθεωρήσετε στο κλάδο υγείας το ταχύτερο δυνατόν.

Για τις συντάξεις, αργά ή γρήγορα όλα αυτά που αντισυνταγματικά μας περι-
κόψατε, θα κληθείτε να μας τα επιστρέψετε, μετά από τους δικαστικούς και έν-
στολους, γιατί και ηθικό και δίκαιο είναι και να σας θυμίσω ότι το Άρθρο 4 του
Συντάγματος, προστατεύει τα δικαιώματα όλων των Ελλήνων, που ευτυχώς
ισχύει ακόμα.

Γ.Α. Αρνής
Eιδ. Γραμματέας

και μέλος Συντακ. Επιτροπής
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ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

«H Φωνή των
Συνταξιούχων ΟΤΕ»

Ιδιοκτησία του Πανελλήνιου
Συλλόγου Συνταξιούχων 

Τηλεπικοινωνιών - Oμίλου ΟΤΕ
ΕΚΔΟΤΕΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ:

Μπαλωμένος Λουκάς
Μπιρμπιλής Αντώνιος

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Αρνής Γεώργιος

Δαλάκας Χρήστος
Κουτσιμπογεώργος Γεώργιος

Γκινάκη Αμαλία
Ανάγνου Διονυσία (Σούλα)

Παπαπάσχου Ερμιόνη
Μπούρχας Θεόδωρος

Βερανζέρου 13, Αθήνα
www.pssote.gr

e-mail: pss-ote@otenet.gr

Οι πολιτικοί μας
Λαέ βασανισμένε

και χιλιοπροδομένε,
στ’ όνομά σου οι πολιτικοί

«αλληλοσφάζονται» 
βράδυ και πρωί!

«Για το λαό μας βρε παιδιά,
και όχι για μας, τα ορφανά,

εμείς για το λαό κοπιάζουμε
και τίποτε  άλλο δεν κοιτάζουμε»

Από το βράδυ ως το πρωί,
και ως το άλλο το πρωί

τάζουν λαγούς με πετραχήλια»
και στάζουν μέλι απ’ τα χείλια!

Ανταγωνίζονται στα μεγάλα λόγια,
ποιος θα πει τα πιο μεγάλα 

κούφια λόγια,
ποιος θα φέρει το Μάη 

με τα ρόδακαι ποιος 
τον ουρανό με τ΄άστρα!

«Εμείς λέμε με παρρησία,
δεν μας ενδιαφέρει η εξουσία,

παλεύουμε για το καλό σας
και ποτέ για τον εαυτό μας!»

«Την ανεργία θα εξαφανίσουμε
προτού σας αφανίσουμε,
την Τρόικα θα στείλουμε 

στο διάολο
ώσπου να έρθει το αύριο!»

Ποίημα συναδέλφου

Καλές οι υποσχέσεις - 
Καλύτερη η υλοποίηση αυτών

Αποζημίωση ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ...
Στη δικαίωση ασφαλισμένων και την αποζημίωσή τους προχώρησε ο ΕΟΠΥΥ, έπειτα από παρέμ-

βαση του Συνηγόρου του Πολίτη, στον οποίο διαμαρτυρήθηκαν επειδή δεν τους αποδόθηκαν από
τον Οργανισμό τα επιπλέον χρήματα που κατέβαλαν σε ιδιωτική κλινική για να υποβληθούν σε στε-
ρεοτακτική ακτινοχειρουργική θεραπεία (σύγχρονη μέθοδος αντιμετώπισης καλοηθών παθήσεων
του εγκεφάλου).

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αρχή, το πρόβλημα δημιουργήθηκε όταν η διοίκηση του ΕΟΠΥΥ αρ-
νήθηκε να αποδώσει στους συμβεβλημένους παρόχους (ιδιωτική κλινική) τα ποσά που προβλέπον-
ταν από το νομικό πλαίσιο το οποίο βρισκόταν σε ισχύ κατά τη διενέργεια των συγκεκριμένων
ιατρικών πράξεων, επειδή στην πορεία, αυτές ανακοστολογήθηκαν με μικρότερη αποζημίωση βάσει
νέας υπουργικής απόφασης. Κατά συνέπεια, οι ασφαλισμένοι μολονότι υποβλήθηκαν σε αυτήν τη
θεραπεία πριν ισχύσει η συγκεκριμένη απόφαση, δεν μπορούσαν να αποζημιωθούν πλήρως.

Ο Συνήγορος υποστήριξε ότι η επίκληση εκ μέρους του ΕΟΠΥΥ της νέας κοστολόγησης, η οποία
όμως δεν είχε τεθεί σε εφαρμογή όταν οι ασφαλισμένοι υποβλήθηκαν στη συγκεκριμένη θεραπεία,
δεν ευσταθεί και ζήτησε να επανεξεταστεί η άρνηση του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού.

ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΚΟΤΣΗ

Δικηγόρος Αθηνών 
(κόρη συναδέλφου)

εξειδικευμένη σε υποθέσεις
Τραπεζών, ρυθμίσεων 

δανείων και υπαγωγή στον
Νόμο περί υπερχρεωμένων
νοικοκυριών (Ν, 3869/2010)

αναλαμβάνει υποθέσεις 
σε όλη την Ελλάδα. 

Ειδικές τιμές για 
συνταξιούχους και 

υπαλλήλους του ΟΤΕ 

Τηλ.: 211-1830044
Κιν.: 6937153648

Στον ευαίσθητο και πολύπαθο χώρο της Υγείας, ο
νέος υπουργός Yγείας Παναγιώτης Κουρουμπλής,
υποσχέθηκε να βελτιώσει τα πάντα. Μεταξύ των
άλλων υποσχέθηκε θεσμική επαναθεμελίωση του
ΕΣΥ, με προτεραιότητα την Πρωτοβάθμια Φροντίδα
Υγείας.

Στο πνεύμα να διευκολύνονται οι ασφαλισμένοι
και να αποφεύγονται οι μακρόσυρτες ουρές στα νο-
σοκομεία και οι πολλών μηνών αναμονές για ένα
ραντεβού, σύμφωνα πάντα με τον νέο υπουργό,
δρομολογούνται, α) 700 προσλήψεις γιατρών, οι
οποίες είχαν προκηρυχθεί επί υπουργίας Αβραμό-
πουλου και είχαν μπλοκάρει για διάφορους λόγους,
β) 300 προσλήψεις επικουρικών γιατρών, γ) άμεση
κάλυψη των 2.500 θέσεων γιατρών του πρώην
ΕΟΠΥΥ και δ) μερίδιο προσλήψεων γιατρών, νο-
σηλευτών και παραϊατρικού προσωπικού από τις
16.000 προσλήψεις που θα κάνει το  υπουργείο Δι-

οικητικής Μεταρρύθμισης για το ποσοστό που θα
έχει ο τομέας της Υγείας.

Παράλληλα, ο νέος υπουργός υποσχέθηκε πως
κάθε Έλληνας που διαθέτει ΑΜΚΑ, θα έχει φάρμακα
και άμεση πρόσβαση στις υποδομές Υγείας, είτε ερ-
γάζεται είτε όχι. Κι όλα τούτα για να αντιμετωπιστεί η
ανθρωπιστική κρίση στον χώρο της Υγείας.  

Εν τω μεταξύ, τα «ισοδύναμα» της κατάργησης του
εισιτηρίου των 5 ευρώ για τα εξωτερικά ιατρεία του
ΕΣΥ, και του ενός ευρώ ανά συνταγή, εξετάζει η ηγε-
σία του υπουργείου Υγείας. Υπενθυμίζεται ότι τα
έσοδα σε νοσοκομεία και ΕΟΠΥΥ από αυτά τα μέτρα
είναι 20 εκατ. ευρώ και 60 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Αναμφίβολα και σαφέστατα είναι ευοίωνες και λίαν
αισιόδοξες οι υποσχέσεις του νέου υπουργού Υγείας.
Αρκεί βέβαια να γίνουν πραγματικότητα. Η δυσπι-
στία είναι εύλογη και κατανοητή, καθώς η μέχρι
τούδε εμπειρία την δικαιολογεί.! 
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ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

''ΑΛΜΑΤΩΔΗΣ ΚΑΙ 
ΕΞΩΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ Η ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ''...

Συνεχή ανοδική τάση καταγράφεται στις δαπάνες για διαγνωστι-
κές εξετάσεις στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. Τα περιοριστικά
μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή για την συγκράτηση της δαπά-
νης δεν κατάφεραν να ανακόψουν την αυξητική τάση της συγκε-
κριμένης δαπάνης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Οργανισμός,  το
2012 καταβλήθηκαν 429, 4 εκατ. ευρώ για διαγνωστικές εξετάσεις,
το 2013 οι απαιτήσεις έφτασαν τα 603 εκατ. ευρώ και μέχρι τον
Ιούλιο του 2014 έχουν υποβληθεί απαιτήσεις ύψους 394 εκατ.
ευρώ.

Ο ΕΟΠΥΥ κάνει λόγο για «αλματώδη, εξωπραγματική εικόνα
απαιτήσεων για διαγνωστικές εξετάσεις» και ξεκαθαρίζει ότι «η
οδηγία του Υπουργού Υγείας και η προσπάθεια που γίνεται από
τον ΕΟΠΥΥ είναι για το επόμενο διάστημα να τηρηθεί ο κλειστός
προϋπολογισμός, χωρίς rebate και clawback, με διαγνωστικά και
θεραπευτικά πρωτόκολλα και κατευθυντήριες οδηγίες».

Προς την κατεύθυνση αυτή, όπως εξηγεί,  το υπουργείο Υγείας
με πρόσφατη υπουργική απόφαση θεσμοθέτησε κατευθυντήριες
οδηγίες και κανόνες συνταγογράφησης με στόχο τον εξορθολογι-
σμό των διαγνωστικών εξετάσεων. Επιπλέον προβλέπει μέχρι
τέλος τους έτους κατανομή του κλειστού προϋπολογισμού σε
όλους τους παρόχους με βάση τα πληθυσμιακά κριτήρια και τις
απαιτήσεις των παρόχων για το 2013.

Απολογισμός πληρωμών προς τους παρόχους υγείας
Η εικόνα των πληρωμών του ΕΟΠΥΥ είναι η ακόλουθη:
- Επισκέψεις ιατρών: έχουν πληρωθεί μέχρι και τον Ιούνιο 2014

και οριστικοποιείται και πληρώνεται εντός των επόμενων ημερών
ο Ιούλιος και ο Αύγουστος.

- Μονάδες Τεχνητού Νεφρού- Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης:
έχουν πληρωθεί  6 μήνες και ενταλματοποιείται για να πληρωθεί
και  ο Αύγουστος

- Φαρμακεία: έχουν πληρωθεί 6 μήνες και τις επόμενες ημέρες
αποπληρώνεται και ο 7ος

- Φυσιοθεραπευτές: έχουν πληρωθεί 5 από τους 8 μήνες. Εν-
ταλματοποιείται ένας μήνας ακόμη.

- Ιδιωτικές Κλινικές, Ιδιωτικά Διαγνωστικά Εργαστήρια, Εργα-
στηριακοί Ιατροί και Κέντρα Αποκατάστασης και Αποθεραπείας:
έχουν πληρωθεί  4 από τους 8 λόγω  των περιορισμών που επι-
βάλλει ο κλειστός προϋπολογισμός και τις επόμενες ημέρες απο-
πληρώνεται ένας ακόμη μήνας (Αύγουστος).

Αναφορικά με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του Οργανισμού, ο
ΕΟΠΥΥ αναφέρει ότι αυτές ανήλθαν για τον μήνα Αύγουστο 2014
στο ποσό του 1,4 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 556.159.228 ευρώ
σε σχέση με τις αντίστοιχες του Ιουνίου 2014 που ήταν 2,1 εκατ.
ευρώ. 

Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι οι εισφορές που έχουν εισπραχθεί
για λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ και δεν έχουν αποδοθεί σε αυτόν από
τα ασφαλιστικά ταμεία ανέρχονται σε 560.502.417 ευρώ.

Σημειώνεται, επίσης, ότι η αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων
οφειλών του ΕΟΠΥΥ με παρέμβαση του Υπουργού Υγείας, κ. Μ.
Βορίδη στο Υπουργείο Οικονομικών επιταχύνεται με το άνοιγμα
των πιστώσεων για το τελευταίο τρίμηνο του 2011 και για το 2012.

Λογιστής - Φοροτεχνικός με άδεια α’ τάξης
γιος συνταξιούχου ΟΤΕ, 

αναλαμβάνει την υποβολή φορολογικών δηλώσεων (Ε1,Ε2,Ε9.Α21)
Ειδικές τιμές για τα μέλη των συνταξιούχων του ΟΤΕ

Η παραλαβή των απαραίτητων εγγραφών στο γραφείο του 
(Άνω Πετράλωνα ή Γλυφάδα), είτε και από το χώρο σας κατόπιν ραντεβού.

Αναλαμβάνει την έκδοση κλειδαριθμού, την υποβολή μισθωτήριων 
συμφωνητικών και κάθε άλλη συναλλαγή με την εφορία.

Για οποιαδήποτε τυχόν συμβουλή χρειαστείτε σε φορολογικά 
θέματα μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα:

210.3461419 ή στο κινητό 6972 845320 
ή e-mail: bakalask@gmail.com 

ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΑΛΑΣ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ)

IΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΟΥΛΙΟΥΡΑΣ
Φυσικοθεραπευτής

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ MCKENZIE

& ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ORTHOPEDIC MANUAL THERAPY

Συμβεβλημένος με ΕΟΠΥΥ
Ειδικές τιμές για επιπλέον θεραπείες σε συνταξιούχους και υπαλλήλους ΟΤΕ

Eλ. Βενιζέλου 74 - Πετρούπολη - Τηλ.: 210 5013624
Τηλ. Οικίας: 210 5015037 - Κιν.: 6974885991

Ειδικές Τιμές για 
υπαλλήλους ΟΤΕ
και τα παιδιά τους

Θεσσαλονίκη

Γιώργος Χαρ. Υφαντής
Πτυχ. Μηχ/κός Βιομηχανικής Πληροφορικής

Ο Γιώργος Υφαντής, Πτυχ.Μηχ/κός Βιομηχανικής Πληροφορικής, παρέχει υπη-
ρεσίες Κατασκευής Ιστοσελίδων και προσωπικών χώρων στο Διαδίκτυο, ενώ
ταυτόχρονα φροντίζει και για την Προβολή και Προώθησή τους, έχοντας ως γνώ-
μονα την Ποιότητα με Οικονομικές Τιμές και Ειδικές Τιμές για συναδέλφους ΟΤΕ.
Ζητήστε μας να σας βοηθήσουμε, στα: 

Τ. 210 2464 743  - Κ. 6978 749 076
e-mail: g.yfantis@hellasmarketing.com - Ιστοσελίδα:www.hellasmarketing.com

ΒΡΕ ΠΑΛΗΟΠΑΙΔΟ ΠΙΞΕ ΤΟ ΔΑΥΛΟ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ 
ΓΙΑ ΘΑ ΣΕ ΠΝΙΞΩΜΕΝ – ΜΗ Μ’ ΕΓΚΙΖΕΤΕ ΓΙΑΤΙ 
Θ’ ΑΝΑΨΩ ΤΗ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΟΥΜΕ ΟΛΟΙ.

Είναι επίκαιρο με όσα συμβαίνουν στην εποχή μας 
και ελήφθη από το ημερολόγιο του Συλλόγου μας 

«Νέος Αριστοφάνης» - 
έκδοση του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.



Φεβρουάριος - Μάρτιος 2015σελ. 6 «ΦΩΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΕ»

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Συγχαρητήρια επιστολή προς
τους νέους Yπουργούς

Η Διοίκηση του Συλλόγου μας απέστειλε συγχαρητήρια επιστολή προς τους
νέους Yπουργούς -  αρμόδιους για καίρια και φλέγοντα θέματα που μας απα-
σχολούν και μας «βασανίζουν» ως συνταξιούχους-, αμέσως μετά την ορκωμο-
σία τους και την ανάληψη των καθηκόντων τους. Συγχαρητήρια επιστολή
εστάλη και προς τους αντιπροέδρους της Bουλής Αλέξη Μητρόπουλο και Νι-
κήτα Κακλαμάνη, καθώς στη διάρκεια της επαγγελματικής ή πολιτικής τους
ενασχόλησης εργάστηκαν για την επίλυση πολλών προβλημάτων του κλάδου
μας. Φυσικά δεν ήταν δυνατόν να μην γίνει ειδική μνεία στον Δημήτρη Στρα-
τούλη, Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς μαζί του μας
συνδέουν πολλά χρόνια συναδελφικής συμπόρευσης κι αλληλεγγύης.

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ για να μην πούμε ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να τους βρούμε αρωγούς και
συμπαραστάτες στα πολλά, σύνθετα και χρονίζοντα ζητήματά μας, που δικαίως
και διακαώς ΕΠΙΖΗΤΟΥΜΕ τη λύση τους.
Ακολουθεί η επιστολή

Προς: Αξιότιμο Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
Κύριο Δημήτρη Στρατούλη
Κύριε Υπουργέ,

Παρακαλούμε δεχθείτε εκ των προτέρων τα συγχαρητήριά μας και τις ευχές
για επιτυχία στο δύσκολο έργο που σας έχει ανατεθεί.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ, μέλος
του οποίου είστε και εσείς και αυτό μας τιμά ιδιαιτέρως, έχοντας στη δύναμή
του 33.000 περίπου μέλη απ’ όλη την Ελλάδα είναι ο μοναδικός και μεγαλύτερος
Σύλλογος συνταξιούχων της χώρας.

Με 20 παραρτήματα σ’ όλη τη χώρα, τα περισσότερα εκ των οποίων σε ιδιό-
κτητους χώρους, έχει μια μεγάλη ιστορία και περγαμηνές στην έκφραση και εκ-
προσώπηση των μελών του μέσω του θεσμού του συνταξιουχικού κινήματος.

Η νέα του Διοίκηση, προσφάτως εκλεγμένη (Οκτώβριος 2014), ζητά συνάν-
τηση μαζί σας προκειμένου εκτός της θεσμικής γνωριμίας, να σας εκθέσει τα
προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη μας, να σας καταθέσει απόψεις και
προτάσεις που βρίσκονται στη δικαιοδοσία των καθηκόντων σας και να σας ζη-
τήσει να θέσετε, ιεραρχώντας τα ζητήματα αυτά στα πλαίσια και της πολιτικής
που έχετε εξαγγείλει, τις όποιες προτεραιότητες για τη λύση τους.

Αφήνουμε στη διακριτική σας ευχέρεια την ημεροχρονολογια της συνάντησης
γνωρίζοντας βεβαίως το φόρτο που έχετε το διάστημα αυτό.
Καλή και πολύ δύναμη.

Μετά τιμής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Το Πολιτιστικό Κέντρο ΟΤΕ Ν. Μεσσηνίας όπως κάθε χρόνο, έτσι

και φέτος, πιστό στις παραδόσεις στις 17/1/2015 σε μια κατάμεστη
αίθουσα παρουσία συνταξιούχων και εν ενεργεία συναδέλφων του
ΟΤΕ έγινε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, η οποία σημείωσε
μεγάλη επιτυχία.

Την οργάνωση μαζί με το Δ.Σ. του Π.Κ, είχε ο αντιπρόεδρος του
Π.Κ. συνταξιούχος συνάδελφος Χρηστός Γεωργιτσέας ο οποίος και
χαιρέτησε τους παρευρισκομένους.

Τιμήθηκαν με αναμνηστικά για τα πενήντα χρόνια από την ίδρυση
του Πολιτιστικού Κέντρου ο Καμαρινός Ευστάθιος και ο Σοφός Δη-
μήτριος, οι οποίοι διετέλεσαν οι πρώτοι, Πρόεδρος και Γεν. Γραμμα-
τέας αντίστοιχα της τότε Λέσχης ΟΤΕ.

Παρευρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος του
Π.Κ Μεσσηνίας Μιχ. Γιαννίτσας με τα μέλη το Δ.Σ., η Πρόεδρος της
ΠΕΕ-ΟΤΕ Χριστίνα Νικολέτου, η Πρόεδρος Συντ/χων Περιφ. Τμήμα-
τος Τρίπολης και εκπρόσωπος της Μείζονος Περιφέρειας στο Δ.Σ
συλλόγου Συντ/χων Μαρία Κουβαβά-Παρασκευοπούλου μαζί με τον
Ειδικό Γραμματέα, η Πρόεδρος και Γραμματέας του Π.Κ. ΟΤΕ Λα-
κωνίας, ο Πρόεδρος Γιωργ.Κουμουράς και ο Γεν. Γραμματέας Βασ.
Κουτίβας του Περιφ. Τμήματος Καλαμάτας, ενώ μήνυμα έστειλε ο
Προϊστάμενος ΟΤΕ Περιφ. Νοτίου Πελ/νησου Νικόλαος Φοίφας.

Το γλέντι, το κέφι και ο χορός καθώς και το τραγούδι από την πολύ
καλή ορχήστρα, κράτησαν τους συναδέλφους και τους καλεσμένους
μέχρι τις πρωινές ώρες σε μια ζεστή συναδελφική βραδιά.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΚΟΥΜΟΥΡΑΣ ΒΑΣ. ΚΟΥΤΙΒΑΣ

Aπό τη δράση του Π.Τ Μυτιλήνης (Χίος)
Με απόλυτη επιτυχία χαρά και συγκί-

νηση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24
Ιανουαρίου 2015 η κοπή της πίτας του
Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων &
Συνταξιούχων Νομού Χίου και του Συλ-
λόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ, στην όμορφη
αίθουσα του ξενοδοχείου «GRECIAN
CASTLE».

Παρόντες όλοι, εν ενεργεία συνάδελ-
φοι, συνταξιούχοι με τις οικογένειές μας,
ανταλλάξαμε ευχές, μοιράσαμε δώρα
στους τυχερούς της βραδιάς, απολαύ-
σαμε τα όμορφα εδέσματα και γλυκά
που μας προσφέρθηκαν.

Ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου
Γιώργος Γεωργίτσης καλωσόρισε τους
παρευρισκόμενους και αφού έκοψε την
πίτα έκανε ένα σύντομο απολογισμό των
δράσεων του Πολιτιστικού μας Κέντρου.

Τα κομμάτια της πίτας μοιράσθηκαν
στους εκπροσώπους των συλλόγων
εργαζομένων και συνταξιούχων, στους
προϊσταμένους τμημάτων αλλά και ονο-
μαστικά σε κάποιους από τους πιο πα-
λιούς συνταξιούχους.

Εκ μέρους των συνταξιούχων μελών
της Χίου ευχήθηκε καλή χρονιά και η εκ-
πρόσωπος του Περιφερειακού Τμήμα-
τος Μυτιλήνης, μέλος της ΓΑΣ, Καίτη
Πασβάντη -Μπλούγκαρη, η οποία απη-
ύθυνε ένα σύντομο χαιρετισμό με τις
ευχές του Προέδρου και Γραμματέως
του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιού-
χων Ομίλου ΟΤΕ και με την υπόσχεση μιας μελλοντικής διαπροσωπικής συνάν-
τησης στη Χίο.

Ακολούθησε η ανακοίνωση της απόφασης μας η οποία έγινε δεκτή με θετικά σχόλια
και τις επόμενες μέρες υλοποιήθηκε η συγκέντρωση τροφίμων για τα παιδιά της Κι-
βωτού Αιγαίου στη Χίο, με το μήνυμα ότι το πολιτιστικό και συνδικαλιστικό μας κίνημα
ενδυναμώνεται μέσα από τις κοινές μας δράσεις και με προτεραιότητα σε θέματα αλ-
ληλεγγύης και ευαισθησίας στα κοινωνικά προβλήματα.

Να είμαστε και του χρόνου όλοι καλά!

Διακοπές για συνταξιούχους ΟΤΕ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας γνωρίζω ότι από τη φετινή τουριστική περίοδο συνεργάζομαι με το ξενοδοχείο ΑΤΗ-
ΙΝΑ στο χωριό ΑΜΜΟΥΔΙΑ στις εκβολές του ποταμού ΑΧΕΡΟΝΤΑ στο νομό Πρέβεζας.

Η συνεργασία αυτή υλοποιήθηκε όταν οι ιδιοκτήτες του ξενοδοχείου ικανοποίησαν
το αίτημα μου για ειδικές τιμές στις ενώσεις συνταξιούχων και στα μέλη τους για τους
μήνες Μάιο, Ιούνιο & Σεπτέμβριο και προσιτές για τους μήνες Ιούλιο & Αύγουστο.

Θεωρώ ότι η εύκολη οδική πρόσβαση και οι ειδικές τιμές σας δίνουν τη δυνατότητα
να περάσετε εσείς και τα μέλη σας ευχάριστες ολιγοήμερες διακοπές σε ένα δροσερό
και φιλόξενο μέρος  στο γραφικό χωριό Αμμουδιά του νομού Πρέβεζας.

Μπορείτε να συνδυάσετε την παραμονή σας στο ξενοδοχείο με,
* Απόλαυση παραδοσιακών φαγητών και φρέσκου ψαριού στα εστιατόρια του χω-

ριού στις όχθες του Αχέροντα.
* Μαγευτική βαρκάδα στον Αχέροντα.
* Βραδινή βόλτα στα μπαράκια του χωριού και εναλλακτικά στη γραφική Πάργα

που απέχει μόλις 20 χιλιόμετρα.
* Ευχάριστες διαδρομές πεζοπορίας κατά μήκος του ποταμού.
* Θαλάσσιο μπάνιο στη γραφική παραλία της Αμμουδιάς που απέχει 200 μέτρα

από το ξενοδοχείο.
* Ημερήσιες εκδρομές σε Ηγουμενίτσα (45χιλ) στα Γιάννενα (90χιλ) στους Παξούς

με καραβάκι μέσω  Αμμουδιάς & Πάργας.
Μπαίνοντας στο site www.hotelathinaammudia.gr να δείτε τις προσφερόμενες υπη-

ρεσίες του ξενοδοχείου και θα σας κοινοποιήσω τις ειδικές τιμές καθώς και κάρτες με
ενημερωτικό υλικό για τα μέλη σας. 

Οι κρατήσεις θα γίνονται τηλεφωνικά στους αριθμούς των καρτών και ηλεκτρονικά
όπως υποδεικνύεται στο site.

Τέλος αν αποφασίσετε οργάνωση μαζικής εκδρομής παρακαλώ το αίτημα για κρά-
τηση να κοινοποιείται και στο e-mail st.koletsis@yahoo.gr.

ΤΙΜΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ AΘΗΝΑ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
15 ΜΑΪΟΥ-30 ΙΟΥΝΙΟΥ .................................... 30€ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟ ΔΙΚΛΙΝΟ

.................................. 40€ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ-30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ............ 30€ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟ ΔΙΚΛΙΝΟ
............ 40€ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ              ............ 45€ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
.......... 40€ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ

ΠΡΟΣΙΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΙΟΥΛΙΟ- ΑΥΓΟΥΣΤΟ 1/7-31/8
........................ 45€ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟ ΔΙΚΛΙΝΟ
........................ 55€ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ........................ 70€ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ
........................ 60€ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ

Οι κρατήσεις θα πρέπει να γίνονται τουλάχιστον 5ημέρες πριν την ημερομηνία άφιξης
των πελατών έτσι ώστε να υπάρχει διαθεσιμότητα και καλύτερη εξυπηρέτηση σας.

Ο Πρόεδρος 
Κ. Λουκόπουλος

Ο Γ. Γραμματέας 
Α. Μπιρμπιλής



Ιανουάριος 2015: Κι όμως ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΠΙΔΑ..., γιατί
ΚΑΠΟΙΟΣ προσεύχεται για μας!

Σ’ ένα κτίριο της οδού Πειραιώς, υπάρχει μια ζωγρα-
φιά όπου δύο χέρια δείχνουν προς τα κάτω. Γι’ αυτήν
την «ιδιαίτερη» ζωγραφιά διαβάζουμε στο διαδίκτυο:

«Το έργο της οδού Πειραιώς έχει τίτλο «Praying for
us» (προσεύχεται για μας), και χρειάστηκε 25 ημέρες
για να ολοκληρωθεί από τους ζωγράφους Μανώλη
Αναστασάκο και τους αδελφούς Κρέστη. Βρίσκεται λίγο
πριν από την πλατεία Ομονοίας και αποτελεί μέρος του
κτιρίου που στεγάζει το ξενοδοχείο «Vienna». Φιλοτε-
χνήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος «Τέχνη και
Δημόσιος χώρος. Ζωγραφική επί τυφλών όψεων κτι-
ρίων της Αθήνας», ένα πρόγραμμα της ΑΣΚΤ σε συ-
νεργασία με το ΥΠΕΚΑ. Μας εξηγεί ένας εκ των
καλλιτεχνών, ο Μανώλης Αναστασάκος, για το έργο: «Η τοιχογραφία της οδού
Πειραιώς παρουσιάζει δύο χέρια σε στάση προσευχής, αντεστραμμένα, σαν
να γύρισε ο κόσμος ανάποδα. Μια άλλη οπτική του θέματος είναι σαν να
προσεύχεται ο Θεός για μας». Προσθέτοντας το σχόλιο ότι «αν έφτασε μέχρι
και ο Θεός να προσεύχεται για μας, τότε όντως όλα έχουν πια αναστραφεί».
Το έργο τις πρωινές ώρες έχει την ίδια τονική διαβάθμιση με τον ουρανό, με απο-
τέλεσμα να βλέπει ο θεατής τα χέρια σαν να βγαίνουν όντως από τον ουρανό. Ένα
έργο που κάνοντας ένα ιστορικό ταξίδι μέσα από τα μάτια του αρχικού εμπνευστή
του Albrecht Durer το 1508, φθάνει σ’ εμάς αναμορφωμένο, αναδομημένο και με
μνημειακές διαστάσεις (athensvoice.gr)».

Εμείς, με την αδύναμη φωνή μας, θα προσθέσουμε: Το έργο αυτό έχει «πνευ-
ματικές» διαστάσεις, είναι επίκαιρο, αφού ο κόσμος όλος έχει ήδη γυρίσει ανά-
ποδα, είναι παράδοξο, αλλά είναι μια μεγάλη αλήθεια, γιατί πράγματι ο Θεός
προσεύχεται για μας!!!

Στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη (Κεφ.17), υπάρχει η Αρχιερατική προσευχή που ο
Ιησούς Χριστός έκανε για τον εαυτόν Του, τους αποστόλους και τους πιστούς:

«Εγώ γι αυτούς παρακαλώ, δεν σε παρακαλώ για
τον κόσμο, αλλά γι’ αυτούς που μου έδωσες... (απο-
στόλους)» (χωρίο 9). Όμως προσευχήθηκε και για
όλους τους πιστούς, όλων των εποχών: «Δεν σε πα-
ρακαλώ δε γι’ αυτούς μόνον αλλά και για εκείνους
οι οποίοι θα πιστέψουν σ' εμένα με το κήρυγμά
τους» (χωρίο 20).

Επί πλέον προσευχήθηκε και για τους (τότε) σταυ-
ρωτές Του: «Πατέρα συγχώρησέ τους, δεν ξέρουν τι
κάνουν» (Λουκάς 23:33). Και σταυρωτές Του είμαστε
όλοι μας, γιατί τιμωρήθηκε επάνω στον Σταυρό για
χάρη των δικών μας αμαρτιών! Και τώρα αναστημένος
ο Κύριος «είναι στα δεξιά του Θεού και μεσιτεύει για
μας...» (Ρωμαίους 8:34).

Πιστεύουμε ότι το έργο αυτό φιλοτεχνήθηκε όχι «τυ-
χαία», αλλά με την Πρόνοια του Πάνσοφου Θεού. Τώρα είναι η ευκαιρία όχι μόνο
να πάρουμε το μήνυμα, αλλά και να ανταποκριθούμε. Είναι η δική μας σειρά
να προσευχηθούμε. Να βάλουμε ως στόχο τον νέο χρόνο, να ζητήσουμε με με-
τάνοια το Έλεός Του, για να μην έλθουν ακόμη χειρότερες μέρες. Άλλωστε στο
Ευαγγέλιο υπάρχει η παραβολή του τελώνη και του Φαρισαίου.

Ας αφήσουμε το Φαρισαϊκό πνεύμα-ύφος με το «ΕΓΩ έκανα... κάνω... δεν είμαι
σαν τους άλλους κ.ά.» και ας υψώσουμε μια κραυγή αγωνίας για πραγματική
μετάνοια, σαν τον τελώνη «...που δεν ήθελε τα μάτια του καν να σηκώσει προς
τον ουρανό, αλλά κτυπούσε το στήθος του λέγοντας, Θεέ μου, ελέησέ με τον
αμαρτωλό» (Λουκάς 18:13).

Στο χέρι μας είναι να ανταποκριθούμε με ΜΕΤΑΝΟΙΑ. Και πραγματική ΜΕΤΑ-
ΝΟΙΑ σημαίνει αλλαγή νου, αλλαγή από τη λανθασμένη πορεία μας, για μια
εν Χριστώ πορεία, πριν είναι αργά..., πολύ αργά για όλους μας...

Τάκης Καραθανάσης 
Απόστρατος Αξιωματικός Αεροπορίας
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ΑΡΘΡΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ

Νέος Χρόνος... αλλά και στόχος!

Με πολύ ζήλεια
Το κοινωνικό και πολιτιστικό επίπεδο των κατά καιρούς εργαζομένων του

ΟΤΕ, από γενέσεως του, ήσαν και είναι γνωστά, σε όλους μας, μέσα και έξω
από τον Οργανισμό.

Η δημιουργία και η διατήρηση των «Λεσχών» - Πολιτιστικών Κέντρων, σε
κάθε πόλη, δεν έκαναν τη διαφορά, αλλά ήταν και είναι η διαφορά, για τον
Όμιλο ΟΤΕ και τους Υπαλλήλους του.

Η φιλομάθεια του Προσωπικού του ΟΤΕ, ήταν τέτοια που στο χώρο της
«Κοινής Ωφέλειας» σχολιαζότανε πάντοτε με πολλούς επαίνους.

Η επιμόρφωση του Εργαζόμενου Προσωπικού, με την παρότρυνση και την
υιοθέτηση οικονομικών κινήτρων από τη Διοίκηση του ΟΤΕ, βάζουν θετικό
πρόσημο στις σχέσεις Εργοδότη και Εργαζομένων.

Το ότι το προσωπικό του ΟΤΕ ήταν πολυγραφότατο και υπηρετούσε τις τέ-
χνες και τον πολιτισμό, ήταν σημείο αναφοράς, για όλους τους Εργαζόμενους
στα «Ειδικά Ταμεία», όπως ατυχώς τα βαφτίσανε.

Όλοι μας γνωρίζουμε όχι μόνο αυτά, αλλά και όλα τα άλλα, που χαρακτή-
ριζαν και χαρακτηρίζουν τους προερχόμενους από το Προσωπικό του ΟΤΕ
και που όντως αυτά δείχνουν ότι όλοι εμείς έχουμε μια άλλη αισθητική για τη
ζωή, σε αυτόν τον όμορφο τόπο.

Τη βιβλιοθήκη του Συλλόγου μας κοσμούν πονήματα συναδέλφων μας,
που αξίζουν προσοχής, αφού οι συγγραφείς των, γίνονται αντικείμενο επαι-
νετικών σχολίων από τους αναγνώστες, αλλά είναι και κάποια που προκα-
λούν τον άκρατο θαυμασμό και σε παρασύρουν στο να κομπορρημονείς, ή
και να ζηλεύσεις, αφού είναι γραμμένα από χιλιοβασανισμένα χέρια, ανδρών
και γυναικών που όμως η καρδιά τους κτυπά ΕΛΛΗΝΙΚΑ.

Τι μπορεί να πει κανείς όταν διαβάζει τα «ΣΚΟΡΠΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ», του
εκλεκτού φίλου και όχι μόνο συναδέλφου και μέλους μας, Τάκη Χρηστογιώρ-
γου, ο οποίος χωρίς ανάσα στα περασμένα 97 χρόνια της ηλικίας του, γράφει
με καθαρό μυαλό και πάνω από όλα, με Ελληνική ψυχή.

Τάκη σε ευχαριστούμε για αυτά που μας έδωσες και δίνεις, απλόχερα.
Συγχώρεσέ μας που σε ζηλεύουμε, γράψε όσο αντέχεις, το έχουμε ανάγκη.

Κώστας Λουκόπουλος

Παρτσαλίδης Ανέστης 
του Βασιλείου

Φυσικοθεραπευτής - Γυμναστής
(Γιος συναδέλφου)

Συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΥΥ
Ειδικές τιμές για συνταξιούχους και

υπαλλήλους του ΟΤΕ 
Σταθμού 16 – ΞΑΝΘΗ

Τηλ. 2541084433 - Κιν. 6797200845

Άξιοι Συνάδελφοι
Ο Τάκης Μ. Χρηστογιώργος και ο Θωμάς Καράλης τιμούν όλους τους συναδέλφους,

τον ΟΤΕ με τα αξιόλογα συγγραφικά πονήματά τους. Αποδεικνύουν ότι μπορούν να προ-
σφέρουν στην ευρύτερη κοινωνία με πολλούς τρόπους μιας ακάματης προσπάθειας.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Δ.Σ. του Περιφερειακού Τμήματος ΟΤΕ Ιωαννίνων, μετά από πολλά αιτήματα

μελών μας για αίμα, αποφάσισε να δημιουργήσει τράπεζα αίματος για τα μέλη του
και τις οικογένειες τους. Το αίμα είναι σπάνιο αγαθό όταν το χρειαζόμαστε θα πρέπει
να το έχουμε από πριν, και επειδή η ηλικία δεν βοηθά να γίνουμε εμείς αιμοδότες
μπορούν να γίνουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Καλούμε τα μέλη μας να αν-
ταποκριθούν σ' αυτή μας την προσπάθεια.

Πληροφορίες στα μέλη του Δ.Σ. και στο τηλέφωνο του Συλλόγου 2651029682.
Για το Δ.Σ.

O Πρόεδρος Δ. Μαργάρης
Ο Γραμματέας Ντάρας Αθανάσιος

Πάει, τελείωσε από την πιάτσα 
του Μαρίνου η αξύριστη φάτσα
άστεγος, χαμένος μες τα πάρκα

σε κούτες κοιμόταν ή σε κάποια βάρκα.
Στην Καβέτσου ή στην Πάνω σκάλα

το σύστημα τον είχε κάνει μπάλα
φύση- θέση αναρχικός
τύπος ήτανε μοναχικός

Αντίθετος σε κάθε εξουσία
άνεργος, που είχε πιάσει την ουσία
πως τρώει τον αφέντη η πολλά δουλειά

κι ας ήταν άδεια η κοιλιά,
αφού υπάρχει κι ένα τσιγαράκι

ας κοιμόταν στο παγκάκι
μα επιτέλους τώρα έχει στέγη

τ’ αστέρια του ουρανού, καθώς φεύγει…

Σημ.: Ο Μαρίνος ήταν μια προσωπικό-
τητα της φτώχειας και της ανέχειας. Αν-
τιεξουσιαστής  σ΄ ένα κράτος βάρβαρο
και ανάλγητο.
Μα ούτε ένα κηδειόχαρτο;

Μάκης
Βενέτας

ΜΑΡΙΝΟΣ
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΚοινωνικά
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.  
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Οι ευχές της οικογένειας και των συνα-
δέλφων να συνοδεύουν τον αγαπητό οι-
κογενειάρχη και συνάδελφο ΧΡΗΣΤΟ
ΜΑΝΙΑΤΑΚΟ ο οποίος απεβίωσε την
27/09/2014. Όλοι θα τον έχουμε στην καρ-
διά μας και θα τον θυμόμαστε με αγάπη.

Η οικογένεια του Εκλιπόντος 
και οι Συνάδελφοί του

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ 
ΒΑΣΙΛΗ ΓΛΕΝΤΗ

Τέλη Οκτώβρη, είχαμε την οδυνηρή και
άδικη απώλεια του αξιαγάπητου συναδέλ-
φου μας ΒΑΣΙΛΗ.

Στο διάστημα της στενής συνεργασίας μου
με τον ΒΑΣΙΛΗ στο χώρο των SDH στο Β
επίπεδο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, γνώρισα έναν λε-
βεντάνθρωπο, με περίσσευμα φιλοτιμίας, ευ-
συνειδησίας και εργατικότητας, με την αγνή
καρδιά ενός μικρού παιδιού και με τα χαρα-
κτηριστικά ενός άριστου οικογενειάρχη.

Εκ μέρους λοιπόν και όλων των συνα-
δέλφων, απευθύνω τα θερμά μου συλλυ-
πητήρια στην αξιαγάπητη οικογένειά του,
την οποία είχα την τιμή και την χαρά να
γνωρίσω σε καλές στιγμές στο ΠΕΥΚΟ-
ΧΩΡΙ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

Ο εγκάρδιος φίλος και στενός 
  συνεργάτης ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ

Είναι κοινή μοίρα ο θάνατος. Αποτελεί όμως προνόμιο
των ολίγων η δικαίωση της ζωής.

Με βαθιά θλίψη και οδύνη βρισκόμαστε εδώ σήμερα, κοντά
στην αγαπημένη σου σύζυγο, τα παιδιά και τα εγγόνια σου,
τα αδέλφια και όλους τους συγγενείς σου, αγαπητέ και αξέ-
χαστε Γιώργο, για να σου απευθύνουμε το τελευταίο αντίο,
να εναποθέσουμε στη σορό σου, μαζί με λίγα λουλούδια, την
απέραντη εκτίμηση και αγάπη που όλοι τρέφαμε για σένα.

Είμαστε εδώ, μαζί με τα συγγενικά σου πρόσωπα, τους
φίλους και συμπατριώτες σου, και παλαιοί σου συνάδελφοι
με τους οποίους υπηρέτησες πάνω από τριάντα χρόνια
στον ΟΤΕ του νησιού μας. Συνυπηρετήσαμε, αγαπητέ και
αξέχαστε Γιώργο, από τα μέσα της δεκαετίας του '60, σε
ένα Οργανισμό, που παρείχε στο κοινωνικό σύνολο το
αγαθό της επικοινωνίας.

Όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από δύσκολες πολιτικές και οι-
κονομικές συνθήκες, ακόμα και μέσα από πολεμικές και
έκτακτες καταστάσεις, μπορέσαμε να προσφέρουμε τις υπη-
ρεσίες του Οργανισμού και να σφυρηλατήσουμε ανάμεσά
μας δεσμούς συναδελφικής αλληλεγγύης, φιλίας και αγάπης.

Όλα αυτά τα χρόνια, αγαπητέ Γιώργο, υπήρξες υπό-
δειγμα συναδέλφου, φίλου και προϊσταμένου, από όποιο

πόστο του Οργανισμού κι αν υπηρέτησες.
Υποδειγματικός οικογενειάρχης αγάπησες με πάθος την

οικογένειά σου και προσέφερες στα παιδιά σου, μαζί με τα
υλικά αγαθά και τις σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα, παράδειγμα χριστιανικής και ηθικής προσωπικότη-
τας. Και αυτή η πλευρά του χαρακτήρα σου εκδηλώθηκε με
την μακρόχρονη παρουσία σου στην προεδρία του Φιλαν-
θρωπικού Συλλόγου «ο Άγιος Νικόλαος» προσφέροντας
στους πάσχοντες συνανθρώπους μας, ιδιαίτερα στο θέμα
της υγείας, πολύτιμη και ανεκτίμητη βοήθεια.

Η προσωπικότητά σου, αξέχαστε Γιώργο, δεν εκτιμήθηκε και
αγαπήθηκε μόνο στα στενά όρια του Καλυμνιακού περιβάλ-
λοντος. Ταξίδεψε μέσα από τα σύρματα και αναπτύχθηκε και
στα άλλα νησιά της Δωδεκανήσου και ιδιαίτερα στη Ρόδο, στην
οποία ήταν εγκατεστημένη και η προϊσταμένη μας υπηρεσία.
Τα αυθόρμητα μηνύματα θλίψης και συγκίνησης, από πλήθος
συνταξιούχων συναδέλφων του Νομού, το αποδεικνύουν.

Καλό σου ταξίδι, αγαπητέ μας Γιώργο, κι ας είναι το ταξίδι
αυτό γαλήνιο και ειρηνικό. Ας είναι ελαφρύ το χώμα του
αγαπημένου σου Βαθύ που σε λίγο θα σε αγκαλιάσει και η
μνήμη σου αιώνια.

Γιάννης Θ. Πατέλλης

Αποχαιρετισμός στον Γεώργιο Ζαχαρίου

Μνήμη Γεωργίου Ζαχαρίου
Αξέχαστε φίλε

Με απέραντη θλίψη και βαθειά συγκί-
νηση σου στέλνω από τη Ρόδο, με την
οφειλόμενη τιμή και συναδελφική αλλη-
λεγγύη, τον τελευταίο αποχαιρετισμό.
Μεταφέρω στην οικογένεια σου, στους
συγγενείς και τους φίλους σου, τα θερμά
συλλυπητήρια όλων των συναδέλφων,
συνταξιούχων του ΟΤΕ Δωδεκανήσου.

Λυπούμαι, που ελλείψει μέσα συγκοι-
νωνίας δεν μου επέτρεψαν να βρεθώ

στην Κάλυμνο.
Συμμαθητές στη σχολή του ΟΤΕ και

μετά πρωτοδιόριστοι το 1963, με άλλους
τρεις συναδέλφους, βρεθήκαμε στη Ρόδο
όπου μας ένωσε μια βαθιά φιλία και μια
μακρόχρονη συναδελφικότητα.

Στα γεγονότα της Μασσούρας στην
Κύπρο, είμεθα υπηρεσία στο τηλεφω-
νικό κέντρο Ρόδου και με επιτυχία αν-
ταποκριθήκαμε στις δύσκολες στιγμές
εκείνης της νύχτας.

Σήμερα φίλε Γιώργο ήθελα να είμαι
παρών, να σε αποχαιρετήσω με τιμή
και ευγνωμοσύνη στην τελευταία σου
κατοικία, όπως συνηθίζεται από παλιά
σε όσους αφιέρωσαν τη ζωή τους στην
οικογένεια, την κοινωνία και το Θεό.

Καλό κατευόδιο να έχεις, αιωνία σου
η μνήμη.

Κωνσταντίνος Τσαγκουρνής
Πρόεδρος Συνταξιούχων ΟΤΕ 

Δωδεκανήσου

Προσφάτως η οικογένεια του ΟΤΕ Καλαμάτας στερήθηκε ενός
εξαίρετου μέλους της, τον συνάδελφο Βασίλειον Μπουρολιά.

Ο Βασίλης υπηρέτησε τον ΟΤΕ ενόρκως πάνω από 30 χρόνια.
Χριστιανός Ουμανιστής είχε μόνο φίλους και κανένα εχθρό.

Τον διέκρινε σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του, η αξιοπρέπεια
και η ευπρέπεια.

Ευτύχησε να δημιουργήσει με την εκλεκτή σύζυγό του την Κα-
τίνα μια θαυμάσια οικογένεια που ήταν «κατ’ οίκον εκκλησιά».
Τα παιδιά του και τα εγγόνα του όλα πανεπιστημιακής μορφώ-
σεως, αλλά και χρηστοί πολίτες.

Ευχόμεθα ο Κύριος να δωρίσει την παρηγοριά στην οικογένεια
του. Τον εκλιπόντα να τον κατατάξει μετά των δικαίων, εν κόλ-
ποις Αβραάμ.
Καλόν Παράδεισον, Φίλε.

Ευστάθιος Καμαρινός
Καλαμάτα

Στις 3 Δεκεμβρίου 2014 συγκεν-
τρωθήκαμε για να συνοδεύσουμε τον
αγαπητό συνάδελφο Βασίλη Ντρές
στην τελευταία του κατοικία στο κοι-
μητήριο Χολαργού.

Ο Βασίλης ήταν άνθρωπος σε-
μνός, ταπεινός, αγαπητός σε όλους,

καλός οικογενειάρχης. Είχε αρχές και
αξίες που τις υποστήριζε με παρρη-
σία. Εμείς οι συνάδελφοί του των Η-
Μ θα τον θυμόμαστε πάντα.

Είναι γνωστή η ιστορία με το κου-
στούμι στο Λονδίνο. Κανείς από εμάς
αλλά πολύ περισσότερο ο ίδιος δεν

μπορούσε να φανταστεί ότι θα το
χρειαζόταν σχεδόν 30 χρόνια αργό-
τερα.

Αγαπητέ Βασίλη ας είναι ελαφρύ το
χώμα της Αττικής γης που σε σκεπά-
ζει.

Νικος Μεσσήνης

Στη μνήμη της αγαπημένης κόρης
του Μπάμπη Κουτίβα

Με συναισθήματα οδύνης, θλίψης και
σπαραγμού ψυχής πληροφορήθηκα τον
ξαφνικό θάνατο της πολυαγαπημένης σου
κορούλας. Αγαπητέ αδερφέ, φίλε και συ-
νάδελφε Μπάμπη τα θερμά μου συλληπη-
τήρια σε σένα και την οικογένειά σου. Ο
Θεός να σας χαρίζει υγεία, δύναμη, υπο-
μονή και παρηγοριά για να ξεπεράσετε το
τραγικό γεγονός.

Να είναι αιώνια η μνήμη της.
Με αγάπη 

Λουκάς Μπαλωμένος

Πολλές φορές η μοίρα των ανθρώπων κρύβει δυσάρε-
στες εκπλήξεις. Αυτό συνέβη και στον αγαπητό μας συνά-
δελφο και φίλο ΜΠΑΜΠΗ ΚΟΥΤΙΒΑ.

Εντελώς απρόσμενα έχασε την αγαπημένη του κόρη. Ο
πόνος είναι ανείπωτος, η θλίψη συντρίβει, η όποια παρη-
γοριά φαντάζει επιπόλαιη, ανεδαφική και ανίκανη να φέρει
την ηρεμία, την ανακούφιση την ξεχασιά.

Εδώ ταιριάζει το αρχαιοπρεπέστατον «Θνήσκουσι νέοι,

ους οι θεοί φιλούσι»…, «πεθαίνουν νέοι, εκείνοι που τους
αγαπούν οι θεοί».

Αγαπητέ φίλε και συνάδελφε, Μπάμπη, οι συνάδελφοί
σου νοερά είναι κοντά σου και μοιράζονται τον πόνο σου.

Για το Δ.Σ. του ΠΣΣ

ΥΠΟΜΟΝΗ ΜΠΑΜΠΗ

Ο πρόεδρος 
Κ. Λουκόπουλος

Ο Γραμματέας  
Α. Μπιρμπίλης

Κώστας Πανάκης
Έφυγε στις 8-1-2015 ημέρα Πέμπτη από

κοντά μας ο Κώστας Πανάκης μετά από
σκληρό αγώνα με την επάρατη νόσο. Ο Κώ-
στας ήταν μαχητικός και ηθικός άνθρωπος.
Όλοι οι συνάδελφοι έχουν να λένε για τον ακέ-
ραιο χαρακτήρα του. Εμείς από την πλευρά
μας θέλουμε να ευχηθούμε στη γυναίκα και
στις κόρες του να έχουν δύναμη και κουράγιο
στην απώλειά τους αυτή. 

Καλό ταξίδι Κώστα και ας είναι ελαφρύ το
χώμα της Ευρυτανικής γης που θα σε σκε-
πάσει.

Οι φίλοι σου
Κώστας Λουκόπουλος, Αντώνης 
Μπιρμπιλής, Γιώργος Μεράκος

ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΟΠΟΛΙΓΚΑ

Στις 11-12-2014 έφυγε από κοντά
μας ο ττολυαγαττημένος σύζυγος και
πατέρας Δημήτρης Τοπολίγκας. Ένας
αξιόλογος οικογενειάρχης, πατέρας
δύο παιδιών, αγωνιστής και έντιμος.
Υπήρξε υπόδειγμα ήθους και εργατι-
κότητας. Ήταν πρόσχαρος, ιδιαίτερα
αγαπητός και φιλικός προς όλους.
Καλό σου ταξίδι πατέρα, απαλό και
ανάλαφρο ας είναι το χώμα που σε
σκέπασε.

Κωνσταντίνος 
Δ. Τοπολίγκας
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Τελευταίος αποχαιρετισμός 
στον Αντώνη Σαλάχα

Έφυγε στις 25-10-2014 ημέρα Σάββατο από κοντά
μας ο Αντώνης Σαλάχας. Ένας ευγενής άνθρωπος,
άριστος οικογενειάρχης, υποδειγματικός υπάλληλος
και συνάδελφος. Όλοι όσοι υπηρετήσαμε μαζί του στις
Κυκλάδες έχουμε μόνο καλά λόγια να πούμε για τον Αν-
τώνη. Ευχόμαστε όλοι ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ και ελαφρύ το
χώμα που θα τον σκεπάσει. Θερμά Συλλυπητήρια στη
σύζυγο και σε όλη την οικογένειά σου.

Ο συνάδελφος και φίλος σου,
Γιώργος  Μεράκος

Τελευταίος αποχαιρετισμός 
στον Χρήστο Μανιατάκο

Έφυγε από κοντά μας ο Χρήστος Μανιατάκος, Προ-
ϊστάμενος Εγκαταστάσεων Ν.Ιωνίας. Ο Χρήστος ήταν
άριστος τεχνικός, εξαιρετικός οικογενειάρχης και ανε-
κτίμητος συνεργάτης και γείτονας. Ευχόμαστε στην σύ-
ζυγο του Αθηνά και σε την οικογένειά του ολόθερμα
συλλυπητήρια. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που της Σπαρ-
τιάτικης γης που θα σε σκεπάσει φίλε Χρήστο.

Ο συνάδελφος και συμπατριώτης σου,
Γιώργος Μεράκος.

Τελευταίος αποχαιρετισμός 
στον Αναστάσιο Κατσιλιάνο

Στις 4-11-2014 ο αγαπημένος φίλος και συνάδελφος
Αναστάσιος Κατσιλιάνος έφυγε από κοντά μας. Υπήρξε
ένας εξαιρετικός άνθρωπος, αφοσιωμένος οικογενειάρ-
χης, υποδειγματικός υπάλληλος και συνεργάτης. Εκ-
φράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά
του. Θα τον θυμόμαστε πάντα όλοι όσοι υπηρετήσαμε
μαζί του στον Πειραιά και τα Συμβατικά Κέντρα του Λε-
κανοπεδίου Αττικής. 

Ο φίλος & συνάδελφός σου,
Γιώργος Μεράκος

Μνήμη Βασιλείου Ιορδανίδη

Σήμερα 9η Φεβρουαρίου 2015, έφυγε από κοντά μας ο Συνάδελφος, αγαπητός φίλος, συ-
νεργάτης, αγωνιστής, μαχητής, με σταθερές πεποιθήσεις και πνευματικές αξίες, καθώς και με
μεγάλη προσφορά στο πολιτιστικό και συνδικαλιστικό γίγνεσθαι, Βασίλειος Ιορδανίδης.

Ο Βασίλης υπήρξε εξαίρετος άνθρωπος, άριστος υπάλληλος, στοργικός σύζυγος και ιδα-
νικός πατέρας.

Θερμά συλλυπητήρια στην αγαπημένη του Βασιλική, τα παιδιά του, τους λοιπούς οικείους
του και ευχόμαστε ο Θεός να τους χαρίζει υγεία, δύναμη και υπομονή για να τον θυμούνται
πάντα.

Καλό ταξίδι αγαπητέ Βασίλη και να είναι ελαφρύ το χώμα των Νέων Μουδανιών που θα
σε σκεπάζει αύριο.

Άγγελος Βουκάντζης - ΔΠΤ Θεσσαλονίκης

Μνήμη Πέτρου Δ. Λαΐου

Με ευλάβεια θρησκευτική και με βαθύτατη συγκίνηση αποχαι-
ρετούμε με απλά και σύντομα λόγια τον αγαπημένο μας συνά-
δελφο.

Η απώλεια ένα μεγάλο και δυσαναπλήρωτο κενό σε όλους μας.
Στην πιστή σου σύζυγο Χριστίνα, στα λατρευτά σου παιδιά και

εγγόνια που τόσο αγάπησες και σ’αγάπησαν, στους συγγενείς και
φίλους σου εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.

Ακολούθησες κι εσύ τον μοιραίο για όλους μας φυσικό νόμο του
θανάτου.

Μανώλης Ιω. Καλφαγιάννης
Συνταξιούχος ΟΤΕ
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Ευχαριστήριο Πένθους
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι καθ’

οιονδήποτε τρόπο μας συμπαραστάθη-
καν στο βαρύ μας πένθος για το θάνατό
του πολυαγαπημένου μας συζύγου, πα-
τέρα και παππού.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΑΓΚΑ
Η σύζυγος, 

τα παιδιά και τα εγγόνια 

ΜΝΗΜΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΑΣ (ΤΟΥΛΑΣ) ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ
Ως κεραυνός σε ξάστερο ουρανό ήχησε στα αυτιά όλων μας ο αιφνίδιος

θάνατός σου την 20ην Ιανουαρίου 2015, αγαπητή μας φίλη και αξιολά-
τρευτη Πρόεδρε Γραμμάτα (Τούλα).

Διέπρεψες σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής, στον επαγγελματικό
τομέα, στον πολιτισμό, στο συνδικαλισμό στην κοινωνική προσφορά και
στους κοινωνικούς αγώνες.

Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας σου στον ΟΤΕ έδωσες τον καλύ-
τερο εαυτό σου, με ποσοτική και ποιοτική απόδοση μακράν των άλλων
συναδέλφων σου.

Αγαπούσες ειλικρινά και εκτιμούσες απεριόριστα όλους τους συνεργά-
τες σου, αλλά και όλους τους συναδέλφους σου, χωρίς να περιμένεις αν-
ταπόδοση.

Ήσουν βαθιά ευγενής, αξιοπρεπής, ανιδιοτελής, αυθεντική, οραματί-
στρια, ενωτική και προσπαθούσες πάντοτε, να βρεις τη χρυσή τομή σε
όλα, πάντα θετική και μεγαλόκαρδη. Δεν είχες να πεις κακή κουβέντα και
για κανέναν.

Ακόμη και όταν κάποιοι σε πίκραναν, στην ενασχόλησή σου με τα κοινά,
τους δικαιολογούσες, τους συγχωρούσες και προσπερνούσες γρήγορα
κάθε στεναχώρια, έτοιμη να προχωρήσεις παρακάτω, Έτοιμη να δεχτείς
ξανά όλους τους ανθρώπους. Ήσουν δυναμική, εκρηκτική και αγωνίστρια,
ταυτόχρονα όμως σε χαρακτήριζε η σεμνότητα, η απλότητα, η ευαισθησία
και η απέραντη καλοσύνη σου. Ήσουν ακούραστη, ανυποχώρητη και
ακαταμάχητη αγωνίστρια, σε όλη σου τη ζωή, με σταθερότητα στην πίστη
σου, στην ιδεολογία σου και με βαθιά εθνική συνείδηση.

Υπήρξες άριστη οικογενειάρχης, στοργική σύζυγος και ιδανική μητέρα
και γιαγιά. Απέκτησες δύο υπέροχα παιδιά τον Μιχάλη και την Ιφιγένεια,
τα οποία σπούδασες και ευτύχησες να τα δεις καταξιωμένα στην κοινωνία.
Ακόμη ευτύχησες να χαρείς τον αξιολάτρευτο εγγονό σου τον Διομήδη.

Δυστυχώς, όμως η μοίρα σου έτσι το θέλησε, να φύγεις πολύ νωρίς
για ένα ταξίδι πάρα πολύ μακρινό, που δεν έχει πλέον γυρισμό. Θνητοί
όμως γεννηθήκαμε και τη μοίρα μας αναγκαστικά ακολουθούμε.

Ο αγώνας της επίγειας ζωής έχει κάποτε ένα τέλος, μένει μόνο για
πάντα η μετά θάνατον καλή μνήμη και φήμη, δηλαδή η υστεροφημία.

Εσύ αυτό ασφαλώς το πέτυχες, γιατί ως τίμιος άνθρωπος και καλή χρι-
στιανή έδωσες τον καλύτερο εαυτό σου, στην επίγεια ζωή σου, η οποία
για όλους τους συναδέλφους είναι ο προθάλαμος της αιωνιότητας.

Αιωνία σου η μνήμη αξέχαστη φίλη και Πρόεδρε μας.
Άγγελος Βουκάντσης-Διοίκηση Περιφερειακού 

Τμήματος Θεσσαλονίκης

Στις 29 Δεκεμβρίου 2014, έφυγε από κοντά μας πλήρης ημερών ο λατρευτός μας πα-
τέρας και παππούς Θωμάς Θεοφάνους Ταβλαρίδης. Συνταξιούχος ΟΤΕ, Έφεδρος Αξιω-
ματικός στα Μακεδονικά Οχυρά, έχοντας διανύσει μια ζωή που χαρακτηριζόταν από την
ανιδιοτελή και συνεχή προσφορά του στην Πατρίδα, τη Δημοκρατία, την Εκκλησία, την
Κοινωνία, τους Θρακομακεδόνες και την οικογένειά του.

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι τον τίμησαν εν ζωή και τον συνόδευσαν στην τελευταία
του κατοικία για τη συμμετοχή τους στο πένθος μας και τις προσφορές στη μνήμη του.
Ιδιαίτερα ευχαριστούμε τον πατέρα Λάμπρο Καρίνο για τα εμπνευσμένα λόγια του που
μας συγκλόνισαν και ταυτόχρονα μας παρηγόρησαν.

Βαρβάρα - Ηρώ - Τίνα Μπακάλη

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Έφυγε 10-12-2014.
Από το 1964 Μέλος του Δ.Σ. της ΠΕΤΟΤΕ έως το 1967 που η χούντα καθαίρεσε όλα

τα εκλεγμένα Δ.Σ. της χώρας. Μετείχε στον αντιδικτατορικό αγώνα εργαζομένων ΟΤΕ.
Συνελήφθη και βασανίστηκε ανελέητα στην Γεν. Ασφάλεια Πειραιά. Δικάστηκε και φυλα-
κίστηκε στις φυλακές Αβέρωφ. Απολύθηκε από τον ΟΤΕ και επανήλθε μετά την αποφυ-
λάκιση του με την μεταπολίτευση. Εξελέγη πάλι στο Δ.Σ. της ΠΕΤΟΤΕ μέχρι που
συνταξιοδοτήθηκε. Υπήρξε υπόδειγμα ήθους, συνέπειας, σεμνότητας, ανιδιοτέλειας, ερ-
γατικότητας και άριστα συνεργάσιμος. Αγαπητός από τους συναδέλφους του.

Αφοσιωμένος στα ιδεώδη της Ειρήνης, Δημοκρατίας, Ελευθερίας, Δικαιοσύνης για τα
οποία και αγωνίστηκε. Έκανε μια αξιόλογη, υποδειγματική οικογένεια με δυο παιδιά επι-
στήμονες με καλές αρχές και κατευθύνσεις και εγγόνια. Ακούραστος, εργατικός φιλοτε-
χνούσε αξιόλογα έργα τέχνης, μέχρι που έφυγε από κοντά μας.

Το Δ.Σ. εκφράζει τα συλλυπητήρια του στην 
οικογένεια του αγωνιστή και αξέχαστο συνάδελφό μας

Βασιλική Σοφίου-Ρέλλια

Στις 11 Δεκεμβρίου 2014 έφυγε από
κοντά μας η αγαπητή συνάδελφος Βασι-
λική Σοφίου-Ρέλλια, μία εξαιρετική υπάλ-
ληλος της Μηχανογράφησης και καλή φίλη.
Εύχομαι ολόψυχα στο σύζυγο της Γιάννη,
να του δίνει ο Θεός δύναμη και κουράγιο! 
Καλό σου ταξίδι Βασιλική, θα σε θυμόμαστε
πάντα!

Ο συνάδελφος και φίλος σου 
Γεώργιος Μεράκος
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ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΔΩΡΕΑΝ: Γενική Αίματος, Σάκχαρο, 
Χοληστερόλη HDL, Τριγλυκερίδια, Ουρία Αίματος, 
Χοληστερόλη LDL, Χοληστερόλη, Γενική Ούρων.  

Ακτινογραφία Θώρακος 10€ - Ηλεκτροκαρδιογράφημα 10€

ΔΩΡΕΑΝ οφθαλμολογικός έλεγχος (tsek ap) στους
άνω των 55 ετών, Δωρεάν οφθαλμολογικός 
έλεγος διόρθωσης μυωπίας, αστιγματισμού, 

υπερμετρωπίας, πρεσβυωπίας κλπ.

ΔΩΡΕΑΝ: Γενική Αίματος, Ζάχαρο, Τριγλυκερίδια,  
Ακτινογραφία Θώρακος

ΔΩΡΕΑΝ: Ακτινογραφία Θώρακος, Γενική Αίματος, 
Σάκχαρο, Γενική Ούρων, Τριγλυκερίδια, 

Χοληστερίνη, HDL-LDL, TSH

ΔΩΡΕΑΝ: Γεν. Αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, 
Τρανσαμινάσες, Χοληστερίνη Ολική, Ακτινογραφία Θώρακος,

Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Υπέρηχος Άνω & Κάτω Κοιλίας

Με 10€: Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, 
Γενική ούρων, Ηλεκτροκαρδιογράφημα

ΔΩΡΕΑΝ CHECK-UP ΑΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΔΩΡΕΑΝ: Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, 
Παθολογική εκτίμηση, Ακτινογραφία Θώρακος, 

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

ΔΩΡΕΑΝ οφθαλμολογικός έλεγχος (tsek ap) στους
άνω των 55 ετών, Δωρεάν οφθαλμολογικός 
έλεγος διόρθωσης μυωπίας, αστιγματισμού, 

υπερμετρωπίας, πρεσβυωπίας

ΔΩΡΕΑΝ: Γενική Αίματος, Ουρία, Κρεατινίνη, SGOT, 
SGPT, Α/Α θώρακος, Υπέρηχος  Άνω & Κάτω Κοιλίας

ΔΩΡΕΑΝ: Γενική Αίματος, Σάκχαρο, 
Ουρία, ΗΚΓ

ΔΩΡΕΑΝ 6 γυναικολογικές εξετάσεις / έτος
ΔΩΡΕΑΝ 1 γυναικολογικός υπέρηχος / έτος

Check-Up με 9€: Γενική Αίματος, Σάκχαρο, Ουρία, ΗΚΓ.
Παθολόγος, Καρδιολόγος, ΩΡΛ, Οφθαλμίατρος με 20€

Σύστημα Υγείας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ
Πελάτες: ο Συνεταιρισμός Εμπορικής Τράπεζας, ο Συνεταιρισμός ΔΕΗ, ο ΣύλλογοςΣυνταξιού-
χων ALPHA Bank, ο Ε.Ο.Φ., το ΚΕΕΛΠΝΟ, ο καταναλωτικός συνεταιρισμός ΑΤΕ (ΚΑΣΥΑΤΕ),
τα Γενικά Επιτελεία ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ, κα.
Προνόμια του Συστηματος Υγείας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ Ιατρείο ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ στο ΙΑΣΩ Generall
όπου: εξετάζεστε ΔΩΡΕΑΝ, συνταγογραφείτε και κάνετε τις εξετάσεις με τη τρέχουσα συμμετοχή
του ΕΟΠΥΥ. 
ΕΥΡΩΙΑΤΡΙΚΗ: πολυιατρείο δίπλα στα γραφεία του συλλόγου με συνταγογράφηση 7€ από
παθολόγο & καρδιολόγο, διαγνωστικές με 25% έκπτωση στη συμμετοχή σας του ΕΟΠΥΥ, check
up με 10€, ειδικό εκπτωτικό τιμολόγιο για μαστογραφίες, μαγνητικές, αξονικές, triplex κλπ και
στις εξετάσεις χωρίς συνταγογράφηση τιμές δημοσίου -25%.
Σε επείγον περιστατικό όλο το 24ωρο αντί για το εφημερεύον Δημόσιο Νοσοκομείο πηγαίνετε
σε Ιδιωτικό και εξετάζεστε ΔΩΡΕΑΝ χωρίς χρόνο αναμονής.
Ιατρικές επισκέψεις ΔΩΡΕΑΝ σε Ιδιωτικά Νοσοκομεία χωρίς περιορισμό.
6 ετήσια τσεκ απ ΔΩΡΕΑΝ για κάθε μέλος της οικογένειας σας.Τιμές Δημοσίου η μικρότερες
στις διαγνωστικές εξετάσεις των ανασφάλιστων η άνεργων παιδιών, ΔΩΡΕΑΝ ιατρούς, ΔΩ-
ΡΕΑΝ τσεκ απ, έκπτωση έως 40% σε ενδεχόμενη νοσηλεία τους.
Παιδίατρος όλο το 24ωρο με 20€ χωρίς ουρές αναμονής.
Γυναικολόγος όλο το 24ωρο χωρίς αναμονή. Επί πλέον Δωρεάν 6 γυναικολογικές επισκέψεις.
Γυναικολογικά τσεκ απ σε ειδικές τιμές. Δωρεάν υπέρηχος. Μαστογραφία με 25€.
Οδοντίατροι με έκπτωση 50% επί του επίσημου τιμοκαταλόγου του Οδοντιατρικού συλλόγου 
σε όλες τις οδοντιατρικές πράξεις.
Οφθαλμολογικά κέντρα με δωρεάν τσεκ απ και έκπτωση 30% στις επεμβάσεις.
Φυσιοθεραπευτές με έκπτωση 50%.
3.000 ιδιώτες ιατροί όλων των ειδικοτήτων (Παθολόγοι, Καρδιολόγοι, Ορθοπεδικοί, Χειρουργοί, Αγγει-
ολόγοι, Δερματολόγοι, Γυναικολόγοι, Παιδίατροι, Νευρολόγοι, Ουρολόγοι, Οφθαλμίατροι,ΩΡΛ, Πνευμο-
νολόγοι, Αιματολόγοι, Ρευματολόγοι, Ενδοκρινολόγοι, Γναθοχειρουργοί, κλπ) με 25€ (έκπτωση 50%).
Έκπτωση στη νοσηλεία από 10 έως 40% η ΔΩΡΕΑΝ ανάλογα το νοσοκομείο.24ωρη τηλεφω-
νική ιατρική εξυπηρέτηση από ιατρό βάρδιας.
24ωρο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης και συντονισμού. 80.111.222.77 από σταθερό η
210.413.00.77 από κινητό.
Έκπτωση 50% για δημιουργία φακέλου 2ης γνώμης από εξειδικευμένους οίκους του εξωτερικού,
μετάφρασης φακέλου ασθενούς, συντονισμός νοσηλείας και συγγενών στο εξωτερικό.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να διατηρήσετε τα προνόμια της

κάρτας Υγείας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ, καταθέτοντας το ποσό των 18€ 
(όσα δηλαδή είχαμε συμφωνήσει με την Εταιρία) σε έναν από τους 
παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρίας Energy & Life
Group, αναφέροντας το ονοματεπώνυμό σας, το τηλέφωνό σας 

και την ένδειξη ΟΤΕ.

Τράπεζα Πειραιώς: 5082 - 055098 - 365 
Τράπεζα Eurobank: 0026. 0141.43. 0200645636

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τις παροχές της 
κάρτας Υγείας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ μπορείτε να: 

επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της: www.eleftheras.gr
τηλεφωνήσετε από 09:00 έως 17:00 στα τηλέφωνα: 

2109227703 - 2109227704 - 2130025582 - 6986 500 401 
στείλτε e-mail στο: Otekarta@gmail.com 

στείλετε fax στο: 210 922 7705
στείλετε αλληλογραφία στη διεύθυνση: 

Λ. Συγγρού 120,117 41, Αθήνα

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Οι παροχές της κάρτας ισχύουν 3 εργάσιμες ημέρες μετά την 

κατάθεση των χρημάτων στους παραπάνω λογαριασμούς.
2. Μπορείτε να καλύψετε το/τη σύζυγό σας ή και όλη 

την οικογένειά σας με προνομιακούς όρους. 
Καλέστε μας στα παραπάνω τηλέφωνα 

για περισσότερες πληροφορίες.

3. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%. 
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ

Οι Συνταξιούχοι του ΟΤΕ Δυτικής Μακεδονίας απέκτησαν δική τους Στέγη
Οι Συνταξιούχοι του ΟΤΕ Δυτικής Μακεδονίας απέκτησαν την δική τους ιδιό-

κτητη Στέγη η οποία βρίσκεται στο κέντρο της Κοζάνης επί της «Κ.Παλαιολόγου 2
και Σεφέρη». Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία μελών και προσκεκλημένων στην
τελετή των εγκαινίων της ιδιόκτητης στέγης του Συλλόγου Συνταξιούχων Δυτικής
Μακεδονίας. Η αίθουσα και ο έξω χώρος γέμισε από γυναίκες και άνδρες μέλη
του Συλλόγου οι οποίοι  έσπευσαν να παραβρεθούν στα εγκαίνια των νέων  γρα-
φείων και να γνωρίσουν από κοντά το νέο λειτουργικό χώρο του συλλόγου τους.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Λευτέρης Μεταξιώτης δεν έκρυβε τον ενθουσιασμό
του από την ανταπόκριση των συναδέλφων του στο κάλεσμα της εκδήλωσης αλλά
και την μεγάλη παρουσία προέδρων από τους Συλλόγους συνταξιούχων ΟΤΕ
όλης της χώρας με προεξέχοντες  τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Πανελλη-
νίας διοίκησης του Συλλόγου συνταξιούχων ΟΤΕ, Κωνσταντίνο Λουκόπουλο και
Αντώνιο Μπιρμπιλή, αντίστοιχα, τον αντιπρόεδρο Λουκά Μπαλωμένο και τον
υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων Χρήστο Δαλάκα. Παρόντες επίσης οι πρόεδροι των
ΠΤ Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Βέροιας.

«Η νέα μας στέγη ήταν απόρροια του μεγάλου αγώνα και της συνεισφοράς
όλων μας...», τόνισε ο κ. Μεταξιώτης ευχαριστώντας τον Πρόεδρο του Πανελλή-
νιου Συλλόγου για την μεγάλη βοήθεια που προσέφερε. Επισήμανε ότι η νέα
στέγη θα αποτελέσει χώρο συνάθροισης για όλα τα μέλη του Συλλόγου (Ο Σύλ-
λογος Συντ/χων ΟΤΕ Δυτ. Μακεδονίας αριθμεί 500 μέλη) καθώς και «ορμητήριο»

αγώνα και διεκδικήσεων των δικαίων αιτημάτων των  μελών του Συλλόγου.
Στην τελετή των εγκαινίων χοροστάτησε ο Πρωτοσύγκελος της Μητρόπολης

Σερβίων και Κοζάνης Αρχιμανδρίτης  Χριστόφορος. Μετά την τελετή ακολούθησε
δεξίωση των μελών και προσκεκλημένων καθώς και κοπή πίτας του Συλλόγου
στη Λέσχη Αξιωματικών Κοζάνης.

Nέες παροχές της Κάρτας Υγείας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ
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Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης
Η Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης πραγματο-

ποίησε την διοργάνωση εκδηλώσεων κοπής Βασιλόπιτας, στην Θεσ-
σαλονίκη και στις έδρες των νομών της περιοχής δικαιοδοσίας μας,
ως κατωτέρω:

1. ΚΙΛΚΙΣ, στις 14-1-2015 ημέρα Τετάρτη, ώρα 12.30 μ.μ. και στο
Κέντρο «ΒΑΛΣΑΜΙΚΟ» Πολυτεχνείου 10.

2. ΕΔΕΣΣΑ, στις 15-01-2015, ημέρα Πέμπτη, ώρα 12.30 π.μ. στο κέν-
τρο «ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ».

3. ΚΑΤΕΡΙΝΗ, στις 20-01-2015, ημέρα Πέμπτη, ημέρα Τρίτη και ώρα
12.00 π.μ. στο κέντρο «ΥΔΡΑ».

4. ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, στις 24-01-2015, ημέρα Σάββατο, ώρα 11.00 π.μ.
και στο κέντρο «6 ΒΡΥΣΕΣ».

5. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 25-1-2015, ημέρα Κυριακή στο κέντρο «FOCUS»
και ώρα 20.30, με τιμή συμμετοχής 10,00 Ευρώ.

Οι συνάδελφοι, συγγενείς και φίλοι αυτών πλαισίωσαν δυναμικά
αυτές τις εκδηλώσεις γιατί πέραν του εθιμικού, του διασκεδαστικού,
εκτονωτικού και εμψυχωτικού τους χαρακτήρα, ήταν κυρίως ενημερω-
τικές για τα χρονίζοντα και οξυμένα εκκρεμή θέματά μας και γενικά τις
ενέργειες και πράξεις της ΔΠΤ και γενικότερα του Π.Σ.Σ.Τ.-ΟΜΙΛΟΥ
ΟΤΕ.

Για την Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης

Περιφερειακό Τμήμα Λαρίσης
Στις 8 Ιανουάριου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, στο ΦΡΟΥΡΙΟ

των Τρικάλων, οι συνάδελφοι των Τρικάλων έκοψαν την πρωτοχρονιά-
τικη πίτα.

Στις 15 Ιανουαρίου 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18.00, στο ξενοδοχείο
ΚΙΕΡΙΟ της Καρδίτσας, οι συνάδελφοι της Καρδίτσας έκοψαν την πρω-
τοχρονιάτικη πίτα. Επίσης στις 15 Νοεμβρίου 2014 στον Ιερό Ναό της
Αγίας Παρασκευής των Τρικάλων, σε βαθιά κατάνυξη τελέστηκε το Μνη-
μόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των θανόντων συναδέλφων.

Ο ΓΑΣίτης συνάδελφος Οικονόμου Γεώργιος συγκινημένος αναφέρ-
θηκε ονομαστικά στους θανόντες συναδέλφους, και προσευχήθηκε,
όπως και όλοι οι παρόντες συνάδελφοι και οι οικογένειες τους, την υπέρ
αναπαύσεως των ψυχών αυτών.

Μαζί με τον ΓΑΣίτη συνάδελφο Κάλτσας Κων/ον ευχήθηκαν στους πα-
ραβρισκόμενους συναδέλφου και όχι μόνο τα Καλά Χριστούγεννα και
Καλή Χρονιά.

Τέλος στις 29 Νοεμβρίου 2014, στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας στην
Καρδίτσα τελέστηκε Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών για τους
θανόντες συναδέλφους μας.

Η συναδέλφισσα κα Στέλλα Γοργογέτα - Καλύβα, αναφέρθηκε με βα-
θειά συγκίνηση και με ονομαστική κατάσταση στους θανόντες συναδέλ-
φους των τελευταίων 50 χρόνων.

Ευχήθηκε να είναι αιώνια η μνήμη τους και ο Θεός να τους αναπαύει
εν ειρήνη.

Μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής διοργανώσεων διαφόρων
εκδηλώσεων, κ. Ευάγγελο Πλατώνη και τις κες Καβάλα Ρούλα και Μέλου
Ντίνα, ευχήθηκαν στην πληθώρα των παρευρισκομένων συναδέλφων
και όχι μόνο, υγεία και χαρούμενες γιορτές.  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ - ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕΛΩΝ

Το Δ.Σ. του Περιφ. Τμήματος Τριπόλεως, προκειμέ-
νου να ενδυναμώσει τις σχέσεις μεταξύ των μελών, θα
επισκεφθεί διάφορες πόλεις, όπου θα διοργανωθούν
συγκεντρώσεις για γνωριμία - ενημέρωση, σύμφωνα
με το ακόλουθο πρόγραμμα.
1. ΚΥΡΙΑΚΗ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ (ώρα 11.00) ΓΥΘΕΙΟ στο
ΚΑΦΕ ΛΙΑΡΑΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
2. ΚΥΡΙΑΚΗ 1η ΜΑΡΤΙΟΥ (ώρα 17.00) ΣΠΑΡΤΗ στο
SPARTA INN
3. ΚΥΡΙΑΚΗ 8η ΜΑΡΤΙΟΥ (ώρα 11.00) ΝΕΑ ΚΙΟΣ στο
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΓΝΑΤΙΑ
4. ΚΥΡΙΑΚΗ 8η ΜΑΡΤΙΟΥ (ώρα 17.00) ΝΑΥΠΛΙΟ στην
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΚΑΦΕ (Σωτηρόπουλος) Μπουμπουλίνας 14
5. ΚΥΡΙΑΚΗ 15η ΜΑΡΤΙΟΥ (ώρα 11.00) ΞΥΛΟΚΑ-
ΣΤΡΟ στο ΚΑΦΕ ΤΡΑΠΕΖΑ
6. ΚΥΡΙΑΚΗ 15η ΜΑΡΤΙΟΥ (ώρα 17.00) ΚΟΡΙΝΘΟΣ
στο COFEE TIME, Εθνικής Αντίστασης 85 & Σίνα
7. ΣΑΒΒΑΤΟ 21η ΜΑΡΤΙΟΥ (ώρα 17.00) ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ
στην ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ
8. ΚΥΡΙΑΚΗ 22η MAPTΙOY (ώρα 11.00) ΛΕΩΝΙΔΙΟ
στην ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΑΛΑΙ
9. ΚΥΡΙΑΚΗ 22η ΜΑΡΤΙΟΥ (ώρα 17.00) ΠΑΡΑΛΙΟ
ΑΣΤΡΟΣ στην ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΚΑΦΕ (Διον. Σελίμος) Κεν-
τρική Πλατεία

Συνάδελφοι, επικοινωνήσετε με τους συναδέλφους -
συνδέσμους κάθε τόπου που έχουμε γνωστοποιήσει
και ελάτε να γνωριστούμε, να μιλήσουμε και ο καφές
κερασμένος!!!

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Το Δ.Σ. του Περιφ. Τμήματος Τριπόλεως, για την εύ-
ρυθμη λειτουργία του Συλλόγου, όρισε επιτροπές -

συνδέσμους στις έδρες των Νομών και των ευρύτε-
ρων περιοχών ως εξής:

ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΑΡΓΟΣ:
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ............27510 68555
ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ PANΙΑ ....................27510 25373 
......................................................και 6974 836262

ΔΑΓΡΕΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ......................6976 613009
ΝΑΥΠΛΙΟ:
ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ..................27520 23372
ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ........................6976 026114
ΛΙΓΟΥΡΙΟ: 
ΜΠΙΜΠΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ..........................6973 626300
ΕΡΜΙΟΝΗ:
ΜΟΙΡΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ ........................697 6694206

ΑΡΚΑΔΙΑ
ΑΣΤΡΟΣ:
ΜΑΝΤΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ..............................27550 22570
ΛΕΩΝΙΔΙΟ, ΤΥΡΟΣ:
ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ......................27570 22560
ΛΕΒΙΔΙ:
ΚΟΥΜΑΡΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ..........27960 22077
ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ:
ΜΠΟΥΛΙΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ....................2791022122

ΚΟΡΙΝΘΙΑ
ΚΟΡΙΝΘΟΣ:
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ..........6974 640126
ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ................6976 805206
ΤΣΟΥΛΟΥΦΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ................6975 744444
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ:
ΤΣΟΚΑΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ........................6977 244561

ΚΙΑΤΟ:
ΜΠΑΣΔΕΛΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ ..................6974 193282

ΛΑΚΩΝΙΑ
ΣΠΑΡΤΗ:
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ........................6974 815746 
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ ..........6977 059606 
ΓΚΑΝΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ............................697 8067533 
ΓΙΟΥΡΟΥΚΟΥ-ΜΑΝΙΑΤΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ..6974 430339

ΓΥΘΕΙΟ:
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΟΥΛΑ ................27330 24666 
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ................6977 592492

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Το Δ.Σ. του Περιφ. Τμήματος Τριπόλεως, αποφά-
σισε - προγραμμάτισε τις παρακάτω εκδηλώσεις:
1. ΚΥΡΙΑΚΗ 15η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ (ώρα 12.00)
Κοπή Πίτας και Αποκριάτικος Χορός στο Κέντρο SUN
SET στην ΤΡΙΠΟΛΗ
2. ΚΥΡΙΑΚΗ 8η ΜΑΡΤΙΟΥ (ώρα 19.00)
Γιορτή της Γυναίκας στο Εντευκτήριο του Συλλόγου
στην ΤΡΙΠΟΛΗ
3. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13η ΜΑΡΤΙΟΥ (απόγευμα)

Προσκυνηματική εκδρομή για τους Χαιρετισμούς στη
Μονή Προφήτη Ηλία Λουτρακίου.

Θα ακολουθήσει συνεστίαση στην Ταβέρνα ΕΔΕΜ
στην ΠΕΡΑΧΩΡΑ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ με πανοραμική θέα.
4. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27η ΜΑΡΤΙΟΥ (απόγευμα)

Χαιρετισμοί - Ακάθιστος Ύμνος στην Μονή Επάνω
Χρέπας στην ΤΡΙΠΟΛΗ. Θα ακολουθήσει συνεστίαση
στην Ταβέρνα ΤΟ ΣΤΕΚΙ ΤΟΥ ΜΩΡΗΑ στο ΧΡΥΣΟΒΙΤΣΙ.

Περιφερειακό Τμήμα Τριπόλεως
Πληροφορούμε τους συναδέλφους ότι το γραφείο του Συλλόγου (28ης Οκτωβρίου 13-15 ΤΡΙΠΟΛΗ), λειτουργεί καθημερινά από 10.00 έως 13.00.
Κάθε ΠΕΜΠΤΗ λαμβάνει χώρα συνάντηση ΓΥΝΑΙΚΩΝ από 11.00 έως 13.00. Κάθε ΔΕΥΤΕΡΑ λαμβάνει χώρα συνάντηση ΑΝΔΡΩΝ από 10.00 έως 13.00.

Για το Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΒΑ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Στο γιο μου Μιχάλη Μιχαλάκη, ΔΙΚΗΓΟΡΟ που 
εγκαταστάθηκε μόνιμα στην ΚΑΛΑΜΑΤΑ, 

Αριστομένους 52, τηλ.: 6973966438 και 2721022766
Εύχομη καλή σταδιοδρομία

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ΟΤΕ

Ο Γενικός Γραμματέας
Κωνσταντίνος Χαρισόπουλος

O Πρόεδρος
Άγγελος Βουκαντζής
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Π.Τ. ΒΕΡΟΙΑΣ
Στις 25 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00,
στο Κέντρο ΕΛΙΑ στην Βέροια

Π.Τ. ΒΟΛΟΥ
Στις 20 Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00,
στο δημοτικό χώρο του «Μεταξουργείου» Βόλου.  

Π.Τ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 
Στις 20 Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00,
στο Ξενοδοχείου ΑΣΤΟΡΙΑ.

Π.Τ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ: 
Στις 23 Απριλίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, 
στην Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων, επί της οδού Βενιζέλου, 
αριθμός 30, 5ος όροφος Θεσσαλονίκη 

Π.Τ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ:
Στις 6 Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00,
στο Κέντρο ΛΙΘΑΡΙΤΣΑ.

Π.Τ. ΚΑΒΑΛΑΣ: 
Στις 18 Φεβρουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00,
στην αίθουσα του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ. 

Π.Τ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ:  
Στις 4 Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30,
στην αίθουσα συνελεύσεων (ημιόροφος) Ξενοδοχείου REX, επί του οδού Αριστο-
μένους στην Καλαμάτα.

Π.Τ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ:
Στις 20 Aπριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00,
στην αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου Εργαζομένων και Συνταξιούχων του ΟΤΕ
στην Κέρκυρα

Π.Τ. ΚΟΖΑΝΗΣ
Στις 18 Μαρτίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00,
στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης, επί της οδού Ζαφειρίου 12 στην ΚΟΖΑΝΗ. 

Π.Τ.  ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ:
Στη 1 Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00,
στο Ξενοδοχείου Ανατόλια.

Π.Τ. ΛΑΜΙΑΣ:  
Στις 17 Μαρτίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00,
στο ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΑΜΙΑΣ. 

Π.Τ. ΛΑΡΙΣΗΣ:   
Στις τις 19 Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 το πρωί, 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων του ΟΤΕ, επί της Μανδηλαρά  67.

Π.Τ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 
Στις 7 Μαΐου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00,
στην αίθουσα του Ραδιομέγαρου.

Π.Τ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ:   
Στις 4 Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00,
στο Ξενοδοχείο ELYSION στη Μυτιλήνη.

Π.Τ. ΠΑΤΡΩΝ:   
Στις 6 Μαΐου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30,
στο Ξενοδοχείο «ΑΣΤΗΡ», στην Πάτρα.

Π.Τ. ΡΟΔΟΥ:  
Στις 28 Μαρτίου 2015, ημέρα Σάββατο και ώρα 18:00,
στο Ξενοδοχείο Ακταίο.

Π.Τ. ΣΕΡΡΩΝ
Στις 29 Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00,
στην αίθουσα του ΟΡΦΕΑ ΣΕΡΡΩΝ, οδός Κωστοπούλου 12 στις Σέρρες. 

Π.Τ. ΣΥΡΟΥ: 
Στις 30 Μαρτίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00,
στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ Κυκλάδων.

Π.Τ. ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ: 
Στις 29 Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00,
στο ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ (Πλατεία Άρεως) στην ΤΡΙΠΟΛΗ.   

Π.Τ. ΧΑΝΙΩΝ:  
Στις 4 Μαΐου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30,
στην αίθουσα της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών αεροπορίας, επί της οδού
Παρθενίου Κελαιδή 8, 1ος όροφος. 

Λόγω της σπουδαιότητας των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως η αθρόα
και μαζική συμμετοχή όλων κρίνεται ως απολύτως αναγκαία και επιβεβλημένη.

Καλούνται όλοι οι συνάδελφοι να λάβουν μέρος - Απαραίτητη η παρουσία όλων

Οι παρακάτω συνελεύσεις είναι καταληκτικές ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων.

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Καταστατικού, όλες οι Περιφερειακές Διοικούσες Επιτροπές καλούν τα μέλη τους σε Γενικές Συνελεύσεις, ενόψει της Γ.Α.Σ. με θέματα:
Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.

Χαιρετισμοί προσκεκλημένων
Διοικητικός Απολογισμός 2014

Οικονομικός Απολογισμός 2014
Οικονομικός Προϋπολογισμός 2015

Προγραμματισμός δράσης 2015
Έκθεση Περιφερειακής Ελεγκτικής Επιτροπής

Ενημέρωση εκπροσώπου στο Δ.Σ. 
Ενημέρωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
Τοποθετήσεις - Προτάσεις συναδέλφων

Ψηφοφορίες - Ψηφίσματα

Οι κατά τόπους Ετήσιες Τακτικές Περιφερειακές Γενικές Συνελεύσεις θα γίνουν ως εξής:

ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΡΙΚΗ ΛΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΤΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Σε συνέχεια του υπομνήματός μας και των παρεμβά-
σεων  μας για να δοθεί λύση στην εκκρεμότητα της φο-
ρολόγησης των παροχών του λογαριασμού Νεότητας
από το Υπουργείο Οικονομικών, λόγω και των πολιτι-
κών εξελίξεων η Διοίκηση του Λογαριασμού Νεότητας
αποφάσισε στις 21/1/2015 ομόφωνα τα παρακάτω:   

1. Για τις αιτήσεις προκαταβολών του Λογαριασμού,
λόγω συμπλήρωσης ηλικίας 18 ετών κλπ, που το δι-
καιούμενο ποσό είναι το 50% της μέχρι στιγμής χορη-
γίας.

Να δοθεί έναντι το 1/2 της δικαιούμενης προκαταβο-
λής ώστε το υπόλοιπο προς εκκαθάριση ποσό να είναι
ικανό για να καλύψει σε κάθε περίπτωση το ποσό του
φόρου που θα προκύψει κατά την εκκαθάριση της εν
λόγω δικαιούμενης προκαταβολής.

2. Για τις αιτήσεις εξόφλησης - χορηγίας του Λογαρια-
σμού, λόγω συμπλήρωσης ηλικίας 24 ετών κλπ, που
το δικαιούμενο ποσό είναι το υπόλοιπο της χορηγίας,
συν τις συσσωρευμένες εισφορές συν τους συσσωρευ-
μένους τόκους να δοθεί:

• Έναντι το 1/2 του δικαιούμενου ποσού χορηγίας

ώστε το υπόλοιπο προς εκκαθάριση ποσό να είναι
ικανό για να καλύψει σε κάθε περίπτωση το ποσό του
φόρου που θα προκύψει κατά την εκκαθάριση της εν
λόγω χορηγίας.

Ολόκληρο το ποσό των συσσωρευμένων εισφορών.
Ολόκληρο το ποσό των συσσωρευμένων δικαιούμε-

νων τόκων.
Συμπερασματικά: από 1/1/2014 που εφαρμόστηκε με

τον  Ν. 4172/13 ο νέος ΚΩΔ. ΦΟΡ. ΕΙΣΟΔ. και στον
οποίο δεν προβλεπόταν η φορολόγηση των παροχών
του Λογαρ. Νεότητος ο ΟΤΕ δεν μπορούσε να ικανο-
ποιήσει, ούτε αιτήσεις προκαταβολών, ούτε αιτήσεις
εξόφλησης – χορηγίας. Έτσι συγκεντρώθηκαν μέχρι τον
Γενάρη του 2015 πάνω από 1500 εκκρεμείς αιτήσεις. 

Με την απόφαση αυτή ο ΟΤΕ μέχρι στις 20/2/2015
έχει εκδώσει όλα τα εντάλματα πληρωμών για τις πα-
ραπάνω εκκρεμείς αιτήσεις, σύμφωνα με το σκεπτικό
της απόφασης. Πιο συγκεκριμένα:

Για τις αιτήσεις προκαταβολών για ένα παιδί που είναι
γραμμένο στον Λογαριασμό Νεότητας από την γέννησή
του μέχρι το 18ο έτος της ηλικίας του καταβλήθηκε το
50% της μέχρι εκείνης της στιγμής χορηγίας που ανέρ-

χεται περίπου  στο ποσό των 3.500 €.     
Για τις αιτήσεις εξόφλησης του Λογαριασμού για ένα

παιδί που συμπληρώνει τα 24 χρόνια του και είναι γραμ-
μένο στον λογαριασμό από τη γέννησή του θα καταβλη-
θεί το μισό της δικαιούμενης χορηγίας που ανέρχεται
περίπου στο ποσό των 6.500 €. Πέραν αυτού θα κατα-
βληθεί τώρα στον δικαιούμενο ολόκληρο το συσσωρευ-
μένο ποσό των μηνιαίων εισφορών που κατέβαλε ο
γονέας του όλα αυτά τα χρόνια μαζί με το αντίστοιχο
ποσό των δικαιούμενων τόκων για το ανωτέρω κατα-
βαλλόμενο κεφάλαιο. Με τον ίδιο τρόπο ο ΟΤΕ θα συ-
νεχίζει ν΄αντιμετωπίζει τις νέες αιτήσεις προς τον
Λογαριασμό Νεότητος μέχρι να γίνει η φορολογική τα-
κτοποίηση. Μετά την ρύθμιση της φορολογικής εκκρε-
μότητας από την Πολιτεία, θα γίνει και η τελική
εκκαθάριση τόσο για τις αιτήσεις προκαταβολών όσο και
για αιτήσεις εξόφλησης και ό,τι ποσό περισσεύει από
την φορολόγηση θα επιστραφεί στους δικαιούχους. 

Προτεραιότητα του Συλλόγου με τις εκφρασμένες θέ-
σεις του, είναι να παρέμβει άμεσα στην νέα ηγεσία του
Υπουργείου Οικονομικών και να κλείσει αυτή η εκκρε-
μότητα.


