
Τρία εκατομμύρια Έλληνες συνταξιούχοι στις 20 του Σεπτέμβρη αποφασίζουν
ποιος είναι καταλληλότερος να εγγυηθεί για τις συντάξεις τους στο μέλλον, να επα-
ναφέρει το δικαίωμα τους σε μια αξιοπρεπή ζωή, να σταματήσει την αδικία και να
γιατρέψει τις πληγές τους. 

Τώρα, οι συνταξιούχοι ξέρουν την αλήθεια. Πρώτα τους έστειλαν στην ουρά των
ΑΤΜ‘s. Σήμερα, τους δίνουν μειωμένες συντάξεις έως 6%. Αέρας κοπανιστός απο-
δείχτηκαν οι δεσμεύσεις του Τσίπρα ότι δεν θα πειραχτούν οι συντάξεις, ότι η αντι-
μετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης θα είναι προτεραιότητα. Την ίδια αξία έχουν
και οι δηλώσεις ότι το κόστος του μνημονίου θα πληρώσουν οι πλούσιοι.

Και σαν να μην πέρασε μια μέρα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ παίζουν ακόμη και σή-
μερα το προεκλογικό τους παιχνίδι στις πλάτες των συνταξιούχων. Αφού τους υφάρ-
παξαν την ψήφο με την υπόσχεση ότι θα ανακόψουν τη μείωση των συντάξεων και
θα επαναφέρουν την 13η σύνταξη για τους χαμηλοσυνταξιούχους, τώρα, μπροστά
στις νέες εκλογές, συνεχίζουν ξεδιάντροπα να τους εξαπατούν. Ισχυρίζονται πως
δεν έγινε μείωση στις συντάξεις και πως απλά αυξήθηκαν οι κρατήσεις στις εισφορές
Υγείας!! Οι μειώσεις των συντάξεων, μέσω της αύξησης των κρατήσεων στις εισφο-
ρές Υγείας, δεν είναι μόνο υπαρκτές, αλλά βίαια θα αφαιρέσουν περίπου 850 εκα-
τομμύρια ευρώ το χρόνο από τους απόμαχους της δουλειάς.

Τα περιθώρια είναι στενά και ο μόνος τρόπος για να αλλάξουν τα πράγματα είναι
η επανεκκίνηση της οικονομίας. Να δημιουργηθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης στην οι-
κονομία ώστε να γυρίσουν πίσω οι καταθέσεις που έφυγαν, να σταματήσει η φυγή
των επιχειρήσεων και να ζωντανέψει το ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις. Να πάρουν
μπροστά οι μηχανές της ανάπτυξης ώστε να αρχίσει η σταδιακή μείωση των φορο-
λογικών συντελεστών, να μπορέσουμε να ανασάνουμε όλοι μας και ακόμη περισ-
σότερο οι χαμηλοσυνταξιούχοι που καλούνται κάθε φορά να συνεισφέρουν από την
πενιχρή τους σύνταξη.

Το ερώτημα λοιπόν που μένει να απαντηθεί είναι ποιος πιστεύεται ότι θα φέρει
την σταθερότητα και την εμπιστοσύνη που χρειάζεται η χώρα για να επιτευχθούν οι
στόχοι που προαναφέραμε.

Όλα τα άλλα είναι λόγια του αέρα, και τα λόγια του αέρα δεν τιμούν αλλά εκθέτουν
την πολιτική και τους πολιτικούς.

Η ΦΩΝΗ
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Η σύνταξη δεν είναι παροχή ελεημο-
σύνης, αλλά δίκαιη αναγνώριση σκλη-
ρής δουλειάς μιας ολόκληρης ζωής.
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Όχι άλλα ψέμματα... και μεγάλα λόγια
Συνεννόηση... Συναπόφαση... Συνεργασία για Εθνική Ανάταση

ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Ε ύλογα κι άνετα γίνεται διακριτό κι άρα και κατανοητό, πως τα χρόνια που
όλοι μας νιώσαμε στη τσέπη μας την οικονομική κρίση και την ανεργία, -
λόγω Μνημονίων και δυσβάστακτων οικονομικών μέτρων - , πρέπει να

έχουμε καταλάβει και τα δικά μας λάθη ή τη δική μας συμμετοχή, μικρή ή μεγάλη,
στην  διαμόρφωση αυτής της όντως απαράδεκτης κι ασύμφορης κατάστασης…

Η χώρα, η πατρίδα μας…, χρειάζεται συνεννόηση, δουλειά και φροντίδα. Όλοι
μαζί, αδελφωμένοι μπορούμε να κάνουμε εκείνες τις μεταρρυθμίσεις που έχει

ανάγκη η χώρα με συνεργασία και συνεννόηση… Μια συνεργασία που θα πρέπει
να στηρίζεται σε μια δεσμευτική προγραμματική συμφωνία με συγκεκριμένα χρο-
νοδιαγράμματα για την έξοδο από την κρίση…

Στην πολιτική μας κατάσταση, αυτό μεταφράζεται πως «κανένας από μόνος του δεν
είναι ισχυρό πρώτο κόμμα» η ιστορία της αυτοδυναμίας είναι μια αυταπάτη και είναι
ανάγκη για μια κυβέρνηση με την ευρύτερη λαϊκή υποστήριξη, άρα μια συνεργασία όλων
των πολιτικών δυνάμεων, που θα στοχεύει στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας…

“Παιγνίδια”
με την εισφορά αλληλεγγύης 

σε συνταξιούχους...
Φοροπαγίδα στήθηκε σε βάρος εκατοντάδων χιλιάδων συνταξιούχων ηλι-

κίας άνω των 65 ετών, μέσω των τεκμηρίων διαβίωσης. 
Άλλοι συνταξιούχοι καλούνται να πληρώσουν άδικα ειδική εισφορά αλλη-

λεγγύης κι άλλοι υποχρεώνονται να καταβάλουν ειδική εισφορά αλληλεγγύης
μεγαλύτερη από αυτήν που θα έπρεπε κανονικά να πληρώσουν.

Τι ισχύει
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (περίπτωση ζ του άρθρου 33 του

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος), τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης μει-
ώνονται κατά 30% για τους συνταξιούχους οι οποίοι έχουν υπερβεί το 65ο
έτος της ηλικίας τους.

Ωστόσο, οι υπηρεσίες της ΓΓΔΕ κατά την εκκαθάριση των φορολογικών δη-
λώσεων που υπέβαλαν φέτος οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών δεν εφάρμο-
σαν σωστά τη διάταξη αυτή. Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στα εκκαθαριστικά
σημειώματα εκατοντάδων χιλιάδων συνταξιούχων άνω των 65 ετών, οι υπη-
ρεσίες της ΓΓΔΕ μείωσαν κατά 30% το συνολικό ύψος του τεκμαρτού εισο-
δήματος το οποίο προέκυψε βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης μόνο κατά τον
υπολογισμό του φόρου εισοδήματος. Απέφυγαν να κάνουν το ίδιο και κατά
τον υπολογισμό της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Επειδή, λοιπόν, το τεκμαρτό εισόδημα ελήφθη υπόψη για την επιβολή της
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης χωρίς να μειωθεί κατά 30% όπως προβλέπει
ο νόμος, εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι άνω των 65 ετών με δηλωθέν ει-
σόδημα χαμηλότερο του τεκμαρτού είτε χρεώθηκαν άδικα με ειδική εισφορά
αλληλεγγύης είτε εκλήθησαν να πληρώσουν εισφορά περισσότερη από
αυτήν που θα έπρεπε να καταβάλουν κανονικά.

Συνέχεια στην σελ. 2

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ… ΤΟ ΜΑΧΑΙΡΙ 
ΣΤΟ ΚΟΚΚΑΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Οι συνταξιούχοι βρίσκονται για μια εισέτι φορά στο μάτι του πολιτικού, οικο-
νομικού και κοινωνικού κυκλώνα. Οι έκτακτες συνθήκες μέσα στις οποίες δια-
βιεί η ελληνική κοινωνία τους καλεί να συμβάλλουν στην μεγάλη εθνική
προσπάθεια… και να βγάλουν τα κάστανα από τα αναμμένα κάρβουνα…

Και τούτο, καθώς η ελληνική οικονομία ασφυκτιά και οι εταίροι μας και δα-
νειστές σφίγγουν ολοένα και περισσότερο τη θηλιά γύρω από το λαιμό της τα-
λαιπωρημένης Ελλάδας, απαιτώντας νέα «αφαίμαξη» των ήδη…, πλειστάκις
και πολλάκις μειωμένων σε βαθμό σφαγιασμού συντάξεών μας…

Επιπλέον, δε, στις όποιες άδικες και υπερβολικές μειώσεις.., πρέπει να λη-
φθεί υπόψη και η σκληρή φορολόγηση όπου μισθωτοί και συνταξιούχοι κατα-
βάλλουν πάνω από το 30-40% των εισοδημάτων τους…

Μήπως έφθασε επιτέλους η ώρα, όλοι οι Θεσμοί τους κράτους, - Κυβέρνηση,
Δικαιοσύνη, Ελεγκτικοί Μηχανισμοί - ,  να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων
και επιτέλους  να εφαρμόσουν τους νόμους και το Σύνταγμα του κράτους;
Ώστε…, Να συμβάλλουν επιτέλους και οι… έχοντες προκειμένου να σταματή-
σει η «αιματοχυσία» της φορολογικής αδικίας που οδηγεί τις ευπαθείς ομάδες
του πληθυσμού στην απόγνωση και την εξαθλίωση;

Κρίνεται, όσο ποτέ άλλοτε, αναγκαία και επιβεβλημένη η καταπολέμηση της
αδιαφάνειας και της διαφθοράς καθώς και η άρση των όποιων ελαφρυντικών
ή και χαριστικών φορολογικών διατάξεων που επί σειρά ετών μπορεί να απο-
λαμβάνουν εις βάρος των απλών πολιτών ή και επιχειρηματιών, συγκεκριμένες
ομάδες, όπως βουλευτές και εφοπλιστές, και ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ…, να εφαρμοστεί
η ΙΣΟΝΟΜΙΑ…, η ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ…  και η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ σε όλα τους…, τα επί-
πεδα….

Μόνο έτσι, η όποια κυβέρνηση προέλθει από τις κάλπες, θα κοιτάξει στα
ΜΑΤΙΑ την ελληνική κοινωνία, χωρίς διακρίσεις ιδεολογικών αποχρώσεων, φι-
λοσοφικών αναζητήσεων ή κομματικών καταβολών και προτιμήσεων και θα
άρει τον ΣΤΑΥΡΟ του ΜΑΡΤΥΡΙΟΥ για την αναδημιουργία της ελληνικής κοι-
νωνίας…, την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και, επιτέλους, την αναπτέ-
ρωση του πολλαπλώς και διεθνώς λαβωμένου ΕΘΝΙΚΟΥ ΓΟΗΤΡΟΥ…

Πέραν των όποιων ιδεολογικών ή κομματικών περιχαρακώσεων…, είμαστε
έλληνες…  και ως ΕΛΛΗΝΕΣ  πρέπει ισόποσα και ανιδιοτελώς να συμβάλ-
λουμε στην ΕΘΝΙΚΗ μας ΑΝΑΤΑΣΗ…

Κι αν οι δικές μας ζωές, κάπου τραυματίστηκαν…
Κι αν τα δικά μας όνειρα…, κι οι δικές μας προσδοκίες κάπου καταπατήθηκαν

ή παραβλέφθηκαν…
Κι αν κάτι…, κάπου…, για κάποιο λόγο… χάσαμε….
Έρχονται τα παιδιά μας….
Ας τους ανοίγουμε το δρόμο της ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ…, της ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ…,

της ΕΥΗΜΕΡΙΑΣ…, μιας καθώς ΠΡΕΠΕΙ ΖΩΗΣ…, τόσο στην Ευρώπη, όσο
και στον κόσμο…

Το Αξίζουν… Και θα είμαστε κι εμείς περήφανοι… 

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ MΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ
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Αντισυνταγματικές και αντίθετες στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) κρίθηκαν από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρα-
τείας, με... οριακή πλειοψηφικά (14 υπέρ έναντι 11 κατά), οι περικοπές των συν-
τάξεων κυρίων και επικουρικών του ιδιωτικού τομέα που έγιναν το 2012.

Αυτό σημαίνει πως πάνω από 1.000.000 συντάξεις θα αυξηθούν σε ποσοστό
έως και 15% κάτι που δημοσιονομικά μεταφράζεται σε κόστος που αγγίζει το 1
δισ. ευρώ.

Αντίθετα συνταγματικές και σύμφωνες με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου είναι οι περικοπές των συντάξεων που έγιναν κατά την διετία
2010-2011.

Τα χρηματικά ποσά που κόπηκαν από τις συντάξεις (μείωση σύνταξη της) κατά
το 2012 θα επιστραφούν μόνο σε μια απόμαχο της εργασίας που προσέφυγε στο
ΣτΕ και σε όσους συνταξιούχους έχουν προσφύγει μέχρι σήμερα στα Διοικητικά
Δικαστήρια της χώρας για τις περικοπές του 2012.

Αντίθετα, δεν δικαιούνται καμία διαφορά συντάξεων για το 2012 όλοι οι υπόλοι-
ποι συνταξιούχοι των πρώην εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα, ΔΕΚΟ, Τράπεζες,
κ.λπ.

Και αυτό γιατί οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι οι αποφάσεις τους για αν-
τισυνταγματικότητα των περικοπών των συντάξεων του 2102 δεν έχουν αναδρο-
μική ισχύει, αλλά ισχύουν από σήμερα, ημέρα δημοσίευσης των αποφάσεων.

Οι αποφάσεις της Ολομέλειας έχουν σχεδόν ελάχιστη δημοσιονομική επίπτωση
καθώς καταλαμβάνει μόνο μια συνταξιούχο του ΙΚΑ ΤΕΑΜ. Έτσι, επιβαρύνεται ο
κρατικός προϋπολογισμός με ελάχιστα ευρώ, παρά της περί του αντιθέτου εξαγ-
γελίας κυβερνητικών στελεχών.

Υπενθυμίζεται ότι οι περικοπές των συντάξεων έγιναν κατ΄ επιταγή μνημονια-
κών νόμων (3845/2010, 3863/2010, 4024/2011, 4038/2012, κ.λπ.) για την αντι-
μετώπιση του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας και του μεσοπρόθεσμου
πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 (νόμος 3985/2011).

Στο ΣτΕ έχουν προσφύγει συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΕΤΑΤ (ήδη ΕΤΕΑ),
κ.λπ.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας με μια σειρά αποφάσεων τους (2287- 2290/2015)
της Ολομέλειας έκριναν ότι οι περικοπές των συντάξεων που έγιναν το 2012 προ-
σκρούουν σε συνταγματικές αρχές όπως είναι της αναλογικότητας και της ισότη-
τας στα δημόσια βάρη και σε άλλες επιταγές άρθρων του Συντάγματος, όπως
είναι τα άρθρα 2, 4, 22, 25, 106, κ.λπ.

Σύμφωνα με την Ολομέλεια του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου το Σύν-
ταγμα επιβάλει στο κράτος όταν λαμβάνονται μέτρα περικοπής των συντάξεων
να προβαίνει «σε ειδική και εμπεριστατωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη με-
λέτη, από την οποία να προκύπτει εφ΄ ενός μεν ότι τα συγκεκριμένα μέτρα (σ.σ.:
περικοπή συντάξεων) είναι πράγματι πρόσφορα αλλά και αναγκαία για την απο-
τελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος της βιωσιμότητας των φορέων κοι-
νωνικής ασφάλισης εν όψει των παραγόντων που το προκάλεσαν, έτσι ώστε η
λήψη των μέτρων αυτών να είναι σύμφωνη με τις συνταγματικές αρχές της ανα-
λογικότητας και της ισότητας στα δημόσια βάρη, αφ΄ ετέρου δε ότι οι επιπτώσεις
από τα μέτρα αυτά στο βιοτικό επίπεδο των πληττομένων προσώπων, συνδυα-
ζόμενες με άλλα τυχόν ληφθέντα μέτρα (φορολογικά κ.ά.), αλλά και με το σύνολο
των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών της δεδομένης συγκυρίας, δεν έχουν αθροι-
στικά αποτέλεσμα τέτοιο που να οδηγεί σε ανεπίτρεπτη, παραβίαση του πυρήνα
του συνταγματικού δικαιώματος σε κοινωνική ασφάλιση».

Με άλλα λόγια η Ολομέλεια έκρινε ότι πριν τις περικοπές που έγιναν το 2012
δεν προηγήθηκε επιστημονική μελέτη για τις επιπτώσεις που θα υπάρχουν στο
βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων από τις περικοπές των συντάξεων, αλλά και
την αναγκαιότητα των περικοπών αυτών.

Ακόμη, οι σύμβουλοι Επικρατείας, επισημαίνουν ότι παρεκκλίσεις ως προς την

αναγκαιότητα της υπάρξεως ή ως προς ο περιεχόμενο της επίμαχης μελέτης θα
μπορούσαν να δικαιολογηθούν μόνο σε ακραίες περιπτώσεις, όπως είναι όταν
συντρέχει άμεση απειλή κατάρρευσης της οικονομίας της χώρας και τα συγκεκρι-
μένα μέτρα λαμβάνονται κατεπειγόντως για την αποτροπή του κινδύνου».

Στις περιπτώσεις της απειλής κατάρρευσης της οικονομίας η Κυβέρνηση
μπορεί με αιτιολογημένη εκτίμηση της σοβαρότητας της κατάστασης, τον άμεσο
χαρακτήρα απειλής και την αναγκαιότητα άμεσης αντιμετώπισης της κατάστα-
σης, να προβεί σε περικοπές των συντάξεων, χωρίς να προηγηθεί η επίμαχη
μελέτη.

Και αυτό υπό την προϋπόθεση ότι τα μέτρα που θα ληφθούν (σ.σ.: περικοπή
συντάξεων), υπογραμμίζει η Ολομέλεια του ΣτΕ, «δεν παρίστανται προδήλως
απρόσφορα ή μη αναγκαία και ότι δεν υφίστανται σοβαρές ενδείξεις ότι υπερβαί-
νουν το όριο θυσίας των θιγομένων από αυτά, πάντως δε, ενόσω εξακολουθεί να
συντρέχει στην ίδια ένσταση ο κατεπείγων λόγος που υπαγόρευσε την επιβολή
τους».

Σε άλλο σημείο των αποφάσεων αναφέρεται ότι η περικοπή των συντάξεων
δεν μπορεί να παραβιάζει αυτό που αποτελεί τον συνταγματικό πυρήνα του
κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος, δηλαδή τη χορήγηση στο συνταξιούχο
παροχών τέτοιων που να του επιτρέπουν να διαβιώνει, με αξιοπρέπεια, εξα-
σφαλίζονται τους όρους όχι μόνο της φυσικής του υποστάσεως (διατροφή, έν-
δυση, στέγαση, βασικά οικιακά αγαθά, θέρμανση, υγιεινή και ιατρική
περίθαλψη όλων των βαθμίδων) αλλά και της συμμετοχής του στην κοινωνική
ζωή με τρόπο που δεν αφίσταται πάντως, ουσιωδώς από τις αντίστοιχες συν-
θήκες του εργασιακού βίου».

Ως προς τις περικοπές των συντάξεων του 2012, η Ολομέλεια σημειώνει ότι οι
μειώσεις έγιναν όταν «είχε πλέον παρέλθει διετία από τον πρώτο αιφνιδιασμό της
οικονομικής κρίσεως και αφού εν τω μεταξύ είχαν σχεδιαστεί και ληφθεί τα βασικά
μέτρα για την αντιμετώπισή της».

Επομένως, η για πολλοστή φορά η περικοπή συντάξεων που έγινε το 2012, η
Κυβέρνηση δεν συνέταξε την σχετική έρευνα και εμπεριστατωμένη μελέτη που
όφειλε, προκειμένου να αναδείξει «τεκμηριωμένα ότι η λήψη των συγκεκριμένων
μέτρων ήταν συμβατή με τις σχετικές συνταγματικές δεσμεύσεις, που απορρέουν
από το θεσμό της κοινωνικής ασφαλίσεως, τις αρχές της ισότητας και της αναλο-
γικότητας την προστασία της αξίας του ανθρώπου».

Κατ΄ αρχάς όφειλε το 2012 η Κυβέρνηση να προβεί σε συνολική εκτίμηση των
παραγόντων που προκάλεσαν το πρόβλημα ως προς τη βιωσιμότητα των ασφα-
λιστικών οργανισμών, την αύξηση της ανεργίας, κ.λπ., πολύ περισσότερο μάλιστα
όταν τα μέχρι τότε μέτρα «δεν είχαν αποδώσει τα αναμενόμενα και ότι η οικονο-
μική ύφεση είχε ενταθεί με ρυθμούς που είχαν ανατρέψει τις αρχικές προβλέ-
ψεις».

Ούτε όμως η Κυβέρνηση πρίν προβεί σε μειώσεις των συντάξεων του 2012
εξέτασε εναλλακτικές επιλογές.

Πέρα από όλα αυτά, η Κυβέρνηση όφειλε να εξετάσει με τρόπο επιστημονικό
αν οι επιπτώσεις των περικοπών των συντάξεων στο βιοτικό επίπεδο των από-
μαχων της εργασίας μαζί με τις αλλεπάλληλες φορολογικές επιβαρύνσεις, το κό-
στος αγαθών και υπηρεσιών, τις περικοπές παροχών υγείας, ανεργία, κ.λπ.
«οδηγούν σε ανεπίτρεπτη μείωση του επιπέδου ζωής των συνταξιούχων κάτω
του ορίου που συνιστά, τον πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού τους δικαιώμα-
τος».

Από κανένα στοιχείο, υπογραμμίζουν οι σύμβουλοι, δεν προκύπτει ότι η Κυ-
βέρνηση είχε προβεί σε παρόμοια επιστημονική μελέτη το έτος 2012.

Κατόπιν αυτών, κρίθηκε ότι οι σχετικές διατάξεις των νόμων 4051 και 4093/2012
που περικόπτουν τις συντάξεις είναι αντισυνταγματικές και ως εκ τούτου ανίσχυ-
ρες και μη εφαρμοστέες, ενώ παράλληλα παραβιάζεται και η ΕΣΔΑ...

Αντισυνταγματικές οι περικοπές των συντάξεων... 

“Παιγνίδια”

με την εισφορά αλληλεγγύης σε συνταξιούχους...
Συνέχεια σπό σελ. 1

Ειδικότερα:
α) Όσοι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών είχαν δηλωθέν εισόδημα χαμηλότερο

του τεκμαρτού και το τεκμαρτό τους εισόδημα χωρίς τη μείωση του 30% ήταν
υψηλότερο των 12.000 ευρώ αλλά με τη μείωση κατά 30% έπεφτε κάτω των
12.000 ευρώ, πλήρωσαν άδικα εισφορά αλληλεγγύης, καθώς κανονικά θα
έπρεπε να είχαν απαλλαγεί από αυτήν! Για παράδειγμα, ένας συνταξιούχος άνω
των 65 ετών που δήλωσε συνολικό εισόδημα 10.000 ευρώ και το τεκμαρτό ει-
σόδημά του ήταν 15.000 ευρώ δεν θα έπρεπε κανονικά να πληρώσει ειδική ει-
σφορά αλληλεγγύης, καθώς το ποσό των 15.000 ευρώ θα έπρεπε, κανονικά, να
είχε ληφθεί υπόψη μειωμένο κατά 30% και να είχε περιοριστεί στα 10.500 ευρώ
(15.000 ευρώ – 30% = 10.500 ευρώ). Θα έπρεπε δηλαδή να είχε μειωθεί κάτω
από τις 12.000 ευρώ που είναι το αφορολόγητο όριο της ειδικής εισφοράς αλ-
ληλεγγύης. Με το μη συνυπολογισμό της έκπτωσης του 30% στα τεκμήρια δια-
βίωσης κατά την εκκαθάριση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, το τεκμαρτό

εισόδημα που ελήφθη υπόψη παρέμεινε στις 15.000 ευρώ, δηλαδή πολύ πιο
πάνω από το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ. Έτσι, ο συγκεκριμένος συν-
ταξιούχος φορολογήθηκε, τελικά, με εισφορά αλληλεγγύης 1% επί του ποσού
των 15.000 ευρώ και εκλήθη να πληρώσει άδικα 150 ευρώ.

β) Όσοι είχαν δηλωθέν εισόδημα χαμηλότερο του τεκμαρτού και το τεκμαρτό
τους εισόδημα ακόμη και μετά τη μείωσή του κατά 30% παρέμενε υψηλότερο
των 12.000 ευρώ πλήρωσαν άδικα εισφορά αλληλεγγύης επί τεκμαρτού εισο-
δήματος μειωμένου κατά 30% δηλαδή επί ποσού 15.400 ευρώ κι όχι 22.000
ευρώ με συντελεστή 2% και ο συνταξιούχος εκλήθη να πληρώσει εισφορά αλ-
ληλεγγύης 660 ευρώ (2% Χ 22.000 ευρώ =660 ευρώ). Αν η εισφορά υπολογιζό-
ταν επί μειωμένου κατά 30% τεκμαρτού εισοδήματος, δηλαδή επί ποσού 15.400
ευρώ, ο συνταξιούχος θα χρεωνόταν με εισφορά αλληλεγγύης υπολογισμένη με
συντελεστή 1% και θα καλείτο να πληρώσει μόνο 154 ευρώ. Με το "κόλπο" του
μη συνυπολογισμού της έκπτωσης του 30% επί τεκμαρτού εισοδήματος, ο συν-
ταξιούχος αυτός εκλήθη να πληρώσει άδικα επιπλέον ποσό εισφοράς 506 ευρώ. 



Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 31 του άρθρου 1 του Ν.4334/2015
(Φ.Ε.Κ.80/τ.Α/16-7-2015) «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύ-
ναψη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ)», γνωρίζοντας σας
τα ακόλουθα:

Ως γνωστόν, με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 6 του Α.Ν. 1846/51,
όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 2 του Ν.Δ. 4104/60 προ
βλέπεται η ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.-Ε Τ.Α.Μ. για τον κλάδο παροχών ασθενείας των
συνταξιούχοι του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ..

Στην παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου, η εισφορά των συνταξιούχων του Ι.Κ.Α.-
Ε.Τ.Α.Μ. για την κατά τα ανωτέρω ασφάλιση τους ορίζεται σε 4% επί της συνολικής
συντάξεως.

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, από 1/7/2015, το ποσοστό εισφοράς για υγει-
ονομική περίθαλψη που παρακρατείται από τις κύριες συντάξεις όλων των Ασφα-
λιστικών Οργανισμών, του Δημοσίου και του Ν.Α.Τ., διαμορφώνεται σε 6%.

Με την υπ. αριθμ. Φ80000/οικ.32852/1092/30-7-2015 εγκύκλιο του “Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την οποία μας
γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις του Ν.4334/2015, ορίζεται ότι τα ποσά της εισφοράς
που προκύπτουν, ως διαφορά, για τις ήδη χορηγούμενες συντάξεις των μηνών
Ιουλίου και Αυγούστου 2015, παρακρατούνται από την σύνταξη μηνός Σεπτεμ-

βρίου 2015. ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6-8-2015 τα αναδρομικά θα κρατηθούν σε
τρείς μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από Οκτώβριο του 2015. 

Επιπλέον, γνωστοποιείται ότι το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του αρχι-
κού μεικτού μηνιαίου ποσού της κύριας σύνταξης, σύμφωνα με την αριθμ.
ΜΠΔΣ/10362/1961/23-4-2013 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας Κοινοτικής, Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης, η οποία συνεχίζει να ισχύει.

- Συνεπώς, η αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης Πληροφορικής Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. -
Ε.Τ.Α.Μ. θα ενεργήσει αρμοδίως ώστε να γίνεται κράτηση 6% αρχής γενομένης
της συντάξεως μηνός Σεπτεμβρίου 2015, από την οποία θα παρακρατηθούν και
τα ποσά που προκύπτουν, ως διαφορά, για τις ήδη χορηγούμενες, από 1/7/2015,
συντάξεις.

Τέλος, είναι γνωστό ότι οι εισφορές κλάδου ασθένειας αποδίδονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
ως τον αρμόδιο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας, μέσω της γνωστής διαδικασίας
χρέωσης του αλληλόχρεου λογαριασμού Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ε.Ο.Π.Υ.Υ

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΓΔΟΝΤΑΚΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
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Όλες οι μειώσεις στις συντάξεις του Σεπτεμβρίου... Ποιοί θίγονται...
Μειωμένες κατά 6% από τον Σεπτέμβριο θα δουν τις συντάξεις τους οι συντα-

ξιούχοι ΙΚΑ, ΟΓΑ και ΟΑΕΕ, καθώς ξεκινά πλέον να μπαίνει σε εφαρμογή η...
επιβολή της αυξημένης εισφοράς υπέρ του ΕΟΠΥΥ από 4% που ίσχυε μέχρι σή-
μερα στο 6%. 

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα πάνω από 2,5 εκατ. συνταξιούχοι να λάβουν μει-
ωμένες συντάξεις τόσο τον Οκτώβριο, όσο και τον Νοέμβριο, καθώς θα «πλη-
ρώνουν» με αυτόν τον τρόπο αναδρομικά μειώσεις που έπρεπε να ισχύσουν,
σύμφωνα με τα προαπαιτούμενα, από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Να σημειωθεί, ότι η εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ, το ποσό της μείωσης δηλαδή
στην κύρια σύνταξη, θα υπολογίζεται επί του αρχικού ποσού της σύνταξης που
λάμβαναν οι δικαιούχοι πριν τις περικοπές που επιβλήθηκαν από το πρώτο
μνημόνιο. 

Από αυτά, το ποσό που θα προκύπτει, θα αφαιρείται από την σύνταξη που
παίρνουν στην παρούσα φάση. 

Μείωση θα υπάρχει και στις επικουρικές συντάξεις, όπου το 6% θα επιβάλλεται

στα καταβαλλόμενα ποσά, σε αυτά δηλαδή που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι μετα
από όλες τις μειώσεις. 

Παράδειγμα:
Συνταξιούχος με αρχική σύνταξη 1.000 ευρώ είχε εισφορά υπέρ ΕΟΠΥΥ μέχρι

πρότινος 4%, οπότε έπαιρνε τελικό ποσό 960 ευρώ. Με την αύξηση της εισφοράς
κατά 2%, η σύνταξη μειώνεται κατά 20 ακόμα ευρώ, με συνέπεια να πηγαίνει
στα 940 ευρώ.

Για τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο, η σύνταξη μειώνεται κάθε
φορά εκτός από αυτά τα 20 ευρώ, άλλα 40 ευρώ, τα οποία «έρχονται ως προίκα»
από τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο, οι οποίοι πρέπει να πληρωθούν αναδρομικά.

Άρα από τα 940 ευρώ, αφαιρούνται άλλα 40 δια 3, δηλαδή στα 14 ευρώ, δη-
λαδή το συνολικό ποσό που προκύπτει είναι 926 ευρώ. 

Για τρεις μήνες δηλαδή η μείωση θα είναι 34 ευρώ, ενώ στην αρχική μείωση,
η σύνταξη θα επανέλθει τον Δεκέμβριο, οπότε, το τελικό ποσό θα είναι και πάλι
940 ευρώ, έχοντας μόνο την μείωση που είχε επιβληθεί από τον Σεπτέμβριο...

SOS από τον ΕΟΠΠΥ
Kι όμως ο ΕΟΠΠΥ είναι έτοιμος να κατεβάσει ρολά.
Το Δ.Σ. του μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα, για πρώτη

φορά και επίσημα ανακοινώνει την αδυναμία του οργανι-
σμού να ανταποκριθεί στις οικονομικές του υποχρεώσεις.
Παράλληλα, ζητά από τα εμπλεκόμενα υπουργεία να διευ-
θετήσουν τις εκκρεμότητες που διατηρούν απέναντί του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επίσημα παραθέτει η διοί-
κηση του ΕΟΠΠΥ δεν έχουν αποδοθεί οι εισφορές υγείας
των ασφαλιστικών ταμείων για το τρέχον έτος, ύψους
800.000.000 ευρώ που έρχεται να προστεθεί στην δυσθεώ-
ρητη πλέον οφειλή 1,5 δις. Ευρώ για την τριετία 2012-2015.

Είναι σαφές, λοιπόν ότι η προκαλούμενη υστέρηση στα
έσοδα του ΕΟΠΠΥ θα οδηγήσει τον οργανισμό σε αδυναμία
πληρωμών και θα επιφέρει σημαντικά προβλήματα στην εύ-
ρυθμη λειτουργία των παρόχων υγείας.

Τούτων όλων δοθέντων, εύλογα συνάγεται το συμπέρα-
σμα ότι η πληρωμή των συντάξεων από πόρους που ανή-
κουν στον ΕΟΠΠΥ…, δεν μπορεί και δεν πρέπει να
συνεχιστεί διότι θα οδηγήσει στην πλήρη κατάρρευση του
μεγαλύτερου ασφαλιστικού φορέα της χώρας…

Εάν στα προαναφερθέντα προστεθεί και η δεινή κατά-
σταση των δημοσίων νοσοκομείων της χώρας, όπως με με-
λανά χρώματα καταγράφεται σε πρόσφατη αγωνιώδη
ανακοίνωση των γιατρών που εργάζονται στα δημόσια νο-
σοκομεία…, συνάγεται επίσης το συμπέρασμα ότι κινδυ-
νεύει με κατάρρευση ολόκληρο το εθνικό σύστημα υγείας. 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Η ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 35 ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΕΣΜΟΘΕΤΕΙΤΑΙ Η ΑΥΞΗΣΗ

Γνωστοποίηση των παραπάνω στον ΕΟΠΠΥ 
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 80, τεύχος Α'/16.7.2015 δημοσιεύτηκε ο νόμος 4334/2015 «Επεί-

γουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Στήριξης (Ε.Μ.Σ.)».

Με την παράγραφο 31 του άρθρου 1 του ν.4334/2015 (ΦΕΚ 80, Α') αυξάνεται το ποσοστό της
ασφαλιστικής εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από τις κύριες συντάξεις
και θεσπίζεται ασφαλιστική εισφορά για υγειονομική περίθαλψη, η οποία παρακρατείται από τις
καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις.

Ειδικότερα:
ί. Με την παράγραφο 31 του άρθρου 1 του ν.4334/2015, από 01.07.2015, αυξάνεται το ποσοστό

εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη που παρακρατείται από τις κύριες συντάξεις όλων το)ν
Ασφαλιστικών Οργανισμών, του Δημοσίου και του Ν.Α.Τ, από 4% σε 6%. Η μοναδική, δηλαδή,
τροποποίηση σε σχέση με τα ισχύοντα πριν την ψήφιση της κοινοποιούμενης διάταξης συνίσταται
στην αύξηση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες της ανωτέρω παρακράτησης για παροχές ασθένειας
σε είδος από τον ΕΟΠ ΥΥ.

Το ανωτέρω ποσοστό, υπολογίζεται επί του αρχικού μεικτού μηνιαίου ποσού της κύριας σύντα-
ξης, σύμφωνα με την αριθμ. ΜΠΔΣ/10362/1961/23.04.2013 εγκύκλιο της Γενικής Διεύθυνσης Οι-
κονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, η οποία συνεχίζει να ισχύει.

ίί. Επιπλέον, από την ίδια ως άνω ημερομηνία, θεσπίζεται εισφορά υγειονομικής περίθαλψης
σε ποσοστό 6%, η οποία παρακρατείται εφεξής από τις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις.

Το ανωτέρω ποσοστό υπολογίζεται επί του καταβαλλόμενου μηνιαίου ποσού της επικουρικής
σύνταξης, σύμφωνα με τη ρητή ως άνω διάταξη.

ίίί. Τα επιπλέον ποσά που θα προκύψουν από τον υπολογισμό της ανωτέρω εισφοράς επί των
συντάξεων των μηνών Ιουλίου και Αυγούστου 2015, παρακρατούνται από τις κύριες και επικου-
ρικές συντάξεις. Το ίδιο με την κύρια σύνταξη. Τα αναδρομικά σε τρείς δόσεις από Οκτώβριο του
2015 αποδίδονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ, σύμφωνα με την αριθμ. Φ. 80000/οικ. 22443/4522/8.10 2012
(Β'2810) Κ.Υ.Α..

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των αρμοδίων υπηρεσιών σας
για την εφαρμογή των κοινοποιούμενων διατάξεων

Οι υπηρεσίες του Υπουργείου είναι στη διάθεσή για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Μιχαήλ Π. Μιχαλάκης 
Δικηγόρος
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Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2015σελ. 4 «ΦΩΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΕ»

Ο Πρωθυπουργός κ. Τσίπρας την  20-08-2015 και ώραν 20ην από τηλεοράσεως  και υπό το
βάρος των πάσης φύσεως ανομημάτων του, υπέβαλε, με άκραν αλαζονεία και διχαστική διάθεση,
στον Πρόεδρο της δημοκρατίας την παραίτησή του και ζητάει την διεξαγωγή πρόωρων εκλογών,
για να λύσει κυρίως τα εσωκομματικά του, την 20ην Σεπτεμβρίου 2015 και για μία ακόμη φορά
αρνείται την συναίνεση, κηρύσσει  τον νέο διχασμό της κοινωνίας, λαϊκίζει και δημαγωγεί ασύ-
στολα και προσπαθεί να εξαπατήσει  για τρίτη φορά, μέσα σε επτά μήνες το λαό.

Μπαίνοντας λοιπόν ξανά και για Τρίτη φορά μέσα σε οκτώ μήνες σε προεκλογικό κλίμα και πριν
από την κορύφωση των κομματικών συγκρούσεων, είναι νομίζω η ώρα να σκεφτούμε κάποια
πράγματα για τη χώρα μας. Η κρίση την οποία βιώνουμε τα τελευταία χρόνια και η κορύφωσή
της τους τελευταίους μήνες, όταν ένα ολόκληρο έθνος έφθασε να είναι καθηλωμένο μπροστά σε
τηλεοράσεις, υπολογιστές, κινητά και ραδιόφωνα και να παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις
στις Βρυξέλλες, δεν είναι μόνο μια μεγάλη εθνική περιπέτεια, αλλά και μια συνεχής μάχη ανάμεσα,
αφενός στο κομμάτι του εαυτού μας, που έχει μάθει ότι πάντα και για πάντα φταίνε «οι άλλοι», και
αφετέρου στο άλλο κομμάτι μας, που ωριμάζει βίαια, συνειδητοποιώντας πως πραγματικά λει-
τουργεί ο σύγχρονος κόσμος και ποια είναι τα πραγματικά προβλήματα της πατρίδας μας.

Τις μέρες που το αποκλειστικό θέμα συζήτησης σε κάθε γωνία της χώρας ήταν  πρώτα το δη-
μοψήφισμα και στη συνέχεια, το αν θα παραμείνουμε στο ευρώ ή όχι, στο γραφείο του Συλλόγου
μας συνομίλησα με πολλούς συναδέλφους και συμπολίτες μας, οι οποίοι απεύχονταν το μοιραίο
και ευελπιστούσαν ότι μια πορεία 36 ετών στην Ευρώπη δεν θα διακοπεί απότομα. Στα 80 μου
χρόνια, εκτός από την Γερμανική, βουλγαρική και την κατοχή του ΕΛΑΣ, επ’ ολίγον, καθώς και τις
περιόδους 1944-1949 και τα Ιουλιανά 1965, δεν έχω ζήσει πιο δραματικές και στενόχωρες στιγμές.  

Μέσα σ’ αυτήν την ανησυχία, όλοι προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε πως φτάσαμε ως
εδώ. Σε μια χώρα, στην οποία όλοι κατηγορούμε τους άλλους για τα δικά μας αδιέξοδα, ήρθε
ή ώρα να συνειδητοποιήσουμε ότι οι ευθύνες είναι μάλλον περισσότερο δικές μας παρά των
Ευρωπαίων. Κατηγορούμε τους «άλλους», έχουμε θυμώσει μαζί τους, όχι βέβαια άδικα σε
πολλές περιπτώσεις, και ορισμένοι πιστεύουν ακόμα και ότι έχει εξυφανθεί από αυτούς μια
συνωμοσία εναντίον μας. Όμως, η πραγματικότητα είναι ότι κανείς «άλλος» δεν μας φταίει που
επί δεκαετίες ζήσαμε πάνω από τις δυνατότητές μας, σε ένα μεθύσι καταναλωτισμού. Έχουμε
αποσυνδέσει τον πλούτο από την παραγωγή. Για άλλη μια φορά υπερτιμήσαμε τις υλικές και
ψυχικές δυνατότητές μας.

Όταν το 2009 ήρθε η αλήθεια και χτύπησε την πόρτα μας, όλοι οι Έλληνες της γυρίσαμε την
πλάτη και είπαμε «λεφτά υπάρχουν»… Όταν πάλι, πριν από λίγους μήνες, κληθήκαμε να επιλέ-
ξουμε πια  Ελλάδα θέλουμε, αποφασίσαμε να πάμε με αυτούς που θα έσκιζαν τα μνημόνια. Ο αν-
τιμνημονιακός λόγος αποδείχτηκε άλλωστε ο πιο εύκολος δρόμος για την αλματώδη πολιτική
αναρρίχηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα και πριν από λίγες εβδομάδες, ψηφίσαμε πανηγυρικά ΟΧΙ χωρίς
να καταλάβουμε καλά-καλά τι ψηφίζουμε. Ο λαϊκισμός κέρδισε τον ορθολογισμό, όπως άλλωστε
έχει ξαναγίνει πολλές φορές στη σύγχρονη ιστορία μας. Και σήμερα, ο Πρωθυπουργός παραιτείται
και ζητάει να πάει η χώρα σε εκλογές, βάζοντας για άλλη μια φορά τις κομματικές επιδιώξεις και
το συμφέρον του κόμματός του πάνω από το εθνικό συμφέρον. Οι «άλλοι» μας φταίνε για όλα
αυτά;

Τελικά, βέβαια, σε όλη αυτή την εθνική περιπέτεια, όσοι τρέφονται από το διχασμό προσπάθησαν
να μεταφέρουν και στο εσωτερικό της χώρας ένα νέο διαχωρισμό ανάμεσα σε «εμάς» και τους
«άλλους». Από τη μια μεριά υποτίθεται πως ήταν αυτοί που έκαναν ό,τι τους έλεγαν οι απ’ «έξω»
που ξεπουλούσαν τη χώρα και έθεταν σε δοκιμασίες τον ελληνικό λαό. Κι’ από την άλλη , υποτί-
θεται πως ήταν αυτοί που δεν θα έσκυβαν ποτέ κεφάλι και είχαν για όλους εύκολες λύσεις…
Αυτό, όμως, που έχει αποδειχθεί πανηγυρικά σήμερα, είναι ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο ίσχυε.
Και ακόμη πιο χειρότερα, στην πραγματικότητα υπήρχε παντελής έλλειψη εναλλακτικής πρότασης
για την έξοδο από την κρίση.

Τα ως ανωτέρω εκτεθέντα δεν σημαίνουν βέβαια, ότι και οι εταίροι μας δεν έχουν κάνει πολύ
σοβαρά λάθη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδρομής, κάθε τόσο εμμένουν σε υπερβολικές και ακραίες
θέσεις, οδηγώντας πους έλληνες στην αγκαλιά των κάθε λογής λαϊκιστών και δημαγωγών, οι
οποίοι προκρίνουν την καταστροφή της χώρας. Υιοθετούν σε πολύ μεγάλο βαθμό την τιμωριτική
λογική  και επιμένουν σε λογικές και συνταγές, όχι ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, αλλά
«νουθεσίας» της  ή χρήση της ως παράδειγμα προς αποφυγήν προς τρίτες χώρες.

Αν κάνουμε λοιπόν ένα βήμα πίσω και εξετάσουμε την πορεία της νομισματικής πολιτικής, θα
διαπιστώσουμε αβίαστα ότι από το 2002 το ευρώ ευνόησε περισσότερο το Βορρά της Ευρώπης
παρά το Νότο. Όπως προκύπτει από μελέτες που έχουν δημοσιευθεί, το «φθηνό» ευρώ αντικατέ-
στησε το «ακριβό» μάρκο και ο Νότος, με πρόσβαση σε χαμηλά επιτόκια, αγόραζε με αυτό ακριβά
γερμανικά προϊόντα. Έτσι οι ανισότητες διευρύνθηκαν, διακινδυνεύοντας  και τα πλεονεκτήματα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Ο Βορράς συνεχώς γινόταν ισχυρότερος και πλουσιότερος, ενώ ο Νότος
«μεθούσε» σε μια επίπλαστη ευμάρεια με δανεικά και έχανε συνεχώς την ανταγωνιστικότητα και
τα συγκριτικά πλεονεκτήματά του. Οι έλληνες με την αγοραστική τους δύναμη , έπαιρναν διακοπο-
δάνεια ή αγόραζαν πολυτελή αυτοκίνητα και εξοχικά. Εύκολα αποκτήσαμε ένα πρόσκαιρο επίπεδο
ζωής, που δεν ανταποκρινόταν στο εθνικό παραγόμενο προϊόν.

Μέσα σε αυτή την αρρωστημένη πραγματικότητα, στα πέντε χρόνια του μνημονίου που ακο-
λούθησαν, η Ελλάδα έμοιαζε σαν ένα άτακτο (άσωτο) παιδί μιας πολυμελούς οικογένειας, που
έπρεπε να τιμωρηθεί. Από τη μια μεριά οι εταίροι ήθελαν να μας δώσουν ένα καλό μάθημα και
από την άλλη η ψευτοπερηφάνεια μας και ο εγωισμός μας δεν μας άφηναν να δούμε τα πράγματα
καθαρά και να σχεδιάσουμε εμείς ένα ελληνικό πρόγραμμα εξόδου από την κρίση, με σωστή δο-
σολογία περικοπών δαπανών και δομικών μεταρρυθμίσεων του κράτους, όπως με επιτυχία έκα-
ναν άλλες χώρες του μνημονίου.

Ας μη γελιόμαστε. Το γεγονός ότι είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη, που παραμένει υπό την
ομηρία των μνημονίων είναι περισσότερο δείγμα της δικής μας υστέρησης, να δημιουργήσουμε
ένα παραγωγικό και κοινωνικό μοντέλο κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα, παρά ανεπάρκεια των εταί-
ρων μας.

Τελικά, αφού απευθυνθήκαμε στους ανυπόμονους της «πρώτης φοράς αριστεράς» διαπιστώ-
σαμε στην πράξη ότι άλλο είναι να ηγείσαι μιας διαδήλωσης και άλλα μιας ευρωπαϊκής χώρας
και μάλιστα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, που πρέπει να διαπραγματευτεί με χώρες πιο ισχυ-
ρές και πιο πλούσιες και με ηγέτες πιο έμπειρους και αποφασισμένους. Αυτό το μάθημα διδά-
σκεται ο κ. Τσίπρας, που είναι ανεπίδεκτος μαθήσεως και μαζί του δυστυχώς και εμείς.

Φτάσαμε ταπεινωμένοι, με την πλάτη στον τοίχο, να μας έχουν επιβάλλει είναι πιο οδυνηρότερο
οικονομικό πρόγραμμα λιτότητας και από τα δύο προηγούμενα, να μας κουνούν το δάκτυλο και
να προσβάλλουν την εθνική μας υπερηφάνεια ακόμα και χώρες πιο φτωχές, με μικρότερο «ειδικό
βάρος» ίσως, οι οποίες οφείλουν και στην Ελλάδα την είσοδό τους στα ευρωπαϊκά σαλόνια.

Θυμάμαι τις ρήσεις σπουδαίων ευρωπαίων ηγετών αλλά και άλλων πηγών σκέψης,  που έλεγαν
πως, η Ευρώπη προχωράει μπροστά μέσω κρίσεων και λόγω κρίσεων. Ότι η Ευρώπη είναι μια

κοινότητα δημιουργικών συμβιβασμών μέσω μιας συνεχούς και κοπιαστικής διαδικασίας δια-
πραγμάτευσης, διαλόγου και πειθούς.

Τώρα λοιπόν είμαστε στο σημείου που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε την αντικειμενική πραγ-
ματικότητα και να προσγειωθούμε ομαλώς.

Αυτή είναι η Ευρώπη των 28 σήμερα. Ίσως ο ασθενής κρίκος της παγκόσμιας οικονομίας, με
μια νομισματική ένωση, η οποία υπολείπεται σε  ανταγωνιστικότητα από τις ΗΠΑ και τις αναδυό-
μενες αγοράς της Ασίας και εμείς είμαστε ο πιο αδύναμος εταίρος της.  Αυτές βέβαια είναι οι συ-
νέπειες από τη διεύρυνση που έχει επιλεγεί, αντί της εμβάθυνσης, τη δεκαετία του 1990.

Με αυτή λοιπόν την Ευρώπη, η οποία έχει μέσα της και ισχυρές τάσεις, όπως αυτή που εκφράζει
ο Σόιμπλε, πρέπει να διαπραγματευτούμε, αν θέλουμε τα παιδιά και τα εγγόνια μας να μεγαλώσουν
σε μια Ευρωπαϊκή και  δημοκρατική χώρα. Η Ευρώπη του Αντενάουερ ή του Κολ ή του Σμιτ, έχει
δυστυχώς αλλάξει προ πολλού. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να παλέψουμε για να πε-
τύχουμε τα περισσότερα για τη χώρα μας μέσε σε αυτή στη σύγχρονη πραγματικότητα.

Τώρα, λοιπόν είναι η ώρα, να πάψουμε ως έλληνες να επιρρίπτουμε τις ευθύνες των σφαλμά-
των μας στους «άλλους», στους ξένους. Αυτή η θυματοποίηση και η συνωμοσιολογία, σε συν-
δυασμό με τον έντονο συναισθηματισμό μας , μας εμποδίζει να δούμε καθαρά τα πράγματα ιδίως
στην μνημονιακή εποχή, η πεποίθηση πως είμαστε μονίμως ο αδικημένοι της ιστορίας, πως εί-
μαστε τα  θύματα και οι ξένοι οι θύτες, έχει λάβει εθνικά επικίνδυνες διαστάσεις. Η αντίληψη πως
είμαστε ένας λαός περιούσιος αλλά στοχοποιημένος, πρέπει να ξεριζωθεί από τη συνείδηση του
Έλληνα, αν ο στόχος μας είναι κάποτε να αρχίσουμε να συγκλίνουμε με την ευρωπαϊκή πραγμα-
τικότητα. Ταυτόχρονα, βέβαια, πρέπει να πάψουμε να διχαζόμαστε μεταξύ μας.

Αντιθέτως, η ταπείνωση και οι δοκιμασίες που έχουμε περάσει πρέπει να μας κάνουν να ση-
κώσουμε το κεφάλι, να δουλέψουμε σκληρά και να αποδείξουμε, σε όλους αυτούς που μας λοι-
δορούν, όπως έκαναν διαχρονικά οι Έλληνες, με την αναγέννηση από την τέφρα τους, ότι η Ελλάδα
μπορεί.  Μπορεί να πει ΟΧΙ στη φτωχοποίηση, ΟΧΙ στη Βαλκανιοποίηση, ΟΧΙ στην οπισθοδρόμηση.
Είναι και στο δικό μας χέρι να γλυτώσουμε οριστικά τον εφιάλτη του GREXIT,  αλλά και να απο-
φύγουμε τον κίνδυνο μιας «νεκροζώντανης» οικονομίας μέσα στο Ευρώ. Αρκεί να επιλέξουμε
στις επερχόμενες εκλογές στην κυβέρνηση την πολίτική εκείνη δύναμη η οποία έχει στο DNΕ της
την Ευρωπαϊκή ενοποίηση και εμβάθυνση και Όχι την πολιτική δύναμη «Δούρειο Ίππο».

Είναι ολοφάνερο, σαφές και καταφανές  ότι χρειαζόμαστε μια επαναπροσέγγιση τόσο σε εθνικό
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδό. 

Όμως, πρέπει και οφείλουμε εμείς οι Έλληνες:
- Να αποφασίσουμε ένα πακέτο σαρωτικών μεταρρυθμίσεων και αλλαγών, που θα κάνει την

οικονομία της χώρας μας δυνατή.
- Να κάνουμε επί τέλους ένα μικρό και ευέλικτο κράτος, προστάτη των πραγματικά αδυνάμων

και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και όχι των συντεχνιών, φιλικό στις επενδύσεις και την ανά-
πτυξη.

- Να δεχτούμε και στην Ελλάδα το αξίωμα που ισχύει στον προηγμένο κόσμο, πως η απελευ-
θέρωση της οικονομίας από τα δεσμά του κράτους λειτουργεί υπέρ των πολλών. Και όταν εμείς
πατήσουμε γερά- γερά στα πόδια μας, τότε και μόνον τότε θα έχουμε και τι δυνατότητες να πεί-
σουμε επιτέλους και τους εταίρους μας ότι δεν μπορούν οι Γερμανοί και οι δορυφόροι τους να
μας υπαγορεύουν αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που είναι ανεφάρμοστες. 

- Να απαλλαγούμε από την νοοτροπία ότι το κράτος είναι το ελιξίριο για πάσα νόσο και μαλακία.
- Να αποκτήσουμε φορολογική συνείδηση. 
- Να μειώσουμε την έμμεση φορολογία και να αυξήσουμε την άμεση φορολογία ανάλογά με

την φοροδοτική ικανότητα.
- Να εξορθολογήσουμε τον ΕΜΦΙΑ σε ένα δίκαιο φόρο κατοχής περιουσίας.
- Να εφαρμόσουμε το σύστημα του  λογιστικό προσδιορισμό του εισοδήματος. 
- Να αυξήσουμε την παραγωγή και την παραγωγικότητα.
Όλα αυτά όμως δεν μπορούμε να τα πετύχουμε, όσο βολευόμαστε κατηγορώντας για τα πάντα

τους «άλλους», πόσο μάλλον όταν διχάζουμε το ίδιο το λαό μας. Μπορούμε να το πετύχουμε μόνο
όταν συνειδητοποιήσουμε ότι πρώτα από όλα δικές μας είναι οι ευθύνες, δική μας και η δύναμη
για να φτιάξουμε ξανά τη χώρα μας. ΟΧΙ ή «εμείς» ή οι «άλλοι» αλλά όλοι οι Έλληνες μαζί. Και
πέρα από τις κομματικές αντιπαραθέσεις που λογικά θα ενταθούν τις επόμενες μέρες, αυτό είναι
κάτι το οποίο πρέπει να έχουμε στα μυαλό μας όλοι όσοι ενδιαφερόμαστε για το καλό αυτού του
τόπου.

Εμείς οι συνταξιούχοι είμαστε πολλοί. Ξέρουμε, ποιοι μας δουλεύουν χωρίς ντροπή, το έχουμε
δοκιμάσει κι’ άλλη φορά, αλλά τότε υπήρχαν λεφτά και μας τα δώσανε, εν γνώσει τους πως θα
μας τα πάρουν τώρα.

Ακόμη ξέρουμε και να τιμωρούμε πολιτικά και να στέλνουμε στην κρίση της ιστορία όσους μας
εξαπάτησαν κατ’ εξακολούθηση και δεν πρέπει να ξανά-εμπιστευτούμε  νέους που είναι πιο παλιοί
από τους παλιούς, αλλά εκείνους που είναι προσγειωμένοι  στον ρεαλισμό, έχουν γνώση των αν-
τικειμενικών συνθηκών της οικονομίας και είναι προσγειωμένοι στην παγκοσμιοποιημένη οικο-
νομία και  ομνύουν στην ανάπτυξη της ιδιωτικής οικονομίας, η οποία μπορεί να αυξήσει τις θέσεις
εργασίας, όταν η δημόσια οικονομία είναι  προδήλως και καταφανώς  υπερχρεωμένη και δεν
μπορεί να προσφέρει νέες θέσεις εργασίας και περιμένει έσοδα μόνο από την άμεση και έμμεση
φορολογία, η οποία πλήττει κυρίως τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα.         

Ο  κ. Τσίπρας δεν πιστεύει στο μνημόνιο, που υπέγραψε, όπως το έχει δηλώσει, δεν εγγυάται
ότι μπορεί να το εφαρμόσει, γιατί είναι ασύμβατο με τις κομματικές ιδεοληψίες του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι
κόμμα που εχθρεύεται την ιδιωτική πρωτοβουλία, βαφτίζει ξεπούλημα κάθε ξένη επένδυση, μά-
χεται κάθε προσπάθεια αποκρατικοποίησης, με συνέπεια να μειώνει τις θέσεις εργασίας και να
αυξάνει την ανεργία και αυξάνει τους έμμεσους φόρους, που μειώνουν τα χαμηλά εισοδήματα
και το εισόδημα των συνταξιούχων.

Οφείλουμε λοιπόν στις επερχόμενες εκλογές αφενός  να καταλογίσουμε τις πολιτικές ευθύνες
στην κυβέρνηση συνεργασίας, η οποία μας κορόιδεψε, μας ενέπαιξε, συμπεριφέρθηκε με περισσή
αλαζονεία, δεν αξιοποίησε τις θυσίες που είχαμε υποστεί, πρόδωσε την εμπιστοσύνη που της  επι-
δείξαμε δύο φορές, έθιξε την αξιοπρέπεια και περηφάνια μας και αφετέρου να αναδείξουμε στην
συγκυβέρνηση τα κόμματα που μπορούν  έχουν την εμπειρία, αντιμετωπίζουν με ρεαλισμό την
οικονομική κρίση και έχουν εκείνες τις συμμαχίες στην ευρωπαϊκή ένωση που μπορούν να εγ-
γυηθούν την ανάπτυξη, την πρόοδο και την εμβάθυνση της Ευρωπαικής΄Ενωσης και γνωρίζουν
να αξιοποίησαν τις αιματηρές θυσίες μας αποδοτικά και αποτελεσματικά. 

Να θυμάσαι αγαπητέ συνταξιούχε, αφενός  ότι όταν μαλώνουν τα βουβάλια το πληρώνουν τα
βατράχια, ήτοι ο  θυμωμένος  και χωρίς αυτογνωσία λαός και αφετέρου ότι η παλιά κότα έχει το
ζουμί. Τα συμπεράσματα δικά σου και να ασκήσεις, οπωσδήποτε και με κάθε θυσία, το εκλογικό
σου δικαίωμα κατά συνείδηση με αυτοκαθορισμό και αυτογνωσία και χωρίς ιδεοληψίες, ψευ-
δαισθήσεις, αλλά  και πάντοτε με αισιοδοξία και ελπίδα ότι ότι θ’ έρθει ταχιά η ξαστεριά

Άγγελος Βουκάντσης

ΕΜΕΙΣ (οι Έλληνες) ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ (Ευρωπαίοι εταίροι)      
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ΧΩΡΙΣ ΑΝΟΧΗ
Καμία ανοχή, για να μην έχουμε την παραμικρή ενοχή.
Άς γίνουμε, επί τέλους ρεαλιστές και να θυμηθούμε έστω κι αν δεν τιμωρή-

σουμε, όλους όσους με τις πράξεις τους και τις παραλήψεις τους, κυρίως όμως
με την απρέπειά τους και την αναλγησία τους, μας έφεραν σε αυτή την εξα-
θλίωση. 

Δεν έπρεπε σε εμάς τους Έλληνες... αυτός ο εξευτελισμός.
Δεν άρμοζε σε όλους εμάς, μια τέτοια εξαθλίωση.
Ήταν γραφτό να Κυβερνηθεί αυτός ο Τόπος τόσο άθλια;
Ήταν της μοίρας μας, αυτός ο λαός με τα πολλά και μεγάλα χαρίσματα να έχει

τόσο μικρούς ίσως κι ανίκανους.
Μια Χώρα, τόσο όμορφη, με μια λαμπρή  ιστορία, που ήταν φάρος και υπό-

δειγμα για όλον τον πλανήτη, είναι απαράδεκτο να γίνεται περίγελος  και ανυπό-
ληπτη, από την ανικανότητα και την μικρότητα των πολιτικών της. 

Θα είναι ασυγχώρητο λάθος και βαρύ ολίσθημα αυτής της γενιάς, που τόσο
δοκιμάστηκε και υπέφερε, αλλά και που τόσα πολλά προσέφερε, να χρεωθεί με
το στίγμα ότι συνέπραξε και συνήργησε σε αυτή την κατάσταση. Θα βαρύνει πολ-
λές γενιές Ελλήνων. 

Δεν είναι δυνατόν να χρεωθούμε εμείς τις ευθύνες αυτών που μας ενέπαιξαν
άθλια και φρόντισαν να υποστούμε μια τέτοιας μορφής εξαθλίωση.

Σήμερα έστω και καθυστερημένα, ήρθε η ώρα να λογαριαστούμε με όλους αυ-
τούς, οι οποίοι με την αστείρευτη ανοχή μας, μας οδήγησαν στο να παρακαλάμε
να πεθάνουμε, έστω και χωρίς την πρέπουσα αξιοπρέπεια, προκειμένου να μη
ζήσουμε τα χειρότερα, που δυστυχώς οι ίδιοι άνθρωποι απεργάζονται.

Σήμερα, πρέπει, για την υστεροφημία μας, να θυμηθούμε όλους εκείνους που
οδήγησαν στον καιάδα  του Χρηματιστηρίου, όχι μόνο τις δικές μας προσωπικές
και οικογενειακές οικονομίες, αλλά και εκείνες των Ασφαλιστικών μας Ταμείων.

Πρέπει να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας και να θυμηθούμε όλους όσους, για
το καλό τους, εξαΰλωσαν τα αποθεματικά των Ταμείων μας, με το περίφημα «δο-
μημένα ομόλογα».

Πρέπει να αποδώσουμε τα δέοντα σε όλους όσους συνέβαλλαν στο PSA και
που είχε σαν αποτέλεσμα το 73% των αποθεματικών μας να πάνε στον «αγύρι-
στο».

Σήμερα δεν πρέπει να ξεχάσουμε όλους όσους έλεγαν και υποστήριζαν, για το
καλό τους ότι «λεφτά υπάρχουν».

Πρέπει να μη διαφύγει της προσοχής μας ότι, τα «πιράνχας» του Υπουργείου
Εργασίας νομοθέτησαν, Ναι νομοθέτησαν,  εκείνο το εκτρωματικό ότι η Σύνταξη,
για τον Έλληνα εργαζόμενο, θα είναι από 1-1-2015, 360 €.

Οι «άθλιοι» το μόνο που θα έπρεπε να κάνουν, είναι να αλλάξουν τον τίτλο του
Υπουργείου, από Υπουργείο Εργασίας, σε Υπουργείο Ανεργίας, ή και το σωστό-
τερο σε Εκτροφείο Πιράνχας... 

Σήμερα θα πρέπει να θυμηθούμε και να τιμήσουμε δεόντως αυτούς, που είχαν
τη φαεινή ιδέα να κόψουν τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδομα
αδείας... και καλά το επίδομα αδείας, αλλά τα δώρα, για τα οποία έγιναν κρατή-
σεις γιατί;

Βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και αυτούς, οι οποίοι με τόση ευκολία μας
εξαπάτησαν, -ναι μας εξαπάτησαν και μας πήραν την ψήφο-, λέγοντάς μας ότι
θα επαναχορηγήσουν άμεσα τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα.

Συνάδελφοι και φίλοι, δεν πρέπει και δεν μπορεί να μην θυμηθούμε εκεί-
νους τους λεξιπλάστες, οι οποίοι την πρώτη Δανειακή Σύμβαση την βάφτισαν
«μνημόνιο» και που στόχευαν στην εξυγίανση του Τραπεζικού Συστήματος,
κάτι που οι ίδιοι με τις αποφάσεις τους και τις παρεμβάσεις τους φρόντισαν
να καταρρεύσει.

Δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε όλους όσους, όχι μόνο ψήφισαν και συνέταξαν
τους βάρβαρους Εφαρμοστικούς Νόμους. Νόμους, που μας θέλουν να πάμε
στον άλλο Κόσμο αδιάβαστοι. 

Να μη μας διαφύγει, ότι αφού το πρώτο «μνημόνιο» και τους «εφαρμοστι-
κούς», αφού τα κάναμε γαργάρα, μας σερβίρανε το δεύτερο το επαχθέστερο.
Φαίνεται κατάλαβαν ότι το ζήταγε ο οργανισμός μας, μόνο που για αυτό μπήκαν
στην ημερήσια διάταξη οι περίφημες «Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου».

Θεέ μας, γιατί μας εγκατέλειψες!
Δεν πρέπει να ξεχάσουμε την «κοινωνική πολιτική» των διοικούντων και την

«ευαισθησία» των αρμοδίων, η οποία εκφραζόταν με την αδιαφορία τους, για το
πότε θα πάρει σύνταξη η γυναίκα του συναδέλφου μας, που πέθανε, αφού τους
ήταν αδιάφορο για το πώς θα ζούσε αυτή η γυναίκα 2 και 2,5 χρόνια χωρίς έστω
και μέρος αυτής της λεηλατημένης σύνταξης.

Πως είναι δυνατόν να ξεχάσουνε τις αλλεπάλληλες  μειώσεις των συντάξεών
μας, με το πρόσχημα της «Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

Δεν μπορούμε να μη θυμηθούμε την αγωνία των Κυβερνώντων που πάσχιζαν
να βρουν τα περίφημα «ισοδύναμα», για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των
δανειστών και τα έβρισκαν οι αθεόφοβοι περικόπτοντας τις συντάξεις των εξα-
θλιωμένων συνταξιούχων.

Δεν μπορούμε να μη θυμηθούμε το ενεργό ενδιαφέρον των αρμοδίων και
αναρμοδίων για τη διασφάλιση της υγείας μας, με την υιοθέτηση των «γενοσή-
μων», με την επιβολή εισιτηρίου 5 € για την είσοδο στο Νοσοκομείο λες και
επρόκειτο να πάμε στο Μέγαρο Μουσικής, που και αυτό έγινε από το υστέρημα
του λαού προς τέρψη των ολίγων.

Και βέβαια δεν θα ξεχάσουμε όλους εκείνους που δεν  ασχολήθηκαν, σίγουρα,
με την καταπολέμηση της ανυπαρξίας κρεβατιών, στα Νοσοκομεία και με το πώς
θα καταργήσουν τα ράντζα και τα φακελάκια. Ήταν αρκετό που τα Νοσοκομεία

δεν είχαν ούτε γάζες και τα αναλώσιμα. Τα έφερνε ο νοσηλευόμενος, ή οι συγγε-
νείς του ασθενούς. 

Η Ελλάδα, με όλα αυτά και πολλά άλλα, έμοιαζε και μοιάζει, μια λεηλατημένη
Χώρα. Και λέμε λεηλατημένη γιατί ούτε οι περίφημες «λίστες» ελέγχθηκαν, ούτε
τα πάσης φύσεως «λαμόγια» κλήθηκαν να δώσουν λόγο των πράξεών τους,
ούτε οι «κλέφτες» κλήθηκαν να επιστρέψουν τα κλοπιμαία.

Όλοι εμείς, ζούσαμε και ζούμε το θέατρο του παραλόγου, αφού καλούμασταν
και μάλιστα αδιαμαρτύρητα να ακούμε τους εκμαυλιστές της νοημοσύνης μας,
από τα τηλεπαράθυρα τα «θα» τους και τις διαβεβαιώσεις τους ότι θα είναι οι
μελλοντικοί και μοναδικοί σωτήρες μας.

Κάπως έτσι και με δεδομένη την απογοήτευση μας στο πολιτικό σύστημα, οδη-
γηθήκαμε στις Εκλογές του Ιανουαρίου με τα γνωστά αποτελέσματα.

Κάποιοι θεώρησαν ότι ο Λαός έκανε στροφή Αριστερά. Κάποιοι άλλοι είπαν ότι
αυτή η επιλογή είναι μία Αριστερή παρένθεση.

Οι περισσότεροι και περισσότερο απογοητευμένοι είδαν το όλο εγχείρημα ως
στροφή της Κοινωνίας για μια ακόμα αλλαγή, αφού και οι προϋποθέσεις ευνο-
ούσαν για αυτό, αλλά να που για μια ακόμη φορά δικαιώνεται ο θυμόσοφος
Λαός που λέει «όποιος καλά καθότανε και ποιο καλά γυρεύει ο Διάβολος
στον... Του κουκιά του μαγειρεύει», έτσι απατηθήκαμε οικτρά, αφού άνθρακες
ο θησαυρός και ότι έγινε όλους αυτούς τους μήνες δεν ήταν αποτέλεσμα μόνο
απειρίας κυβερνητικής, ή από γηγενή αδυναμία, ήταν και από κακόβουλη σκο-
πιμότητα.

Μη σπεύσει κανείς να μας ψέξει ότι έχουμε προκατάληψη, ή ότι ενεργούμε ρε-
βανσιστικά και εκδικητικά. ΌΧΙ και αυτό το όχι έχει τη σημασία του.

Μια παροιμία λέει ότι όποιος είναι Ηγούμενος έκανε Κελάρης, αλλά δεν πρό-
κειται να Ηγουμενεύσει Ελληνοχριστιανικά όταν, ως Κελάρης δεν φρόντισε να
μην ξινίσει το κρασί του Μοναστηριού.

Πως είναι δυνατόν να ξεχάσουμε και να μην βασανίζει τη σκέψη μας ένα γεγο-
νός που έλαβε χώρα στις μαύρες ημέρες του Ιουλίου.

Στις 27-6-2015, ημέρα Παρασκευή γίνεται προσπάθεια να καταβληθούν έγ-
καιρα και σε εμάς του Πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ, οι αποστεωμένες συντάξεις μας, αλλά
μάταια, αφού και για το Υπουργείο και τη Διοίκηση του ΙΚΑ, θεωρούμαστε δεδο-
μένοι. 

Τα πόστα είναι κατειλημμένα από συναδέλφους πρώην εργαζόμενος στον
ΟΤΕ.

Η προσπάθεια πέφτει στο κενό και η διαβεβαίωση που μας δίδεται είναι ότι τα
χρήματα θα καταβληθούν την Δευτέρα 29 Ιουνίου. Τα μέσα τηλετύφλωσης μετα-
δίδουν ότι οι Συντάξεις του ΤΑΠ-ΟΤΕ θα καταβληθούν την 1 Ιουλίου. 

Χάλι αδιόρθωτο. 
«Άντρα γουρούνι, γάιδαρο και ποιο να πρωτοκλάψω», λέει η γερόντισσα...
Στις 29 το βράδυ, Δευτέρα, με αγανάκτηση διαπιστώνουμε ότι η ασυνέπεια

Υπουργείου και ΙΚΑ ήταν στο έπακρο, αφού δεν είχε κατατεθεί κανένα ποσό στην
Τράπεζα. 

Η προσπάθεια επικοινωνίας μας με τον αξιότιμο Υπουργό και τους, υποτίθεται,
αρμοδίους πέφτει στο κενό. Ειρήσθω εν παρόδω. Από την Παρασκευή το βράδυ
και με πλήρη αιφνιδιασμό των πολιτών εφαρμόστηκε το περίφημο Capitan Con-
trols, εφαρμόστηκε δηλαδή ακραίος περιορισμός τραπεζικών συναλλαγών.

Το κακό είναι ότι αν και η Πράξη Νομεθετικού Περιεχομένου εξαιρούσε τις Συν-
τάξεις, από τον περιορισμό των Τραπεζικών Συναλλαγών, αυτό κατά περίεργο
τρόπο δεν ίσχυσε σε εμάς του ΤΑΠ-ΟΤΕ.

Το χειρότερο όλων ήταν το ότι ενώ οι ανήμποροι συνταξιούχοι έτρεχαν με τα
«Π» και συνωστίζονταν στα ΑΤΜ για να πάρουν 50 € κάποιοι επιτήδειοι, προ-
φανώς τυχεροί, που διέθεταν εσωτερική πληροφόρηση, γελούσαν και μας κού-
ναγαν και το δάκτυλο. 

Και βέβαια ο κύριος Υπουργός με το πάθος και την αγωνιστικότητα που τον
διακρίνει πάσχιζε να κάνει τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων Τηλεπικοινω-
νιών Ομίλου ΟΤΕ «συνιστώσα» του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπόρεσε να διαβλέψει ότι σύν-
τομα και αυτός θα ήταν παρελθόν και θα έπαυε να είναι «συνιστώσα».

Το αναφέρουμε όλο αυτό, διότι είναι λάθος και λάθος ασυγχώρητο να πι-
στεύουν κάποιοι ότι «μασάει η κατσίκα ταραμά»...

Τι πόνος και τι δάκρυ για τους Συνταξιούχους του ΟΤΕ, που έπρεπε πάση
θυσία να εφαρμοστούν και σε αυτούς και με χρονοκαθυστέρηση, οι διατάξεις των
άρθρων 11,12 και 13 του Νόμου 1264, κάτι που κατά τον Υπουργό ήταν «πάγιο
αίτημα των Συνταξιούχων από το 1982». Με όλη την επιρροή ο κ. Υπουργός,
προσπάθησε να πείσει τους βουλευτές να υπερψηφίσουν την πρότασή του όπως
είχε διατυπωθεί στο σχέδιο νόμου για τα ΑμεΑ και μάλιστα στο Άρθρο 26.

Δεν θα ρωτήσουμε τον κύριο Υπουργό γιατί άργησε τόσο να το σκεφτεί και να
το υλοποιήσει, αφού ήταν κατά τα λεγόμενά του πάγιο αίτημά μας από το 1982,
αλλά  γιατί επιλεκτικά να γίνει έτσι και μάλιστα τώρα.

Ας είχε το θάρρος να πει με παρρησία γιατί το κάνει και τι θέλει από το Σύλλογο;
Δεν θα το αναφέραμε τούτη τη δύσκολη για όλους μας ώρα, αλλά πρέπει, για

να μην ξεχνιόμαστε.
Φίλες και φίλοι όλα καλά και άγια, λέμε να μην ξεχνάμε Ε! Και; Οι αετονύχηδες

φρόντισαν να κάνουν όχι μόνο περικοπή των συντάξεων μας, αλλά περιστολή
στα θέλω μας και περιτομή στα δικαιώματά μας. 

Φρόντισαν έτσι ώστε και η ψήφος μας να είναι προσαρμοσμένη στα δικά τους
θέλω, αφού η όποια δική μας επιλογή είναι η θέληση του Αρχηγού, ή το πολύ,
πολύ, της επιτροπής του Αρχηγού. 

Σε εμάς θα μείνει μόνο η ευθύνη «Εσείς, ο λαός ψήφισε».
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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.  

πενθη

Δημήτριος Γεωργακάκος
Ο συνάδελφος Δημήτριος Γεωργακάκος έφυγε από τη ζωή στις 25-5-2015 γεμίζον-

τας θλίψη οικείους, συναδέλφους και φίλους από τη ευρύτερη περιοχή της Λακωνίας
όπου έζησε και υπηρέτησε. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. Καλό σου
ταξίδι φίλε Δημήτρη.

Ο συνάδελφος και φίλος σου
Μεράκος Γεώργιος

Αλέξανδρος Μαρνέζος
Την 1-4-2015 έφυγε ο εκλεκτός συνάδελφος Αλέξανδρος Μαρνέζος. Ένας ικανότατος

άνθρωπος γεμάτος ενέργεια δημιουργικός με υπερβάλλοντα ζήλο σε ότι ανελάμβανε.
Είχε χρηματίσει επί πολλά έτη και Πρόεδρος της Κοινότητας Κοσμαδαίων Σάμου.

Εκλεκτός Συνεργάτης της Τ.Α.
Θερμά συλλυπητήρια στην σύζυγο του Ελένη και στα παιδιά του. Στην σωρό του κα-

τατέθηκε στεφάνι από την ΠΔΕ Μυτιλήνης.

Πέτρος Μ. Γρύλλος Εκπρόσωπος ΓΑΣ Σάμος

Γεράσιμος Kaτσικάκης
Στις 19/6/2015 έφυγε από κοντά μας ο εκλεκτός συνάδελφος Γεράσιμος. Πολυσχιδής

προσωπικότητα, ρημινίτης, έντιμος, ενεργητικότατος, οραματιστής με μεγάλη αγάπη
για την ιδιαιτέρα του πατρίδα το Καρλόβασι Σάμου που την υπηρέτησε αφιλοκερδώς
από τις πάμπολλες πολλές θέσεις που κατέλαβε. Ποιητής.

Διετέλεσε ιδρυτικό Μέλος και Πρόεδρος της Φιλαρμονικής Καρλοβάσου που τον συ-
νόδεψε στην τελευταία του κατοικία. Πρόεδρος του Εθνικού Σταδίου Καρλοβάσου, τι-
μήθηκε με παράσημα και πολλές διακρίσεις» πάντοτε παρών στις εκδηλώσεις των
Συνταξιούχων του ΟΤΕ. Αιωνία σου η μνήμη Φίλτατε Γεράσιμε. Θερμά συλλυπητήρια
στην σύζυγό του Παναγιώτα και στην οικογένεια του.

Στην σωρό του κατατέθηκε στεφάνι από την ΠΔΕ Μυτιλήνης.
Πέτρος Μ. Γρύλλος Εκπρόσωπος ΓΑΣ Σάμος

Ευχαριστήριο Πένθους
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συναδέλφους που παραβρέθηκαν στο βαρύ

μας πένθος για το θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου και πατέρα.
Η σύζυγος Παναγιώτα Γεωργακάκου και τα τέκνα αυτού

Iωάννης Καραμάνης
Με βαθειά θλίψη και πόνο ψυχής αποχαιρετήσαμε προ διμήνου τον

αγαπητό μου φίλο και σεβαστό πρώην γενικό Διευθυντή Προσωπικού του
ΟΤΕ - ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΑΜΑΝΗ.

Ήταν υπόδειγμα πολίτη, άριστου υπαλλήλου, οικογενειάρχη, στοργικού
πατέρα, ιδανικού συζύγου και αναντικατάστατου φίλου.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης που τον σκεπάζει.
το Δ.Σ. του ΠΣΣ - ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Νίκος Βιδάκης
Έφυγε από τη ζωή 3-8-2015. Ο Νίκος ήταν καλός και ηθικός άνθρωπος.

Όλοι όσοι τον γνωρίσαμε έχουν να λένε για για τον ακέραιο χαρακτήρα του.
Εγώ από την πλευρά μου θέλω να ευχηθώ στη γυναίκα και στις κόρες του
να έχουν δύναμη και κουράγιο για την απώλειά τους αυτή. Καλό ταξίδι Νίκο
μου και ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκέπασε. Αιωνία η μνήμη σου.

Ο φίλος και γέιτονάς σου 
Μανώλης Λενάκης Συντ/χος ΟΤΕ

Χαράλαμπος Χαμπόγλου
Στις 11-06-2015 ημέρα Πέμπτη έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός μας

δυνάδελφος Χαράλαμπος Χαμπόγλου. Ο θάνατός του μας άφησε άφωνους
και τον σύλλογό μας κατά πολύ φτωχότερο, διότι υπήρξε άνθρωπος της
προσφοράς, της ευγένειας, καλοσυνάτος, καλός οικογενειάρχης και πάντα
χαμογελαστός.

Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του. 
Καλό ταξίδι Χαράλαμπε.

Περιφερειακό Τμήμα Μεσολογγίου 

Αθανάσιος Δ. Καρκαβίτσας
Στις 7-6-2015 έφυγε από κοντά μας ο συνάδελφος-φίλος-χωριανός Αθα-

νάσιος Δ. Καρκαβίτσας. Ο Θεός ας τον αναπαύσει. Τα θερμά μας συλλυ-
πητήρια στην κόρη του- τον αδελφό του και λοιπούς συγγενείς.

Μαυραγάνης Θεόδωρος

Λουκάς Κοτσαδάμ
Θερμά συλληπητήρια στην οικογένεια του αγαπητού φίλου και έξοχου συναδέλφου που
έφυγε από κοντά μας.

Γιώργος Μελανίτης - Ρόδος 

Πένθος
Αγαπητέ συνάδελφε και φίλε Νίκο Πιεράκο,

Τα θερμά μας συλλυπητήρια για το χαμό της πολυαγαπημένης σου συζύγου ΜΟΡΦΩ.
Καλό της ταξίδι για την αυλή των αγγέλων, και να είναι ελαφρύ το Αττικό χώμα που τη
σκέπασε.

Ο Ειδ. Γραμματέας Γ.Α.Αρνής
«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

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ 
& ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ

ΠΑΤΗΣΙΩΝ 85 Τ.Κ. 104 34
ΑΘΗΝΑ

ΤΗΛ. 2108821800 - 6332377

Σ Υ Ν Α Δ Ε Λ Φ Ε
Γίνε μέλος του Συνεταιρισμού

Κάνεις τις αγορές σου με διατα-
κτικές, από τα συμβεβλημένα κα-

ταστήματα, πληρώνοντας σε
πολλες ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Η Προτίμηση των διατακτικών
ενισχύει τον Συνεταιρισμό, 

ο οποίος λειτουργεί 
για το Δικό σου Συμφέρον 

Λάμπρος Κανελλόπουλος
To βράδυ της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 67

ετών ο Λάμπρος Κανελλόπουλος, ο οποίος διετέλεσε μεταξύ άλλων πρόεδρος της
ΓΣΕΕ και βουλευτής του ΠΑΣΟΚ (υφυπουργός Εργασίας το 1996), ο οποίος από το
2000 και μετά ήταν πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής της UNICEF.

Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF, ο πολιτικός και συνδικαλιστικός κόσμος
της χώρας νιώθει βαθειά οδύνη και θλίψη και με συντριβή καρδιάς συνόδεψε τον
νεκρό στην τελευταία του κατοικία την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου, τιμώντας το ήθος
και την εντιμότητα αλλά και την διορατικότητα και αποτελεσματικότητα της δράσης του
εκλιπόντος.

Το σώμα του ΠΣΣΤΟ – ΟΤΕ, νοιώθει φτωχότερο από τον αδόκητο θάνατο του λαμ-
πρού συμπολίτη μας….

Για το Δ.Σ. του ΠΣΣΤΟ-ΟΤΕ
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Κ. Λουκόπουλος Αντ.Μπιρμπιλής
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ  ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ
Για τις 6/6/2015 το Διοικητικό μας Συμβούλιο είχε αποφασίσει να μεταβεί στη

Ζάκυνθο προκειμένου να συναντήσει τους συναδέλφους και να συζητήσει μαζί
τους για όποια και όσα θέματα τους ενδιέφεραν.

Τούτο, διότι ουδέποτε είχε στη Ζάκυνθο μεταβεί κλιμάκιο του Συλλόγου μας και
φυσικά ουδέποτε οι εκεί συνάδελφοι είχαν σφαιρικά ενημερωθεί από του συνδι-
καλιστικούς τους εκπροσώπους για τα συμβαίνοντα στο χώρο των συνταξιού-
χων.

Τη συνάντηση διοργάνωσαν μετά πολλής χαράς και ευχαριστήσεως και κατόπιν
δικής μας υποδείξεως, δύο εξαίρετες συναδέλφισσες - αναφέρομαι στις κυρίες
Κάτια Ρουμελιώτη και Άννα Γιατρά- οι οποίες επί πολλές ημέρες πριν, προσπά-
θησαν να ενημερώσουν τους εκεί συναδέλφους, να επιλέξουν το χώρο της συγ-
κέντρωσης, να μεριμνήσουν για την εξυπηρέτηση όλων και ειδικότερα του
κλιμακίου.

Έτσι λοιπόν την καθορισμένη ώρα της συγκέντρωσης προσήλθαν οι συνάδελ-
φοι και μια ζεστή συντροφιά δεν καθυστέρησε καθόλου να γεμίσει τις καρδιές
όλων από χαρά και τον χώρο από εύθυμες συζητήσεις. 

Ακολούθως ο Πρόεδρος του Τμήματός μας κ. Γεώργιος Ζίγκηρης ζήτησε από
του συγκεντρωθέντες συγγνώμη για την επί τόσα χρόνια απουσία του Συλλόγου
εκ της Ζακύνθου και συνέχισε αναφερόμενος στα συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά
θέματα απαντώντας και σε υποβληθείσες ερωτήσεις. 

Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε από τον συνάδελφο Παναγιώτη Ρόζη που παρέ-
θεσε ορισμένες συμπληρωματικές διευκρινήσεις και απάντησε σε τεθέντα ερω-
τήματα.

Θα ήθελα όμως ιδιαιτέρως να εξάρω και να σημειώσω την επιδειχθείσα προ-
σοχή, υπομονή και ευγένεια των συγκεντρωθέντων καθώς και την καρτερικότητα
προκειμένου να ρωτήσουν κάτι.

Άλλωστε η ευγένεια τους είναι δεδομένη.
Τελειώνοντας παρακάλεσα τις ανωτέρω συναδέλφισσες κυρίες Κάτια, και Άννα

να συνεχίσουν να βρίσκονται μαζί μας σε επαφή και η πρόσκλησή μας αυτή έγινε
μετά χαράς εκ μέρους τους αποδεκτή. Τις ευχαριστώ ιδιαιτέρως,

Με τις ευχές λοιπόν για καλό καλοκαίρι χωρίσαμε με την υπόσχεση για μια νέα
συνάντηση οψέποτε μας δοθεί η ευκαιρία.

Κλείνω το παρόν οδοιπορικό με τις ευχαριστίες μου στα μέλη του Διοικητικού
μας Συμβουλίου που ήμασταν μαζί στη Ζάκυνθο απουσιάζοντας όλη την ημέρα
από τις οικογένειες τους. Τους ευχαριστώ.

Ο Πρόεδρος του Περιφ. Τμήματος Πατρών
Γεώργ. Ζίγκηρης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΡΟΔΟΥ  
Με απόφαση του Περιφερειακού Τμήματος Ρόδου και κατόπιν σύμφωνης γνώ-

μης των ερωτηθέντων, ορίζουμε Συνδέσμους – Εκπροσώπους του Τμήματός μας
στα νησιά και στα 2 μεγαλύτερα διαμερίσματα του Δήμου Ρόδου για την καλύτερη
ενημέρωση και εξυπηρέτηση των Συναδέλφων Συνταξιούχων μας καθώς και για
ενέργειες προς εγγραφές στον Σύλλογό μας νέων Συνταξιοδοτηθέντων, είτε κα-
νονικές, είτε με εθελούσια έξοδο. 

Οι υπεύθυνοι συνάδελφοι κατά Διαμέρισμα και νησί είναι οι παρακάτω: 

Πάτμος: Ελλισσαίου Αθανάσιος Τηλ. 2247029333 - Κιν. 6974 640 188

Λέρος: Καλλανδράνης Εμμανουήλ Τηλ. 2247023351 - Κιν. 6948 114 326

Κάλυμνος: Πατέλλης Ιωάννης Τηλ. 2243047400 - Κιν. 6973 996 693

Κως: Γιαννιώτης Σταμάτης Τηλ. 2242024024 - Κιν. 6972 990 653

Κάρπαθος: Λιγνός  Εμμανουήλ Τηλ. 2245022711 - Κιν. 6980 606 626

Αφάντου: Γιαννιού Γεώργιος Τηλ. 2241051496 - Κιν. 6978 747 947

Ιαλυσός: Χατζηαντωνίου Νικόλαος Τηλ. 2241092288 - Κιν. 6977 405 433 

Για το Περιφερειακό Τμήμα Ρόδου

Ο Πρόεδρος  
Κων. Τσαγκουρνής

Ο Γραμματέας 
Δημ. Πόθος 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΓΙΟΡΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Την Κυριακή 8 Μάρτη 2015 στα εντευκτήρια μας στην Τρίπολη, με αθρόα
συμμετοχή γυναικών μελών και φίλων του Συλλόγου γιορτάσαμε την ημέρα
της Γυναίκας.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
Την Τετάρτη 29 Απρίλη 2015 πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέ-

λευση του
Περιφερειακού Τμήματός μας στο Τουριστικό Περίπτερο Τρίπολης.
Η συμμετοχή των συναδέλφων ήταν αθρόα και μετά από την ενημερωτική

ομιλία της Προέδρου και τις τοποθετήσεις συναδέλφων, εγκρίθηκαν ο Διοι-
κητικός, ο Οικονομικός Απολογισμός και το Πρόγραμμα Δράσης για το 2015.

Στις εργασίες παρευρέθηκαν και χαιρέτισαν από το Κεντρικό Διοικητικό
Συμβούλιο ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος (Ταμίας) και ο Γιώργος Κουτσιμ-
πογιώργος (Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής).

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ
Την Πρωτομαγιά ταξιδέψαμε στη Γιάλοβα Πυλίας, στο Ιερό Προσκύνημα

Ζωοδόχου Πηγής Σγράπας. Παρακολουθήσαμε τη θεία Λειτουργία, ευχηθή-
καμε στον Π. Ιερεμία για την ονομαστική του εορτή, διαγωνιστήκαμε στην
κατασκευή του ομορφότερου λουλουδένιου στεφανιού.

3ΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Το τριήμερο 23, 24, 25 Μάη πραγματοποιήσαμε μια αξέχαστη εκδρομή,

καλύπτοντας υπέροχους προορισμούς στο ΒΔ τμήμα της Πελοποννήσου.

ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Την Κυριακή 7 Ιούνη ο Σύλλογός μας συμμετείχε ενεργά στη δράση του

Πολιτιστικού Κέντρου ΟΤΕ Ν. Αρκαδίας για την Ημέρα Περιβάλλοντος που
περιλάμβανε τον καθαρισμό της παραλίας Πλάκας Λεωνιδίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων
και Συνταξιούχων ΟΤΕ Χίου

Μέλη του Πολιτιστικού Κέντρου
Εργαζομένων & Συνταξιούχων ΟΤΕ
Χίου, μαζί με παιδιά και εκπαιδευτι-
κούς του Ειδικού Σχολείου (ΕΕΕΕΚ
Χίου), στα πλαίσια εορτασμού της
Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλον-
τος, επισκέφθηκαν την Παρασκευή
5-6-2015 τα παιδιά και τους εθελον-
τές της Κιβωτού Αιγαίου και φύτε-
ψαν αρωματικά φυτά και βότανα,
στην κορυφή σχεδόν του βουνού,
εκεί όπου εγκαταλελειμμένα παιδά-
κια έχουν βρει απάγκιο και φιλοξε-
νούνται στις εγκαταστάσεις του
ανακαινισμένου χώρου στο τουρι-
στικό χωριό Αίπος.

Η σπορά, η καλλιέργεια και η πα-
ραγωγή των φυτών έγινε από τους
μαθητές του Εργαστηρίου Κηπου-
ρικής & Ανθοκομίας του Ειδικού
Σχολείου.

Η προσπάθεια αυτή των συμμετεχόντων συναδέλφων, είχε σαν στόχο
την υπενθύμιση της σημασίας αυτής της μέρας και την ευαισθητοποίηση
των μαθητών σε θέματα οικολογίας και περιβάλλοντος.

Στη δράση αυτή του Π.Κ, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια της πανελλή-
νιας εκστρατείας που διοργανώνουν κάθε χρόνο τα Π. Κ Εργαζομένων
στον ΟΤΕ στήριξαν με την ενεργή συμμετοχή τους όπως κάθε χρόνο και
συνταξιούχοι μέλη του Παν. Συλλόγου Τηλεπ. Ομίλου ΟΤΕ στη Χίο.

Καίτη Μπλούγκαρη-Πασβάντη
Αντιπρόεδρος ΠΚ Εργαζομένων & Συνταξιούχων 

ΟΤΕ Χίου & Εκπρόσωπος ΓΑΣ Μυτιλήνης

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
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ΓΙΑΝΝΗ Γ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ: 
«Κυθηραϊκά λαογραφικά σύμμικτα»

(Πολυδιάστατη λαογραφική έρευνα και γενική επιμέλεια έκδοσης Γιάννη Γ. Κασιμάτη) Πρόλογος λογίου Κώστα Μίσσιου

Το καινούργιο αυτό πολυσέλιδο έργο, δημιουργήθηκε με «αρετή και τόλμη», με ευθύνη και μόχθο και το προσφέρει ο συγγραφέας με όλη αυτήν την αποθησριση των γνώ-
σεων και των εικόνων, μέσω των εθίμων ως ένα συμβόλαιο μνήμης στον λαϊκό πολιτισμό των Κυθήρων της ιδιαίτερης πατρίδας του. Τα τοπικά έθιμα εκλαμβάνονται ως
«άγραφος κανόνας δικαίου» τα οποία απηχούν στο βαθύτερο διαχρονικό και αδιασάλευτο αίσθημα του λαού, το πιό στέρεο ακόμη και από κάθε άλλον μεταβαλλόμενο
επίσημο νόμο. Η λαϊκή μας παράδοση «φυλάττει θερμοπύλες», είναι ο σηματωρός ο οποίος δίνει το έναυσμα για να διασωθούν οι όποιες αξίες, υγιείς ρίζες μας για να αν-
θοφορίσουν οι ιδέες και για να γιγαντώνεται το ηθικόν του ελληνικού μας χώρου. Έχει συλλέξει τη λαϊκή δημιουργία των παλαιοτέρων χρόνων ενός λαού που βίωνε τον
σκληρό αγώνα κι έφτιαχνε τον πολιτισμό του μέσα από την αλληλουχία των καταβολών του. Ο σαφής, δωρικός, κατατοπιστικός λόγος του συγγραφέα, η γλωσσογνωσία
του προσδίδει γνησιότητα στο όλο ποίημα. Ό,τι ανασύρεται από την αχλύ του χρόνου με προσωπική αγάπη και θυσία έχει ιερότητα και πρέπει να αναγνωρίζεται για το καλό
του τόπου. Γι’ αυτό, ας τείνουν ευήκοον ους οι ιθύνοντες των Κυθήρων για την αναγνώριση του πλουσίου αυτού λαογραφικού και λογοτεχνικού του έργου. Για να δίδεται και
το λαμπρό παράδειγμα στους νέους να αναβαθμίζουν έτσι και να νοηματοδοτούν δεόντως την ζωή τους. Θερμά συγχαρητήρια για την πολύτιμη προσφορά του.

ΑΜΑΛΙΑ ΡΑΠΤΗ-ΤΡΥΦΩΝΑ
Λογοτέχνις

ΤΑ ΑΦΙΕΡΩΝΩ
Στην αγαπημένη μου Μαίρη, στη γυ-

ναίκα μου που με συντροφεύει στις
χαρές και στις λύπες μου, για 58 ολό-
κληρα χρόνια.

Στα παιδιά και στα εγγόνια μας, που
μας σέβονται και μας αγαπούν.

Φεβρουάριος 2014 
Νικολής Καμίτζος

ΚΑΜΙΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΗΣ Συνταξιούχος ΟΤΕ
Γιος του συγγραφέα και ποιητή Δημήτρη Καμί-
τζου.
Γεννήθηκε στη Μήθυμνα της Λέσβου το 1927.
Τελείωσε το Γυμνάσιο Μυτιλήνης.

Παντρεύτηκε τη δασκάλα Μαίρη Γεωρ-
γούλα-Καραβοκύρη, με την οποία απέκτησε
δύο παιδιά, τον Δημήτρη και την Ελισάβετ.

Από μαθητής έγραφε ποιήματα, πολλά από
αυτά δημοσιεύτηκαν στην εφημερίδα «Λεσβια-
κός Κήρυκας» και άλλα στο περιοδικό «Αι-
ολικά Γράμματα».

Το 1983 εξέδωσε την πρώτη του συλλογή
«Τα Μολυβιάτικα» η οποία μεταφράστηκε στα
Γερμανικά και πήρε κρατικό βραβείο του
υπουργείου πολιτισμού.

«Τα Μεθυσμένα Λόγια» είναι η δεύτερη συλ-
λογή των ποιημάτων του.

Η μεγάλη εγκυκλοπαίδεια Χάρη Πάτση στο
λήμμα Νικολής Καμίτζος αναφέρεται στο λογο-
τεχνικό του έργο με πολύ κολακευτικά λόγια.

Ποιήματα του, μεταφράστηκαν στην Πολω-
νία.

ΕΞOΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΗΤΡΩΑ
Η Παροχή των Εξόδων Κηδείας καταβάλλεται στην/στον Δικαιούχο λόγω θανόν-

τος Ασφαλισμένου είτε ήταν Μισθωτός εν ενεργεία, είτε Συνταξιούχος, ή έμμεσο
μέλος Άμεσα ασφαλισμένου.

Σε περίπτωση «απώλειας» του Βιβλιαρίου Ασθενείας του ασφαλισμένου, ο Δι-
καιούχος με ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του ν.1599, αναλαμβάνει την ευθύνη της ανεύ-
ρεσης και ταυτόχρονα η Αίτηση του παραμένει ΕΚΚΡΕΜΗΣ για όσο διάστημα
χρειαστεί η διασταύρωση των στοιχείων. 
Πόση είναι η Παροχή
Α. ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ/Η

Άμεσα ασφαλισμένο είναι το πρόσωπο που απεβίωσε και ελάμβανε σύνταξη
στο όνομά του ή ήταν μισθωτός εν ενεργεία, στην οποία γίνονταν κρατήσεις
«ασθενείας» ή «αλληλοβοήθειας» από το ΤΑΠΟΤΕ. Περιλαμβάνονται και οι συν-
ταξιούχοι λόγω χηρείας.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ είναι το φυσικό πρόσωπο που ανέλαβε και εξόφλησε το συνολικό
ποσό της τελετής και αναγράφεται ευκρινώς το ονοματεπώνυμό του στο παρα-
στατικό στοιχείο (ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ κλπ) που
προσκομίζει στο ΤΑΫΤΕΚΩ. 

Η παρακάτω διάκριση των ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ αφορά τους/τις συζύγους και τα ανιόντα ή
κατιόντα εξ’ αίματος πρόσωπα αφ’ ενός, και κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο αφ΄ ετέρου.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΑΜΕΙΑ
Η γενική διάκριση σε όλες τις παρακάτω περιπτώσεις που ο δικαιούχος δικαιού-

ται καταβολή από δύο Ταμεία είναι: ποιο Ταμείο (“πρώτο” Ταμείο), και ποιο ποσό
θα πάρει συνολικά (το οποίο ρυθμίζεται από το “δεύτερο” Ταμείο).  

Α. Οι Δικαιούχοι λόγω θανάτου Ασφαλισμένου είτε ήταν Μισθωτός, είτε Συντα-
ξιούχος που ήσαν ασφαλισμένοι σε άλλους Φορείς (πχ. Δημόσιο-ΟΠΑΔ. ΟΓΑ,
ΙΚΑ) δηλαδή πλήρωναν εισφορές και σε άλλα Ταμεία, βάσει του Κανονισμού κα-
ταθέτουν Αίτηση για παροχή εξόδων κηδείας αρχικά στο Ταμείο που δίνει το μι-

κρότερο ποσό παροχής.
Στη συνέχεια υποβάλλουν ΒΕΒΑΙΩΣΗ Καταβολής από τα παραπάνω Ταμεία

στο ΤΑΥΤΕΚΩ μαζί με αντίγραφο ΤΙΜΟΛΟΓΊΟΥ και τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (1), (3),
(5) & (6) που αναφέρονται παρακάτω.

Β. Οι Δικαιούχοι λόγω θανόντος Ασφαλισμένου είτε ήταν Μισθωτός, είτε Συντα-
ξιούχος, ή έμμεσο μέλος Άμεσα ασφαλισμένου, οι οποίοι ανήκαν στα Ασφαλιστικά
Ταμεία ΤΣΑΥ και  ΤΣΜΕΔΕ λαμβάνουν αρχικά την παροχή των εξόδων κηδείας
από το ΤΑΥΤΕΚΩ.

Εφόσον ζητηθεί από τον Δικαιούχο παρέχεται και ΒΕΒΑΙΩΣΗ Καταβολής μετά
την εξόφληση.    

Ο Δικαιούχος πρέπει πρώτα να προσκομίσει ΒΕΒΑΙΩΣΗ από τα παραπάνω Τα-
μεία, στην οποία θα αναγράφεται το ποσό εξόδων κηδείας που δικαιούται. Στη συ-
νέχεια θα επισυνάψει την ΒΕΒΑΙΩΣΗ αυτή στα υπόλοιπα δικαιολογητικά της
Αίτησής του στο ΤΑΫΤΕΚΩ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ και ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΤΡΩΟ 
1. ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ και ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗ-

ΤΡΩΟ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (Ν.1599) του ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ότι δεν δικαιούται (ή δι-

καιούται) παροχή εξόδων και από άλλο Ταμείο (Αν αποσταλούν ταχυδρομικά,
απαιτείται και θεώρηση του γνησίου της υπογραφής)

3. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου (ευανάγνωστο φωτοαντίγραφο)
4. Πρωτότυπο Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΟ)
5. Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας του ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
6. Αντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης του ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ  [ΠΡΟΣΟΧΗ:

1Ο ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ.
ΑΥΤΟ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ]

7. Αντίγραφα των Συντάξεων 3 πρόσφατων μηνών ή του τελευταίου Φύλλου Μι-
σθοδοσίας του ασφαλισμένου

8. ΤΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ του θανόντος/της θανούσης.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος εκπροσωπείται από άλλο πρόσωπο, απαιτείται

θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ και η Αστυνομική
Ταυτότητα του κομιστή.

ΑΡΜΟΔΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Δ/ΣΗ: ΠΑΤΗΣΙΩΝ 54, ΑΘΗΝΑ, 3ος όροφος 
ΤΗΛ: 210 - 8808964, ΩΡΕΣ: 8.30-13.00 καθημερινά  
E-MAIL: mitrooparoxes@tayteko.gr  &  paroxesdikeouhwn@tayteko.gr  

Αίτηση διαγραφής από τον κλάδο ασθένειας και καταβολής εξόδων κηδείας

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟ

Σύζυγοι, Αδέλφια, Τέκνα, Γονείς 1.570,80 ευρώ

ΑΛΛΟΙ: Πατριοί, Μητριές, Εγγόνια,
Ανίψια, Φίλοι, Γαμπροί, Νύφες, 

Θείοι, Θείες, κλπ

Η δαπάνη ποσού έως 
1.570,80 ευρώ
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Αθήνα 08/09/2015
Από: Δημήτρη Μαρινόπουλο
Προς: Πρόεδρο ΔΣ ΠΣΣΟΤΕ κο Κων/νο Λουκόπουλο
Θέμα: Kόστος διάθεσης κάρτας Υγείας ΟΤΕ – ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ

Αξιότιμε Πρόεδρε
Σχετικά με τη τιμή διάθεσης της κάρτας Υγείας ΟΤΕ – ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ προς τα

μέλη του συλλόγου σας γνωρίζουμε:
• Η τιμή που προσφέραμε στο σύλλογο σας ήταν 12€ + ΦΠΑ23% = 14,76€ με

την προϋπόθεση: 1. Τη παρακράτηση 1,23 η 1,5€ μηνιαία από το σύλλογο και την
απόδοση στην εταιρεία και 2. Με ελάχιστο αριθμό συμμετοχών τα 20.000 μέλη.

• Η κοινοποίηση προς τα μέλη με προσωπική επιστολή και με υπογραφή του
προέδρου και του γραμματέα του συλλόγου αναφερόταν σε 18€ το μέλος (που θα
εισπράττεται μέσω ΙΚΑ 1,5€ μηνιαίως), 48€ το ανδρόγυνο και 78€ όλη η οικογένεια
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών μέχρι 30 ετών. ΣΗΜ: στα 78€ συμπεριλάβαμε
κατ εξαίρεση και τα παιδιά άνω των 30 ετών και τις νύφες και τους γαμπρούς και
τα εγγόνια στην ίδια κάρτα ενώ είχε αναφερθεί η τιμή των 75€ για τις οικογένειες
των παιδιών.

• Αν η συμφωνία μας δεν ενεκρίθη από το ΙΚΑ εμείς διατηρήσαμε την υπόσχεση
του ΔΣ του συλλόγου σας και για να μη σας εκθέσουμε παραμείναμε στα 18€ το μέλος
(αντί 80€), 48€ το ανδρόγυνο (αντί 120€) και 78€ την 9μελή οικογένεια (αντί 120€).

• Ειδικά στη τιμή των 18€ πρέπει να εκτιμηθεί το κόστος εγγραφής του μέλους,
το κόστος λογιστικής καταχώρησης της είσπραξης, το κόστος μηχανογράφησης,

το κόστος της 24ωρης γραμμής υγείας, το κόστος ανανέωσης (τηλεφωνική επικοι-
νωνία στο κινητό κλπ), τη χρέωση από τη τράπεζα 0,9€ ανά κατάθεση, το κόστος
εξυπηρέτησης από 3 άτομα καθημερινά κλπ. 

• Έτσι σκεφτήκαμε να αναπροσαρμόσουμε τη τιμή ΜΟΝΟ των 18€ σε 30€ δια-
τηρώντας την τιμή του ανδρόγυνου στα 48€ και της 9μελούς οικογένειας στα 78€. 

• Οι χαμηλότερες τιμές που έχουν δοθεί σε συλλόγους και συνεταιρισμούς είναι
48€ το μέλος και 78€ η οικογένεια (δεν υφίσταται τιμή για ανδρόγυνο) με την εί-
σπραξη και απόδοση από τον σύλλογο ή τον συνεταιρισμό.

Αγαπητέ πρόεδρε
Όπως με πληροφόρησες υπήρξε αντίδραση από μέλη σας για την αύξηση αυτή

και συνέπεσε με την αύξηση της συνδρομής προς το σύλλογο. Επιθυμώντας τις
καλές σχέσεις με το σύλλογο σας αλλά και τα εξυπηρετούμενα μέλη σας γνωρί-
ζουμε ότι η τιμή ανανέωσης της συνδρομής παραμένει στα 18€.

Όπως γνωρίζεις εξακολουθούμε να παρέχουμε πολύ καλές υπηρεσίες πληρέ-
στερες από οποιαδήποτε άλλη κάρτα της αγοράς. 

Με νέες συνεργασίες (νέα νοσοκομεία), με νέες υπηρεσίες (αερομεταφορά), και
νέα προϊόντα προς τους πελάτες μας. 

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι μας έχουν εμπιστευτεί οι μεγαλύτεροι σύλλογοι και
συνεταιρισμοί στη χώρα.

Είμαι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε πληροφορία.
Με εκτίμηση

Δημήτρης Μαρινόπουλος

Διευκρινίσεις για το κόστος της κάρτας Υγείας ΟΤΕ – ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ
Με επιστολή του προς τον πρόεδρο του Δ.Σ. ΠΣΣΟΤΕ κο Κων/νο Λουκόπουλο 

ο Δημήτρης Μαρινόπουλος εξηγεί ως ακολούθως:

XΡΗΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Oι συνάδελφοι-συνδρομητές της ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΤΕ – ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ για οποιαδήποτε ενημέρωση επιθυμούν 

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όπως απευθύνονται στον πάροχο. Ο ΠΣΣΤ-ΟΤΕ ευχαριστεί τον πάροχο για την προσφορά του.
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Δικαίωση του αγώνα μας – Εξυπηρέτηση των μελών μας
Σύσταση αποκεντρωμένων γραφείων Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων τουΤομέαΤΑΠ-ΟΤΕ

Η γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στο τομέα παροχής Υπηρεσιών Υγείας,
αναμφίβολα ταλαιπωρεί τους συναδέλφους – μέλη του Συλλόγου μας. Αυτή η
λείαν δυσάρεστη πραγματικότητα ώθησε το Δ.Σ. και το Προεδρείο του Συλλόγου
μας σε αλλεπάλληλες επιστολές και συνεχείς παραστάσεις προς τον πρόεδρο
του ΕΟΠΠΥ που στόχευαν στην όσο το δυνατόν καλύτερη και αποτελεσματικό-
τερη εξυπηρέτηση των μελών μας.

Ο αγώνας μας δικαιώθηκε με την σύσταση δύο, κατ’ αρχήν, Περιφερειακών

Γραφείων του ΕΟΠΠΥ για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των μελών μας. Το
ένα στην Αθήνα για τη Νότια Ελλάδα και το άλλο στη Θεσσαλονίκη για την Βόρεια
Ελλάδα. Τα εν λόγο Περιφερειακά Γραφεία για τον ΕΟΠΠΥ θα στεγαστούν σε
χώρους που εμείς θα διαθέσουμε και με στελεχιακό δυναμικό δικό μας.

Ο πρόεδρος του ΕΟΠΠΥ, Δημήτρης Κοντός, αφού πείστηκε από τα επιχειρή-
ματα μας για την επιτακτική ανάγκη σύστασης των ως άνω γραφείων εισηγείται
ως ακολούθως.

Α) Τη σύσταση δύο (2) Αποκεντρωμένων Γραφείων Εξυπηρέτησης Ασφαλι-
σμένων του Τομέα ΤΑΠ-ΟΤΕ στους νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης.

Το Αποκεντρωμένο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Ν. Αττικής θα υπάγεται και θα
εποπτεύεται από την Περιφερειακή Δ/νση Κέντρου Αθηνών και το Αποκεντρω-
μένο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Ν. Θεσσαλονίκης θα υπάγεται και θα εποπτεύε-
ται από την Περιφερειακή Δ/νση Θεσσαλονίκης.

Ως υπεύθυνοι και των δύο (2) αυτών Αποκεντρωμένων Γραφείων θα οριστούν
υπάλληλοι του ΕΟΠΥΥ.

Οι υπάλληλοι που θα στελεχώσουν τα Αποκεντρωμένα Γραφεία, ο χώρος στέ-
γασης τους, καθώς και η υλικοτεχνική υποδομή θα διασφαλιστούν από το Σύλ-

λογο Συνταξιούχων ΟΤΕ.
Β) Την παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο του Οργανισμού για την

ολοκλήρωση των ενδεδειγμένων ενεργειών για τη δημιουργία των προαναφερό-
μενων Αποκεντρωμένων Γραφείων.

Το παρόν θέμα επικυρώνεται αυθημερόν,
Η απόφαση να αναρτηθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Πρόεδρος του ΕΟΠΠΥ
Δημήτρης Κοντός

ΜΟΝΑΔΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ 
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ

ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
Π.Σ.Σ.Τ.-ΟΤΕ 

Κάλυψη ΤΟΚΕΤΟΥ 3.000€
και πλήρη νοσοκομειακή 
περίθαλψη για ασθένεια 

ή ατύχημα σε ειδικά 
χαμηλό κόστος.

Ενημερωθείτε:

τηλ. 22990.28336 
mob: cosmote :6986.500.401 

8π.μ. με 8μ.μ.                                                                                

mail: 
toketosygeia@gmail.com

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ 2015-2016
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι/συναδέλφισσες να προσκομίσουν στο ΤΑΥ-

ΤΕΚΩ τα παρακάτω δικαιολογητικά (κατά περίπτωση) για τη διενέργεια ελέγχου
ασφαλιστικής ικανότητας των έμμεσων μελών τους.

• Έλεγχος Ασφαλιστικής Ικανότητας  ΣΥΖΥΓΟΥ (κάτω των 66 ετών)
1. Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας ατομικού βιβλιαρίου ασθενείας άμεσα ασφαλι-

σμένου
2. Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας ατομικού βιβλιαρίου ασθενείας έμμεσα ασφα-

λισμένου
3. Φωτοαντίγραφο πρόσφατου ενημερωτικού φύλλου σύνταξης, όταν ο άμεσα

ασφαλισμένος είναι συνταξιούχος ή εκκαθαριστικού μισθοδοσίας, όταν ο άμεσα
ασφαλισμένος είναι εργαζόμενος.

4. Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισο-
δήματος και φέρει σφραγίδα και υπογραφή του υπαλλήλου αυτής. [Αν η δήλωση
έχει υποβληθεί ταχυδρομικά, το αντίγραφο αυτής πρέπει να συνοδεύεται από
υπεύθυνη δήλωση του άμεσα ασφαλισμένου όπου θα βεβαιώνεται η ακρίβεια
των στοιχείων του παραπάνω αντιγράφου της δήλωσης αυτού. Αν η δήλωση έχει
υποβληθεί ηλεκτρονικά υποβάλλεται η εκτύπωση του εκκαθαριστικού.]

5. ΑΜΚΑ & ΑΦΜ  (Να αναγράφονται στις φωτοτυπίες)
6. Αίτηση Ελέγχου Ασφαλιστικής Ικανότητας (για αποστολή δικαιολογητικών

μέσω ταχυδρομείου)
7. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86  ότι ο/η σύζυγός δεν εργάζεται και δεν

είναι ασφαλισμένος/η σε άλλο φορέα κι αν στο μέλλον ασφαλιστεί υποχρεούται
να το δηλώσει (ο άμεσα) στο Ταμείο.

• Έλεγχος Ασφαλιστικής Ικανότητας ΤΕΚΝΩΝ ηλικίας μετά το 18ο έτος
και μέχρι 24 ετών

1) Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας ατομικού βιβλιαρίου ασθενείας άμεσα ασφαλι-
σμένου

2) Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας ατομικού βιβλιαρίου ασθενείας έμμεσα ασφα-
λισμένου

3) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του άμεσα ασφαλισμένου ότι το παιδί
του είναι άνεργο, άγαμο, αστράτευτο (αγόρια) και συντηρείται από τον ίδιο

4) Βεβαίωση σπουδών τρέχοντος έτους, σε περίπτωση που τα παιδιά είναι
φοιτητές

5) Φωτοαντίγραφο πρόσφατου ενημερωτικού φύλλου σύνταξης.
6) ΑΜΚΑ & ΑΦΜ (Να αναγράφονται στις φωτοτυπίες)
7) Αίτηση Ελέγχου Ασφαλιστικής Ικανότητας (για αποστολή δικαιολογητικών

μέσω ταχυδρομείου)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΤΕΚΝΑ που φοιτούν σε Στρατιωτικές και Αστυνομικές σχολές,

καθώς και σε σχολές Εμπορικού Ναυτικού ΔΕΝ δικαιούνται ασφάλισης στον
κλάδο ασθενείας του ΤΑΠ-ΟΤΕ και πρέπει να διαγράφονται. ΤΕΚΝΑ έως και 26
ετών (που σπουδάζουν και μόνο) δικαιούνται ασφάλισης και περίθαλψης στον
κλάδο ασθενείας του ΤΑΠ-ΟΤΕ.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
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Γενική Ενημέρωση των Μελών μας
Θα πρέπει να ειπωθούν κάποια πράγματα με ειλικρίνεια και κυρίως με το όνομά

τους προς ενημέρωση των μελών μας και όχι μόνον, αφού πολλά ακούστηκαν
και ίσως δικαιολογημένα, για το θέμα της αύξησης της εισφοράς προς τον Σύλ-
λογο, από 1,50 € σε 2 € το μήνα.

Κατ’  αρχήν Σύλλογοι, ή και Ομοσπονδίες με την παραπλήσια αριθμητική δύναμη
μελών στον Ελλαδικό Χώρο υπάρχουν και άλλοι και που ο αριθμός τoυς δεν ξε-
περνά τους πέντε (5), αλλά κανείς τους δεν είναι μεγαλύτερος του δικού μας.

Όλοι αυτοί δεν έχουν που την κεφαλήν κλήναι και οι περισσότεροι στεγάζονται
με δαπάνες της εργοδοσίας τους. Η δε Εισφορά των μελών τους κυμαίνεται από
3 έως και 7 €.

Η Εισφορά των μελών του δικού μας Συλλόγου ήταν 1,5 €  και εμείς με αυτή
την όντως πενιχρή Εισφορά κατορθώσαμε να έχουμε 937 m2 ιδιόκτητη ακίνητη
περιουσία και να στεγάζονται σε ιδιόκτητα Γραφεία τα 3/5 των Περιφερειακών μας
Τμημάτων. 

Αλλά για να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά τους και αφού πρώτα πούμε ότι,
όταν πάρθηκε αυτή η απόφαση, τόσο από το Δ.Σ., όσο και από τη ΓΑΣ, τα δεδο-
μένα της οικονομίας ήταν άλλα και όλοι προσβλέπαμε σε καλύτερες μέρες και σε
ανάκαμψη... και ποτέ, ουδείς περίμενε ότι θα ερχόταν τέτοια καταιγίδα περικο-
πών.

Τα όσα συνέβησαν από τον Μάιο του 2012 με την τριχοτόμηση του ΤΑΥΤΕΚΩ
και την ένταξή μας από πλευρά σύνταξης στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και από πλευράς Πε-
ρίθαλψης στον ΕΟΠΥΥ, ήταν πρωτόγνωρα και μας οδήγησαν σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης. 

Η απονομή των συντάξεων από το Υποκατάστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της Αγίου
Κωνσταντίνου 16, όπου εντάχθηκαν οι του πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ, γινόταν στη διετία
και ο χρόνος αυτό εκτινασσόταν στα ύψη με το καθεστώς της εθελουσίας.

Αυτό καθ’  αυτό το γεγονός ήταν ντροπή, Και καλά για όλες τις άλλες συντάξεις,
ας υποθέσουμε ότι υπήρχαν περιθώρια ανοχής και ανεκτικότητας, αλλά η χήρα
του συναδέλφου πως θα ζούσε χωρίς σύνταξη δύο και πλέον χρόνια; 

Εδώ δεν μιλάμε για χάσιμο της μπάλας, μιλάμε για ανυπαρξία στοιχειώδους αν-
θρωπιάς.

Οι παραστάσεις άπειρες τα έγγραφα αμέτρητα και η αδιαφορία, ή η αδυναμία
των αρμοδίων στο έπακρο.

Ο Σύλλογος όφειλε να βρει λύση και το Δ.Σ. αποφάσισε να προσλάβει πέντε
(5) άτομα, παιδιά συναδέλφων κατά προτεραιότητα και να τα διαθέσει στο ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ (Υποκατάστημα, Αγίου Κωνσταντίνου, Πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ) και να ενταχθούν
στο εκεί προσωπικό προς υποβοήθηση του έργου τους, το οποίο όντως ήταν δυ-
σβάστακτο. Τα αποτελέσματα θεαματικά, οι συντάξεις που έβγαιναν στα δύο χρό-
νια, τώρα βγαίνουν στους δύο μήνες.

Το οικονομικό κόστος για το Σύλλογο βέβαια ήταν αρκετά μεγάλο και θα ήταν
συνδικαλιστική απρέπεια αν δεν λέγαμε και δεν αναγνωρίζαμε ότι η συμβολή του
Ομίλου ΟΤΕ στην αντιμετώπιση αυτού του οικονομικού βάρους ήταν και είναι ση-
μαντική.  

Η ένταξη, από 1-5-2012, του Κλάδου Περίθαλψης στον ΕΟΠΥΥ, άφησε ανέλεγ-
κτες χιλιάδες υποθέσεις συναδέλφων μας από υποβληθέντα αιτήματα κάλυψης
δαπανών από ιατρικές πράξεις και αμοιβές.

Η αδυναμία του ΕΟΠΥΥ δεδομένη και υπαρκτή. Ο Σύλλογος όμως όφειλε και
εδώ να δώσει λύση, και έδωσε.

Βέβαια εδώ πράγματα είχαν και έχουν τη δική τους δυσκολία, αφού η κατανομή
των αιτημάτων διαχωρίστηκε στα δύο, Αθήνα, για τη Νότια Ελλάδα και Θεσσαλο-
νίκη για τη Βόρειο Ελλάδα. Χιλιάδες παραστατικά χάθηκαν και πολλοί δικαιοδόχοι
έφυγαν από τη ζωή και τώρα καλούμαστε να αναζητήσουμε, τουλάχιστον για τις
σοβαρές περιπτώσεις του κληρονόμους.

Εδώ η αντιμετώπιση ήταν με το προσλάβουμε δύο εξειδικευμένα άτομα  για
πέντε περίπου μήνες, τα οποία και έκανα την πρώτη εκκαθάριση και τώρα κα-
λούμαστε και πάλι από τη Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ να συνδράμουμε  και πάλι για να
τελειώσει επιτέλους αυτός ο Γολγοθάς των Συναδέλφων μας.

Δεν νομίζουμε ότι υπάρχει  κανείς που να νοιώθει υπερήφανος όταν ακούει ότι
τα έξοδα κηδείας, -λίγα ή πολλά ασχολίαστο-, χορηγούνται ύστερα από 18 μήνες
και το 2014 τα βρήκαμε παρκαρισμένα από τον Νοέμβριο το 2011. Σιγά τον έλεγχο
των παραστατικών, δηλαδή της ληξιαρχικής πράξης θανάτου και του τιμολογίου
του Γραφείου Τελετών. Κρίμα που οι αρμόδιες Υπηρεσίες, ύστερα από τόσα και
τόσα που πάθαμε ως Χώρα σκέπτονται και ενεργούν «Ελληνικά». 

Και εδώ δώσαμε λύση. Λύση που στοίχισε στο Σύλλογο.
Ένα θέμα που βασάνισε το Σύλλογο και το οποίο είχε τις οικονομικές του συνέ-

πειες ήταν η διατήρηση και οι θεωρήσεις των βιβλιαρίων και που συνέχεια μετε-
ξελίχθηκε σε μη ασφαλιστική ενημερότητα για πολλά μέλη μας, κυρίως για τα
προστατευόμενα μέλη. 

Εδώ το θέμα είχε καλύτερη  αντιμετώπιση, αφού διαθέταμε πλέον την τεχνο-
γνωσία, αλλά είχαμε και τη δυναμική παρέμβαση του Προέδρου του ΤΑΥΤΕΚΩ.

Πρέπει να τονιστεί και να υπογραμμιστεί ότι  σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις
ο Σύλλογός μας δεν ζήτησε κάτι περισσότερο. Δεν απαίτησε προνομιακή μετα-
χείριση των μελών μας, που ίσως από πρώτης όψεως να ήταν δικαιολογημένη,
αλλά συνδικαλιστικά άκομψη και κοινωνικά άδικη.

Τα άτομα που προσλάβαμε και διαθέσαμε τόσο στο ΙΚΑ όσο και στον ΕΟΠΥΥ
και το ΤΑΥΤΕΚΩ λειτουργούσαν και λειτουργούν ως υπάλληλοι των Φορέων,
στους οποίους διετέθηκαν και εξυπηρετούν όλους του Ασφαλισμένους του Πρώην
ΤΑΠ-ΟΤΕ, εν Ενεργεία και Συνταξιούχους. Με αυτή την έννοια το θεωρούμε  και
είναι άδικο το να επωμιζόμαστε μόνο εμείς αυτό το βάρος, όποιο και αν είναι. 

Οι συνθήκες, μας οδήγησαν στο να σκεφθούμε και να μπορέσουμε να δώσουμε
στοιχειώδη περίθαλψη και περισσότερη ελπίδα με την εκπτωτική Κάρτα «Ελευ-
θέρας». Είναι περιττό να λεχθεί ότι αυτή η Κάρτα με τη συλλογική διαπραγμά-
τευση θα παρείχετο με ετήσιο τίμημα 14,75 €. Η ενέργεια δεν ευοδώθηκε, καλώς,
ή κακώς και τώρα τα 7.500 περίπου μέλη μας  που κάνουν χρήση των προνομίων
της Κάρτας, την πληρώνουν προς 18 € το χρόνο και την οικογενειακή προς 50 €
το χρόνο. Βέβαια ο Σύλλογος εξ αυτού του γεγονότος της μη υλοποίησης του σχε-
δίου η Κάρτα να είναι υπό την αιγίδα του Συλλόγου, έχασε τη δυνατότητα δημι-
ουργίας και ευρύθμου λειτουργίας τριών (3) κοινωνικών ιατρείων Αθήνα –
Θεσσαλονίκη και Πάτρα, σε πρώτη φάση και συνέχεια Λάρισα, Ηράκλειο και Τρί-
πολη. 

Η γενικότερη κατάσταση στην παροχή υπηρεσιών Υγείας και η ταλαιπωρία των
συναδέλφων μελών μας, με τα θέματα του ΕΟΠΥΥ, οδήγησαν το Δ.Σ. και το Προ-
εδρείο στην εξεύρεση τρόπου διευκόλυνσης των μελών μας και ελάττωσης της
ταλαιπωρίας τους. Με παραστάσεις και επιστολές ζήτησαμ από τον Πρόεδρο του
ΕΟΠΥΥ, τον κ. Κοντό, τη σύσταση δύο (2) Περιφερειακών Γραφείων ΕΟΠΥΥ, για
την αποκλειστική εξυπηρέτηση των μελών μας, ένα στην Αθήνα και ένα στη Θεσ-
σαλονίκη, σε χώρους, τους οποίους εμείς θα διαθέσουμε και με στελεχιακό δυ-
ναμικό δικό μας.

Ο κ. Κοντός αποδέχθηκε το αίτημά μας και εισηγήθηκε στο Δ.Σ. του Φορέα τη
σύσταση και λειτουργία των δύο Περιφερειακών Γραφείων, τα οποία ευελπι-
στούμε να λειτουργήσουν σύντομα και στόχευσή μας είναι να μπορέσουμε να εν-
τάξουμε και τη συνταγογράφηση των παγίως χορηγουμένων φαρμάκων και γιατί
όχι και την παροχή αξιοπρεπούς ιατρικής περίθαλψης.

Αναγνωρίζουμε τη δυσκολία του εγχειρήματος, το να καλούνται 20 και πλέον
ιατροί την εβδομάδα για να παρέχουν τις υπηρεσίες τους όσο και καλή πρόθεση
να υπάρχει για εθελοντική προσφορά ιατρικών πράξεων και όση στήριξη και αν
έχουμε τόσο από τον ΕΟΠΠΥ, όσο και από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Εκείνο που μας κάνει να ευελπιστούμε είναι η θέληση για παροχή εθελοντικής
εργασίας του ιατρικού κόσμου και κυρίως των παιδιών των συναδέλφων μας.

Θα το τολμήσουμε και ζητάμε τη βοήθεια όλων σας.
Πρέπει να βεβαιώσουμε όλα τα μέλη του Συλλόγου και όχι μόνο πως μέλημά

μας είναι η όσο το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων μας. Όλες
μας οι ενέργειες είναι προσανατολισμένες στη υπηρέτησή τους και στόχευσή μας
είναι να μειώνουμε την ταλαιπωρία τους και να λιγοστεύουμε τον πόνο τους. 

Πρέπει να πούμε με παρρησία ότι κανένα στέλεχος του Συλλόγου δεν είναι ευ-
χαριστημένο από το γεγονός της αύξησης της Εισφοράς, ακόμα και αυτού του
μισού Ευρώ, αλλά ας γίνει κατανοητό ότι δεν γινόταν διαφορετικά.

Η δημιουργία των 21 Περιφερειακών Τμημάτων του Συλλόγου ήταν αδήριτος
ανάγκη. Ωστόσο χωροταξική κατανομή των Τμημάτων και η ανάγκη στέγασής
τους σε ιδιόκτητα γραφεία αύξησε κατακόρυφα τις δαπάνες του Συλλόγου, αφού
και οι λειτουργικές δαπάνες αυτών των Τμημάτων έχουν διαφοροποιηθεί και αυ-
ξηθεί. 

Είμαστε πεπεισμένοι ότι πολύ σύντομα όλα θα εξομαλυνθούν και θα αλλάζουν
και οι προτεραιότητες του Συλλόγου βάζοντας περισσότερο στο κέντρο των ενερ-
γειών τον Άνθρωπο, τον οποίον φυσικά και τώρα έχει και ούτε θα πάψει να έχει. 

Για όσους διαμένουν σε μεγάλα Αστικά Κέντρα ίσως τούτο δεν είναι κατανοητό,
αλλά έτσι είναι.

Ο Σύλλογος καλείται να φροντίσει να επιλυθεί το πρόβλημα, το οποίο αντιμε-
τωπίζει με τον οποιοδήποτε Φορέα ο συνάδελφος που διαμένει στη Γαύδο και
τους Οθωνούς. Ο Σύλλογος θα λύσει το πρόβλημα του συναδέλφου που διαβιεί
στο Ορμένιο, ή τα απομεμακρυσμένα χωριά της Ευρυτανίας. Ο Σύλλογος θα
φροντίσει να πάρει τα φάρμακά του ο ανήμπορος συνάδελφος μας στη Ρόδο και
την Κάλυμνο, αλλά και στην Καλλιθέα Αττικής.

Είναι σεβαστή και απόλυτα αποδεκτή η άποψη αρκετών ότι όλα τα παραπάνω
είναι δουλειά του Κράτους, αλλά κακά τα ψέματα όλοι μας γνωρίζουμε ότι το Κρά-
τος από πολλού χρόνου είναι σε παραλυσία. Κρίμα για το Γένος των Ελλήνων.!

Πληρώναμε τα μαλλιοκέφαλά μας για να έχουμε καλύτερα γεράματα και αξιο-
πρεπή θάνατο. Τα πιράνχας της Κοινωνίας και τα λαμόγια της εξουσίας μας κα-
ταδίκασαν σε πλήρη και καθολική ανυποληψία.

Πού είναι τα αποθεματικά των Ταμείων μας και ποιός κλήθηκε να απολογηθεί,
απλά και όχι να πληρώσει για αυτά; Τι έγινε με την απάτη του Χρηματιστηρίου; Τι
έγινε με τα Δομημένα Ομόλογα; Ποιός Διοικητής Τραπεζικού Ιδρύματος και ποιά
μέλη των Διοικήσεων των Ταμείων κλήθηκαν να πληρώσουν τo PSI;

Εκεί που δεν πληρώναμε για την περίθαλψη, ή που πληρώναμε ένα συμβολικό
τίμημα ως συμμετοχή στα φάρμακα, χάρις στην «Χρηστή Διοίκηση», τώρα τα πλη-
ρώνουμε όλα.

Και για να εμπεδωθεί για ποιο Κράτος μιλάμε, που όχι μόνο ανάλγητα αυξάνει
την εισφορά υπέρ της Περίθαλψης, αλλά την αυξάνει και ποσοστιαία επί τοις %,
λες και στο Νοσοκομείο η παροχή υπηρεσιών Υγείας είναι επί τοις %.

Άμ το άλλο που το πάς; Βάζει εισφορά για τον ΕΟΠΥΥ 6% στις Επικουρικές
Συντάξεις. Αυτά τα μυαλά που το εισηγηθήκανε αυτό είναι για κλωνοποίηση, θα
χρειαστούν όταν με τη δύναμη του Θεού μετοικίσουμε σε άλλον Γαλαξία.

Και βέβαια δεν μιλάμε για αυτούς που νομοθέτησαν, διότι τότε μας πιάνει σκέτη
απογοήτευση.

Αξιωθήκαμε πολλές φορές να έχουμε Υπουργούς και Υφυπουργούς «δικούς
μας ανθρώπους» Ε! Κάνετε όλοι σας ένα πισωγύρισμα στη σκέψη σας, για να
νιώσετε τη γλύκα της Εξουσίας. Δεν τους κατηγορούμε. Απλά τους κρίνουμε με
το δικαίωμα που έχουμε και αυτοί μας δίνουν... 
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Συναδέλφισες- Συνάδελφοι 
Κατ’ αρχήν  θα θέλαμε, μέσω της δυνατότητας που μας παρέχει ο Σύλλογος

μέσω της εφημερίδας να σας συστηθούμε.
Είμαστε μία ομάδα συναδέλφων που πριν από 8 χρόνια, πήραν την πρωτο-

βουλία της δημιουργίας ενός φορέα πρόσθετης ασφάλισης, συνεχίζοντας αυτό
που ο Ο.Τ.Ε μας παρείχε από το 2002 μέσω της τότε σύμβασης που υπεγράφει.
Σαν φορέας δημιουργήσαμε ένα ομαδικό συμβόλαιο χαμηλού κόστους με την επω-
νυμία ΣΥνδεσμος Συνταξιούχων Πρόσθετης Ασφάλισης Ο.Τ.Ε (ΣΥ.Σ.Π.Α – Ο.Τ.Ε). 

Με την ενέργειά μας αυτή κατ’ ουδένα τρόπο δεν επιδιώξαμε ουτε  επιδιώκουμε
να υποκαταστήσουμε τα θεσμοθετημένα όργανα του συνδικαλιστικού ή συνταξι-
ουχικου κινήματος που εκ του ρόλου τους είναι επιφορτισμένα με τη λύση των
πολλών και σύνθετων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη τους.

Εξάλλου το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου μας αλλά και η συντριπτική
πλειοψηφία των ασφαλισμένων του προγράμματος είναι μέλη του Πανελλήνιου
Συλλόγου Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ, ενός  συλλόγου με ιστο-
ρία, συνοχή και δράση για τον οποίο είμαστε υπερήφανοι.  

Κύρια λοιπόν επιδίωξή μας ήταν και είναι η μέγιστη κατά το δυνατόν ποιοτική
κάλυψη των νοσοκομειακών αναγκών των συναδέλφων μας και των οικογενειών
τους. Ιδιαίτερα τώρα που στον χώρο της υγείας τα πράγματα είναι έως τραγικά!
Το ομαδικό μας συμβόλαιο παρέχει έναντι χαμηλότατου ετήσιου κόστους εξαιρετι-
κής ποιότητος νοσηλεία σε νοσοκομεία της επιλογής μας είτε σε δημόσια είτε σε
ιδιωτικά.

Έκλεισαν ήδη 8 χρόνια από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος συμπλη-
ρωματικής ασφάλισης των συνταξιούχων συναδέλφων και των μελών των οικογε-
νειών τους. Στη διάρκεια αυτού του ομαδικού συμβολαίου, το οποίο εμπιστεύθηκαν
περισσότεροι απο 3000 ασφαλισμένοι άμεσα ή έμμεσα μπορούν απολογιστικά
πλέον να καταγραφούν τα εξής αξιοσημείωτα στοιχεία:

1. Όσοι κάνουν χρήση του σχετικού προγράμματος έχουν ελεύθερη επιλογή νο-
σοκομείου(δημοσίου ή ιδιωτικού).

2. Το κόστος συμμετοχής στο ομαδικό αυτό πρόγραμμα είναι εξαιρετικά χαμηλό

και οπωσδήποτε χαμηλότερο από κάθε άλλη πρόταση της ασφαλιστικής αγοράς
(για συνταξιούχους ή μη) σε επίπεδο ετήσιων καλύψεων και ποιότητας παρεχο-
μένων καλύψεων.

3. Οι μέχρι σήμερα καταβληθείσες αποζημιώσεις σε όσους έκαναν χρήση του
συμβολαίου υπερβαίνουν τα 3,5 εκατομ. €.

4. Μόλις πρόσφατα, (Άνοιξη του 2015) οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, απέ-
κτησαν το δικαίωμα πρόσβασης σε παροχές πρωτοβάθμιας περίθαλψης (ιατρικές
- διαγνωστικές εξετάσεις, επείγοντα περιστατικά) στα μεγαλύτερα ιδιωτικά νοση-
λευτικά καταστήματα της χώρας όπως (Όμιλος Ιατρικού Κέντρου, Metropolitan,
ΙΑΣΩ, Διαβαλκανικό) με μηδενική ή ελάχιστη συμμετοχή και μάλιστα χωρίς ούτε
1€ ετήσιας επιβάρυνσης.

Η συμμετοχή στο ως άνω ομαδικό συμβόλαιο έχει κόστος ετήσιων ασφαλίστρων
τα οποία κυμαίνονται από 339€ - 505€ ανάλογα με την ηλικία ένταξης στο πρό-
γραμμα. Το κόστος αυτό καταβάλλεται δε σε 4 τριμηνιαίες δόσεις. Επίσης τα ετήσια
ασφάλιστρα για τα παιδιά των συναδέλφων εώς 18 ετών είναι 140€ και από 19
εώς 30 ετών είναι 213€.

Η πιο ενδιαφέρουσα όμως πρόνοια του ομαδικού συμβολαίου είναι εκείνη που
αναφέρεται στη δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης των άνω των 30 ετών παιδιών
μας. Συγκεκριμένα αυτά (άνεργα ή εργαζόμενα) μπορούν να ενταχθούν στο λεγό-
μενο πρόγραμμα κατιόντων με ετήσιο ασφάλιστρο 286€ έχοντας μάλιστα το δι-
καίωμα να ασφαλίσουν και τα μέλη των δικών τους οικογενειών και αυτό γιατί
θεωρούμε πως ανήκουν στην οικογένεια του Ο.Τ.Ε. 

Για όλες τις λεπτομέρειες των προγραμμάτων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνήσουν στα Γραφεία του Συνδέσμου:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥ.Σ.Π.Α.-ΟΤΕ

Διέυθυνση: Βερανζέρου 34, 6ος  όροφος, Τ.Κ 10432
Τηλέφωνο: 210-5241410/420

FAX: 210-5241430 - e-mail: syspa34@otenet.gr
site: www.syspa-ote.gr

Οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις…

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Μέσω της εφημερίδας μας, Η ΦΩΝΗ των συντ/χων ΟΤΕ, θα σας παρακαλούσα να
δημοσιεύσετε τις ευχαριστίες μου πρώτα προς το Δ.Σ. του Συλλόγου μας και οπωσδή-
ποτε προς τον συνάδελφο ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟ ΓΕΩΡΓΙΟ μέλος της διοικήσεως του
συλλόγου μας για την φροντίδα αλλά και με τις προσωπικές του ενέργειες έδωσε λύση
στο πρόβλημα μου. Ευχαριστώ!

Στόμης Παναγιώτης
Συντ/χος ΟΤΕ 

Πότε, επιτέλους, θα υλοποιηθούν οι άπειρες κι αθρόες δεσμεύσεις των κομ-
μάτων; ΄Η μήπως ήταν όλα ψέματα και απλές προεκλογικές υποσχέσεις προς
τέρψη των όποιων, και δυστυχώς πολλών, αφελών…;;;

Προσμένουμε να πάψουν να πληρώνουν οι μη έχοντες… Και να υπάρξει μια
κοινωνική δικαιοσύνη, ώστε να γίνουμε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος…

Παράλληλα, με μια επιβεβλημένη αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήμα-
τος…, και του πολυδιαφημισμένου και πολυαναμενόμενου  περιουσιολογίου να
υπάρξει μια ουσιώδης πάταξη της φοροδιαφυγής και του μαύρου χρήματος…
Να εξευρεθούν οι αναγκαίοι πόροι για την Υγεία, την παιδεία, την Πρόνοια και
την Κοινωνική Προστασία όλων και κυρίως των αδυνάμων… 

Παράλληλα και ταυτόχρονα με όλα τα ανωτέρω, επιτέλους πρέπει να λειτουρ-
γήσει άμεμπτα η Δικαιοσύνη… Η δε βουλή με όντως εθνικούς εκπροσώπους να

σταθεί στο ύψος μιας αληθινής Δημοκρατίας και μιας όντως ευνομούμενης πο-
λιτείας… με καθαρό κι άμεμπτο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΞΟΥΣΙΩΝ… 

Πάντα, δε, πρέπει να κρίνεται ως θεμελιώδης αρχή της Δημοκρατίας μας…, ότι
κάθε εξουσία πηγάζει από τον λαό…, είναι για τον λαό…, και καταλήγει στον λαό…

Επί τούτου, σημειώνω και υπενθυμίζω την απάντηση που έδωσε ο Μαρξ, όταν
τον ρώτησε ο Ροβεσπιέρος…, «Ποια θεωρεί ως θεμελιώδη αρχή της Δημοκρα-
τίας». Η απάντησή του ήταν απλή και σαφής : «Δημόσια αρετή που δεν είναι τί-
ποτε άλλο από την αγάπη της πατρίδας και των νόμων της»…!!!

Φυσικά κάτι παρόμοιο είχαν πει, πολύ πριν τον Κάρολο Μαρξ, οι δικοί μας,
Αριστοτέλης, Σόλωνας, Περικλής…

Χρήστος Δαλάκας

ΤΣΟΚΟΣ
ΟΠΤΙΚΑΓια τα μάτια σας ευχάριστα νέαΓια όσους φορούν ή θα φορέσουν γυαλιάκαι φακούς επαφής

Σωκράτους 40 & 
Πειραιώς, Ομόνοια,

Αθήνα 
(έναντι Πολεοδομίας)

Τηλ.: 210-5242444,
210-5234888

Ειδικές τιμές για συναδέλφους

Ειδικές τιμές για  συνταξιούχους και υπαλλήλους ΟΤΕ


