
Ένας ακόμη…, αποτρόπαιος, απάνθρωπος και προκλητικός σφαγιασμός των
συντάξεων μας είναι προ των πυλών…, σε εφαρμογή του τρίτου…, θλιβερού…,
επώδυνου…, και φαρμακερού  και επονείδιστου μνημονίου, της “πρώτης φοράς
αριστερά” κυβέρνησης…

Μπροστά… σ’ αυτό το νέο ΜΑΚΕΛΕΙΟ, ο Σύλλογός μας κινητοποιήθηκε άμεσα
και ήταν Πρωτοστάτης και Πρωτοπόρος στις διαδηλώσεις κατά της βάρβαρης πο-
λιτικής της Κυβέρνησης και της στοχοποίησης των συνταξιούχων… 

Πέραν από την όποια ιδεολογική απόχρωση ή κομματική συμπάθεια και παρά την
όποια επιβάρυνση λόγω ηλικίας, ενεργά μέλη του ΣΥΛΛΟΓΟΥ μας, με τα μέλη των
οικογενειών τους, στάθηκαν δίπλα στο  Διοικητικό  Συμβούλιο και έδωσαν μαχητικό
ΠΑΡΟΝ στις ογκώδεις διαδηλώσεις της 4ης Νοεμβρίου…, της 12ης του ιδίου
μηνός… και της 3ης Δεκεμβρίου… 

Ωστόσο, πολλά από τα μέλη μας τήρησαν μια ασυνήθιστα παθητική στάση, παρα-
μένοντας στον ΚΑΝΑΠΕ και τη θαλπωρή του σπιτιού τoυς, αφήνοντας έτσι τους
άφρονες κυβερνώντες να κατακρεουργούν στην κυριολεξία τις ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ μας, τον
κόπο μιας ολόκληρης ζωής, ανατρέποντας τον όποιο προγραμματισμό της αξιοπρέ-
πειας των στερνών μας, αποστερώντας το χέρι βοήθειας στα παιδιά μας και τα εγ-
γόνια μας, που οι ίδιοι με τα έργα των ημερών τους, οδηγούν σε απόγνωση και φυγή. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, αφουγκραζόμενο τον πόνο, την πίκρα
και την αγωνία όλων των συναδέλφων μας, όχι μόνον του δικού μας Ταμείου, αλλά
ολόκληρου του πληθυσμού των συνταξιούχων και των οικογενειών τους -, ΚΡΙΝΕΙ,
πως πέραν από την όποια πίκρα…, ή προσωπική αποστροφή σε κόμματα ή πρό-
σωπα…, ΟΛΟΙ οι συνάδελφοι μέλη και μη του Συλλόγου μας, οφείλουν να μοιρα-
στούν τον αγωνιστικό παλμό όλων των εξεγερμένων Ελλήνων, όλων εκείνων των
αντιτιθέμενων στην ακολουθούμενη πολιτική και να βγουν επιτέλους στους δρόμους

στο πρώτο κάλεσμα… και να διεκδικήσουν το αναφαίρετο δικαίωμα σε μια αξιο-
πρεπή και άνετη ζωή…

Ας θυμηθούμε συνάδελφοι, ότι από τον Αύγουστο οι επικουρικές συντάξεις κατα-
βάλλονται μειωμένες κατά 6% αναδρομικά από τον Ιούλιο και αφορά την εισφορά που
επιβάλλεται για πρώτη φορά και άπρεπα, υπέρ του ΕΟΠΠΥ για την υγειονομική μας,
δήθεν περίθαλψη. Αυξημένες από το 2% στο 6% θα είναι και οι κρατήσεις που γίνονται
πλέον από 1/7/2015 και στις κύριες συντάξεις, για την υγειονομική περίθαλψη.

Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε, να παρακάμψουμε κα να αγνοήσουμε ότι με
την εν λόγω διάταξη – τερτίπι, οι συνταξιούχοι θα ληστευτούν κατά 700 εκ. ευρώ
τον πρώτο χρόνο και 3,3 δισ. για τα επόμενα τρία χρόνια. Αυτά είναι ορισμένα από
τα έργα και τις ημέρες μιας Κυβέρνησης που την ψήφισε μια μερίδα του λαού επειδή
θα έσκιζε, όπως υποσχόταν, τα μνημόνια και θα καταργούσε με ένα νόμο όλους
τους εφαρμοστικούς…!!!

Κι όλα τούτα…, μετά από πολλές, συνεχείς κι αλλεπάλληλες μειώσεις που υπέ-
στησαν εντελώς άδικα κι απρόσμενα οι συντάξεις μας…

Συνάδελφοι…, Σε περίπτωση που η κυβέρνηση…, ή όποια κυβέρνηση συνεχίσει
την αντισυνταξιουχική της πολιτική…, ΑΥΤΟΜΑΤΑ… θα ξεδιπλωθούν μεγάλοι αγώ-
νες στο συνταξιουχικό κίνημα και οι κινητοποιήσεις θα είναι στην ημερησία διάταξη. 

Οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις προετοιμάζουν τα Σωματεία της
δύναμής τους για το σκοπό αυτό και καλούν όλους τους συνταξιούχους να βρίσκον-
ται σε επιφυλακή. 

Όλοι μας, με τα Σωματεία, τους Συλλόγους μας, τις Ομοσπονδίες μας, πρέπει και
οφείλουμε να είμαστε ΕΝΩΜΕΝΟΙ και σε ΕΓΡΗΓΟΡΣΗ και μάλιστα σε καθημερινή
δράση δίπλα στους συναδέλφους μας συνταξιούχους και τις ήδη καταταλαιπωρη-
μένες οικογένειές τους από την ανεργία και την ανέχεια που μαστίζει σύμπασα την
ελληνική κοινωνία. 

Ο Σύλλογός μας συντάσσεται με το αγωνιστικό πνεύμα που υπαγορεύουν οι ανάγ-
κες της εποχής μας και καλούμε όλα τα μέλη μας σε αγωνιστική ετοιμότητα προκει-
μένου να αποτρέψουμε και να ανατρέψουμε αυτές τις άδικες πολιτικές που μας
αδικούν, μας εμπαίζουν και ταλαιπωρούν τις οικογένειες μας.

Μπορούμε να ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ…
Μπορούμε να ΑΓΩΝΙΣΤΟΥΜΕ…
Το κάναμε πολλές φορές μέχρι τώρα στην ζωή μας…
Δεν είμαστε απόμαχοι – Είμαστε ενεργοί πολίτες…
Δεν «χαρίζουμε» τους κόπους και τις εισφορές δεκαετιών που τις διασπάθισαν, οι

κρατούντες, σε επιδοτήσεις και σε «δανεικά και αγύριστα»…
Δεν «χαρίζουμε» τις περικοπές των συντάξεών μας, που έγιναν μέχρι τώρα…
Δεν «αφήνουμε» έρμαιο ανερμάτιστων και ισοπεδωτικών πολιτικών το μέλλον των

παιδιών μας και των εγγονιών μας….
ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, ενωτικά, δυναμικά, αγωνιστικά, πρέ-

πει να δώσουμε την κατάλληλη, την πρέπουσα απάντηση σε αυτούς που επιβου-
λεύονται τη ζωή και την αξιοπρέπεια μας…!!!

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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Πρωτοπόρος και Πρωτοστάτης ο Σύλλογός μας στις κινητοποιήσεις 
ΟΧΙ άλλη λεηλασία των Συντάξεων… ΟΧΙ στο σφαγιασμό των συνταξιούχων…

ΟΛΟΙ στους δρόμους… ΔΕΝ πάει άλλο…

ΟΡΓΑΝΟ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΣΤΗΡΙΧΤΕ ΤΟ - ΜΗΝ ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΖΕΤΕ 
Το Ασφαλιστικό Σύστημα μπαίνει για μια ακόμη φορά…, στην «κλίνη του

Προκρούστη».
Η κυβέρνηση, δέσμια των υποχρεώσεων της προς τους δανειστές (ΕΕ, ΔΝΤ,

ΕΚΤ), μετά την υποταγή της και την υπογραφή του τρίτου μνημονίου, υλοποιεί ένα
προς ένα τα προαπαιτούμενα τους…

Το σχέδιο για ανατροπή ή και πλήρη κατεδάφιση του Ασφαλιστικού μας Συ-
στήματος συνεχίζεται να εφαρμόζεται απαρέγκλιτα και ανερυθρίαστα…

Η νέα μείωση των συντάξεων σε αγαστή συμπαιγνία με την νέα αύξηση των
ορίων ηλικίας, μπαίνει σε εφαρμογή αν περάσουν τα σχέδια που επεξεργάζεται
το Υπουργείο και οι «σοφοί» του.

Κι όλα τούτα σε συνδυασμό και με το παράλληλο κούρεμα των παροχών
υγείας…, μάλλον οδηγούν στην πλήρη ιδιωτικοποίηση τόσο του ΑΣΦΑΛΙΣΤΙ-
ΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΣΤΟΣ όσο και ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ…

Και επ’ αυτού…, νέα «ΚΟΡΑΚΙΑ» καραδοκούν να την πέσουν στο ψητό… 
Ο κίνδυνος της παραπέρα εξαθλίωσης των συνταξιούχων… προβάλλει απει-

λητικά στις αυλές όλων μας…
Συνέχεια στη σελ. 2

Το Δ.Σ. του Π.Σ.Σ.Τ.Ο-ΟΤΕ σας εύχεται 
καλά Χριστούγεννα - Ευτυχές το 2016



ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δεκέμβριος 2015 - Ιανουάριος 2016σελ. 2 «ΦΩΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΕ»

Πρωτοφανές πογκρόμ κατά 
των συνταξιούχων...!!!

Η κρίση της πολιτικής για τους πονηρούς και λεξιπλάστες αυτού του τόπου
γίνεται και εμφανίζεται ως κρίση του Ασφαλιστικού Συστήματος. 

Σιγά τη δυσκολία, εδώ ένα ηρωικό ΟΧΙ του Μεταξά έγινε ΟΧΙ των Ελλήνων
και τούτο για να υπηρετηθεί η σκοπιμότητα. 

Ένα πανηγυρικό ΟΧΙ του Ελληνικού Λαού στο Δημοψήφισμα παρωδία έγινε
ΝΑΙ για την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ.

Δεν θα γινόταν το Ασφαλιστικό  που εξέθρεψε λαμόγια και διαμόρφωσε και-
νούργια τζάκια στην κοινωνία, δεν θα γινόταν ΜΕΙΖΟΝ θέμα έτσι ώστε να
προκληθεί ακόμα και η σύγκληση των Πολιτικών Αρχηγών, προκειμένου να
μεγαλοποιηθεί τάχα η αναγκαιότητα περικοπής, οριζόντιας, ή μη, των συντά-
ξεων .

ΝΤΡΟΠΗ σε όλους για όλα.
Ας κρατιόντουσαν τουλάχιστον, κατ’ ελάχιστον τα προσχήματα.
Δεν περιποιεί τιμή, σε κανέναν των εμπλεκομένων, ο - με τόση θρασύτητα

- εμπαιγμός των Ελλήνων.
Είναι γεγονός αυταπόδεικτο ότι τέτοιες καταστάσεις και με αυτούς τους

άσκοπους χειρισμούς δημιουργούν συνθήκες επικίνδυνες για τον τόπο και
είναι κρίμα που δεν το βλέπουν αυτό αυτοί που είναι ενταγμένοι να το δουν.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, με πρόσχημα τη συζήτηση για το χρέος και
σε άρρηκτη συνεννόηση με τους δανειστές, ετοιμάζει ένα πρωτοφανές πογ-
κρόμ κατά των συνταξιούχων και των ασφαλισμένων μας.

Θεωρεί, τι ντροπή, τους Συνταξιούχους ΙΣΟΔΥΝΑΜΑ.
Λίγη τσίπα κύριε Τσίπρα δεν βλάπτει.
Με πρόσχημα τη βιωσιμότητα του Συστήματος (τώρα το θυμηθήκανε όλοι

τους), προωθεί δραστικές περικοπές σε όλα τα κλιμάκια των συντάξεων.
Με το τρίτο Μνημόνιο (ν. 4336/2015) ο ΣΥΡΙΖΑ δέχτηκε ολόκληρη την

ατζέντα των δανειστών για την δήθεν κρίση του Ελληνικού Συνταξιοδοτικού
Συστήματος.

Οι δανειστές ήταν αναντίρρητα ανενημέρωτοι, αλλά και οι Κυβερνώντες
βρέθηκαν αδιάβαστοι. Δεν μπόρεσαν, ή δεν θέλησαν να αποτυπώσουν τα
πραγματικά αίτια της κρίσης του Ασφαλιστικού, πως άλλωστε να το λέγανε,
αφού για το χάλι του Ασφαλιστικού ήταν όλο το Πολιτικό Σύστημα σε αταξία.

Η Κυβέρνηση λοιπόν αντί να αναλάβει τις ευθύνες της και να κατανείμει ευ-
θύνες όπου υπάρχουν ακόμα και στις μνημονιακές πολιτικές, αναζήτησε τα
αίτια στις όποιες εσωτερικές παθογένειες του ιδίου του συστήματος, που για
χρόνια επέβαλε, ή και ανέχθηκε το διαβρωμένο Πολιτικό Σύστημα!

Είναι σαφές και κοινός τόπος…, πως για τα όποια δεινά των Ασφαλιστικών
μας Ταμείων, ουδεμία ευθύνη φέρουν οι Ασφαλισμένοι. Πολλώ, δε, μάλλον
οι ήδη συνταξιούχοι…

Στα αίτια της ασφαλιστικής κρίσης (και κυρίως τη διαχρονική κακοδιαχείριση
και τη λεηλασία των αποθεματικών του, ως άμεση συνέπεια της μνημονιακής
πολιτικής), προστέθηκαν και τα εξής με τις αντίστοιχες απώλειες ποσών:

1. Η κακή, κάκιστη διαχείριση των αποθεματικών, των Ταμείων, από το Τρα-
πεζικό Σύστημα, κάτι που «βόλευε το Πολιτικό Σύστημα». 

2. Οι καθοδηγούμενες και γιατί όχι και επιβαλλόμενες αξιοποιήσεις των απο-
θεματικών.

3. Τα «δομημένα» ομόλογα!!!
4. Το «κούρεμα» («PSI») των αποθεματικών στην πρωτογενή και δευτερο-

γενή αγορά, σε ποσοστό κάτι παραπάνω από 73 %, που στοίχισε μέχρι σή-
μερα στα Ταμεία περίπου 26 δις €. Από τα 31 δις € αποθεματικών προ PSI,
σήμερα και το σήμερα είναι οριοθετημένο πριν το φιάσκο των Τραπεζών, τα
Ταμεία διαθέτουν 3,5 περίπου δις €!

5. Η αύξηση της ανεργίας κατά 17 μονάδες μέχρι σήμερα, με κάθε μία (1)
μονάδα να στερεί κατ’ έτος τουλάχιστον 320 εκατ. € σε εισφορές από το σύ-
στημα, όπως παραδέχτηκε ο πρώην υπουργός εργασίας Γιώργος Κουτρου-
μάνης κι επίσημα από το βήμα της Βουλής…

6. Η ραγδαία μείωση των μισθών πάνω από 25 μονάδες, με κάθε μία (1)
από τις οποίες να αφαιρεί 150 εκατ. €  σε εισφορές κατ’ έτος από το σύστημα,
σύμφωνα με την ίδια δήλωση του τέως Υπουργού Εργασίας Γιώργου Κου-
τρουμάνη.

7. Ο νέος κατώτατος μισθός των 586 και 510 € για τους πάνω και κάτω από
25 ετών αντίστοιχα.

8. Οι προσωρινές μορφές απασχόλησης της νεανικής ευελιξίας και τα πεν-
τάμηνα των ΕΣΠΑ των 490 και 427 € αντίστοιχα.

9. Η δραστική περικοπή της κρατικής επιχορήγησης προς τα Ταμεία (σύμ-
φωνα με την Έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους, Ιούλιος
2014, σελ. 40), κατά 1,3 δις € για το έτος 2012, κατά 1,4 δις € περίπου για το
2013, κατά 2,1 δις € για το 2014, κατά 1,5 δις € περίπου για το 2015 και 1,3
δις για το 2016.

Μια μείωση της επιχορήγησης, που με Νόμο το Κράτος ανέλαβε έναντι των
πολλών και ποικίλων ωφελημάτων που το ίδιο είχε.   

10. Η μείωση των εργοδοτικών εισφορών κατά 1,1%, με απώλειες για τα
Ταμεία που ανέρχονται στα 250 εκατ. € περίπου (ν. 4046/2012 και ν.
4093/2012, σελ. 5608).

11. Η με σκοπιμότητα διαφοροποίηση προς τα κάτω της εργοδοτικής ει-
σφοράς.

Η μείωση των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών κατά 3,9% (ν. 4254/2014,
παρ. ΙΑ.3, σελ. 1427), που -σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2015-
2018 (ν.4263/2014, σελ. 42 πίνακας 3.7)- θα στερήσει 974 εκατ. € από το σύ-
στημα.

12. Η κατάργηση των κοινωνικών πόρων υπέρ των Ταμείων Επικούρησης
που θα στερήσει πόρους 400-700 εκατ. € τουλάχιστον από το Σύστημα (ν.
4254/2014, σελ. 1427).

13. Η έκρηξη της ανασφάλιστης και «μαύρης» εργασίας. 
14. Η εκτεταμένη ατυπία στο μεγάλο τμήμα των εργασιακών σχέσεων.  
Όλες οι παραπάνω συνέπειες του Μνημονίου και των πολιτικών που υπαγο-

ρεύει συναθροιζόμενες, έχουν στερήσει μέχρι σήμερα (2010-2015) από το
Ασφαλιστικό μας Σύστημα πόρους ύψους πάνω από 70 δις €!!

Κάθε συζήτηση, συνεπώς, για τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τις συντάξεις προ-
ϋποθέτει τουλάχιστον την επιστροφή των 26 δις € από τα 70 δις που απώλεσαν
με το «κούρεμα» των αποθεματικών (PSI) από την πρωτογενή και δευτερογενή
αγορά.

Όποια άλλη συζήτηση-παρέμβαση στο Ασφαλιστικό Σύστημα της Ελλάδας
θα εντάσσεται στο διαρκές εκ προμελέτης έγκλημα κατά του λαού και των
ασφαλισμένων συνταξιούχων, που δυστυχώς θα έχει ολοκληρωθεί.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΣΤΗΡΙΧΤΕ ΤΟ - ΜΗΝ ΤΟ ΓΚΡΕΜΙΖΕΤΕ 
Συνέχεια από σελ. 1

Γνωρίζουμε και μάλιστα καλύτερα παντός άλλου, ότι τα Ασφαλιστικά μας
Ταμεία…, πλήρωσαν ακριβά και ζημιώθηκαν τα αποθεματικά τους επί μακρόν
και αδιαλείπτως…

Με τις μακροχρόνιες άτοκες ή προκλητικά χαμηλότοκες εκμεταλλεύσεις των
αποθεματικών μας από την Τράπεζα της Ελλάδας…, και πάντα για την «οικο-
δόμηση», την «αν συγκρότηση» της σύγχρονης Ελλάδας… Και σ’ αυτήν την
περίπτωση…, ας λογιστεί η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ…

Με την αγορά «κινητών αξιών» - μετοχών για μια πλήρη δεκαετία επί κυβερ-
νήσεων Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Κώστα Σημίτη…

Με την αγορά ΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ επί κυβερνήσεων Κώστα Καρα-
μανλή…

Με το περιβόητο PSI επί κυβερνήσεως Λουκά Παπαδήμου και υπουργίας
στο Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου…

Με τις αναξιοκρατικά επιλεγμένες διοικήσεις, και αμφιβόλου καταλληλότητας,
που διόριζαν οι μέχρι τώρα Κυβερνήσεις…, έτσι ώστε να μπορούν να υποβάλ-
λουν τις δικές τους βουλήσεις και τα δικά τους σχέδια …, και σε βάρος του συ-
νόλου των ασφαλισμένων… παραβλέποντας τις σύγχρονες ανάγκες διοίκησης
και τους κανόνες της οικονομικής ανάπτυξης τον ίδιων των Ταμιών μας…

Όλα τα παραπάνω είναι κακοδαιμονίες δεκαετιών… 
Συμφωνούμε ΟΛΟΙ κι ΑΔΙΑΚΡΙΤΩΣ της όποιας πολιτικής θεώρησης…, ιδε-

ολογικής απόχρωσης…, ή κομματικής στράτευσης…, εμπάθειας…, ή συμπά-
θειας… 

ΩΣΤΟΣΟ…, ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΚΑΚΟΔΑΙΜΟΝΙΕΣ ΔΕΝ ΓΙΑΤΡΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΓΚΡΕ-
ΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ…. 

Το όποιο νέο ψαλίδισμα…, το όποιο νέο κουτσούρεμα…, ή όποια νέα μεί-
ωση… καταλήγει να λειτουργεί σε βάρος της ανάπτυξης της οικονομίας μας
γενικότερα… 

Κι αυτό, καθώς, τα ποσά που αφαιρούνται από τις συντάξεις μας, αφαιρούν-
ται ως ρευστό σε δεύτερο στάδιο κι από την αγορά, με δευτερογενές αποτέλε-
σμα να γιγαντώνεται η ασφυξία στην γενική αγορά με πολυπληθείς και
πολυσχιδείς αρνητικές και καταστροφικές επιπτώσεις για το σύνολο της Εθνι-
κής μας Οικονομίας…   

Τούτων όλων δοθέντων και με στόχο να διασωθεί η αξιοπρέπεια των συντα-
ξιούχων…, και να διασφαλιστεί η οικογενειακή συνοχή, όλων μας, μέσω της
βοήθειας που μπορεί να παράσχει το κομπόδεμα της σύνταξης του παππού
και της γιαγιάς… η προσοχή πρέπει να στοχεύει:

Στην Ανάπτυξη της Εθνικής μας Οικονομίας ώστε να αυξηθεί η απασχό-
ληση, να μειωθεί η ανεργία κι ανάλογα να πολλαπλασιαστούν οι εισφορές στα
ήδη καταρρέοντα ταμεία… 

Στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής…, εισφοροδιαφυγής… και κάθε
μορφής εισφοροαποφυγής…

Στην σωστή και οικονομικά τεκμηριωμένη επένδυση των όποιων απο-
θεματικών διαθέτουν ακόμα τα Ταμεία μας…

Στον πλήρη απογαλακτισμό των Διοικήσεων των Ταμείων μας από τον
όποιο πολιτικό εναγκαλισμό από την εκάστοτε κυβέρνηση…

Στην, επιτέλους, εισαγωγή νέων προτύπων Διοίκησης και επένδυσης
των Ταμείων μας…, σύμφωνα με τα νέα οικονομικά πρότυπα…, όπως ισχύει
σε κάθε ανεπτυγμένο και ευνομούμενο κράτος της Ευρώπης…

Άλλωστε το Ασφαλιστικό αν είναι εδώ που είναι, είναι με ευθύνη όλων όσων
Κυβέρνησαν, ή νομίζουν ότι κυβέρνησαν αυτό τον Τόπο.  

Όταν οι υποτίθεται αρμόδιοι Υπουργοί, Υφυπουργοί και Γενικοί Γραμματείς
αλλάζουν σαν τα πουκάμισα μόνο και μόνο για να υπηρετήσουν συμφέροντα
και σκοπιμότητες δεν κτίζεται Ασφαλιστικό Σύστημα. 

>

>



ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Δεκέμβριος 2015 - Ιανουάριος 2016 «ΦΩΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΕ» σελ. 3

Ποιες συντάξεις απειλούνται με
νέες μειώσεις πάνω από 15% ...!!!

Οι συνταξιούχοι των ΔΕΚΟ, των τραπεζών και του Δημοσίου, καθώς και
όσοι έχουν λάβει επικουρικές συντάξεις με υψηλά ποσοστά αναπλήρωσης
(πάνω από 20%) και έχουν εισόδημα άνω των 1.000 ευρώ, θα υποστούν τις
νέες μειώσεις στις συντάξεις. 

Είτε αυτές γίνουν στοχευμένα (ανά Ταμείο και επιπλέον των γνωστών παρα-
κρατήσεων) είτε μέσω του επανυπολογισμού τους από το αρχικό ποσό με
βάση τις συντάξιμες αποδοχές που σχεδιάζει να κάνει η ηγεσία του υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, παρά το γε-
γονός ότι τα στελέχη των Ταμείων θεωρούν ότι η σχετική διαδικασία είναι πρα-
κτικά αδύνατη και υπό προϋποθέσεις, χρειάζεται τουλάχιστον μια... διετία.

Τις νέες περικοπές προεξοφλούν τα στελέχη των Ταμείων, με δεδομένα
αφενός το πραγματικό έλλειμμα των 7,2 δισ. ευρώ (4% του ΑΕΠ) που έχουν
τα Ταμεία, αν συνυπολογιστούν και οι απλήρωτες (σε καθυστέρηση έως και
δύο ετών) κύριες και επικουρικές συντάξεις και αφετέρου τις δεσμεύσεις του
3ου Μνημονίου για περιστολή της συνταξιοδοτικής δαπάνης.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
Ανεξαρτήτως της μεθόδου που, τελικώς, αποφασιστεί να ακολουθηθεί, στο

«στόχαστρο» του υπουργείου παραμένουν οι συντάξεις που ξεπερνούν, αθροι-
στικά (κύριες + επικουρικές) τα 1.000 ευρώ και έχουν απονεμηθεί με υψηλότερα
ποσοστά αναπλήρωσης σε σχέση με ό,τι ίσχυε για τους «νέους» (από την
1/1/93) ασφαλισμένους έως και το 2010 (από την 1/1/2011 και μετά εφαρμό-
ζεται ο ν. 3863/10 που προβλέπει χαμηλότερα και ενιαία ποσοστά για όλους). 

Σε αντίθεση με τη συγκεκριμένη κατηγορία για την οποία προβλέπεται, για
τον χρόνο ασφάλισης έως τα τέλη του 2010, η χορήγηση κύριας σύνταξης
στο 70% του συντάξιμου μισθού και επικουρικής στο 20%, οι συντάξεις των
«παλαιών» (πριν από το ’93) ασφαλισμένων έχουν απονεμηθεί με ποσοστά
αναπλήρωσης τουλάχιστον 80% για την κύρια και από 20% και πάνω για την
επικουρική, ξεπερνώντας, σε αρκετές περιπτώσεις, ακόμη και το 100% του
μισθού. Επιπλέον, είχαν διαφορετική βάση υπολογισμού. 

Ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, τα ποσοστά αναπλήρωσης στις επικουρικές
συντάξεις του πρώην ΕΤΕΑΜ (ΙΚΑ) ήταν 26% έως 60% του συντάξιμου μι-
σθού, 20% στο ΤΕΑΔΥ, έως 40% στις τράπεζες, 23% στον ΟΤΕ, 35% στο
ΤΕΑΠΟΚΑ, 30% στους δημοτικούς και κοινοτικούς υπαλλήλους 24% - 40%
στο ΤΕΑΥΕΚ (εμποροϋπάλληλοι), 47% στους υπαλλήλους ναυτιλιακών πρα-
κτορείων, 25% στην ΕΥΔΑΠ, 35% στο ΤΕΑΠ - ΕΡΤ.

ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΠΛΑΦΟΝ ΣΤΙΣ ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ
Για τις πολλαπλές καταβαλλόμενες συντάξεις εξ ιδίου δικαιώματος ή και

λόγω χηρείας το σενάριο που σχεδιάζει το υπουργείο προβλέπει νέο χαμη-
λότερο πλαφόν στα 2.000 ευρώ (αντί των 3.360 ευρώ σήμερα).

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 15% 
Σύμφωνα με υπολογισμούς έγκριτων εργατολόγων, οι μειώσεις που θα πρέ-

πει να γίνουν για να εξοικονομηθούν 1,8 δισ. ευρώ, θα είναι από 15% και πάνω,
εφόσον περικοπούν ή επανυπολογιστούν όσες ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ.

Η σύνταξη των 1.000 ευρώ θα μειωθεί στα 850 ευρώ, η σύνταξη των 1.200
ευρώ στα 960 ευρώ, η σύνταξη των 1.400 ευρώ στα 1.050 ευρώ (-25%), η σύν-
ταξη των 1.500 ευρώ στα 1.102,5 ευρώ, η σύνταξη των 1.800 ευρώ στα 1.170
ευρώ, η σύνταξη των 2.000 ευρώ στα 1.200 ευρώ (-40%), η σύνταξη των 2.200
ευρώ στα 1.210 ευρώ και η σύνταξη των 2.500 ευρώ στα 1.250 ευρώ (-50%).

Τέσσερα εκατομμύρια φάκελοι
«Ο επανυπολογισμός των συντάξεων τουλάχιστον από τα στοιχεία των 4

εκατ. φακέλων, μαζί με τις συντάξεις θανάτου και αναπηρίας, είναι πρακτικά
αδύνατος», δηλώνει στην «Ημερησία» ο πρόεδρος των εργαζομένων στα Τα-
μεία Αντ. Κουρούκλης. 

Εκτός κι αν ακολουθηθεί «εξωγενής διαδικασία» (με βάση τα αρχεία πληρω-
μών των συντάξεων και το ύψος της καταβαλλόμενης σύνταξης). Οι φάκελοι πε-
ριλαμβάνουν, πάντως, το συντάξιμο μισθό, τα ποσοστά αναπλήρωσης και το
ονομαστικό ποσό των συντάξεων πριν και μετά τις περικοπές των Μνημονίων.
Η Ομοσπονδία των εργαζομένων στα Ασφαλιστικά Ταμεία ζήτησε να αποσυρ-
θούν τα μέτρα Κατρούγκαλου και ιδιαίτερα η σχεδιαζόμενη ενοποίηση των επι-
κουρικών με τις κύριες συντάξεις, ενώ η Ομοσπονδία των εργαζομένων στο ΙΚΑ
ζήτησε να γίνει εθνικός διάλογος για τη μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού «με συμ-

μετοχή κομμάτων και κοινωνικών φορέων και χωρίς προαποφασισμένα».

Αγαπητοί συνταξιούχοι του ΟΤΕ,
18 μήνες μετά την έναρξη της συνεργασίας μας με τον

Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ θα ήθελα προ-
σωπικά να σας ευχαριστήσω για την εμπιστοσύνη που
μας δείξατε και τη μαζική αποδοχή της κάρτας υγείας
ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ.

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω τα εξής πολύ σημαν-
τικά:

- Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες του Δ.Σ. του
Συλλόγου σας δεν κατέστη εφικτό το ΙΚΑ να παρακρατεί
επιλεκτικά και μηνιαία τη συνδρομή σας για την κάρτα
Υγείας που σας διέθεσε. Ως εκ τούτου δεν σας παρακρα-
τείται η μηνιαία συνδρομή και δεν εμφανίζεστε ενεργοί
στα νοσοκομεία που απευθύνεστε ούτε στα διαγνωστικά
κέντρα ούτε στην 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης. 

- Όσοι το επιθυμείτε πρέπει μόνοι σας να την ενεργο-
ποιήσετε καλώντας στα τηλέφωνα της εταιρείας που
αναφέρονται πιο κάτω δηλώνοντας ονοματεπώνυμο,

ΑΔΤ και ημερομηνία γέννησης για όλα τα μέλη της οικο-
γένειας σας που θέλετε να εντάξετε. 

- Το mail: otekarta@gmail.com εχει δημιουργηθεί
αποκλειστικά για τους συνταξιούχους του ΟΤΕ. Από
αυτό θα σας στέλνουμε συνεχή πληροφόρηση για κάθε
τι νέο ισχύει στα προνόμια σας. Αν δεν έχετε εσείς mail
κάποιο από τα παιδιά σας θα έχει σίγουρα. Αν πάλι δεν
είναι εφικτό καλέστε μας στα πιο κάτω τηλέφωνα για να
σας στείλουμε ενημερωτικά.

- Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με την
εξυπηρέτηση σας καλέστε μας άμεσα στα τηλέφωνα της
εταιρείας και το πρόβλημα σας θα λυθεί.

Αγαπητοί Συνταξιούχοι του ΟΤΕ, 
Μέχρι σήμερα έγινε από τους συναδέλφους σας μα-

ζική χρήση της κάρτας ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ. Ενδεικτικό είναι ότι
βάσει στοιχείων η προσέλευση ανθρώπων με κάρτα
ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ σε μεγάλο ιδιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας
ήταν η μεγαλύτερη, ξεπερνώντας ακόμη αυτή μεγάλων

Ασφαλιστικών εταιρειών. 
Όσοι έκαναν χρήση της κάρτας απόσβησαν το κόστος

των 18 ή 48 ή 78 ευρώ της ετήσιας συνδρομής τους. Το
μεγαλύτερο όφελος το είχε συνάδελφος σας που έτυχε
έκπτωσης σε νοσηλεία 6.680 ευρώ. Εκείνος όμως δυ-
στυχώς πέρα από το οικονομικό όφελος ταλαιπωρήθηκε
έστω προσωρινά με την υγεία του. 

Όσοι δεν την χρησιμοποιήσατε δεν χάσατε 48 ή 78 €
αλλά σημαίνει ότι είστε υγιείς και ποτέ να μη χρειαστεί να
την χρησιμοποιήσετε παρά μόνο για check up. 

Εύχομαι ολόψυχα σε όλους εσάς τους συνταξιούχους
του ΟΤΕ και τις οικογένειες σας να έχετε υγεία, χαρού-
μενα Χριστούγεννα και η νέα χρονιά να σας δώσει απλές
καθημερινές στιγμές ευτυχίας.

Δημήτρης Μαρινόπουλος
Τηλ: 210.922.77.03-4, 210.23.22.997, 

fax: 210.922.77.05, mob: 69.86.500.401

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ;

Τα τελευταία χρόνια πολύς λόγος γίνεται για την πολυπόθητη ανάπτυξη και για
την αλλαγή πορείας της οικονομίας.

Τελικά, όμως, μήπως πρέπει να αναλύσουμε και να ορίσουμε τι σημαίνει ανά-
πτυξη σε μία χώρα, που βρίσκεται στη περιδίνηση μιας σοβαρής οικονομικής και
κοινωνικής κρίσεως τα τελευταία χρόνια;

Τα πολλά μνημόνια, τα συνεχή και πολλές φορές επαναλαμβανόμενα νομοθετικά
μέτρα και τα αμφίβολα αποτελέσματα έχουν κουράσει πλέον την κοινή γνώμη, η
οποία εναγωνίως και απεγνωσμένα αναζητάει την ελπίδα για κάτι διαφορετικά ορ-
γανωμένο, τεκμηριωμένο και τελικά πιο εφικτό και αισιόδοξο.

Η κρίση απλώς φανέρωσε τις χρόνιες αδυναμίες του συστήματος, το οποίο δεν
φρόντισε να υιοθετήσει και να εφαρμόσει βασικές αρχές και αξίες, όπως αυτές της
αξιοκρατίας, της υπευθυνότητας και της λογοδοσίας, με συνέπεια τη σταδιακή κα-
τάρρευσή του.

Η χώρα θα πρέπει να βρει σύντομα τρόπο να δημιουργήσει πλούτο, δηλαδή να
αυξήσει το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της (ΑΕΠ) και να πάψει να ζητάει συνεχώς
δανεικά, γιατί με δανεικά χωριό δεν χτίζεται.

Αυτό μπορεί να γίνει όπως φαίνεται μόνο αν υπάρξει μια σοβαρή εκστρατεία προ-
σέλκυσης επενδύσεων και δημιουργίας αναπτυξιακών έργων. Οι επενδύσεις μπορεί
να είναι δημόσιες, ιδιωτικές ή και τα δύο (σύμπραξη δημοσίου-ιδιωτών).

Προφανώς και καταφανώς δεν μπορεί να είναι μόνον δημόσιες γιατί απλούστατα
δεν υπάρχουν πλέον τα κονδύλια που δίνονταν απλόχερα παλαιότερα για έργα
χωρίς τη συμμετοχή του ιδιωτικού κεφαλαίου.

Έχει αλλάξει το πλαίσιο όχι μόνο παγκόσμια αλλά και στην Ευρώπη και τώρα
υποστηρίζονται δράσεις και προγράμματα που μοχλεύουν ιδιωτικά κεφάλαια. Κατά
συνέπεια η ιδιωτική συμμετοχή είναι το ζητούμενο είτε ολόκληρη είτε μερική. Σήμερα
λοιπόν υπάρχει διαθέσιμο άφθονο και φτηνό χρήμα που αναζητάει επενδυτικές ευ-
καιρίες και είναι δυστυχώς πολυτέλεια η χώρα μας να μην μπορεί να προσελκύσει
μέρος απ’ αυτά τα κονδύλια.

Αναπόδραστα τίθεται το ερώτημα η χώρα μας έχει τη δυνατότητα να προσελκύσει
επενδύσεις; Φυσικά, αβίαστα και ανενδοίαστα ναι. Έχει αποδειχτεί στην πράξη με
τις συνεχείς ανακεφαλαιώσεις των Τραπεζών της χώρας και το ενδιαφέρον μεγάλων
επενδυτικών fund.

Όπως λέγεται και γράφεται η χώρα μας διαθέτει σημαντικά συγκριτικά πλεονε-
κτήματα σε αρκετούς τομείς που πρέπει τελικά να αποφασίσει αν θέλει σοβαρά να
αξιοποιήσει ή όχι. Δυστυχώς η παρούσα κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη και δεν
έχει την βούληση λόγω της ιδεοληψίας της. Τομείς όπως ο τουρισμός, η ενέργεια,
η αγροτική παραγωγή, η μεταποίηση, οι μεταφορές, τα logistics, η τεχνολογία και
άλλοι μπορούν, με κατάλληλες κινήσεις, να προσελκύσουν σημαντικές επενδύσεις
με πολλαπλασιαστικά οφέλη και να δημιουργήσουν σημαντικές θέσεις εργασίας
που είναι το ζητούμενο σήμερα.

Όλα αυτά όμως απαιτούν ένα ευνομούμενο περιβάλλον και ένα πλαίσιο που θα
μεταχειρίζεται με φιλικό και έντιμο τρόπο τους επενδυτές, το οποίο προς το παρόν
δεν φαίνεται στον ορίζοντα.

Ταυτόχρονα χρειάζεται μια κατάλληλη στρατηγική όπως έχουν όλα τα κράτη και
φυσικά μια συναινετική διάθεση στην εφαρμογή.

Τέλος, χρειάζονται οι κατάλληλοι άνθρωποι για να τρέξουν αυτά και πολλά άλλα
που απαιτούν διαχειριστικές ικανότητες και γνώσεις και όχι «κατάλληλες γνωριμίες».  

Δυστυχώς στον τομέα αυτό υστερούμε γιατί από το 1981 και μέχρι σήμερα, εκτός
από μικρές αναλαμπές, καταργήθηκε η αξιολόγηση, ο άξιος και αποδοτικός υπάλ-
ληλος κατηγορήθηκε και υποβαθμίστηκε, έλεγχος και λογοδοσία δεν υπήρξε, πει-
θαρχικός έλεγχο και καταλογισμός ευθύνης δεν υπήρξε σε κανένα επίπεδο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Η χώρα έχει τη δυνατότητα να ξεπεράσει την κρίση γρήγορα και ασφαλώς, αν η κυ-

βέρνηση αλλάξει προτεραιότητα  στην επίλυση των προαπαιτούμενων. Ήτοι με διαδι-
κασίες εξπρές να αξιοποιήσει, με πώληση, παραχώρηση ή σύμπραξη δημοσίου -
ιδιωτών, όλα τα περιουσιακά στοιχεία που έχει δεσμευθεί και εφόσον είναι δυνατόν
και νομίζω στην παρούσα φάση είναι δυνατόν με διακρατικές συμφωνίες και συμφω-
νίες με αξιόπιστους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, δηλαδή να μοιράσει την πίτα
στους διεθνείς εταίρους επενδυτές δίκαια και επωφελώς για όλους, μπορεί δε η χώρα
μας να ικανοποιήσει τις ανάγκες όλων των φίλων συμμάχων και φίλων της.

Αν αυτό γίνει, θα επέλθει καταλυτικά και η λύτρωση των οικονομικά εξαντλημένων
ελλήνων, θα επανέλθει το χαμένο χαμόγελο και η αισιοδοξία, που θα απογειώσει
την ελληνική οικονομία, και η χώρα θα μπει σε σταθερή ρότα προόδου ανάπτυξης,
κοινωνική ειρήνης και συνοχής και θα προσφέρει την αλληλεγγύη τους στους δοκι-
μαζόμενους λαούς.

Άγγελος Βουκάντσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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Αθλιότητα Αθλίων 
Η υπαγωγή της χώρας μας στο καθεστώς των δύο Μνημονίων (ν.3845/2010,

ν.4046/2012), αλλά και η υιοθέτηση του τρίτου-τριπλού Μνημονίου (ν. 4336/2015),
κατέδειξαν περίτρανα την κρίση του Πολιτικού Συστήματος.

Ο χρόνος που πέρασε και τα ατέλειωτα δεινά των πολιτών πείθουν για το
έλλειμμα διακυβέρνησης του Τόπου.

Οι Άρχοντες ημών, των αμαρτωλών, με πρωτόγνωρη αθλιότητα, κατόρθω-
σαν να ενσπείρουν στους γηγενείς και μόνο σε αυτούς το φόβο και την ανα-
σφάλεια. Έκαναν τον περήφανο λαό των Ελλήνων, που δεν άντεξε ποτέ και
για τίποτα το ζυγό να παίρνει των ομματιών του και να φεύγει, να ξεσπιτώνεται
και να ξεριζώνεται αντί να καθίσει εδώ στις ρίζες του και να δείξει σε όλους αυ-
τούς, τους λίγους, αλλά τόσο επικίνδυνους, το δρόμο της φυγής και να επανα-
λάβει εκείνη τη βροντερή φράση του Γέρου του Μοριά «όξω βρέ».

Στην ιστορία του Έθνους θα καταχωρηθεί αυτή η περίοδος ως η πιο μαύρη
περίοδος για τον Ελληνικό Λαό και θα στιγματιστεί, όχι μόνο από την παντελή
έλλειψη πολιτικής και πολιτειακής εξουσίας, αλλά και εθνικής συμπεριφοράς.

Ας μην περιμένει κανείς ανοχή και έλεος, αφού όλοι απεργάζονται, συντε-
λούν, ή και ανέχονται την απαξίωση των Ελλήνων και την εξαθλίωσή τους.

Που είναι άραγε, τούτη τη δύσκολη για το Έθνος περίοδο... η Επιστημονική
Κοινότητα του Τόπου;

Που είναι η Εκκλησία...; Για μία ακόμη φορά ΑΠΟΥΣΕΣ...!
Και βέβαια δεν μιλάμε για πολιτικά ατοπήματα, ή και για πολιτειακές εκτρο-

πές. Εδώ μιλάμε για το σφαγιασμό, τη γενοκτονία των Ελλήνων.  
Και είναι φοβερό, αλλά και παρήγορο το ότι υπάρχουν φωνές που αναβιώ-

νουν τον φιλελληνισμό στα πέρατα της γης.
Εμείς βαθιά θρησκευόμενοι εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στο Θεό που σε

λίγες μέρες θα γιορτάσουμε την ανθρώπινη ενσάρκωσή του και στο DNA της
φυλής μας που αναγεννιέται από τα αποκαΐδια της.

Ίσως κάποιος πει ότι τα παραλέμε. Λέμε... Ίσως. Ας μας πει όμως... αυτός
ο κάποιος τι έμαθε στο σχολείο που πήγαινε.! Έμαθε ότι ο Κολοκοτρώνης ήταν
ένας φιλόδοξος και θεότρελος της εποχής του; Ότι το ’22 έγινε συνωστισμός
στα παράλια της Σμύρνης; Ότι ουδέποτε υπήρξε ο σφαγιασμός των Ποντίων;
Ότι οι Σύριοι και οι κάθε λογής κατατρεγμένοι έρχονται στα νησιά μας για ηλιο-
θεραπεία, «λιάζονται», κατά το κοινώς λεγόμενο; 

Πως εκλαμβάνει το γεγονός ότι θα πρέπει να καταργηθεί το μάθημα των
θρησκευτικών από τα σχολεία, επειδή τα κρυφά σχολειά, με τους κληρικούς,
κατά την αιχμαλωσία και την μακρόχρονη σκλαβιά, ήταν αυτά που διατήρησαν
τη γλώσσα και το εθνικό φρόνημα των Ελλήνων...; 

Τι άραγε προσλαμβάνουσες έχει όταν ακούει ότι η Κυβέρνηση, μιας συντε-
ταγμένης Πολιτείας, συμπάσχει, συμπορεύεται και συστρατεύεται, με όλους
εκείνους που διαμαρτύρονται, απεργούν και κινητοποιούνται, ενάντια στις  πο-
λιτικές που η ίδια εφαρμόζει...; 

Βέβαια, ποτέ και για τίποτα, δεν θα τολμήσω να ρωτήσω πως διασκεδάζει
εκείνο το βαρύγδουπο «κανένα σπίτι στα χέρια Τραπεζίτη» και τούτο επειδή
πιστεύω πως έχει εμπεδωθεί το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον τραπεζίτης με
την έννοια που τον ξέραμε. Εδώ δεν υπάρχει πλέον Τράπεζα.

Μην εξανίστασαι αναγνώστη.! Αυτή είναι η ωμή πραγματικότητα. Κάποτε η
μετοχή της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος είχε 73.000 δραχμές, δηλαδή ανα-
λογικά 214 €. Σήμερα έχει για την ιστορία ρε αδερφέ 0,02 €.

Και το χειρότερο ας μας πουν οι Άρχοντες ημών των αμαρτωλών που πήγε
το... «της Ελλάδος», ή μάλλον που το στείλανε και γιατί;

Αν λοιπόν ο Κολοκοτρώνης υποψιαζότανε ότι πολέμαγε για την Ελλάδα του
σήμερα θα έκοβε τα α…… του. 

Αλλά για να μην μας πούνε και μ…… τους αποκαλύπτουμε (η επιγραφή στα
δύο βιβλιάρια αναδεικνύει την αθλιότητα των κυβερνώντων).

Η εξαθλίωση των εξαθλιωμένων 
Ο Σύλλογος βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει τα μέλη του ότι

εξασφάλισε καναπέδες με ρόδες... για την άνετη και μαζική... συμμετοχή όλων
μας στις κινητοποιήσεις, αν και δεν θα χρειαστούν από εδώ και πέρα. 

Πρώτον, διότι δεν θα έχουν νόημα οι κινητοποιήσεις, αφού και η Κυβέρνηση
τις ενθαρρύνει και τις επιζητά, για το καλό μας φυσικά και...

Δεύτερον διότι δεν θα υπάρχουμε εν ζωή για να τις πραγματοποιήσουμε.
Έτσι άλλωστε φροντίσαμε εμείς οι αμαρτωλοί με την ψήφο μας και οι Κυβερ-

νώντες με την αθλιοτάτη διακυβέρνησή τους.
Έτσι είναι: Αποδειχθήκαμε... οι αθλιότεροι των αθλίων.

Σε αντίθεση... με τον καναπέ...
Ένα ΜΕΓΑΛΟ ΜΠΡΑΒΟ σε όλους αυτούς... τους δυστυχώς λίγους... αλλά

πολλούς στην ψυχή και στην τόλμη, που συστρατεύτηκαν με το Σύλλογο και
πήραν μέρος στις κινητοποιήσεις για τον περιορισμό της εξαθλίωσής μας. 

Οι άλλοι ας κάνουν την αυτοκριτική τους! Ας βάλουν το χέρι στην καρδιά και
ας δουν τι δεν έκαναν σωστό όταν θα αναγκαστούν να πάρουν τους δρόμους,
αφού οι πλατείες... τους ήταν κουραστικές και άβουλες...

Περιφερειακό τμήμα Μυτιλήνης
Το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων και Συνταξιούχων ΟΤΕ Χίου διοργανώ-

νουν από κοινού εκδήλωση κοπής της Βασιλόπιτας σε κεντρικό ξενοδοχείο του
νησιού μας.

Η εκδήλωση έχει προγραμματισθεί για τις 17-1-2016 στο ξενοδοχείο GRECIAN
CASTLE.

Επειδή θα θέλαμε να προγραμματίσουμε έγκαιρα την διοργάνωση της γιορτής
μας και επειδή όπως γνωρίζετε οι περισσότεροι συνάδελφοι που συμμετέχουν
είναι συνταξιούχοι, θα θέλαμε να μας εγκρίνετε το ποσό των 300 ευρώ.

Επίσης σας διαβεβαιώνουμε ότι για τις δαπάνες της εκδήλωσης θα σταλούν
τα τιμολόγια και αποδείξεις στο σύλλογο.

Υπεύθυνη διοργάνωσης Κατερίνα Πασβάντη (τηλ. 2271022225 και 6974640410)
Αρ. Λογαριασμού: 490/359592-76 ΕΤΕ
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και η νέα χρο-

νιά να εκπληρώσει όλα εκείνα που επιθυμεί ο καθένας μας.
Κατερίνα Πασβάντη

Εκπρόσωπος ΓΑΣ Περιφ. Τμήματος Μυτιλήνης

Περιφερειακό τμήμα Hρακλείου
Ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ σας καλεί

στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας την Κυριακή το μεσημέρι 24 ΙΑΝΟΥΑ-
ΡΙΟΥ 2016 στο κέντρο ΙΡΙΔΑ στα ΠΕΖΑ.

Περιμένουμε όλους τους συναδέλφους και τους φίλους τους να διασκεδάσουμε.
Ώρα προσέλευσης 13.00 το μεσημέρι.
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 20-1-2016 στο Γραφείο του Συλλόγου Βιάννου

13-17, στα τηλέφωνα 2810-341405 και 2810-341415 και στην υπεύθυνο των
Πολιτ. Εκδηλώσεων Ελπίδα Βλαχάκη 6976928373.

Το Δ.Σ. Ηρακλείου Κρήτης

«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
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Περιφερειακό Τμήμα Πάτρας
Στις 8/11, ημέρα Κυριακή, ετελέσθη εις τον I.Ν. της Αγίας Τριάδος

Πατρών αρτοκλασία υπέρ υγείας των συναδέλφων επί τη ευκαιρία
της εορτής των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ, οι οποίοι θεωρούν-
ται ως προστάτες του ΟΤΕ.

Προσήλθαν πράγματι πολλοί αλλά όχι όσοι θα έπρεπε.
Η παρουσία του καθ’ ενός εναπόκειται εις την διακριτική ευχέρεια

και επιλογή εκάστου. Μετά το πέρας της εκκλησίας εις το Πνευματικό
Κέντρο του Ναού προσεφέρθη εις τους παρευρεθέντας καφές, άρτος
και γλυκό.

Η εορτή έληξε περί ώραν 11ην αφού δώσαμε και λάβαμε ευχές για
χρόνια πολλά και υγεία και αφού ανταλλάξαμε συζητήσεις για διά-
φορα θέματα που μας ενώνουν.

Ήταν μια ωραία εκδήλωση διότι συναντήσαμε πολλούς συναδέλφους
με τους οποίους συνεργαστήκαμε επί σειράν ετών και τώρα ως συντα-
ξιούχοι βλεπόμαστε σπανίως.

Ωστόσο επαναλαμβάνω και αύθις την επισήμανση ότι θα μπορού-
σαν να έλθουν και άλλοι, οι οποίοι όμως ή ολιγώρησαν ή το ξέχασαν
ή ηθελημένα απούσιασαν.

Τελειώνοντας πάντως θα ήθελα και εγγράφως να επαναλάβω τις
ευχές μου για πολλά και υγιή έτη των τε παρόντων αλλά και απόντων
συναδέλφων μας. 

Ευχαριστώ όλες και όλους.

Πρωτοχρονιάτικη πίτα
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εις την συνεδρίασή του της 3/11/15 απε-

φάσισε εκτός των άλλων και τον προγραμματισμό της κοπής της πίτ-
τας έτους 2016 στην Πάτρα και τις λοιπές περιφερειακές μας πόλεις
ως ακολούθως:

Α) Στην Πάτρα στις 10/1/2016, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:30 στο
Ξενοδοχείο "ΑΣΤΗΡ".

Β) Στον Πύργο στις 20/1/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.
Γ) Στην Αμαλιάδα στις 20/1/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:30 &
Δ) Στην Άμφισσα στις 27/1/2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.

Στον Πύργο, Αμαλιάδα και Άμφισσα ο τόπος συναντήσεως θα καθο-
ριστεί αργότερα.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι όπως προσέλθουν στις ανωτέρω
εκδηλώσεις μας.

Εκ του Δ.Σ. του Συλλόγου
ο Πρόεδρος Γ. Ζίγκηρης

Περιφερειακό Τμήμα Λαρίσης
Κάνουμε γνωστό ότι:
1) Στις 31 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Σάββατο και πρωτοστατούντων των συναδέλφων ΓΑ-

Σιτών κκ Οικονόμου Γ. και Καλτσά Κ., τελέσθηκε Θεία Λειτουργία και Μνημόσηνη δέηση
υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των θανόντων συναδέλφων εις τον Ιερό Ναό της Αγίας
Παρασκευής Τρικάλων.

Μέλη και φίλοι που παρευρέθηκαν, με μεγάλη συγκίνηση άκουσαν τα ονόματα των θα-
νόντων που ο κ. Οικονόμου διάβασε από ονομαστική κατάσταση.

Στον καφέ που ακολούθησε ήτανε έκδηλη η συγκίνηση όλων των συναδέλφων.
2) Στις 14 Ιανουαρίου 2016 και ημέρα Πέμπτη το απόγευμα και στο ξενοδοχείο KIERIO

στην Καρδίτσα, οι συνάδελφοι θα συναντηθούνε για ενημέρωση, από κλιμάκιο της Περι-
φέρειας. Επίσης θα πραγματοποιηθεί η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας και θα γίνουν
οι βραβεύσεις των παιδιών συναδέλφων που έχουν πετύχει στις εισαγωγικές εξετάσεις
στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας μας.

Τέλος έχει προγραμματιστεί μονοήμερη εκδρομή στα Γιάννενα.

Για το Δ.Σ. 

Περιφερειακό Τμήμα Κοζάνης
Το περιφερειακό τμήμα Κοζάνης σας προσκαλεί στο κόψιμο της

Βασιλόπιτας που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Ιανουαρίου 2016,
ημέρα Σάββατο και ώρα 8.30 στο κέντρο «ΖΗΝΩΝ» στην Κοζάνη

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος 

Γ. Πλατανησιώτης
Ο Γ.Γραμματέας 

I. Ματθαιόπουλος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ε. ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Ι. ΔΑΔΑΜΟΓΙΑΣ

Περιφερειακό Τμήμα Τρίπολης
Το καλοκαίρι πέρασε, οι αποδράσεις τέλειωσαν,

μπήκαμε στον Οκτώβρη.
Κι εμείς, ο Σύλλογος και το εντευκτήριό μας, ανοί-

ξαμε και σας περιμένουμε!!
Καθημερινά από 11.00 έως τις 13.00 και ειδικότερα:
Τις Δευτέρες για τους άνδρες και τις πολιτικές και

ποδοσφαιρικές αναλύσεις τους (και όχι μόνο) και τις
μέρες μπάλας με OTE TV και τσίπουρο νέας εσο-
δείας απ' τον Λάμπρο!!

Τις Πέμπτες για τις γυναίκες και τις αναλύσεις τους
σε μαγειρικές και στυλιστικές επιλογές (και όχι μόνο
βεβαίως, βεβαίως).

Τις Τετάρτες το απόγευμα στήθηκε και άρχισε να
λειτουργεί, με ενθουσιώδη συμμετοχή, τμήμα εκμά-
θησης παραδοσιακών χορών με δάσκαλο συνά-
δελφο!

Επίσης οργανώνεται Τμήμα εκμάθησης COMPUT-
ERS, INTERNTET κ.λ.π. πάλι με δάσκαλο συνάδελφο!

Τέλος το Σάββατο 19 Δεκεμβρίου οργανώνεται
βόλτα στην εορταστική Αθήνα και παρακολούθηση
της θεατρικής παράστασης «Πριν το  Χάραμα» στο
θέατρο Βέμπο.

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2015, στο εξωκκλήσι
του Αγιάννη του Ψηλονόμου στην Τρίπολη, ετελέσθη
για άλλη μια χρονιά η καθιερωμένη πλέον για την
πρώτη Κυριακή κάθε Οκτώβρη, Θεία Λειτουργία και
το μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των

εκλιπόντων συναδέλφων μας.
Οι συνάδελφοι, ο παπα-Κώστας Κουβαβάς στο

ιερό, οι Γιώργος Κουρόγιωργας, Θανάσης Σπυράκης
και η σύζυγός του Τζούλη Αρβανίτη - Σπυράκη στο
ψαλτήρι και όλοι εμείς οι παρευρεθέντες προσευχη-
θήκαμε για όλους αυτούς που μια ζωή συμπορευτή-
καμε.

Στον καφέ και στο «συγχώριο» με ψωμοτύρι που
ακολούθησε αναπολήσαμε τη νιότη μας και μείναμε με
τη θλιβερή διαπίστωση ότι η «λίστα» μεγαλώνει, όσο
κι αν ευχόμαστε του χρόνου να μην «λείπει» κανείς.

Την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015, από την Τρίπολη
και το Άργος, με την ευκαιρία της γιορτής Ροδιού που
διοργανώνεται εκεί, κάναμε μια βόλτα στην Ερμιόνη
και την ευρύτερη περιοχή.

Λειτουργηθήκαμε στην Μονή Αγνούντος, ένα πα-
νέμορφο μοναστήρι του 11ου αιώνα, δοκιμάσαμε
ρόδι σε φρούτο, λικέρ και γλυκό, συναντηθήκαμε με
συναδέλφους - κατοίκους της περιοχής που ήρθαν
να μας δουν, κεράσαμε  ένα κρασί όλη την παρέα και
το απόγευμα, πριν το δρόμο της επιστροφής, μια
βόλτα και ένα καφεδάκι στην παραλία του Ναυπλίου
επιβαλλόταν.

Την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2015, συνάδελφοι από
Σπάρτη και Τρίπολη πήραμε μέρος στην συγκέν-
τρωση διαμαρτυρίας που διοργανώθηκε από ΑΓΣΣΕ
και άλλα Σωματεία στην Πλατεία Κλαυθμώνος, ενάν-

τια στα «ισοδύναμο» της ζωής μας (από... όπου και
η φωτογραφία).

Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015/ του Άγιου Φιλίπ-
που, «απονηστίσαμε», κατά τα έθιμα.

Το γραφείο - εντευκτήριο, μεταμορφώθηκε σε ένα
ζεστό κουτούκι, επαγγελματικών - κυριολεκτικά -
προδιαγραφών.

Όσοι χωρέσαμε, είμαστε μια πολύ ζεστή ατμό-
σφαιρα!!! με ωραίο κρύο μενού, άφθονο κρασί και
δύο νεαρούς - ελπιδοφόρους - καλλιτέχνες με μπου-
ζούκι, αρμόνιο και πλούσιο μουσικό ρεπερτόριο.

Περάσαμε και καλά! και φτηνά! και θα το ξανακά-
νουμε!!!

Πάντα τέτοια!!! Καλή Σαρακοστή!!! Καλά Χριστού-
γεννα!!! 

Για το Δ.Σ.
η Πρόεδρος 

Μαρία Κουβαβά

Περιφερειακό Τμήμα Βέροιας
Η διοίκηση του Π.Τ.Σ. ΟΤΕ ΒΕΡΟΙΑΣ στα

πλαίσια της προσπάθειας εγγραφής νέων
μελών και ενημέρωσης πραγματοποίησε συγ-
κεντρώσεις στη Νάουσα και στην Αλεξάνδρεια
στις 23/10/15 και 24/11/15 αντίστοιχα. Στη συγ-
κέντρωση παρευρέθηκαν ο πρόεδρος και τα
μέλη του Δ.Σ. και ο εκπρόσωπος της μείζονος
περιφέρειας στο Δ.Σ. Άγγελος Βουκάντζης και η
συντριπτική πλειοψηφία των μελών που διαμέ-
νουν στις πόλεις. Ο πρόεδρος του Π.Τ. Καρα-
τζόγλου Κων/νος αφού ευχαρίστησε τα μέλη για
την παρουσία τους, καθώς και τον εκπρόσωπο της μείζονος περιφέρειας κύριο Άγγελο
Βουκαντζή, αναφέρθηκε γενικά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το περιφερειακό τμήμα
από την λειτουργία του και τις προσπάθειες που καταβάλλει γενικότερα για την εξυπηρέ-
τηση των μελών. Κατόπιν τον λόγο έλαβε ο κύριος Δ. Βουκαντζής ο οποίος αναφέρθηκε
λεπτομερώς σε όλα τα θέματα που απασχολούν το σύλλογο και απάντησε σε όλα τα ερω-
τήματα των μελών μας. Διατυπώθηκαν εύλογα παράπονα και απορίες αλλά διατυπώθηκαν
εποικοδομητικές προτάσεις. Υπήρξε κλίμα συναδέλφωσης και αγωνιστικότητας γενικά και
οι δύο εκδηλώσεις στέφθηκαν με απόλυτη επιτυχία και αποφασίστηκε να πραγματοποι-
ούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 

Ο πρόεδρος του περιφερειακού τμήματος κ. Καρατζόγλου αφού ευχαρίστησε τις συνα-
δέλφισσες για τα εδέσματα που προσέφεραν στους συναδέλφους έκλεισε της εκδηλώσεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Κ. ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Α. ΚΑΝΔΥΛΑΣ
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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

Nίκος Μάτας
Στις 14 Νοεμβρίου 2015, όλως αιφνιδίως, έφυγε από κοντά μας ο εξαίρετος συνά-

δελφος και αγαπητός φίλος Νίκος Μάτας.
Ο Νίκος υπήρξε εξαίρετος άνθρωπος, άριστος υπάλληλος αγαπητός σε όλους τους

συναδέλφους, στοργικός σύζυγος και πολύ καλός πατέρας.
Στην αγαπημένη του σύζυγο, τα παιδιά και λοιπούς οικείους του εκφράζουμε τα

θερμά μας συλλυπητήρια και ευχόμαστε ο θεός να τους χαρίζει υγεία, δύναμη, υπο-
μονή και να τον θυμούνται για πάντα.

Καλό ταξίδι αγαπητέ φίλε Νίκο και ας είναι ελαφρύ το χώμα της Περαίας που θα σε
σκεπάζει.

Άγγελος Βουκάντσης - ΔΠΤ Θεσσαλονίκης

Ζαχαρίας Πιπερίδης
Για την απρόσμενη απώλεια του Ζαχα-

ρία Πιπερίδη ο όμιλος ΟΤΕ θρηνεί την
απώλεια ενός αξιόλογου στελέχους του.

Εμείς όλοι, που συμβάλαμε στο μεγά-
λωμα του ΟΤΕ, - του Ομίλου τον οποίο
με συνέπεια και αγάπη υπηρέτησε ο Ζα-
χαρίας Πιπερίδης -, νοιώθουμε ειλικρινά
αδύναμοι να διαχειριστούμε την απρό-
σμενη απώλεια αυτού του ανθρώπου,
και ΦΙΛΟΥ.

Προσευχόμαστε:
Για την εξ ύψους παρηγοριά στην οικογένεια του, για την ανάπαυση εν

δικαίω του Ζαχαρία και για τον ΟΤΕ να κρατήσει ζωντανές τις παρακατα-
θήκες του εκλιπόντος.

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

Κώστας Παγμαντίδης

Στις 4/11/2015 έφυγε ο καλοκάγαθος συνάδελφος, ο χαρούμενος, ο γλεντζές θεσ-
σαλονικιός. Οργάνωνε πάρτι, εκδηλώσεις, καρναβάλια, γιορτές. Ο Κώστας δεν πέθανε,
δεν το πιστεύει κανείς, πήγε ταξίδι. Ήταν σαν άνθρωπος η χαρά της ζωής, αρχηγός
σε εκδρομές και διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις. Ήταν γεμάτος καλοσύνη με φιλικά
συναισθήματα προς όλους. Καλοπροαίρετος άνθρωπος. Τα πιο θερμά συλλυπητήρια
Ελένη - Κατερίνα - Βασίλη. 

Από όλους τους συναδέλφους  από το διεθνές κέντρο Πατησίων που σε αγάπησαν
πολύ για το γέλιο και την χαρά που σκόρπισες απλόχερα.

Σε ευχαριστούμε Κώστα.
Οι φίλοι σου

Γλυκερία Κάρμη - Μανώλης Κασσομεράκης

Χαραλάμπος Ανανιάδης 
Συλλυπητήρια στην οικογένεια του αγαπητού συν/φου Ανανιάδη Χαρα-

λάμπου που έφυγε από την ζωή αρχές Φθινοπώρου.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.
Αιωνίαν του εις μνήμην.

Το Δ.Σ. ΠΣΣ-ΟΤΕ.

Σπυρίδων Νικολογιάννης
ΑΠΕΒΙΩΣΕ 05-11-2015
Έφυγε από τη ζωή ένας άνθρωπος, πιστός στο καθήκον, της υπηρεσίας

και της οικογένειας. Θα τον θυμόμαστε πάντα με αγάπη, εκτίμηση και σε-
βασμό.

Η σύζυγός του, τα παιδιά του και τα εγγόνια του

Νικόλαος Φίλιππας
Στις 25/7, ύστερα από μακρά περίοδο ταλαιπωρίας, έφυγε από το μά-

ταιο τούτο κόσμο ο Νικόλαος Φίλιππας. Για όσους έτυχε να τον γνωρίσουν
υπήρξε πρότυπο ανθρώπου. Έντιμος, φιλαλήθης, βαθύτατα θρησκευό-
μενος, άριστος οικογενειάρχης, υπήρξαν μερικά από τα χαρακτηριστικά
που συνέθεταν την προσωπικότητά του. 

Αγαπημένε μου κουμπάρε διερμηνεύοντας και τον πόνο της γνωστής
παρέας μας, και μη μπορώντας να συγκρατήσω το κλάμα μου εύχομαι ο
Ύψιστος να χύσει βάλσαμο παρηγοριάς στις ψυχές της τόσο ταλαιπωρη-
μένης συζύγου σου και των παιδιών σου, καλό ταξίδι και να’ναι ελαφρύ
το χώμα της αττικής γης που σε σκέπασε.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΤΣΙΟΣ

Δημήτρης Ρες
Στις 25/11/2015 έτσι ξαφνικά έφυγε από κοντά μας ο φίλος και αγαπητός

συνάδελφος Δημήτρης Ρες. 
Η είδηση του θανάτου του μας άφησε όλους άφωνους.
Αγωνιστής που ανέπτυξε πλούσια συνδικαλιστική δράση σαν εργαζό-

μενος στον ΟΤΕ, αλλά και στην τοπική κοινωνία του νησιού μας. Δυναμική
παρουσία με την ενεργό συμμετοχή του στα κοινά.

Δημιούργησε μια όμορφη οικογένεια με τη σύζυγο του Βιβή συνοδοι-
πόρο της ζωής του από τα μαθητικά τους χρόνια και μαζί καμάρωναν τα
τρία τους παιδιά και τα εγγόνια τους. 

Εμείς οι συνάδελφοι και φίλοι σου, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπη-
τήρια στην οικογένεια του και ευχόμαστε ο Θεός να τους δίνει κουράγιο
για να ξεπεράσουν την απώλεια του.  

Δημήτρη καλό σου ταξίδι. Εκεί ψηλά δεν θα είσαι μόνος. Σε περιμένει η
καλή σου μανούλα που έφυγε από τη ζωή πριν εννιά μήνες.

Να είναι αιωνία η μνήμη σου.
H φίλη σου και συνάδελφος 

Καίτη Μπλούγκαρη 

Εις μνήμην Δημητρίου Ρε
Με μεγάλη οδύνη, θλίψη και σπαραγμό ψυχής, πληροφορηθήκαμε τον αδόκητο θά-

νατό σου αγαπημένε μας αδελφέ, φίλε και συνάδερφε Δημήτρη. 
Οι ζωές μας ενώθηκαν επαγγελματικά και συναδελφικά πριν από πολλά - πολλά

χρόνια. Από τότε νιώθαμε δυνατά την αγάπη σου και τη φιλία σου. Ήσουν καλός φίλος,
έντιμος άνθρωπος, αξιοπρεπής  συνδικαλιστής αγαπητός σε όλους και αγαπημένος
από όλους. 

Διέπρεψες σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής, στην Υπηρεσία, στο συνδικαλισμό
και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Ήσουν ακαταμάχητος αγωνιστής σε όλη σου τη ζωή, αείμνηστε Δημήτρη, ήσουν ευ-
πρεπέστατος και ωραίος συνάδελφος, με κύρια χαρακτηριστικά τη σεμνότητα, την
απλότητα, την ευαισθησία και απέραντη καλοσύνη. 

Υπήρξες ακόμη άριστος οικογενειάρχης, στοργικός σύζυγος και ιδανικός πατέρας.
Έχεις μία άριστη οικογένεια, η αγαπημένη σου σύζυγος και τα τρία σου παιδιά σου
συμπαραστάθηκαν ενεργά σε κάθε βήμα της ζωής σου. Τους εκφράζουμε τα θερμά
μας συλλυπητήρια και ο Ύψιστος να τους χαρίζει υγεία, παρηγοριά και υπομονή να
ξεπεράσουν το δυσάρεστο γεγονός. 

Αγαπημένε μας Δημήτρη μας άφησες μόνους έξαφνα και μας ράγισες την καρδιά. 
Θα σε θυμόμαστε και θα σε αγαπούμε πάντα. 
Να είναι αιωνία η μνήμη σου. 

Κώστας Πουπάκης - Λουκάς Μπαλωμένος - Ιωάννης Ζέρβας 

Η ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ θυγατρική και εξειδικευμένη εταιρεία παροχής ασφα-
λιστικών υπηρεσιών του Οργανισμού μας, κλείνει 18 χρόνια συνεχούς εξυ-
πηρέτησης και ασφάλισης προς όλους τους συναδέλφους του Ομίλου και
σε όλα τα μέλη του Συλλόγου συνταξιούχων. Σας Ευχαριστούμε για την συ-
νεργασία και υποστήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Τώρα, μέσα από την
ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ και μόνο, η “ΕΘΝΙΚΗ ασφαλιστική εταιρία”, προσφέρει
10% επιπλέον έκπτωση επί του τιμολογίου της στον κλάδο αυτοκινήτων,
για όλους Εμάς.

Επικοινωνήστε μαζί μας στα 210 3248400 και 2310 362270 από της 09:30 - 17.30
και Kερδίστε!!!



Δεκέμβριος 2015 - Ιανουάριος 2016 «ΦΩΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΕ» σελ. 7

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ

Γίνε μέλος του Συνεταιρισμού και κέρδισε!
Κάνε τις αγορές σου με διατακτικές μέσα από την μεγάλη 

λίστα των συμβεβλημένων καταστημάτων και πλήρωσε 
σε πολλές άτοκες δόσεις

Πατησίων 85 / Τ.Κ. 104 34 Αθήνα - Τ. 210 8821800 - 210 6332377

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Την 15/6/2015 δημοσιεύτηκε η υπ’ αρ. 2287/2015 απόφαση του Συμβουλίου της Επι-
κρατείας η οποία έκρινε τη συνταγματικότητα των περικοπών κύριων και επικουρικών συν-
τάξεων, υπό το φως των εφαρμοστικών των μνημονίων νόμων. Οι διατάξεις που διέλαβε
στη μείζονα σκέψη του δικανικού της συλλογισμού, έδωσαν λαβή για ασκήσεις επαναστα-
τικής γυμναστικής δικαστικών διεκδικήσεων και υποσχέσεων περί επανόδου στο προ των
περικοπών επίπεδο των συντάξεων κύριων και επικουρικών. Προσεκτική μελέτη του αιτιο-
λογικού της εν λόγω απόφασης αποκαλύπτει τα εξής:

1. Η εν λόγω απόφαση, κατ’ αρχήν, δεσμεύει μόνο τους διαδίκους, τους οποίους
αφορά (σκέψη υπ’ αρ. 4).

2. Σύμφωνα με την απόφαση (σκέψη υπ’ αρ. 21), οι περικοπές και οι μειώσεις, οι οποίες
ξεκίνησαν από τα επιδόματα εορτών και αδείας των οργανισμών κύριας ασφάλισης και
συνεχίσθηκαν με την εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων κύριας ασφάλισης, την εν
συνεχεία αναπροσαρμογή και της συμπλήρωση της εισφοράς αυτής και την επέκτασή
της στην επικουρική ασφάλιση, καθώς και τις μειώσεις στις συντάξεις των κάτω των
55 ετών συνταξιούχων, μέχρι και τη δημοσίευση του Ν.2024/2011, δεν παραβιάζουν τις
συνταγματικές διατάξεις και είναι - κατά την άποψη του Δικαστηρίου - νόμιμες.

3. Οι περαιτέρω επιβληθείσες περικοπές με το Ν.4093/2012, εφαρμοστικό του Δευτέρου
Μνημονίου, ήτοι οι εν γένει περικοπές των συντάξεων, τόσο κύριων, όσο και επικου-
ρικών, σε ποσοστό από 5% έως 20% και η ολοσχερής κατάργηση των επιδομάτων
εορτών και αδείας, κρίθηκαν αντισυνταγματικές και ως εκ τούτου παράνομες (σκέψεις
υπ’ αρ. 23 - 24), επειδή ο νομοθέτης προέβη σε αυτές, χωρίς να έχει προηγουμένως προ-
βεί σε εμπεριστατωμένη μελέτη.

4. Η μειοψηφία του Δικαστηρίου υποστήριξε πιο προωθημένη άποψη ισχυριζόμενη ότι
και οι προ του 2012 περικοπές των συντάξεων και των εν γένει συνταξιοδοτικών παροχών
ήταν παράνομες (σκέψη υπ’ αρ. 25).

5. Ερμηνεύοντας εντελώς ιδιότυπα το Δικαστήριο το Ν.4274/2014 (σκέψη υπ’ αρ. 26)
απαγορεύει την αναζήτηση των διαφορών μεταξύ των περικοπεισών συντάξεων και
του ύψους της περικοπής σε όσους συνταξιούχους έχουν υποστεί τέτοιες από το
2012 μέχρι και τη δημοσίευση της εν λόγω απόφασης (19/6/2015).

Κατόπιν των ανωτέρω παρατηρούμε τα ακόλουθα:
Α. Η ίδια η Δικαστική Απόφαση αυτοπροσδιορίζεται ως ισχύουσα μόνο μεταξύ των δια-

δίκων και όχι έναντι πάντων
Β. Ορίζει ως αντισυνταγματικές όλες τις περικοπές που επήλθαν στις συντάξεις

κύριες και επικουρικές από την 1/1/2012 έως 15/6/2015.
Γ. Απαγορεύει ιδιότυπα τη χρήση της κρίσης για την αντισυνταγματικότητα για

όσους συνταξιούχους επιδιώξουν την δικαστική διεκδίκηση των ποσών κατά τα
οποία περιτμήθηκαν οι συντάξεις κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως
15/6/2015, επικαλούμενη για μία εις έτι φορά λόγους “γενικού δημοσίου συμφέροντος”.

Δ. Περιέχει σοβαρή και βαρύνουσα αιτιολογία της μειοψηφίας των Δικαστών για την αν-
τισυνταγματικότητα όλων των περικοπών.

Εν όψει του βομβαρδισμού του συνταξιουχικού κόσμου με ενημερωτικά δελτία νομικών
και δικηγορικών κύκλων για τη δικαστική διεκδίκηση των περικοπεισών συντάξεων θα πρέ-
πει να επισημάνουμε τα εξής:

1. Καμμία δικαστική διεκδίκηση δεν είναι εκ των προτέρων καταδικασμένη ούτε να κερ-
δηθεί ούτε να χαθεί.

2. Η όποια κρίση για την τύχη μιας δικαστικής διεκδίκησης βασίζεται στη νομολογία, ήτοι
στις επί του θέματος εκδοθείσες αποφάσεις, δεν αποτελεί τίποτα περισσότερο από μια εμ-
πειρική παρατήρηση της τάσης των Δικαστηρίων επί του υπό συζήτηση θέματος.

3. Εν προκειμένω, η κρίση του ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα των περικοπών κατά το
χρονικό διάστημα από 1/1/2012 έως 15/6/2015 είναι εξαιρετικά δυσχερές και απίθανο να
ανατραπεί από τα κατώτερα Δικαστήρια ουσίας στα οποία θα προσφύγουν οι συνταξιούχοι.

4. Σκοπιμότερο παρίσταται να προσφύγουν οι συνταξιούχοι για το χρονικό διάστημα από
15/6/2015 και εντεύθεν με δύο τρόπους: είτε προσφεύγοντας κατά των συντάξεων που
έχουν ήδη περικοπεί και να ζητηθεί να επανέλθουν στο ύψος που είχαν μέχρι την 1/1/2012
από την 15/6/2015 και εντεύθεν είτε να αναμένουν να παρέλθει μικρό χρονικό διάστημα
και να αναζητήσουν μαζί με τα ανωτέρω, ήτοι την επάνοδο των συντάξεων στο ύψος που
ίσχυε μέχρι την 1/1/2012, ομού και αναδρομικά τα χρηματικά ποσά που παρακρατήθηκαν
από την 15/6/2015 και εντεύθεν.

5. Δικαιοπολιτικά, ενώ η ευδοκίμηση τέτοιων δικαστικών αγώνων παρίσταται πιθανή, κα-
θίσταται αβέβαιη η τελική είσπραξη από τους δικαιωθέντες διαδίκους εν όψει τόσο της δη-
μοσιονομικής κατάστασης του Ελληνικού Δημοσίου, όσο και εν όψει ρητής δέσμευσης του
τελευταίου Μνημονίου, δυνάμει της οποίας, ακόμη και αν κριθούν βάσιμες αξιώσεις δι-
οικουμένων για ανατροπή περικοπών μισθών και συντάξεων το Ελληνικό Δημόσιο
θα πρέπει να αναζητήσει τα εν λόγω χρηματικά ποσά που θα υποχρεωθεί να κατα-
βάλλει, επιβάλλοντας ισοδύναμα οικονομικά μέτρα.

Αθήνα, 20/1/2015
Σπυρίδων Σ. ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ

Νομικός Σύμβουλος ΠΣΣ-ΟΤΕ

Δυνατότητα προσφυγής κατά των περικοπών...;;;
Μπροστά στο ενδεχόμενο, συνάδελφοί μας να προσφύγουν σε ανώτατα δικαστήρια κατά των περικοπών που μέχρι τώρα έχουν υποστεί οι συντάξεις τους,

ο Σύλλογός μας παραθέτει την ερμηνεία που ο νομικός σύμβουλος μας δίδει στην επί του θέματος σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

ΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΟΙΓΟΥΝ - ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΨΕΜΑΤΑ

Δικηγορικό Γραφείο ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ Σ. ΜΗΤΣΟΥΡΑ
ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ 10, Αθήνα 

Τηλ: 210-6444886 - FAX: 210-2691627 e-mail: iustitia@otenet.gr

Επί της ανωτέρω σχετικής απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, μου ζητή-
θηκε από τον κο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου να παράσχω
ενημέρωση προς τα μέλη των Συλλογικών οργάνων της Διοίκησης και τα μέλη του
Συλλόγου, ως προς τη δυνατότητα αξιοποίησης της εν λόγω δικαστικής απόφασης.
Επί αυτής αποφαίνομαι τα κατωτέρω:

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η εν λόγω δικαστική απόφαση εκδόθηκε επί αιτήσεως για την αναίρεση της Υπουρ-

γικής Απόφασης, αναφορικά με την είσπραξη της εισφοράς αλληλεγγύης στα φυσικά
πρόσωπα βασιζόμενης σε αντικειμενικές δαπάνες και αναφορικά με την επιβολή του
τέλους επιτηδεύματος σε ελεύθερους επαγγελματίες.

Απορριπτομένων όλων σχεδόν των ισχυρισμών του αιτούντος, το Δικαστήριο έκρινε
ότι είναι παράνομη η επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης υπολογιζομένης επί αντι-
κειμενικών κριτηρίων εισοδήματος και ότι είναι νόμιμη η επιβολή τέλους επιτη-
δεύματος.

Προσπερνώντας τη δεύτερη παραδοχή που αφορά στους ελεύθερους επαγγελμα-
τίες, ας αποπειραθούμε να σχηματοποιήσουμε ένα παράδειγμα που δυνητικά θα αφο-
ρούσε σε φυσικά πρόσωπα συνταξιούχους μέλη μας.

Η εισφορά αλληλεγγύης, ως γνωστόν, επιβάλλεται με κλιμακούμενα ποσοστά επί
τη βάση του εισοδήματος του προσώπου. Σύμφωνα με την απόφαση, εν ολίγοις, είναι
παράνομη η επιβολή της, όταν το ποσοστό της εισφοράς αλληλεγγύης ορίζεται
όχι με βάση το πραγματικό εισόδημα, αλλά τεκμήρια εισοδήματος.

Επί παραδείγματι, συνταξιούχος έχει ετήσιο πραγματικό εισόδημα ύψους
15.000,00€. Σύμφωνα με το άρ. 29 παρ. 3 Ν.3986/2011, η εισφορά αλληλεγγύης που
θα του επιβληθεί ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του “καθαρού” ποσού.

Αν ο ίδιος συνταξιούχος έχει πραγματικό εισόδημα 15.000,00€ και τεκμαρτό επιπλέον
6.000,00€ από την κατοχή π.χ. ενός ΙΧ αυτοκινήτου και συνολικά φορολογητέο
21.000,00€, σύμφωνα με την ΠΟΛ, η εισφορά αλληλεγγύης θα οριστεί σε ποσοστό 2%.

Αυτή η κατανομή ποσοστού της εισφοράς αλληλεγγύης επί του συνολικού εισοδή-
ματος, ήτοι του πραγματικού, προστιθεμένου του τεκμαρτού, κρίθηκε παράνομη από
το Δικαστήριο.

Συμπερασματικά, η μόνη κατηγορία μελών μας που αφορά η υπό σχολιασμό δι-
καστική απόφαση είναι αυτή των συνταξιούχων στους οποίους επεβλήθη εισφορά αλ-
ληλεγγύης υπολογιζόμενη όχι μόνο στο πραγματικό εισόδημα, αλλά στο πραγματικό,
προστιθεμένου και εισοδήματος, υπολογιζομένου επί αντικειμενικών κριτηρίων. 

Ενδεχομένως να προκαλεί σύγχυση η αναφορά της έννοιας του “καθαρού εισοδή-
ματος”, στο αιτιολογικό της δικαστικής απόφασης και ως εκ τούτου να θεωρείται ότι
το Συμβούλιο της Επικρατείας προτάσσει την επιβολή εισφοράς αλληλεγγύης επί του
πραγματικώς καταβαλλομένου αφαιρουμένων των κρατήσεων και ως εκ τούτου να
αντλείται σχετικό επιχείρημα αξιοποιήσιμο για την παράνομη επιβολή εισφοράς αλλη-
λεγγύης επί του μικτού ποσού των συντάξεων των μελών μας. Δεδομένου, όμως, ότι
η εν λόγω απόφαση τέμνει διαφορά φυσικού προσώπου - ελεύθερου επαγγελματία,
που δεν έχει τακτικώς καταβαλλόμενο ποσό “μισθού” ή “σύνταξης” και αφ’ ετέρου, δε-
δομένου ότι η χρήση του όρου “καθαρού” εισοδήματος γίνεται, μάλλον, προς αντιδια-
στολή προς το “τεκμαρτό” εισόδημα, από τη χρήση του όρου “καθαρό εισόδημα”,
πιθανότατα δεν δύναται να αντληθεί ούτε έμμεσα σχετικό επιχείρημα.

Σπυρίδων ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ - Νομικός Σύμβουλος    



Δραστηριότητα - Επέκταση του Συλλόγου μας
Σε υλοποίηση σχετικών αποφάσεων ΓΑΣ και αναλόγων του Δ.Σ. αγοράστηκαν γραφεία για τα Περιφερειακά Τμήματα Μεσολογγίου και Ρόδου.

Οι φωτογραφίες είναι από την υπογραφή των σχετικών συμβολαίων.
Στις φωτογραφίες εικονίζονται το Προεδρείο του Συλλόγου μας με τους Προέδρους των Περιφερειακών Γραφείων Μεσολογγίου

Γιώργου Βάρφη & Ρόδου Κώστα Τσαγκουρνή, της Συμβολαιογράφου και των πωλητών των γραφείων.
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ΕΚΔΟΣΗ ΜΗΝΙΑIΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Τα γραφεία του Περιφερειακού Τμήματος Ρόδου 
είναι στο Ισόγειο του εικονιζόμενου κτιρίου

1. Πληκτρολογείτε www.ika.gr
2. Επιλέγετε γλώσσα στα «ελληνικά» και εισέρχεστε στην κεντρική σελίδα του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
3. Από το οριζόντιο μενού επιλέγεται τις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και
4. αμέσως μετά Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς Ασφαλισμένους / Συνταξι-
ούχους.

5. Στη λίστα που ακολουθεί επιλέγετε Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων.
6. Τέλος στη φόρμα που ανοίγει συμπληρώνετε τα προσωπικά σας στοιχεία
καθώς  και τον κωδικό οπτικής επιβεβαίωσης και πατάτε Εκτύπωση.

ΣΥΝΤΟΜΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ
https://apps.ika.gr/ePensionStatement/faces/secureAll/
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