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Η ΦΩΝΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Γενική Συνέλευση Αθηνών

Αθήνα • 9 Μαΐου 2016, Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ, ώρα 9:00

Το Δ.Σ του του Πανελλήνιου 

Συλλόγου Συνταξιούχων 

Τηλεπικοινωνιών - Ομίλου ΟΤΕ

σας εύχεται 

Καλή Ανάσταση

1η Μαίου 2016

Κυριακή του Πάσχα

Διεκδικούμε…
Συνάδελφοι.., 
Είναι γνωστό τοις πάσι, πως το Ευρωπαϊκό 

δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
έχει κατοχυρώσει με δεσμευτικό τρόπο 
τις συντάξεις ως αναφαίρετο περιουσιακό 
δικαίωμα….

Το εθνικό μας Σύνταγμα, - στο άρθρο 4 -, 
προβλέπει κατά σοφό, όντως τρόπο, ότι…, 
μπορεί μεν να επιτραπεί για «έκτακτους 
λόγους εθνικού δημοσίου συμφέροντος», 
- όπως είναι η παρούσα οικονομική κρίση 
-, να δεσμευθεί μέρος από την περιουσία 
πολιτών… Αυτό όμως, σύμφωνα πάντα με 
το ίδιο άρθρο, μπορεί και πρέπει να γίνει 
αναλογικά σε όλους τους πολίτες…, κι όχι 
δυσανάλογα σε συγκεκριμένες ομάδες 
του πληθυσμού, όπως γίνεται επιλεκτικά 
τα τελευταία 6 χρόνια με τις αλλεπάλληλες 
μειώσεις των συντάξεών μας…, σε εμάς που 
ως συνταξιούχοι λογιζόμεθα νομικά ως μια 
από τις πλέον ευπαθείς κοινωνικές ομάδες… 

Οι παραπάνω αρχές ΔΙΚΑΙΟΥ έχουν κατά 
κόρον παραβιαστεί από τους μνημονιακούς 
νόμους που επέβαλαν αλλεπάλληλες 
μειώσεις στις συντάξεις εκατομμυρίων 
Ελλήνων πολιτών….

Την εν λόγω λίαν διακριτή και πλήρως 
προκλητική και αντισυνταγματική παραβίαση 
δεν θα μπορούσε να προσπεράσει το ΣτΕ…, 
το οποίο κήρυξε αντισυνταγματικές τις 
περικοπές που υπέστησαν οι συντάξεις μας….

συνέχεια στη σελίδα 2

συνέχεια στη σελίδα 2

Ε μείς οι συνταξιούχοι, βρισκόμαστε, - για 
ακόμη μια φορά - , μπροστά σε μια νέα 

σφαγή ή σε μια ολοκληρωτική και πλήρη 
κατεδάφιση των συντάξεων μας…

Είναι σαφές κι από όλους παραδεκτό 
πως οι προτάσεις της κυβέρνησης προς το 
κουαρτέτο των δανειστών δεν συνιστούν 
ασφαλιστική μεταρρύθμιση, αλλά μια νέα 
λεηλασία των συντάξεων… Όλες οι συντάξεις 
ρίχνονται στην κλίνη του Προκρούστη, ενώ 
χωρίς αιδώ ρίχνονται κυριολεκτικά στον 
καιάδα της κοινωνικής αναξιοπρέπειας 
οι χαμηλοσυνταξιούχοι λόγω σταδιακής 
κατάργησης του ΕΚΑΣ, οι νέοι συνταξιούχοι 
και τους αγρότες….

Πάντα ταύτα αποβλέπουν στην περαιτέρω 

μείωση των συνταξιοδοτικών δαπανών κατά 
1,8 δισ. ευρώ μόνον για το 2016…

Με την επιχειρούμενη πολιτική 
άκριτων μειώσεων κινδυνεύει ο θεσμός 
της οικογένειας ειδικά και η κοινωνική 
συνοχή γενικά στην Ελλάδα. Και τούτο, 
καθώς, οι συντάξεις στην Ελλάδα της 
λιτότητας «παίζουν» ρόλο οικογενειακού 
εισοδήματος… Κατ επέκταση και αναλογία, 
οι δρομολογούμενες περαιτέρω περικοπές, 
αναπόφευκτα, θα έχουν ευρύτερες 
κοινωνικές συνέπειες με ανεξέλεγκτες 
οικονομικές και πολιτικές διαστάσεις. 

Οι συντάξεις, στην Ελλάδα, - δηλαδή σε ένα 
κοινωνικό πλαίσιο σφιχτών οικογενειακών 
σχέσεων και με αυστηρά τα κριτήρια μιας 

πρωτόγνωρης για την υπόλοιπη Ευρώπη 
«αλληλεγγύης των γενεών» - λειτουργούν 
όντως και ως οικογενειακό εισόδημα. 
Χάρις σ αυτές τις στενές δομές της 
ελληνικής οικογένειας…, και της ελληνικής 
κοινωνίας…, έχει διαφυλαχτεί και διασωθεί 
μέχρι τώρα, σε εποχές στριφνής οικονομικής 
κρίσης και ανέχειας.., η ελληνική - εθνική 
συνοχή….

Χάρις σ αυτά τα κοινωνικά πρότυπα, η 
ελληνική κοινωνία διατηρεί την αξιοπρέπεια 
της, την ευπρέπεια της…, και δεν έχει ακόμα 
διαλυθεί στα εξ ων συνετέθη. Κι αυτός ο 
άθλος…, επετεύχθη μέσα σε μια τόσο έντονη 
και βαθιά ύφεση που δεν έχει βιώσει καμία 
δυτική κοινωνία και οικονομία τις τελευταίες 
δεκαετίες…

ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Νέα σφαγή στις συντάξεις
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Όργανο του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών - Ομίλου ΟΤΕΗ ΦΩΝΗ

Διεκδικούμε…

Στο ανωτέρω περιγραφέν κλίμα και 
περιβάλλον, ο Σύλλογός μας έλαβε την 
πρωτοβουλία να συντάξει ΑΙΤΗΣΕΙΣ για την 
ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΣΕ ΚΥΡΙΕΣ και 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ και τις αποστείλει 
σε όλα τα μέλη του με ειδικό ένθετο στο 
προηγούμενο τεύχος της εφημερίδας μας… Οι 
εν λόγω αιτήσεις αφορούν όλες τις μειώσεις 
που υπέστησαν οι συντάξεις μας από την 
περίοδο 1/1/2012 μέχρι και σήμερα…

Παρά ταύτα, κρίνουμε απαραίτητο να 
επισημάνουμε πως…, Ο Σύλλογός μας επ 
ουδενί αναλαμβάνει τη δικαστική διεκδίκηση 
των όποιων χρηματικών ποσών περικόπηκαν 
από τις συνάξεις μας… Απλά, αναλαμβάνει να 
παρουσιάσει εν σώματι όλες τις αποσταλείσες 
στον Σύλλογό μας αιτήσεις των συναδέλφων 
μας…, και μαζικά να τις διοχετεύσει στους 
αρμόδιους φορείς…

Πέραν αυτών των σαφώς περιγραφεισών 
ενεργειών, κάθε μέλος του Συλλόγου μας, 
δηλαδή ο κάθε συνάδελφος μας, έχει την 
αποκλειστική ευθύνη για την όπια περαιτέρω 
δικαστική διεκδίκηση των όποιων χρηματικών 
ποσών ήθελα αυτοβούλως και οικειοθελώς 
να διεκδικήσει…

ΔΙΑΛΥΟΥΝ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
Νέα σφαγή στις συντάξεις

Ακολουθούν οι επιστολές προς:
τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τον Υπουργό Εργασίας  

Γιώργο Κατρούγκαλο και τους βουλευτές του εθνικού μας κοινοβουλίου

Είναι σαφέστατα αμφίβολο…, αν άλλη χώρα 
θα άντεχε τέτοιες οικονομικές και κοινωνικές 
περιδινήσεις….

Η Ελλάδα άντεξε…!!!
Ας μην δοκιμαστεί έτι περαιτέρω η 

ταλαιπωρημένη ελληνική κοινωνία…!!!
Ας μην θέσετε σε κίνδυνο, -άκριτοι 

κυβερνώντες κι άδικοι δανειστές-, τον 
ακρογωνιαίο θεμέλιο λίθο μιας ιστορικής 
χώρας: της Ελλάδος… Διότι, εν κατακλείδι, 
η όποια Ευρώπη κι η όποια Ευρωζώνη κι αν 
σωθεί…, χωρίς την Ελλάδα, ή με μια Ελλάδα 

περιθωριοποιημένη, κατατρεγμένη, μειωμένη 
και προσβεβλημένη…, δεν θα είναι ΕΥΡΩΠΗ 
του ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ…, της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ και 
του ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ…, 
πάνω στο οποίο πάντα ταύτα είναι δομημένα… 
!!!

Ο Σύλλογός μας, πιστεύει πως μόνον οι 
συντονισμένοι, μαζικοί, ενωτικοί, μαχητικοί και 
κλιμακούμενοι αγώνες και διεκδικήσεις, -μέσα 
στα πλαίσια και τα όρια μιας ευνομούμενης 
πολιτείας, όπως είναι η Ελληνική Δημοκρατία-, 
μπορούν να έχουν αποτελέσματα και να βάλουν 

φραγμούς…, στην καταστροφή της δημόσιας 
κοινωνικής ασφάλισης και των συντάξεων…., 
και κατ επέκταση κι αναλογία στην κατεδάφιση 
μιας ολόκληρης κοινωνίας…

Στα πλαίσια των ανωτέρω εκτεθέντων, ο 
Σύλλογός μας, απέστειλε επιστολές προς τον 
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τον αρμόδιο 
υπουργό Γιώργο Κατρούγκαλο και τους 
βουλευτές του εθνικού μας κοινοβουλίου, οι 
οποίες παρατίθενται κατωτέρω:

συνέχεια από τη σελίδα 1

συνέχεια στη σελίδα 3

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ      Αθήνα, 13-01-2016
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Σε συνέχεια της επιστολής μας υπ.αριθμ’ 16576/Φ14 στις 23-10-2015 και σεβόμενοι τον πε-
ριορισμένο διαθέσιμο χρόνο σας, ζητάμε την πραγματοποίηση άμεσης συνάντησης μαζί σας, 
για την επίλυση και εξεύρεση θετικών λύσεων στα χρόνια προβλήματα που μαστίζουν τους συ-
νταξιούχους συναδέλφους μας και οδηγούν σε πλήρη εξαθλίωση αυτή την από πολλών χρόνων 
δοκιμαζόμενη ομάδα των πολιτών σας.

Μετά τιμής
Για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών – Ομίλου ΟΤΕ

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ. Λουκόπουλος                Α. Μπιρμπιλής 

Συν: Επισυνάπτουμε αντίγραφο της Επιστολής μας 16576/Φ14, 23-10-2015. 

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ
Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων,

Εκπροσωπούμε τη μεγαλύτερη μερίδα συ-
νταξιούχων του ευρύτερου δημόσιου Τομέα, 
καθώς τα μέλη μας υπερβαίνουν τις 32.000. 
Μαζί με τις οικογένειες τους, εκπροσωπού-
νται από το Σύλλογο μας πάνω από 120.000 
πολίτες. Επί δεκαετίες, παρακρατούνταν από 
το μισθό μας ως εργαζομένων του ΟΤΕ εισφο-
ρές για την κοινωνική ασφάλιση, που το ύψος 
τους δεν πλησίαζε καν ουδείς άλλος μισθωτός 
του Δημόσιου ή του Ευρύτερου Δημόσιου Το-
μέα. Το άδικο αυτό γεγονός υπομέναμε αγόγ-
γυστα, έχοντας πίστη ότι κατά τα τελευταία έτη 
του βίου μας θα δυνάμεθα να απολαύσουμε 
ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και μια 
ικανοποιητική ιατροφαρμακευτική περίθαλ-
ψη. Από το 2010 και εντεύθεν, παρατηρητές 
μιας δημοσιονομικής κατάστασης, για την 
οποία ουδόλως ευθυνόμαστε, αλλά και στους 
δρόμους του αγώνα για τα δίκαια μας, είδα-

με τις συντάξεις μας να μειώνονται μέχρι και 
70%!!! Είχαμε σχεδιάσει τη ζωή μας αλλιώς. 
Πήραμε δάνεια, σπουδάσαμε παιδιά, είχαμε 
υποχρεώσεις στις οικογένειες μας. Γονατίσα-
με οικονομικά. Δεχθήκαμε λάσπη ακούγοντας 
βδελυρές συκοφαντίες για «Ευγενή Ταμεία» 
και «Συνταξιούχους Πολυτελείας» από κατευ-
θυνόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης και Πο-
λιτειακούς Φορείς, οι οποίοι εξυπηρετούσαν 
αλλότριες σκοπιμότητες παραπλάνησης της 
κοινής γνώμης και πρόκλησης εντυπώσεων.

Τύχαμε η πρώτη Πρωτοβάθμια Συνταξιου-
χική Οργάνωση που προσέφυγε στη Δικαιο-
σύνη καταγγέλλουσα την αντισυνταγματικό-
τητα των περικοπών των συντάξεων μας ως 
ένα έσχατο μέσον αντίδρασης γιατί παραμέ-
νουμε προσηλωμένοι στην άποψη ότι η Κοι-
νωνική Δικαιοσύνη περνά από τους δρόμους 
του αγώνα και όχι από τις αίθουσες των Δι-
καστηρίων, αν και ΟΛΗ η διαδικασία τέτοιου 
είδους κινήσεων, δηλαδή δικαστικών, έχει 
περιβληθεί από κανόνες που ΑΠΑΓΟΡΕΥ-
ΟΥΝ συλλογική αντίδραση. 

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
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Κύριοι βουλευτές,
Γνωρίζετε ότι με την υπ’ αρ. ΣτΕ2287/2015 

απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας 
οι περικοπές που επιβλήθηκαν με τους 
νόμους 4051/2012 και 4093/2012 κρίθηκαν 
αντισυνταγματικές. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, οι 
αποφάσεις του ΣτΕ είναι απολύτως δεσμευτικές 
για την Κυβέρνηση. Τούτο σημαίνει πρακτικά 
ότι από 15-6-2015 και εντεύθεν, θα πρέπει 
να αρθούν οι περικοπές που έχουν επιβληθεί 
στις καταβαλλόμενες συντάξεις μας δυνάμει 
των προαναφερθέντων νόμων και τελικά οι 
συντάξεις μας να επανέλθουν στα επίπεδα 
της 31ης Δεκεμβρίου 2011. 

Από τότε έχει ξεκινήσει μία παρελκυστική 
τακτική όχι μόνο από την κυβέρνηση, η οποία 
δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά αλλά και 
αγανάκτηση στο σύνολο των συνταξιούχων. 

Με τις Υπ’ αριθ. 16576/Φ14/23-10-2015 και 
16709/Φ6/13-1-2016 συνημμένες επιστολές μας 
προς τον Πρωθυπουργό αλλά και τον αρμόδιο 
Υπουργό, ζητήσαμε μια ξεκάθαρη απάντηση 
αλλά και ενέργειες στη λύση του προβλήματος.

Αντ’ αυτού, όχι μόνο υπήρξε απαξία 
στην έκκλησή μας αλλά με διοχέτευση 
απαντήσεων από διάφορους κυβερνητικούς 
και «αρμοδίους» ότι «γίνονται σεβαστές οι 
αποφάσεις των δικαστηρίων» έχει υπάρξει μια 
άνευ προηγουμένου «φάμπρικα δικηγορικών 
εργολαβικών» με συνέπεια τεράστια οικονομική 
αιμορραγία ιδιαίτερα στους πληττόμενους 
συνταξιούχους.

Βεβαίως η προσφυγή οποιουδήποτε στη 
δικαιοσύνη σε αναζήτηση δικαιώματος είναι μια 
ατομική επιλογή. Είναι όμως εξόχως ύποπτο και 
αδιανόητο μία απόφαση από το Ανώτατο Όργανο, 
το Συμβούλιο της Επικρατείας να χρειάζεται για 
την ικανοποίηση του δικαιώματος να προσφύγει 
κάποιος, σε κατώτερο δικαιοδοτικό επίπεδο.

Εκτός αν αυτή η «φάμπρικα» έχει στόχο και 
σκοπό κάποιοι να πλουτίσουν από τα δικαιώματα 
και τον κόπο των ανθρώπων του μόχθου που 
στη δύση της ζωής τους καλούνται ξανά να 
παλέψουν για τα αυτονόητα.

Γνωρίζετε βέβαια ότι αυτού του είδους οι 
αγώνες, που στηρίζονται και σε εργολαβικά 
δικηγορικά συμβόλαια εκτός από το οικονομικό 
τίμημα έχουν και διοικητικό δεδομένου ότι οι 
«ομαδικές προσφυγές» έχουν περιορισμένο 
όριο συμμετοχής ανά δικόγραφο !!!

Εκπροσωπούμε 35.000 συνταξιούχους του 
ΟΤΕ που έχουν υποστεί βάρβαρες μειώσεις που 
ξεπερνούν κατά πολύ για τους περισσότερους 
το 50%, χωρίς να υπολογίσουμε Δώρα 
Χριστουγέννων, Πάσχα, Επιδ. Αδείας κλπ.

Εάν θέλαμε ως Σύλλογος να συντονίσουμε 
μια τέτοια διαδικασία, εκτός από το κόστος, θα 
πρέπει μόνο για το σύνολο που εκπροσωπούμε 
να υποβληθούν επτακόσιες (700) τουλάχιστον 
ομαδικές αγωγές με συνέπειες τεράστιες και 
για τα «πινάκια» των δικαστηρίων. Πινάκια που 
φορτωμένα προκαλούν μη απονομή δικαιοσύνης 
όταν υποθέσεις έρχονται στο ακροατήριο μετά 
από 5 και πλέον χρόνια και οι υποθέσεις αυτές 
τελεσιδικούν μετά από 10 και πάνω χρόνια. 
Έτσι όχι μόνο δεν απονέμεται δικαιοσύνη αλλά 
καταδικάζεται ο αδικούμενος από το ίδιο το 
«κράτος δικαίου»!!!!.

Με την επιστολή μας αυτή ζητάμε προσωπικά 
από τον κάθε εκπρόσωπο του κοινοβουλίου να 
αναλάβει πρωτοβουλία στα πλαίσια του ρόλου 
του και των διαδικασιών που προβλέπονται και 
να προωθήσει με κάθε τρόπο και μέσο τη λύση 
αυτής της υπόθεσης.

Επισημαίνουμε δε ότι η εκ μέρους 
της Διοίκησης των Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης μη συμμόρφωση με τις αποφάσεις 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, πληροί την 

αντικειμενική υπόσταση του εγκλήματος της 
Παράβασης Καθήκοντος κατά τον Ποινικό 
Κώδικα και τους Ειδικούς Ποινικούς Νόμους.

Ας μην χρειαστεί να κληθεί η Ποινική 
Δικαιοσύνη να εξετάσει την παρανομία της 
Εκτελεστικής Εξουσίας που εδώ και 10 
μήνες συνεχίζει να μην συμμορφώνεται στην 
Απόφαση του Σ.τ.Ε. 

Κύριοι βουλευτές,
Ως ενεργοί πολίτες αυτής της χώρας βιώνουμε 

τα προβλήματα και γνωρίζουμε την οικονομική 
κατάστασή της. Δε θα κάνουμε κριτική ούτε 
θα αναλωθούμε με την επιστολή αυτή στην 
απαρίθμηση πράξεων, παραλείψεων και 
ευθυνών για το πώς φτάσαμε ως εδώ.

Ως συλλογικός φορέας θεωρούμε ότι έχουμε 
πράξει το καθήκον μας απέναντι σε αυτούς 
που εκπροσωπούμε. Δεν μπορούμε όμως να 
κλείσουμε τα μάτια μας σε μια οργανωμένη 
αφαίμαξη κόπων για ένα πασιφανές δικαίωμα 
υλοποίησης, αυτοδίκαια και υποχρεωτικά, μιας 
απόφασης δηλαδή του Σ.τ.Ε.

Η κυβέρνηση όσο σιωπά στο θέμα αυτό 
γίνεται συνένοχη στη «βιομηχανία δικαστικών 
προσφυγών και αγωγών» 

Σας ζητάμε να ΜΗΝ γίνετε και εσείς.
Περιμένουμε τις ενέργειες σας στο θέμα 

αυτό, τις οποίες θα κοινοποιήσουμε και θα 
ενημερώσουμε για αυτές τα μέλη μας.

Μετά τιμής
Για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων

Τηλεπικοινωνιών – Ομίλου ΟΤΕ

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       Ο Γ. Γραμματέας
Κ. Λουκόπουλος       Α. Μπιρμπιλής

Συνημμένα:  1) 16576/Φ14, 23-10-2015
   2) 16709/Φ6,  13-1-2016

Οι κανόνες μάλιστα αυτοί συχνά εμπλουτίζονται από «παράθυρα» νο-
μοθεσίας, για μια δια βίου εκμετάλλευση δικαιωμάτων έναντι «προκατα-
βολής» και «ποσοστών»!!!

Η πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ (2287/2015) δικαίωσε εν μέρει το δίκαιο 
αγώνα μας. Παρά το γεγονός ότι επέδειξε ατολμία για το χρονικό διάστημα 
από ^ξ/2010 έως και 3yiTJIOll, εν τέλει έκρινε οριστικά και αμετάκλη-
τα ως αντισυνταγματικές τις περικοπές των συντάξεων μας, για το 
χρονικό διάστημα από 1/1/2012 μέχρι και 15^2015. Με αφορμή την 
απόφαση αυτή αλλά και την δια των «τηλεπαραθύρων ειδικών» το σύνο-
λο των συνταξιούχων δέχεται καταιγισμό «ενημερωτικών δελτίων» από 
νομικούς και δικηγορικούς κύκλους για δικαστικές διεκδικήσεις των ανα-
δρομικών μας, έχοντες πλέον εξουθενωθεί οικονομικά μετά από 6 σχεδόν 
έτη λυσσαλέας επίθεσης στα εισοδήματα μας. 

Επιτέλους ΈΛΕΟΣ!
Οα πρέπει η Πολιτεία, αφού το Συμβούλιο της Επικρατείας, έκρινε αντι-

συνταγματικές τις περικοπές έστω και για την εν λόγω τριετία, να επιδείξει 
τη μέριμνα της και την ευαισθησία της, για εμάς τους απόμαχους της ερ-

γασίας. Όπως πολλάκις έχει συμβεί στο παρελθόν. Οα πρέπει έστω τμημα-
τικά, να μας επιστραφούν τα χρηματικά ποσά που παρακρατήθηκαν από 
τις συντάξεις μας και να μην καταλειφθούμε βορά στην οικονομική μας 
αδυναμία, που δεν μας επιτρέπει να προσφύγουμε ένας έκαστος από εμάς 
ατομικά στη δικαιοσύνη. Ευνομούμενη Πολιτεία είναι αυτή που φροντίζει 
τα αδύναμα μέλη τη, τα οποία διανύοντας τα τελευταία βήματα του βίου 
τους ούτε μπορούν να ...αναμένουν την ευδοκίμηση των όποιων ΕΡΓΟ-
ΛΑΒΙΚΩΝ ούτε βεβαίως την θρυλούμενη ανάπτυξη ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΟΥΝ με 
αξιοπρέπεια.

Αξιότιμε Κύριε Πρωθυπουργέ, Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ των Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, δώστε πολιτική λύση εδώ και τώρα! Τμηματική επιστροφή 
των παρανόμως περικοπέντων χρηματικών ποσών, από τις συντάξεις μας 
σε όλους τους Συνταξιούχους του ΟΤΕ. Τέλος, με όλο το σεβασμό στον Θε-
σμικό σας ρόλο και κατανοώντας ότι το κάθε λεπτό είναι πολύτιμο, για την 
αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων, τα οποία καθημερινά καλείστε 
να αντιμετωπίσετε, θα επιθυμούσαμε, σε τόπο και χρόνο, που εσείς θα 
κρίνατε δόκιμο, μία συνάντηση σας, με το Προεδρείο του Συλλόγου μας.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ - ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Επιστολή με παρεμφερές περιεχόμενο απεστάλη και στους γραμματείς των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων της Βουλής. Στην εν λόγω 
επιστολή εκτίθενται τα ζητήματα που μας απασχολούν… και προτρέπονται οι αξιότιμοι Κύριοι γραμματείς να τα καταστήσουν γνωστά 
στις Κ.Ο . των Κομμάτων τους και να δρομολογήσουν τις αναγκαίες λύσεις. 



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ

4
Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος

Στο πιο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας, σας 
είχα υποσχεθεί ότι θα επανέλθω με νεότερη πληρο-

φόρηση για τα θέματα εκείνα που μας αφορούν άμεσα 
και έχουν καταλυτικές επιπτώσεις στη ζωή μας. Η χρο-
νική στιγμή είναι πολύ επίκαιρη σε σχέση με την εξέλιξη 
των διαπραγματεύσεων για την πρώτη αξιολόγηση, με 
άμεσες επιπτώσεις στο εισόδημά μας τόσο λόγω των 
νέων περικοπών στις συντάξεις μας όσο και με ταυτό-
χρονες αυξήσεις στη φορολόγησή μας. 

Οι περικοπές στις συντάξεις μας ( κύριας και επικου-
ρικής) τα τελευταία έξι χρόνια στους περισσότερους από 
μας, με ποσοστά μείωσης της τάξης του 40%, του 50% 
αλλά και μεγαλύτερα, σε συνδυασμό με την βαρύτατη 
φορολογία, μας οδήγησαν στην φτωχοποίηση, τη μιζέ-
ρια και τη βίαιη ανατροπή της δικής μας ζωής και των 
οικογενειών μας. 

Η σημερινή Κυβέρνηση αφού κατέκτησε την εξουσία 
υποσχόμενη σωρεία ψεύτικων και ανέφικτων προσ-
δοκιών και υποσχέσεων και αφού για ένα χρόνο τώρα 
άσκησε μια ανερμάτιστη και καταστροφική οικονομική 
πολιτική, τις συνέπειες της οποίας «εισπράττουμε» σή-
μερα, ετοιμάζεται τώρα όχι μόνο να συνεχίσει το «θεάρε-
στο έργο» των περικοπών των προηγούμενων Κυβερ-
νήσεων αλλά και να μας κάνει να νοιώθουμε ένοχοι που 
πληρώναμε όλα τα χρόνια εμείς και ο εργοδότης υψη-
λότατες εισφορές για να έχουμε μια αξιοπρεπή σύνταξη, 
σε αντιδιαστολή με κείνους που πληρώνανε λίγα και για 
μικρό συγκριτικά χρονικό διάστημα και που το μεγαλύ-
τερο μέρος των συντάξεών τους είναι προνοιακό. 

Τον περσινό Ιούνιο η Ολομέλεια του Συμβουλίου Επι-
κρατείας με τις 2287/15 και 2288/15 Αποφάσεις που 
εξέδωσε αναφέρει ρητά ότι οι κρατήσεις των συντάξε-
ων που προκύπτουν από τους νόμους 4051/2012 και 
4093/2012, που γίνονταν και εξακολουθούν να γίνονται 
μέχρι σήμερα, είναι αντισυνταγματικές. 

Οι παραπάνω αποφάσεις δεν έχουν αναδρομική ισχύ 
για λόγους «γενικού δημοσίου συμφέροντος» όπως 
αποτυπώνεται στο σκεπτικό τους. Η ισχύς τους είναι 
όμως υποχρεωτική από 15/6/2015, ημέρα δημοσίευσης 
των αποφάσεων. Όλοι οι Συνταξιούχοι δεχθήκαμε την 
απόφαση του Ανωτ. Δικαστηρίου με μεγάλη ικανοποίη-
ση αλλά και ως μια δικαίωση στις άδικες και επαναλαμ-
βανόμενες περικοπές των συντάξεών μας. 

Όφειλαν τα Ασφαλιστικά Ταμεία να συμμορφωθούν με 
το διατακτικό των ως άνω αποφάσεων και να παύσουν 
τις κρατήσεις που αντιστοιχούν στους νόμους, που κρί-
θηκαν αντισυνταγματικοί, χωρίς καθυστέρηση και χωρίς 
καμία περαιτέρω ενέργεια εκ μέρους των Συνταξιούχων. 

Παρόλα αυτά, τα Ταμεία κατ’ εντολή του Υπουργείου 
και της Κυβέρνησης δεν κάνουν πράξη τις υποχρεωτικές 
αποφάσεις του Σ.τ.Ε. και συνεχίζουν να παρακρατούν 
παράνομα τα αντίστοιχα ποσά από τις καταβαλλόμενες 
συντάξεις. 

Μέσα στους δέκα περίπου μήνες που πέρασαν, παρ’ 
όλες τις παρεμβάσεις μας τις επιστολές μας, τις δυναμι-
κές κινητοποιήσεις μας τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο και 
τον Φλεβάρη, όχι μόνο δεν σεβάστηκαν τις δικαστικές 
αποφάσεις αλλά και πάλι επιλεκτικά τους ίδιους συνταξι-
ούχους που «καρατόμησαν οικονομικά» οι προηγούμε-
νες Κυβερνήσεις, τους ίδιους και η παρούσα Κυβέρνη-
ση, τους ετοιμάζει για νέες περικοπές των συντάξεων και 
νέα φοροεπιδρομή. Έτσι και τώρα δεν έχουμε άλλη επι-
λογή από το να αντιδράσουμε και ν’ αγωνισθούμε με όλα 
τα μέσα και τις όποιες αντοχές διαθέτουμε. Οι επόμενες 
μέρες είναι πολύ κρίσιμες για την τύχη των συντάξεών 
μας και της ζωής μας και επιβάλλεται να δώσουμε όλοι 
το παρόν στο μέτρο που μπορούμε στο προσκλητήριο 
των αγωνιστικών κινητοποιήσεων των συνταξιοδοτικών 
οργανώσεων μαζί με τις οργανώσεις των εργαζομένων. 

Τώρα όσον αφορά τις Αιτήσεις. Όπως έγραφα και στο 

προηγούμενο άρθρο μου, εδώ που έχουμε φτάσει, κάθε 
μορφή παρέμβασης και διεκδίκησης μέσα στα νόμιμα 
πάντα πλαίσια είναι θεμιτή και ενδεχομένως και ανα-
γκαία. Η πιο απλή επίσημη προσφυγή που μπορεί να 
ασκηθεί προς τα Αρμόδια Όργανα όπως είναι τα Ταμεία 
μας (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΕΑ) είναι η αίτηση που κάνουμε ατο-
μικά ο κάθε συνταξιούχος μέσω του Συλλόγου μας, και 
με την οποία αίτηση ζητούμε από τα δύο Ταμεία μας να 
παύσουν την παράνομη ενέργειά τους με την οποία πα-
ρακρατούν τις περικοπές που αντιστοιχούν στον Ν. 4051 
και 4093 του 2012. 

Η ομόφωνη αυτή ενέργεια του Συλλόγου μας πέραν 
των όποιων επιφυλάξεων, έχει κυρίως θεσμικό, συνδι-
καλιστικό και πολιτικό χαρακτήρα, έστω και αν δεν πα-
ράγει άμεσα αποτελέσματα. Είναι όμως ένα μαζικό μέτρο 
πίεσης που έχει τη δική του αξία και αναδεικνύει με ένα 
Συλλογικό τρόπο την συνέχιση της παράνομης ενέργειας 
της κεντρικής Διοίκησης προς το Σύνολο των συνταξιού-
χων. Είναι πάντα σε προαιρετική βάση, χωρίς καμία οι-
κονομική επιβάρυνση σε κανένα, και η ανταπόκριση των 
συναδέλφων μας είναι πάρα πολύ μεγάλη έως τώρα. 
Πέραν αυτού, στη συνέχεια όσοι συνάδελφοι επιθυμούν 
με δική τους προσωπική επιλογή να προσφύγουν στα 
αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια έχουν δύο δυνατότη-
τες, είτε να καταθέσουν Προσφυγή, είτε να καταθέσουν 
Αγωγή.  

Για να κάνει Προσφυγή ένας συνάδελφος ή ομάδα 
συναδέλφων στο Διοικητικό Δικαστήριο πρέπει να έχει 
προηγηθεί η προηγούμενη διαδικασία της αίτησης απα-
ραιτήτως. Αφού λάβει την αρνητική απάντηση από το 
Ταμείο ή στην περίπτωση που το Ταμείο δεν απαντήσει 
καθόλου τότε μπορεί να κατατεθεί εντός αποκλειστ. ημε-
ρομ. 60 ημερών προσφυγή στο Δικαστήριο με την οποία 
θα ζητάει ο συνάδελφος ή η ομάδα των συναδέλφων 
(μέχρι 49) από το Ταμείο εφεξής την άρση των περικο-
πών των συντάξεων που είναι παράνομες, σύμφωνα 
με τις δικαστικές αποφάσεις του Σ.τ. Ε. Με την νομική 
αυτή διαδικασία που είναι το ίδιο χρονοβόρα και κοστο-
φόρα όπως η Αγωγή δεν μπορεί να διεκδικηθεί καμία 
αναδρομική επιστροφή παρανόμως παρακρατηθέντων 
ποσών από τις συντάξεις.Η άλλη νομική διαδικασία είναι 
να γίνει Αγωγή στα Αρμόδια Δικαστήρια. Με την Ομαδική 
Αγωγή (μέχρι 49 άτομα) γιατί η ατομική είναι οικονομι-
κά ασύμφορη, μπορεί να γίνει διεκδίκηση αναδρομικής 
επιστροφής των χρημάτων που αντιστοιχούν στις περι-
κοπές των νόμων 4051/12 και 4093/12 με μεγάλες πι-
θανότητες δικαίωσης από την ημερομηνία έκδοσης της 
απόφασης (15/6/15) και χωρίς να αποκλείεται τίποτα και 
για πρωθύστερο αυτής της ημερομηνίας χρόνο, παρά 
την μη αναδρομικότητα της απόφασης. Και τούτο διότι η 
τελική έκβαση των δικαστικών αποφάσεων είναι απρό-
βλεπτη. Από τα ανωτέρω συνάγεται με σαφήνεια ότι αν 
κάποιοι συνάδελφοί μας επιλέξουν το δρόμο της δικα-
στικής διεκδίκησης είναι τώρα πλήρως ενημερωμένοι 
να κάνουν την επιλογή τους. Αρκετοί ήδη συνάδελφοί 
μας έχουν προσφύγει με αγωγές και γνωρίζουν αρκετά 
ή σχεδόν όλα τα παραπάνω. Το άρθρο μου αυτό απευ-
θύνεται στη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων 
που βομβαρδίζονται καθημερινά τόσο από δικηγόρους 
όσο και από τα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ και σε συν-
δυασμό με τις προτεινόμενες από τον Σύλλογο αιτήσεις 
μπερδεύονται ακόμη περισσότερο και έχουν την ανάγκη 
να κατανοήσουν κάπως, τι ακριβώς συμβαίνει μιας και 
δεν είναι υποχρεωμένοι να έχουν νομικές γνώσεις. Πρέ-
πει να γνωρίζουν οι συνάδελφοί μας ότι η εκδίκαση των 
δικαστικών Προσφυγών ή των Αγωγών στα Διοικητικά 
Δικαστήρια προβλέπεται σε πρώτο βαθμό σε 4-6 χρόνια 
και σε δεύτερο βαθμό σε πολύ μεγαλύτερο χρόνο. Όπως 
έχω ξαναπεί η όποια διεκδίκηση μέσω της δικαστικής 
οδού είναι προσωπική υπόθεση και προσωπική επιλογή 
του καθενός μας. Δεν επιτρέπει η Ελληνική Νομολογία 

να προσφύγει ο Σύλλογος για λογαριασμό όλων των 
μελών του ως Φορέας. Αυτό θα μπορούσε να συμβεί, 
αν υπήρχε Συνταγματικό Δικαστήριο στην πατρίδα μας, 
όπως έχω ξαναγράψει, και θα το αξιοποιούσαμε για λο-
γαριασμό όλων των συναδέλφων μας.

Μέχρι στιγμής ακόμη και αυτοί οι 17 περίπου που 
έχουν δικαιωθεί δεν έχει αποκατασταθεί κανείς τους 
οικονομικά από τα αντίστοιχα Ταμεία. Αυτό όμως δεν 
αποκλείει σε τίποτα στο μέλλον οι δικαστικές αποφάσεις 
να γίνουν εκτελεστές όσο και εφόσον υπάρχει Κράτος 
Δικαίου και όταν και εφόσον η οικονομική και κοινωνική 
ζωή στην Πατρίδα μας βρει την κανονικότητά της. 

Η συνεχιζόμενη διαχρονική σιωπή της Κυβέρνησης 
σε σχέση με την άρνησή της για την εκτέλεση και την 
υλοποίηση των δικαστικών αποφάσεων του Σ.τ.Ε. οδη-
γεί για πρώτη φορά στα χρονικά της πατρίδας μας σε 
τόση μεγάλη έκταση, χιλιάδες συνταξιούχους απ’ όλα τα 
ασφαλιστικά Ταμεία σε δικαστικές Αγωγές. Η στάση αυτή 
της Κυβέρνησης δεν είναι άσχετη από την σχεδιαζόμενη 
μεταρρύθμιση του Ασφαλιστικού. Με όσα έχουν ανακοι-
νωθεί μέχρι τώρα από τον αρμόδιο Υπουργό Εργασίας 
και όσα έχουν διαρρεύσει θα επιδιωχθεί ο επαναπροσ-
διορισμός των συντάξεων για όλους τους σημερινούς 
συνταξιούχους με στόχο την τεχνητή «εξαφάνιση» της 
εκτέλεσης όλων των δικαστικών αποφάσεων του Σ.τ.Ε. 
«Συζητείται» ότι ο επαναϋπολογισμός των συντάξεων θα 
γίνει επί όλου του εργασιακού βίου όταν τα Ασφαλιστικά 
Ταμεία δεν έχουν στοιχεία πριν του 2002 και με μαθημα-
τικό τύπο αναπλήρωσης που κανείς δεν γνωρίζει. 

«Πιθανολογείται» να είναι ο ίδιος που θα ισχύσει για 
όσους συνταξιοδοτηθούν μετά την ψήφιση του νέου 
Ασφαλιστικού Νόμου. Όλοι οι σημερινοί συνταξιούχοι 
που είχαν προσληφθεί πριν το 1992, συνταξιοδοτήθηκαν 
σύμφωνα με τους Κανονισμούς Παροχών των Ταμείων 
τους στα οποία ανήκαν είτε είχαν ενταχθεί στο ΙΚΑ είτε 
όχι. Με τον διαφαινόμενο επαναϋπολογισμό και με τον 
αυθαίρετο τρόπο όπως μέχρι στιγμής «ακούγεται», ανοί-
γονται νέες περιπέτειες με απρόβλεπτες συνέπειες για 
όλους τους σημερινούς συνταξιούχους. 

Κανένας μας δεν αγνοεί ότι εδώ και έξι χρόνια ζού-
με σε μια χώρα που άτυπα έχει χρεοκοπήσει σε πολλά 
επίπεδα. Από το σημείο αυτό όμως, μέχρι του σημείου, 
να έχει επιλεγεί από την αρχή της κρίσης ένα τμήμα των 
συνταξιούχων και αυτό να αποτελεί μέχρι σήμερα το μό-
νιμο υποζύγιο αφαίμαξης της σύνταξής του, πάει πολύ, 
και δεν αντέχεται πλέον, αφού ήδη έχει οδηγηθεί κι αυτό 
το τμήμα στην πλήρη φτωχοποίηση και την οικονομική 
εξαθλίωση. 

Πολύ θα θέλαμε να πιστέψουμε τις Κυβερνητικές θέ-
σεις με τις «κόκκινες γραμμές» της που ακούμε τους τε-
λευταίους μήνες. Αν τελικά επιτευχθεί συμφωνία πολύ 
φοβάμαι ότι ελάχιστα θα έχουν απομείνει απ΄αυτές. Γιατί 
όσο η οικονομία θα είναι στην στασιμότητα και την ύφε-
ση, εμείς οι συνταξιούχοι θα είμαστε πάντα τα πρώτα 
υποψήφια θύματα. 

Έτσι με όλα αυτά που βιώσαμε τα τελευταία χρόνια και 
δυστυχώς με αυτά που αναμένονται δεν μας μένει άλλος 
δρόμος από το δρόμο του Αγώνα με όλα τα δυνατά νό-
μιμα μέσα και ατομικά και οργανωμένα μέσα από τους 
Συλλόγους μας. Οι περισσότεροι της δικής μας γενιάς 
γνωρίσαμε στα παιδικά μας χρόνια την πραγματική φτώ-
χεια, αλλά μέσα από τη δουλειά μας, τον προσωπικό μας 
αγώνα και την προσφορά μας σε έναν Οργανισμό όπως 
ο ΟΤΕ εξασφαλίσαμε μια πολύ καλύτερη ζωή σε μας και 
στις οικογένειές μας. Καταβάλλοντας όλα αυτά τα χρόνια 
υψηλότατες εισφορές - εμείς και ο εργοδότης μας – ελ-
πίζαμε σε μια αξιοπρεπή σύνταξη. Γι’ αυτό και δεν πρέπει 
σήμερα, εν ονόματι της όλης μας διαδρομής, να «χαρί-
σουμε» αμαχητί τους κόπους μιας ζωής.

Οι Περικοπές, οι Δικαστικές Αποφάσεις, οι Αιτήσεις και η… Συνέχεια
Του  Γ. Κουτσιμπογεώργου 

Οι Περικοπές, οι Δικαστικές Αποφάσεις, οι Αιτήσεις και η… Συνέχεια
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Αναντίρρητα είμαστε ανάδελφο  Έθνος, είμα-
στε η τέλεια διασταύρωση του πανέξυπνου 

και ηλιθίου. Πως αλλιώς εξηγείται η στάση μας, 
μπροστά σε αυτά που μας συμβαίνουν. 

Σε αυτήν εδώ τη Χώρα γεννήθηκε η Δημοκρα-
τία. Εδώ ακούστηκε όχι μόνο το «μολών λαβέ», 
αλλά και το «ελευθερία ή θάνατος».

Οι κάτοικοι αυτής εδώ της Χώρας, δίδαξαν, 
στον κόσμο όλο, πολιτισμό και αξιοπρέπεια.

Από εδώ ξεκίνησαν όλες, μα όλες, οι επιστήμες. 
Η Γλώσσα αυτού του λαού, έμελλε να λειτουργή-
σει για την ανθρωπότητα και την εξάπλωση του 
Χριστιανισμού, αφού και ο Χρηστός όταν είδε τον 
πρώτο Έλληνα μαθητή αναφώνησε: «Ελήλυθεν η 
ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου». Αυτός 
εδώ ο βράχος, που λέγεται Ελλάδα, Έγινε φάρος 
και πυξίδα για την ελευθερία και τα δικαιώματα 
των Λαών. Οριοθετήσαμε, ως φυλή, τα χαρακτη-
ριστικά της ανδρείας. Δείξαμε, σε όλους τους κα-
τοίκους της Γης, τι πάει να πει φιλότιμο. Σήμερα 
γίναμε η χλεύη όλων. 

Σήμερα όλοι, μας λυπούνται, για το χάλι που 
βιώνουμε και το βιώνουμε από τα καμώματα και 
τις αδυναμίες των ηγετών μας και το ξέρει όλη η 
υφήλιος.

Όλος ο κόσμος απορεί με τη στάση μας και 
περιμένει να δει αν πράγματι ήμαστε απόγονοι 
ηρώων, αν μας αξίζει να λεγόμαστε Έλληνες, αν 
θα μπορέσουμε να βρούμε το θάρρος και το κου-
ράγιο να πούμε ως εδώ.

Θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να μην αποδεχθούμε 
ότι αυτός ο Τόπος είναι για 250.000 Έλληνες και 
διοικείται από 250 οικογένειες.

Εμείς, οι σημερινοί Συνταξιούχοι, περάσαμε 
πολλά και δύσκολα, αλλά και καλάΠεράσαμε ένα 
πόλεμο, ιταμό και άνισο, ζήσαμε μια κατοχή και 
έναν εμφύλιο, δουλέψαμε σκληρά, πολύ σκληρά, 
γα την ανόρθωση αυτού του ρημαγμένου Τόπου 
και το πετύχαμε και όταν όλα πήγαιναν καλά και 
είπαμε και εμείς «δόξα σι…, ο Θεός», η κακιά μας 
η μοίρα μας χαστούκισε και τώρα λέμε «παναγία 
βοήθα». αλλά οι αρχαίοι έλεγαν «συν Αθηνά και 
χείρα κίνει».

Είναι σίγουρο, σιγουρότατο, ότι η ελίτ αυτού 
του Τόπου, αυτή που γαλουχήθηκε μα τα δικά της 
«θέλω», θα βρει και βρίσκει τρόπους να μας έχει 
στο χέρι της, αλλά η μοίρα αυτού του λαού είναι 
να ξαναγεννιέται από τις στάχτες του, να κάνει τα 
αποκαΐδια λαμπάδα αναστάσιμη.

Ο εξοπλισμός των Ενόπλων Δυνάμεων και τα 
έργα οχύρωσης το Κράτους, που επιχειρήθηκε 
από το υστέρημα όλων μας, γίνανε «εξοπλιστι-
κά», «υποβρύχια» και «μίζες» πολλών αποχρώ-
σεων και ονομάτων.

Ο Τόπος πλημμύρισε από «λαμόγια» και η Χώρα 
έγινε χώρος, για το βόλεμα των συγγενών, των 
κουμπάρων και των πάσης φύσεως «αγωνι-
στών», του Κόμματος και της παρέας. 

Γεμίσαμε από «golden boys» και «σοφούς», 
επαΐοντες, που θεραπεύουν πάσα νόσο και 
πάσα…, μα @κια.

Οι παχιές αγελάδες σε πάταξη για άρμεγμα. 
Οι επιδοτήσεις πάντα κατευθυνόμενες, πέφτανε 
βροχή και τα θαλασσοδάνεια δεν είχαν τελειωμό, 

είχαν όμως συνιστώσες.
Το «υγιές» και «στιβαρό»Τραπεζικό Σύστημα 

έφτασε στο κατάντημα να δίνει μέχρι και δάνεια 
για διακοπές. Η επιτομή της αθλιότητας.

Οι τραπεζίτες κάτι ξέρανε και δανειοδοτούσαν 
αφειδώς τα Κόμματα, αφού αυτά θα έκαναν με τη 
σειρά τους τις ανακεφαλοποιήσεις των Τραπεζών, 
όποτε και όταν χρειαζότανε και χρειάστηκε πολ-
λές φορές, άσχετα αν αυτές γίνανε με τον ιδρώτα 
και τις θυσίες του Ελληνικού Λαού.

Οι Τράπεζες καλά κάνανε και οι Διοικητές των 
καλλίτερα που μας δουλεύανε όλους και καλά 
το να απαξιώνουν τις μικρές, ή μεγάλες αποτα-
μιεύσεις των πολιτών, ας πούμε ότι είναι λίγο το 
κακό, αλλά το να εξανεμίζουν τα αποθεματικά 
των Ταμείων και να οδηγούν στην εξαθλίωση σή-
μερα εκατομμύρια συνταξιούχους είναι όχι μόνο 
έγκλημα, αλλά γενοκτονία, δεν το θέλει όχι μόνο 
ο Θεός, αλλά ούτε και ο Διάβολος. 

Και ας μη μας πει κανείς ότι εκτελούσε εντολές 
της Πολιτικής Ηγεσίας και λειτουργούσε εκεί και 
έτσι, για το «Δημόσιο Συμφέρον», διότι θα τους 
πούμε ότι το δημόσιο συμφέρον ήταν να προστα-
τεύσουν τα Ταμεία από το «ξέπλυμα» του Χρη-
ματιστηρίου, τα «δομημένα ομόλογα» και να μην 
συμπράξουν στο «PSI».

Οι Διοικήσεις των Τραπεζών πρέπει πρώτες να 
λογοδοτήσουν για τις περιβόητες λίστες Lagkarnt 
– Panama papers και που τελειωμό δεν έχουν.

Δέκα εκατομμύρια Έλληνες ζούμε στην εξαθλί-
ωση. Χιλιάδες πασχίζουν για μια θέση στα συσσί-
τια των Δήμων και της Αρχιεπισκοπής. Αμέτρητοι 
είναι αυτοί που ψάχνουν στους κάδους απορριμ-
μάτων για την επιβίωσή των και τα τηλεπαράθυ-
ρα των καναλιών, τι ειρωνεία, μας τσιγαρίζουν με 
τις συνταγές μαγειρικής που παρουσιάζουν και να 
ήταν μόνο αυτό βγαίνουν και κάτι αργυρώνητοι 
και μας λένε το πόσα παίρνουν, αποκαλώντας 
μας, κατά βάση, ηλιθίους. 

Εδώ η Χώρα καίγεται…, και αυτοί χαριεντίζο-
νται. Είναι ενδεχόμενο, αν εξασφαλίσουν οι Κυ-
βερνώντες οικονομικούς ογκομετρητές, να μας 
φορολογήσουν σύντομα και τον αέρα που ανα-

πνέουμε. Με την πρώτη φορά αριστερά ήρθαμε 
σε πλήρη απόγνωση, έχουμε πάθει παράκρουση. 
Περπατάμε στους δρόμους και άσε που σπάνια 
ακούμε Ελληνικά, μας πιάνει κόμπος στην καρδιά 
βλέποντας τα χιλιάδες μαγαζιά κλειστά και ρη-
μαγμένα. Για την ώρα μόνο Φαρμακεία συναντά-
με και Γραφεία Τελετών.

Ελπίζαμε σε καλύτερες μέρες και γηρατειά με 
αξιοπρέπεια και ζούμε μαύρες και χειρότερες και 
αναξιοπρεπώς.

Το μόνο καλό που μας κάνανε με την κρίση που 
μας επιβάλλανε, είναι ότι μονιάσαμε περισσότερο 
οι οικογένειες και όλοι οι υπερήλικες που ζούσαν 
στα πάσης φύσεως γηροκομεία επέστρεψαν στα 
σπίτια των, αφού με την λεηλατημένη και αποστε-
ωμένη σύνταξη πρέπει να ζήσουν τώρα τα άνερ-
γα παιδία τους και τα εγγόνια τους. 

Οι  Άρχοντες ημών των αθλίων ίσως πιστεύουν 
ότι εξαθλιώνοντάς μας, θα απαλλαγούν από τους 
πολλούς και επιζήμιους για αυτούς συνταξιού-
χους.

Δεν τη διάβασαν σωστά την ιστορία.
Ίσως βέβαια να περίμεναν και μπορεί να ήταν 

και για αυτούς και μας καλύτερα να επιλέξουμε 
την έντιμη ευθανασία, από τον αναξιοπρεπή θά-
νατο και ίσως ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος 
Κατρούγκαλος να έπρεπε να πάρει την πρωτο-
βουλία και να μας πει πρώτα απ’ όλα και πάνω απ’ 
όλα, που και πως θα προμηθευτούμε το χάπι της 
ευθανασίας.

Είναι ευλογία Θεού να πεθάνομε με πλημμυρι-
σμένη τη σκέψη μας από τη φάτσα του γελαστού 
και αριστερού Υπουργού. Ας μη τους διαφεύγει 
ωστόσο ότι, αν δεν τους τιμωρήσει η οργή μας, 
για τα όσα μας κάνουν, θα τους τιμωρήσει η συ-
νείδησή τους και οι κατάρες που θα αφήσουμε 
πίσω μας. Προτού όμως μας στείλουν στον αγύ-
ριστο, θέλουμε να τους ρωτήσουμε: Τι ψυχή θα 
παραδώσετε ; 

Γιατί το ότι θα την παραδώσετε στο Διάβολο εί-
ναι πασιφανές και σίγουρο. 

Κ. Λουκόπουλος

ΟΙ ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΟΙ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Την Κυριακή της Αποκριάς 6 
Μάρτη 2016 το μεσημέρι, στην 
Τρίπολη, πραγματοποιήθηκε 
η μεγάλη εκδήλωση για την 
κοπή της Πίτας, που και φέτος 
συνδυάστηκε με έναν μεγάλο 
«μασκέ» αποκριάτικο χορό.

Ήταν – για άλλη μια χρονιά - 
μια εντυπωσιακή μάζωξη, πάνω από 400 άτομα (!), από την Αργολίδα, 
Αρκαδία, Κορινθία και Λακωνία. 

Μας τίμησε με την παρουσία του, ο Γραμματέας του Πανελληνίου 
Συλλόγου Αντώνης Μπιρμπιλής και το μέλος της Συντακτικής Επι-
τροπής Θόδωρος Μπούρχας. Ευχάριστες εκπλήξεις της ημέρας ήταν 
ο στολισμός των τραπεζιών με τα καλλιτεχνήματα των γυναικών από 
το Τμήμα Ντεκουπάζ, που στο τέλος ένας τυχερός σε κάθε τραπέζι 
το πήρε δικό του και η επίδειξη παραδοσιακών χορών από το Τμήμα 

Εκμάθησης Παραδοσιακών 
Χορών, ως υψηλού επιπέδου 
δημιουργήματα που τα απολαμ-
βάνουν όχι μόνο οι δημιουργοί 
- καλλιτέχνες, αλλά κι εμείς 
οι υπόλοιποι……… ΜΠΡΑΒΟ 
ΤΟΥΣ!!!!

Κατά τα λοιπά, το κέφι διατη-
ρήθηκε αμείωτο μέχρι αργά το απόγευμα και η πίστα στο αδιαχώρη-
το…………χάλια περάσαμε!!!!

Το έπαθλο για τον Τυχερό της Πίτας ήταν και φέτος, μία χρυσή λίρα !!!! 
Και του χρόνου να ‘μαστε καλά και…να μη «λείπει» κανείς !!!!! 
(θα το λέμε πάντα!)

A
Στις 8 Μάρτη, στα εντευκτήριά μας, με αθρόα συμμετοχή γυναικών 

μελών και φίλων του Συλλόγου γιορτάσαμε την ημέρα της Γυναίκας. 
Πάλι «ιδίοις εξόδοις», με εδέσματα και γλυκίσματα που οι νοικο-

κυρές προθυμοποιήθηκαν να ετοιμάσουν για τη γιορτή τους, με μου-
σική και κρασάκι και με εορταστική διάθεση ανέδειξαν άλλη μια φορά 

τον καθοριστικό ρόλο και την προσφορά της Γυναίκας διαχρονικά στην 
οικογένεια και στην κοινωνία, όπως χαρακτηριστικά τόνισε στο χαιρε-
τισμό της η Πρόεδρος………

A
Το τριήμερο της Τυρινής και 

της Καθαρής Δευτέρας πραγ-
ματοποιήσαμε μια πολύ όμορφη 
εκδρομή στην Ζάκυνθο. Απο-
λαύσαμε το τοπικό καρναβάλι, 
δύο βραδιές γλεντιού σε ταβέρ-
νες με καντάδες και μπουζούκια 
και κούλουμα με τοπικά δρώμε-
να και σαρακοστιανά. ΚΑΛΗ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ !!

A
Το Δ.Σ. του Περιφ. Τμήματος επισκέφθηκε τους συναδέλφους στο 

Κιάτο, Κόρινθο, Γύθειο, Σπάρτη, Αργος – Ναύπλιο, Άστρος, Κρανίδι, 
Λυγουριό και Λεωνίδιο. 

Ήπιαμε ένα καφέ, είδαμε φίλους, ενημερώσαμε, ακούσαμε………
Πήγαμε πιο κοντά τους, ήρθαν πιο κοντά μας, ένοιωσαν το Σύλλογο 

πιο κοντά τους…….
Ήταν μια καλή ευκαιρία να συνευρεθούν και αναμεταξύ τους!!!

A
Στις 7 Απριλίου στα εντευκτήρια του Συλλόγου μας, πραγματοποι-

ήθηκε ενημερωτική ομιλία με θέμα «οι επιπτώσεις της ηλεκτρο-
μαγνητικής ακτινοβολίας των κινητών τηλεφώνων» από τον 
συνάδελφο Ραδιοηλεκτρολόγο και δάσκαλο στο Τμήμα Εκμάθησης 
COMPUTER του Συλλόγου μας Γιάννη Πετσέλη, που έχει γυρίσει όλα τα 
σχολεία της Αρκαδίας ενημερώνοντας τους μαθητές.

A
Υπενθυμίζουμε την Γενική Συνέλευση στις 10 Μάη στην Τρίπολη. 
Θα δρομολογηθούν Λεωφορεία από τις έδρες των Νομών.
Να μη λείπει κανείς !!!! 
 Τέλος, να ευχηθούμε σε όλους ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ, ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ !!!!

Για το Δ. Σ.
η Πρόεδρος              ο Γραμματέας

     ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΒΑ        ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Συνάντηση παλαιών συναδέλφων
Συνάδελφοι του πρώην συγκροτήματος κα-

τασκευών πρωτευούσης, όλοι συνταξιούχοι, 
συγκεντρωθήκαμε σε μία κοσμική ταβέρνα για 
να ξαναβρεθούμε μετά από 30 χρόνια υπηρεσί-
ας που είχαμε στον Ο.Τ.Ε.

Οι περισσότεροι ήταν του ΜΟΝΤΑΖ. Μαζί με 
τις γυναίκες μας, ήρθαμε και κουβεντιάσαμε για 
εκείνα τα χρόνια στον Ο.Τ.Ε. και ανταλλάξαμε 
οικογενειακές αναμνήσεις και πολλά άλλα σχε-
τικά. 

Το κέντρο που πήγαμε είχε ζωντανή μουσική 
και όλοι έσυραν και από έναν χορό.

Μικρές συγκεντρώσεις των συνταξιούχων 
των κατασκευαστών γίνονται κάθε Πέμπτη στην 
Λέσχη του Πολιτιστικού Κέντρου Αθηνών Ο.Τ.Ε. 
τα πρωινά από τις 11.00 έως τις 13.00.

Τη συγκέντρωση αυτή είχε αναλάβει ο συνά-
δελφος Κωνσταντίνος Βελιανίτης και τον ευχα-
ριστούμε πολύ. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Την 8/3/2016 ημέρα Τρίτη από μέλη γυναικών του συλλόγου μας και ύστερα από αθρόα προ-
σέλευση σε καφετέρια Atemoya  επί της κεντρικής πλατείας Μεσολογγίου γιορτάσαμε την γιορτή 
της γυναίκας. Στη συνέχεια και σε παρακείμενο κατάστημα ουζερί όλα τα μέλη απόλαυσαν θαλασ-
σινούς μεζέδες, με την ευχή κάτι ανάλογο να συμβεί και του χρόνου σε πόλη δικαιοδοσίας του 
συλλόγου μας. 

A
Γνωρίζετε ότι κατά τις εορταστικές εκδηλώσεις για την 190η επέτειο της εξόδου της φρουράς – 

Ελεύθερων Πολιορκημένων Μεσολογγίου, που θα γίνουν την 22/23-4-2016, ύστερα από επαφές 
του ΠΤΜ με το Δήμο Μεσολογγίου, καθιερώνεται για πρώτη φορά από φέτος η κατάθεση στεφάνου 
από εκπρόσωπο του συλλόγου μας, προ τιμή των πεσόντων Ελεύθερων Πολιορκημένων. 

Το Δ.Σ.

Δράσεις Περιφερειακών Τμημάτων

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΤΕ  
Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας
Σε μια κατάμεστη αίθουσα από εν ενεργεία υπαλλήλους και συνταξιούχους, καθώς και φίλους 

του πολιτιστικού κέντρου ΟΤΕ Ν. Μεσσηνίας το Σάββατο 23-01-2016 πραγματοποιήθηκε η κοπή 
της Πρωτοχρονιάτικης πίτας. Στις φωτογραφίες ο πρόεδρος του Π.Κ. Φίλιππος Τομαράς, ο Προϊ-
στάμενος του Τ.Τ.Λ.Π. Μεσσηνίας Νικόλαος Φοίφας και ο επίτιμος πρόεδρος του Π.Κ. και συνταξι-
ούχος Χρήστος Γεωργιτσέας.
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Με την ευκαιρία της πρόσκλησης για την πα-
ρακολούθηση των εργασιών του 36ου συνε-
δρίου της Γ.Σ.Ε.Ε στη Ρόδο, ο Γ. Γραμματέας του 
Συλλόγου μας Αντώνης Μπιρμπιλής πραγματο-
ποίησε επίσκεψη στα νέα γραφεία του συλλόγου 
μας.

Το προεδρείο του Τοπικού Τμήματος Ρόδου,-
συνάδελφοι και συναδέλφισες που παραβρέ-
θηκαν στην συνάντηση αυτή ενημέρωσαν για 
την πλούσια δράση του τμήματος όπως η επι-
τροπή κοινωνικής αλληλεγγύης που βοηθάει 
τους άπορους συναδέλφους μας, οι εκδηλώσεις 
βράβευσης συναδέλφων με πλούσια συγγραφι-
κή δραστηριότητα και για την προετοιμασία της 
εκδήλωσης που προγραμματίζουν για ιατρική 
ημερίδα από ιατρούς, παιδιά συναδέλφων, με 
θέματα που αφορούν όλους τους Ροδίτες.  

Έγινε εκτενής ενημέρωση από τον Γ. Γραμμα-
τέα για τα ζητήματα που απασχολούν το σύλλογο 
και τις δράσεις του και υπήρξε γόνιμη ανταλλαγή 
απόψεων με όλους όσους βρέθηκαν στην συνά-

ντηση.
Ε π ι σ ή -

μ α ν σ η 
όλων βέ-
βαια ήταν 
η αγορά 
του γραφείου, που ομολογουμένως βρίσκεται 
σε πολύ καλή τοποθεσία και δίνει πλέον την δυ-
νατότητα εκτός από την «στέγαση» του τμήμα-
τος και για μια ακόμη καλύτερη και πιο πλούσια 
δράση.

Στη συνάντηση αυτή παραβρέθηκε επίσης το 
μέλος της Συντακτικής Επιτροπής της Εφημερί-
δας μας Θεόδωρος Μπούρχας .

Στις 16 Απριλίου στα πλαίσια και της ετήσιας 
συνέλευσης του τμήματος θα γίνουν και τα επί-
σημα εγκαίνια του γραφείου με πλήθος προσκε-
κλημένων φορέων της Ρόδου.

Αξίζει να σημειώσουμε εδώ και τις ευχαριστίες 
μας στην ΟΤΕ ESTATE για την παραχώρηση της 
επίπλωσης. 

ΟΜΕ – ΟΤΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΟΜΕ – ΟΤΕ από κοινού με το Δήμος 
Αγίας Βαρβάρας, πρωτοπορώντας στα 
συνδικαλιστικά δρώμενα, διοργάνωσε 
με μεγάλη επιτυχία δράση αναδάσωσης 
τους όρους Αιγάλεω, καλύπτοντας το 
κόστος προμήθειας 150 δέντρων.

Στην αναδάσωση συμμετείχαν μέλη 
από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομο-
σπονδίας και από τα Σωματεία – μέλη, 
εκπρόσωποι του Δήμου Αγίας Βαρβά-
ρας, καθώς και σχολεία του Δήμου. Πα-
ράλληλα, δόθηκε η ευκαιρία ανταλλαγής 
απόψεων για τη δράση του Συνδικάτου 
μας και τη συνεργασία με το Δήμο σε το-
μείς που δραστηριοποιούνται οι εργαζό-
μενοι στον Όμιλο ΟΤΕ (π.χ. Πολιτιστικές 
Δράσεις).

Η ΟΜΕ – ΟΤΕ αποδεικνύει έμπρακτα 
και την περιβαλλοντική της ευαισθησία. 

Όλοι μαζί μπορούμε καλύτερα και για 
το περιβάλλον.

Στις 24 Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Τετάρ-
τη και ώρα 11.00 π.μ. στο Κέντρο «ΕΛΙΑ» 
πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Συνέλευση του 
Περιφερειακού Τμήματος Βέροιας, την οποία 
τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος 
του ΠΣΣΤ-Ο.ΟΤΕ κ. Λουκόπουλος Κωνσταντί-
νος και ο εκπρόσωπος του Τμήματος μας στο 
ΔΣ και εκπρόσωπος της μείζονος Περιφέρειας 
Θεσσαλονίκης κ. Άγγελος Βουκάντσης καθώς 
και η συντριπτική πλειοψηφία των μελών μας.

Η ενημέρωση από τον Πρόεδρο κ. Λουκό-
πουλο ήταν λεπτομερής και απόλυτα κατατο-
πιστική, οι εισηγήσεις των θεμάτων της ημε-
ρησίας διάταξης απολύτως τεκμηριωμένες, οι 
τοποθετήσεις των μελών που έλαβαν το λόγο 
εποικοδομητικές, οι κριτικές ήταν θετικές και 
οι προτάσεις πάρα πολύ χρήσιμες.

Η συμμετοχή των μελών υπήρξε αθρόα, το 
επίπεδο της Συνέλευσης πολύ υψηλό, η οποία 
εξέδωσε το παρακάτω ψήφισμα.
1. ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

α)  την σταδιακή αποκατάσταση των συντά-
ξεών μας κατ΄αναλογία των περικοπών 
που έχουμε υποστεί. 

β)  Την ανακεφαλαιοποίηση των ζημιών, που 
υπέστησαν τα Ταμεία, από το κούρεμα 
των αποθεματικών τους, κατά το πρώτυ-
πο της ανακεφαλαιοποίησης των Τραπε-
ζών.

γ)  Τη με νομοθετική ρύθμιση και ψήφιση 
ειδικού νόμου για τη σύσταση, οργάνω-
ση και λειτουργία των συνταξιοδοτικών 
οργανώσεων και αναγνώριση του κινή-
ματος των συνταξιούχων ως κοινωνικού 
φορέα , συμβουλευτικού σώματος για το 
κοινοβούλιο και την διοίκηση. Την εκπρο-
σώπηση των Συνταξιούχων στους ασφα-

λιστικούς οργανισμούς, βάση της αρχής 
της αντιπροσωπευτικότερης οργάνωσης. 

δ)  Την υγιή και επαρκή χρηματοδότηση των 
ασφαλιστικών οργανισμών με κοινωνι-
κούς πόρους, μέχρι την αποκατάσταση 
της ισορροπίας του συστήματος. Την συμ-
μετοχή του ασφαλιστικου συστή-ματος 
με θεσμοθέτηση ποσοστού από τα έσοδα 
που θα προκύψουν από την εξόρυξη και 
εκμετάλλευση των φυσικών πλουτοπα-
ραγωγικών πηγών της χώρας.

2. ΥΓΕΙΑ
α)  Να θεσμοθετηθεί ο οικογενειακός ιατρός 

γενικής Ιατρικής και το δικαίωμα ελεύθε-
ρης επιλογής των ιατρών ειδικοτήτων.

β)  Να επανέλθει η οδοντιατρική περίθαλψη. 
γ)  Τη σύμπραξη με το δημόσιο ή ιδιώτες 

παρόχους για τη σύσταση και λειτουργία, 
κατά νομό τουλάχιστον, κέντρων πρωτο-
βάθμιας φροντίδας υγείας.

δ)  Να επιδιώξουμε την βελτίωση των δια-
τάξεων του Ενιαίου Κανονι-σμού Περι-
θάλψεως Υγείας και την τη βελτίωση των 
παροχών σε χρήμα και σε είδος.

ε)  Την κατά το δυνατόν ταχύτερον λειτουργία 
των περιφερειακών γραφείων του ΕΟΠΥΥ 
Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και 
την ίδρυση νέων στις έδρες Περιφερεια-
κών Τμημάτων όπου διαμένουν ευάριθμα 
μέλη ασφαλισμένων του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ.

ζ)  Ο ΕΟΠΠΥ ως οργανισμός μίσθωσης υπη-
ρεσιών υγείας πρέπει να μισθώσει πολ-
λούς παρόχους υγείας με το κρατικό τι-
μολόγιο.

η)  Να συμβάλουμε όπου και όσο μπορούμε 
να στηριχθούν οι Φορείς υγείας και να λι-
γοστέψουμε την ταλαιπωρία και τον πόνο 

των ασφαλισμένων μελών μας.
θ)  Την αύξηση της συνδρομής των μελών 

κατά ποσοστό ή ποσό που να κάλυπτει 
τόσο τις λειτουργικές ανάγκες του Συλ-
λόγου (Κέντρου και Περιφέρειας), όσο 
και τις ανάγκες (που θα χρειαστεί να στη-
ρί-ξουμε) των Περιφερειακών γραφείων 
του ΕΟΠΥΥ και κέντρων πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας, που αναφέρονται στα 
παραπάνω (ε & ζ) αίτηματα μας.

3.  Την σταδιακή εφαρμογή των αποφάσε-
ων 2287/2015 & 2288/2015 του Συμβου-
λίου της Επικρατειας με την ταυτόχρονη 
αποδέσμευση από τα προαπαιτούμενα του 
μνημονίου και την σύνδεση με τη ρήτρα 
ανάπτυξης και του εκάστοτε πρωτογενούς 
πλεονάσματος κα-θώς και με την περιστο-
λή περαιτέρω των ελαστικών δαπανών του 
δημοσίου.

4.  Την συμμετοχή στα προγράμματα κοινωνι-
κού τουρισμού των Συνταξιούχων.

5.  Τον εκσυγχρονισμό του Καταστατικού, 
του Π.Σ.Σ.Τ. - ΟΤΕ, ώστε να ανταποκρίνε-
ται στις απαιτήσεις των καιρών, και στην 
νέα οργανω-τική δομή του Συλλόγου. Επί-
σης να συσταθεί Κανονισμός λειτουργίας 
όλων των οργάνων του Συλλόγου, ώστε 
να αποκατασταθεί και βελτιωθεί περαιτέρω 
η εύρυθμη λειτουργία των Κεντρικών και 
Περιφερειακών οργάνων του. Την εφαρ-
μογή του άρθρου 25 παρ. 4 του καταστατι-
κού (ποσοστό απόδοσης στα Περιφερειακά 
Τμήματα) για να καλύπτονται τα πάγια εξοδά 
τους και να μην αναγκάζονται να γίνονται 
“επαίτες” ζητώντας έκτακτες ενισχύσεις για 
τις λειτουργικές τους δαπάνες.

ΤΟ Δ.Σ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΡΟΔΟΥ

Δράσεις Περιφερειακών Τμημάτων
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Γενική Συνέλευση στα νέα γραφεία
Με αθρόα συμμετοχή συναδέλφων έγινε η 

ετήσια Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού 
Τμήματος Ρόδου και εξετάστηκαν όλα τα θέματα 
που αφορούν το Σύλλογο, σε γενικό και τοπικό 
επίπεδο 

Η ενημέρωση των συναδέλφων από τον Πρόε-
δρο του Περιφερειακού Τμήματος και εκπρόσωπο 
στο Δ.Σ. της Μείζονος Περιφέρειας ήταν πλήρης 
και κατατοπιστική και ολοκληρώθηκε από τον 
Πρόεδρο του Δ.Σ. τον Κώστα Λουκόπουλο και 
τους συναδέλφους μέλη του Δ.Σ. Χρήστο Δαλάκα 
και Γιώργο Μεράκο, οι οποίοι είχαν την τιμή να 
παραστούν ως προσκεκλημένοι, αφού μετά από 
τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης που κρά-
τησαν περίπου τρείς ώρες, έγιναν σε χαρούμενη 
αλλά και συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρα, 
τα εγκαίνια του Γραφείου του Τμήματος.

Τα οικονομικά δεδομένα και το φιλόδοξο Πρό-
γραμμα Δράσης του Τμήματος αναπτύχθηκαν από 
το Συνάδελφο Μπάμπη Σαρρή 

Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν και μί-
λησαν με τα θερμότερα λόγια για το Σύλλογο και 
τη δράση του πέρα από τη Διοίκηση του Περιφε-
ρειακού Τμήματος και των μελών όλων των άλ-
λων Οργάνων του Τμήματος και των εκατοντάδων 
συναδέλφων και οι συνάδελφοι Κώστας Λουκό-
πουλος, Χρήστος Δαλάκας και ΓιώργοςΜεράκος, 
οι οποίοι έφτασαν στο Νησί για την εκδήλωση, ο 
Βουλευτής Δωδ/σου και συνάδελφος Δημήτριος 
Γάκης, ο Αντιπεριφερειάρχης Δωδ/σου Χαρ. Κόκ-
κινος, ο Δήμαρχος της Ρόδου Φώτης Χατζηδιάκος, 
ο Γενικός Γραμματέας του Ιατρικού Συλλόγου Δω-
δεκανήσων Ηλίας Τσέρκης, πολλοί γιατροί παιδιά 
συναδέλφων ο Σάββας Παπασάββας εκπρόσωπος 
των Τραπεζικών συνταξιούχων Ρόδου, πολλοί εκ-
πρόσωποι των Επαγγελματικών και Συνδικαλιστι-
κών Φορέων της Ρόδου, η σύζυγος και η κόρη 
του εκλιπόντος συναδέλφου Δημοσθένη Ζιώγα, 
αλλά και ο αιωνόβιος συνάδελφος και αγωνιστής 
του Συλλόγου, Γιάγκος Βαρέλης.

Η τελετή των εγκαινίων λαμπρότατη, ήταν θα 
‘λεγε κανείς, το γεγονός της ημέρας και τα κο-
λακευτικά λόγια για το Σύλλογο, μας γέμιζαν από 
χαρά.

Βέβαια και η συγκίνηση ήταν δεδομένη, αφού 
η πρωτοβουλία του Περιφερειακού Τμήματος να 
τιμήσει με αυτόν τον πρωτοποριακό τρόπο τον 
εκλεκτό συνάδελφο Δημοσθένη Ζιώγα, ο οποίος 
άφησε την τελευταία του πνοή στην κυριολεξία 
επί του βήματος όταν το Δεκέμβρη του 2010 μι-
λούσε στην ιδρυτική Συνέλευση των μελών της 
Ρόδου, κατά τη σύσταση της Τοπικής Επιτροπής, 
συνοδευόμενος τιμητικά από τους κ.κ. Δαλάκα 
και Μεράκο. 

Τα κολακευτικά λόγια του Προέδρου του Τμή-
ματος για την απόφαση των μελών του Δ.Σ ήταν 
αναμενόμενα.

Η στόχευση και τα οράματα ήταν αυτά που χει-
ροκροτήθηκαν από τους παρευρισκομένους επι-
σήμους και συναδέλφους.

Η συγκίνηση των παρισταμένων κορυφώθηκε 

όταν το λόγο έλαβε ο Πρόεδρος του Συλλόγου 
Κώστας Λουκόπουλος λέγοντας : 

Αιδεσιμότατοι, 
Κυρίες και κύριοι, Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Συνάδελφοι και φίλοι, 
Κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω, από καρδιάς, τη 

Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Ρόδου, 
για την πρόσκληση και όλους εσάς για την τιμητι-
κή σας παρουσία 

Η σημερινή μέρα, όχι μόνο για μένα, αλλά για 
όλο το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, τον οποίο υπηρετώ 
κάτι παραπάνω από 20 χρόνια, έχει μία φόρτιση 
και όλοι μας διακατεχόμαστε από ανάμικτα συναι-
σθήματα χαράς και λύπης. 

Κάτω από άλλες συνθήκες σήμερα θα ήταν 
εδώ όχι μόνο ο Γενικός Γραμματέας, ο Αντώνης 
ο Μπιρμπιλής, αλλά και τα 19 μέλη του Δ.Σ. και 
μακάρι, αφού έτσι θα τους δινόταν η δυνατότητα 

να βιώσουν τα ίδια με εμάς συναισθήματα και να 
χαρούν για την απόφασή των. 

Η δημιουργία, στην αρχή, της Τοπικής Επιτρο-
πής στη Ρόδο, ήταν θέση και εισήγηση, που και 
στηρίχθηκε από όλα τα μέλη του Δ.Σ., προεξάρχο-
ντος του μακαρίτη του Ζιώγα.

Τη σύσταση της Τοπικής Επιτροπής, ανέλα-
βε ο τότε Πρόεδρος ο Δημοσθένης Ζιώγας ένας 
εξαιρετικός συνάδελφος, με πλούσια κοινωνική 
προσφορά και με παρουσία που κοσμούσε το 
Συνδικαλιστικό Κίνημα, συνοδευόμενος τιμητικά, 
από δύο αξιόλογα στελέχη του Συλλόγου, που και 
σήμερα είναι εδώ τους κ.κ Δαλάκα και Μεράκο. 

Η ημέρα εκείνη της σύστασης, μας έδωσε χαρά 
ανείπωτη, αλλά και λύπη αβάσταχτη.

Χαρά για τη γέννηση, τη σύσταση, του Τμήμα-
τος και λύπη, αβάσταχτη, αφού όλως ανεπάντεχα 
ο Πρόεδρος, ο χαρισματικός εκείνος άνθρωπος 
ασθένησε, δυστυχώς χωρίς να μπορέσει να ιαθεί 
και να ζήσει για να χαρεί. 

Η παρακαταθήκη, του Ζιώγα μας οδήγησε να 
υλοποιήσουμε τα «θέλω» του και να αναβαθ-
μίσουμε την Τοπική Επιτροπή σε Περιφερειακό 
Τμήμα, αλλά και να αγοράσουμε, για τη στέγασή 

του, το θαυμάσιο αυτό και πανάκριβο, τηρουμέ-
νων των αναλογιών, γραφείο. 

Έτσι, υλοποιούνται τα «θέλω» του Προέδρου 
Ζιώγα, πραγματώνεται το πρόγραμμα του Συλ-
λόγου, ικανοποιούνται οι ανάγκες του Τμήματος, 
αλλά και δημιουργούνται συνθήκες διαρκούς 
μνήμης, για έναν άνθρωπο που έδωσε τα πάντα, 
ακόμα και τη ζωή του, για το Κοινωνικό Σύνολο 
και το Σύλλογο.

Περιποιεί ιδιαίτερη τιμή, στα μέλη του Δ.Σ. του 
Περιφερειακού Τμήματος η πρωτοβουλία να τιμή-
σει τη μνήμη του συναδέλφου μας με αυτόν τον 
πρωτοποριακό τρόπο.

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να ομολογήσω 
ότι το Δ.Σ. εξέτασε την περίπτωση της σημερινής 
κατάστασης, των εγκαινίων, όπως έχει διαμορ-
φωθεί, με αίσθημα ευθύνης και έκρινε ότι δεν θα 
ήταν δόκιμο να προσκαλέσουμε για να παραστεί 
σήμερα, σε αυτή την φορτισμένη συγκινησιακά 
ημέρα, τη σύζυγο, του Δημοσθένη και εκλεκτή 
μας φίλη, τη Μίνα και να υποστεί μια ακόμα δο-
κιμασία.

Το ότι αυτό τολμήθηκε από τη Διοίκηση του Πε-
ριφερειακού Τμήματος μας δίνει δύναμη και προ-
σθέτει πόντους σε όλους τους

Και το λέω αυτό διότι με το Δημοσθένη συνερ-
γάστηκα πολλά χρόνια και ο θάνατός του με γέμι-
σε ευθύνες και υποχρεώσεις. 

Για μένα η Ρόδος έγινε σημείο αναφοράς ακό-
μα και για την πορεία του διεκδικητικού πλαισίου 
του Συλλόγου, αφού υποχρεώθηκα να έρθω και 
να υπερασπιστώ, τη συνδικαλιστική δράση, ενός 
στελέχους μας, για την οποία δράση του νοιώθου-
με υπερήφανοι.

Αγόγγυστα, φίλοι μου, θα ερχόμουν και κολυ-
μπώντας στη Ρόδο για να παραστώ σε μια τέτοια 
εκδήλωση, αν και το κλίμα είναι αρκούντως φορ-
τισμένο, η αν η Επιστημονική κοινότητα των Φαρ-
μακοποιών η του Ιατρικού Συλλόγου της Ρόδου, 
ζητούσαν τη συμβουλή μου και τη συμπαράστασή 
μου, ως Προέδρου του μεγαλύτερου Συλλόγου 
στον Ευρωπαϊκό Χώρο, σε αίτημά των προς την 
Ελληνική Κυβέρνηση, ή και τη Διεθνή Κοινότη-
τα, προκειμένου να δημιουργηθεί Ακαδημία της 
Ιατρικής Επιστήμης στη γενέτειρα του Ιπποκράτη.

Ευχαριστώ από καρδιάς τους συναδέλφους μου 
στη Ρόδου για ότι κάνουν, προς τους συναδέλ-
φους μας, μέλη μας και μη και όλους τους Κατοί-
κους των Δωδεκανήσων για αυτό που είναι.

Δεχθείτε, έχετε μια συμπεριφορά και ένα φέρε-
στε, με άλλο άρωμα.

Παρακαλώ τη Διοίκηση του Τμήματος να αναλά-
βει εκείνες τις πρωτοβουλίες, έτσι ώστε αυτό το 
Γραφείο, αυτός ο χώρος, να είναι το δεύτερο σπίτι 
του κάθε συναδέλφου μας και χώρος προαγωγής 
κάθε ωραίου που γίνεται στη Ρόδο.

Καλορίζικο το Γραφείο, το αξίζετε, άλλωστε 
ήταν στα « θέλω » του Δημοσθένη και όλου του 
Δ.Σ. του Συλλόγου μας.
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Απρίλιος - Μάιος 2016

Θα φορολογηθούμε τελικά τα ενοίκια που δεν εισπράξαμε κατά το έτος 2015;

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, πάνω απο 
200.000 ενοικιαστές καθυστερούν να πληρώ-

σουν τα ενοίκια από ένα μήνα έως κι ένα χρόνο, 
ενώ από την άλλη οι ιδιοκτήτες με βάση το νόμο 
θα φορολογηθούν παρότι δεν τα εισέπραξαν.

Κατά το παρελθόν (πχ 2014), αν ο φορολο-
γούμενος ιδιοκτήτης δεν έχει εισπράξει κάποια 
μισθώματα και τα θεωρούσε πλέον οριστικά χα-
μένα, προσέτρεχε στη δικαιοσύνη και με βάση το 
δικαιολογητικό αυτό, μπορούσε να εκχωρήσει τα 
ανείσπρακτα μισθώματα στο δημόσιο προκειμέ-
νου να αναβάλει τη φορολόγησή τους μέχρι το 
χρόνο της τυχόν είσπραξής τους.

Η δυνατότητα αυτή καταργήθηκε και κάπου 
προς το τέλος του 2015 ήρθε η νέα διάταξη νό-
μου όπου «τα εισοδήματα από την εκμίσθωση 
ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπρα-
χθεί από τον δικαιούχο, μπορούν να μην συνυ-
πολογίζονται στο συνολικό εισόδημά του, εφόσον 
έως την προθεσμία υποβολής της ετήσιας δήλω-
σης φορολογίας εισοδήματος, έχει εκδοθεί εις 
βάρος του μισθωτή διαταγή πληρωμής ή διαταγή 
απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφα-
ση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει 
ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής 
ή επιδίκασης μισθωμάτων. Τα εν λόγω εισοδήμα-
τα φορολογούνται στο έτος και κατά το ποσό που 
αποδεδειγμένα εισπράχθηκαν.» 

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; 
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που το 2015 δεν κατά-

φεραν να εισπράξουν τα ενοίκια από τους ενοικι-
αστές τους, για να μην πληρώσουν τον φόρο επί 
των ανείσπρακτων ενοικίων θα πρέπει, πριν υπο-
βάλουν τη φορολογική τους δήλωση (έως την 
30ή Ιουνίου 2016, μετά την πρόσφατη παράτα-
ση)  να προσκομίσουν στην αρμόδια εφορία τους, 
ευκρινή φωτοαντίγραφα (φωτοτυπίες) των δια-
ταγών πληρωμής, δικαστικών αποφάσεων που 
έχουν εκδοθεί ή αγωγών που έχουν ασκηθεί.

Τα εν λόγω εισοδήματα θα φορολογηθούν 
στο έτος και κατά το ποσό, που αποδεδειγμένα 
εισπράχθηκαν, ενώ τα μη εισπραχθέντα εισοδή-

ματα θα πρέπει να δηλωθούν στον ειδικό κωδικό 
125- 126 του πίνακα 4Δ2, της δήλωσης φορολο-
γίας εισοδήματος (φόρμα Ε1).

Διευκρινίζεται ότι τα ανείσπρακτα εισοδήματα 
θα δηλωθούν κανονικά στο έντυπο «Αναλυτική 
Κατάσταση για τα Μισθώματα Ακίνητης Περιου-
σίας» Ε2 πριν μεταφερθούν στους κωδικούς του 
εντύπου Ε1.

Ωστόσο, πολλοί ιδιοκτήτες μπορεί να μην μπο-
ρέσουν να δηλώσουν ως ανείσπρακτα τα ποσά 
των ενοικίων που δεν τους κατέβαλαν το 2015 οι 
μισθωτές των ακινήτων τους,  να εξαναγκαστούν 
να τα δηλώσουν ως εισπραχθέντα και να φορο-
λογηθούν γι’ αυτά, επειδή η συνεχιζόμενη αποχή 
των δικηγόρων δεν τους επέτρεψε να προβούν 
στις νομικές ενέργειες που απαιτούνται μέχρι την 
στιγμή της υποβολής των φορολογικών τους δη-
λώσεων.

Λίγες μέρες πριν την έκδοση του φύλλου,  
που κρατάτε στα χέρια σας, ο αναπληρωτής 
υπουργός κ. Αλεξιάδης υποσχέθηκε ότι θα δοθεί 
οπωσδήποτε μια λύση στο θέμα αυτό. Εξετάζεται 
ακόμα και η παράταση των προθεσμιών γι’ αυτές 
τις περιπτώσεις μέχρι να λυθεί η αποχή των δι-
κηγόρων. Ίδωμεν.

Αγγελική Χ. Δελημάρη, Φορολογικός Σύμβουλος
Email: angeliki.delimari@gmail.com

Αγαπητοί συνάδελφοι
Ονομάζομαι Μαρία ΚοτρΏτσου και είμαι μητέρα 

της Μυρτώς Παπαδομιχελακη, του παιδιού που την 
22-7-2012 ήταν θύμα δολοφονικής απόπειρας και 
σεξουαλικής κακοποίησης από άτομο πακιστανικής 
καταγωγής στην Πάρο. 

Αν και έχουν περάσει σχεδόν τέσσερα χρόνια από 
εκείνη την ημέρα, εγώ και η Μυρτώ διαμένουμε στο 
κέντρο αποκατάστασης Άνιμους στην Λάρισα όπου 
φιλοξενούμαστε δωρεάν, αφού βέβαια έχουμε πε-
ράσει από πολλά νοσοκομεία της Ελλάδος αλλά και 
κάποια της Αμερικής όπου νοσηλεύτηκε η κόρη 
μου.

Δυστυχώς η κατάσταση της υγείας της Μυρτώς 
δεν είχε την εξέλιξη που έλπιζα και σαν γονιός 
προσδοκούσα. Βέβαια το γεγονός ότι ζει και έχει 
αντίληψη με τα τραύματα που έχει είναι από μόνο 
του ένα θαύμα.

 Από την άλλη όμως είναι ένα άτομο που δεν μι-
λεί και δεν έχει καμιά κινητικότητα. Τρέφεται μέσω 
γαστρικού σωλήνα και ζει με κάποια φάρμακα που 
είναι απαραίτητα γι΄αυτήν.

Δεν παύω όμως να ελπίζω για κάποια βελτίωση 
όσο μικρή και αν είναι αυτή.

Οι γιατροί στο κέντρο προσπαθούν μαζί με τους 

θεραπευτές σε καθημερινή βάση μέσα από πολύω-
ρες θεραπείες (6 ώρες την ημέρα), αλλά δυστυχώς 
η Μυρτώ τον τελευταίο καιρό δείχνει κάποια εικό-
να παραίτησης και δεν συμμετέχει όπως θα έπρεπε 
στις θεραπείες της. 

 Από την άλλη δεν υπάρχει καμιά ελπίδα βοηθεί-
ας από το κράτος περά από ένα αναπηρικό επίδομα 
πρόνοιας.

Για όλα αυτά θα ήθελα να παρακαλέσω τον σύλ-
λογο των συνταξιούχων συναδέλφων να με βοη-
θήσουν ώστε να ξεκινήσω αυτό το εγχείρημα που 
θέλω και ελπίζω ότι θα βοηθήσει στην καλυτέρευση 
της υγείας του παιδιού μου, που τόσο άδικα βρίσκε-
ται σήμερα σ΄αυτήν την κατάσταση. Καταλαβαίνω 
βεβαία ότι αυτή είναι μια πολύ δύσκολη εποχή για 
όλο τον κόσμο που αντιμετωπίζει τόσα οικονομικά 
προβλήματα.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων και εύχομαι πά-
ντα υγεία σε σας και τις οικογένειες σας.

Για όσους συναδέλφους έχουν την θέληση και 
την οικονομική αντοχή να προσφέρουν μια βοήθεια 
σας αποστέλλω τον τραπεζικό λογαριασμό: ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑΠΕΖΑ / ΚΟΤΡΩΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ 150/02762274

Με συναδελφική εκτίμηση,  
Μαίρη Κοτρώτσου (μητέρα της Μυρτώς)

Επιμνημόσυνος Δέηση υπέρ 
Πεσόντων Συναδέλφων  

υπό των Γερμανικών 
Κατοχικών Στρατευμάτων

Ο Σύλλογός θέλοντας να 
τιμήσει τους 17 ήρωες-πεσόντες 
συναδέλφους που συνελήφθησαν 
και εκτελέστηκαν από τα Γερμανικά 
Στρατεύματα Κατοχής στις 7 Μαΐου 
1944 στην Καισαριανή επειδή 
συμμετείχαν στην οργάνωση 
απεργίας, θα τελέσει επιμνημόσυνο 
δέηση την Παρασκευή 6 Μαΐου 2016 
και ώρα 11:00 στο κτήριο της οδού 
Κωλέττη. 

Καλούμε όλους να συμμετάσχουν 
στην εκδήλωση μνήμης και τιμής. 

Το Δ.Σ. του ΠΣΣΤ - ΟΤΕ



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ
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Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες,
Στις 18 & 19 Μαϊου θα πραγματοποιηθεί η 

Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας.
Όπως όλοι γνωρίζεται είναι το κορυφαίο όρ-

γανο όπου αντιπρόσωποι απ' όλη την Ελλά-
δα - αντιπρόσωποι που όλοι μας ψηφίσαμε για 
να μας εκπροσωπήσουν - θα βρεθούμε για τις 
διεργασίες και τις αποφάσεις που προβλέπει η 
Ημερησία Διάταξη και το Καταστατικό μας.

Στην 22η ΓΑΣ εγκρίθηκε ένα Πρόγραμμα Δρά-
σης που εμπλουτίσθηκε και από προτάσεις των 
Συνέδρων. Ένα πρόγραμμα αρκετά φιλόδοξο σε 
πολλά σημεία του αλλά και πολύ δύσκολο στην 
υλοποίηση του, δεδομένων των συγκυριών τις 
οποίες κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε τη χρο-
νιά που πέρασε.

Από τη θέση του εισηγητή είχα τονίσει ότι πρέ-
πει πάντα να βάζουμε ψηλά τον πήχη των προσ-
δοκιών για ένα Σύλλογο τέτοιου μεγέθους όπως 

Ετήσια Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας
Ετήσια Γενική Συνέλευση Αθηνών του Συλλόγου μας

ο Σύλλογός μας.
Ακόμη και το ανέφικτο να επιδιώκουμε να το 

κάνουμε εφικτό για το συμφέρον όλων μας.
Με το κείμενο αυτό θα ήθελα να παροτρύνω 

όλους σας να συμβάλλεται στο νέο Πρόγραμμα 
Δράσης που θα σχεδιάσουμε για το επόμενο δι-
άστημα.

Εμείς οι εκλεγμένοι, δεν θεωρούμε ότι κα-
τέχουμε πλήρως τα πάντα. Βιώνουμε βέβαια 
το οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον και τα 
προβλήματα που ο καθένας αντιμετωπίζει αλλά 
ορισμένες φορές είναι το δικό σας "βίωμα" και η 
δική μας σκέψη λύσης.

Είμαστε όλοι μέλη ενός μεγάλου Συλλόγου με 
πάνω από 33000 ενεργούς πολίτες που ζουν και 
δραστηριοποιούνται σε όλη την επικράτεια. Με 
προσλαμβάνουσες πολλές και ποικίλες, με προ-
βλήματα διαφορετικά και με προτάσεις που ίσως 
κάποιος από εμάς δεν σκέφθηκε.

Σας ζητώ λοιπόν έστω με δύο γραμμές και με 
όποιο πρόσφορο τρόπο να αποτυπώσετε το δικό 
σας πρόβλημα, τη δική σας πρόταση, τη δική σας 
λύση.

Τους αντιπροσώπους της περιοχής σας τους 
γνωρίζεται. Ίσως και στη Γενικής σας Συνέλευση 
να το είπατε και προφανώς το Τοπικό Διοικητι-
κό Συμβούλιο να τη συμπεριέλαβε στο δικό του 
Πρόγραμμα Δράσης.

Στείλτε την πρότασή σας, την άποψή σας, το 
πρόβλημά σας και στο Κεντρικό Συμβούλιο του 
Συλλόγου μας. Θα μας βοηθήσετε να γίνουμε 
σοφότεροι, καλύτεροι, πιο στοιχειωμένοι, ποιο 
αποτελεσματικοί.

Θα μας βοηθήσει γιατί όλοι μαζί μπορούμε 
ακόμη όπως είπε ο Αρχιμήδης: 

"Δως μοι πα στω και ταν γαν κινάσω".  
Δώσε μου τόπο να σταθώ και  

τη γη θα μετακινήσω.
Α. Μπιρμπιλής

Ο Όµιλος Eταιρειών ΟΤΕ παρέχει αποκλειστικά για τους συνταξιούχους του ΟΤΕ 
προγράµµατα για το σταθερό σε απίστευτα χαµηλές τιµές!

Τα προγράµµατα παρέχονται από τον ΟΤΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε δωρεάν στο 1249.
(Ώρες λειτουργίας κέντρου εξυπηρέτησης: Καθηµερινές 08:00-16:00).

Προγράµµατα για συνταξιούχους ΟΤΕ

Επιλέξτε το πρόγραµµα που ταιριάζει στις ανάγκες σας.

Σταθερά

Internet

Kινητά

Οµιλία

25,00€/µήνα


Home Double Play
24 XL

Απεριόριστα

300’

Έως 24 Mbps

17,50€/µήνα


Home Double Play
24 S

Έως 24 Mbps

Χρονοχρέωση

Χρονοχρέωση

15,00€/µήνα


Telephony
XL

-

120’

Απεριόριστα

30,00€/µήνα


Home Double Play
50 XL

Απεριόριστα

300’

Έως 50 Mbps

13Χ16.5cm

Για όσα παιδιά συναδέλφων εισέπραξαν το 2015 την προκατα-
βολή ή την εκκαθάριση από το Λογ. Νεότητας, το φορολογητέο 
ποσό τους, έχει απεικονισθεί απευθείας από τον ΟΤΕ μέσω TAXIS 
στον Κωδ. 403 (2η σελ.) της φορολογικής τους δήλωσης. Ο Κωδ. 
655 ( 4η σελ.) είναι ανενεργός. 

Πέραν του φόρου 26% που προβλέπεται, και για την αποφυ-
γή της καταβολής της προκαταβολής πρέπει με την επιστολή του 
ΟΤΕ και ένα αντίγραφο της κατατιθέμενης φορολογικής δήλωσης 
να απευθυνθείτε στον προϊστάμενο Έφορο της περιοχής σας και 
με αίτησή σας να διασφαλίσετε την απαλλαγή σας από αυτό το 
ποσό.

Γ. Κ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ  
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ BRAVA CUCINA

ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ  
- ΠΑΙΔΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

Θεόδωρος Σαρατσιώτης 
Τεχνικός Υπεύθυνος

1ο Κατάστημα 

Δαιδάλου 34 Τ.Κ., 175 61 Παλ. Φάληρο

Τηλ./Φαξ: 210 98 55 483  
Κιν.: 6944 343 226

Ειδικές τιμές για συναδέλφους

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  
Γ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Χειρουργός Οδοντίατρος - Στοματολόγος 

Βρούτου 21 & Χαλεπά,  
(3ος όροφος) πλησίον  

Πλατ. Παπαδιαμάντη - Α. Πατήσια – Αθήνα

Τηλ. & Fax: 210 2915100,  
Κινητό: 6972787775

e-mail: vaggelis.arv@outlook.com.gr

Ειδικές τιμές για συναδέλφους

«ΚΟΒΟΥΝ» ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΠΑΘΕΙΣ  
ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ...

Την αδυναμία χορήγησης συγκεκριμένων φαρμάκων για ρευματοπαθείς... και 
συγκεκριμένα των φαρμάκων HUMIRA, ENBREL, STELARA από το φαρμα-

κείο ΕΟΠΥΥ Αλεξάνδρας από τις 4 Μαΐου καταγγέλλει η Ελληνική Εταιρεία Αντι-
ρευματικού Αγώνα ( ΕΛ.Ε.ΑΝ. Α.)

Τα ανωτέρω φάρμακα τα οποία είναι ευρέως χρήσης για την θεραπεία σοβαρών 
αυτοάνοσων νοσημάτων όπως: Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, Ψωριασική Αρθρίτιδα, 
Αγκυλοποιητική Σποδυλοαρθίτιδα, Ψωρίαση αλλά και άλλων, θα πρέπει από τις 4 
Μαΐου να τα προμηθεύονται οι ασθενείς από τα φαρμακεία ΕΟΠΥΥ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙ-
ΡΑΙΑ-ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ενώ όλοι γνωρίζουν ότι κοντά στο φαρμακείο ΕΟΠΥΥ Αλε-
ξάνδρας εδρεύουν σημαντικότατα ρευματολογικά/δερματολογικά κέντρα όπως 
π.χ. το «ΛΑΙΚΟ», ο «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ», το «ΣΥΓΓΡΟΣ» κ.α. Επιπρόσθετα, οι νο-
σούντες με ρευματικά νοσήματα, υπό αγωγή με βιολογικούς παράγοντες συχνά 
αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την απόφαση αυτή οι ασθενείς αιφνιδίως πληροφορή-
θηκαν από ανακοίνωση που έχει τοιχοκολληθεί στο ανωτέρω φαρμακείο του Ορ-
γανισμού χωρίς καμία προηγούμενη επικοινωνία με τον Σύλλογο ή τους γιατρούς.

Η ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α. με επιστολή της προς τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ και με κοινοποίηση 
τον Υπουργό Υγείας και την Προϊσταμένη Τμήματος σχεδιασμού & Παρακολούθη-
σης Χορήγησης Φαρμάκων του ΕΟΠΥΥ ζητά να ανακληθεί η παραπάνω απόφαση 
καθώς δημιουργεί εμπόδιο στην πρόσβαση των ασθενών με ρευματολογικά/δερ-
ματολογικά νοσήματα στην θεραπεία τους αλλά και σημαντικό ζήτημα ανισότητας. 
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Γιώργος Μανουσάκης
Έφυγε από κοντά μας ο αγαπημένος Συνάδελφος, 

φίλος και αδελφός Φώτης Τσιμπουκάκης αφήνοντας 
μια υπέροχη οικογένεια. Την γυναίκα του Αθανασία 
και τα δυο παιδιά του Έφη και Σωτήρη και σε όλους 
εμάς ένα μεγάλο κενό με την απουσία του. 

Αλλά πάντα θα είσαι κοντά μας εσύ από ψηλά και 
εμείς που πάντα θα θυμόμαστε. 

Γεια σου φίλε μου αγαπημένε και αξέχαστε αδελφέ 
Φώτη.

Γεώργιος Ρουσσάκης
Με οδύνη, θλίψη και πόνο ψυχής, παραβρισκόμα-

στε σήμερα εδώ για να σου απευθύνουμε τον ύστα-
το χαιρετισμό αγαπημένες μας φίλε, συνάδελφε και 
αδελφέ Γιώργο Ρουσσάκη.

Οι ζωές μας ενώθηκαν επαγγελματικά πριν από 
πολλά – πολλά χρόνια. Από τότε ένοιωθα δυνατά 
την αγάπη σου και τη φιλία σου. Ήσουν καλός φίλος,  
έντιμος άνθρωπος, αξιοπρεπής και άριστος υπάλλη-
λος, αγαπητός σε όλους και αγαπημένος από όλους. 
Διέπρεψες σε όλες τις δραστηριότητες της ζωής σου, 
εξάντλησες την Ιεραρχία του ΟΤΕ!  Ήσουν ακαταμά-
χητος αγωνιστής σε όλη σου τη ζωή. 

Αείμνηστε Γιώργο ήσουν ευπρεπέστατος και ωραί-
ος συνάδελφος με κύρια χαρακτηριστικά τη σεμνότη-
τα, την απλότητα, την ευαισθησίας και την απέραντη 
καλοσύνη. Υπήρξες ακόμη άριστος Οικογενειάρχης, 
Στοργικός σύζυγος και Ιδανικός πατέρας. Έχεις μια 
άριστη οικογένεια, η αγαπημένη σου Σύζυγος Ελένη 
και τα δυο τέκνα σου Γιάννης και Σταυριανή σου συ-
μπαραστάθηκαν ενεργά σε κάθε βήμα της ζωής σου.

Αγαπημένε μας Γιώργο μας άφησες μόνους έξαφ-
να και μας ράγισες την καρδιά. Θα σε θυμόμαστε 
και θα σε αγαπούμε πάντα, καλό σου ταξίδι αδελφέ 
Γιώργο.

Να είναι αιώνια η μνήμη σου  και ελαφρύ το χώμα 
της Αττικής γης που σε λίγη ώρα θα σε σκεπάσει.

Λουκάς Μπαλωμένος

Ανδρέας Στέφης
Πριν από ημέρες έφυγε από τη ζωή ένας αξέχαστος 

φίλος μου, συγχωριανός μου, συμμαθητής και συνάδελ-
φος.

Διακρινόταν για την αγάπη και συμπόνια προς τον άν-
θρωπο τον δυστυχισμένο το φτωχό. 

Καλό ταξίδι, καλό παράδεισο αγαπημένε μου φίλε ΑΝ-
ΔΡΕΑ.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ

Μεταξάς Διονύσιος Κοσμετάτος
Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι την Παρασκευή 

12-3-2016 έφυγε για το μεγάλο ταξίδι ο πατέρας 
μου Μεταξάς Διονύσιος Κοσμετάτος.

Υπηρέτησε στον ΟΤΕ επί τριάντα συναπτά έτη 
(1957-1987). Η κηδεία του έγινε στις 15-3-2016, 
στο κοιμητήριο της Δάφνης. Ας είναι καλά εκεί που 
βρίσκεται, μαζί με τους δικούς του.

Με εκτίμηση
Δρ. Ευαγγελία Κοσμετάτου

Φραγκίσκος Χιώτης
Με αισθήματα θλίψης και οδύνης 

πληροφορηθήκαμε τον ξαφνικό θάνα-
το του πολυαγαπημένου σας υιού σας 
Γιώργου. Εκφράζουμε τα θερμά μας 
συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Αγαπητέ Φραγκίσκο σε αγαπάμε και 
συμμετέχουμε στο βαρύ πένθος σου.

Λουκάς Μπαλωμένος,  
Γιώργος Μεράκος

Στέλλιος Ρουνάκης
Ευχαριστούμε τους συγγενείς, συ-

ναδέλφους και φίλους που μας συ-
μπαραστέκονται στο βαρύ πένθος για 
τον θάνατο του πατέρας μας.

Οι κόρες του  
Μαρινέλλα και ΜυρτώΣτρατής Τσακπινέλλης

Προ μηνών έφυγε από κοντά μας για την αιωνιό-
τητα ο αγαπητός μας Στρατής Τσακπινέλλης, συντα-
ξιούχος υπάλληλος του ΟΤΕ, Μυτιλήνης και μέλος 
της ΓΑΣ. 

Θέλω μέσω της εφημερίδας να ευχαριστήσω 
όλους τους συγγενείς, φίλους, συναδέλφους για τη 
στήριξή τους στις δύσκολες ώρες. Ιδιαιτέρως ευ-
χαριστώ τον αδελφικό φίλο και συνάδελφο Κώστα 
Αντωνόπουλο για τα θερμά λόγια του αποχαιρετι-
σμού.

Η οικογένεια Τσακπινέλλη  

Χαράλαμπος Πελέκης
Στην αγαπημένη του σύζυγο, τα παιδιά και λοιπούς οι-

κείους του εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και 
ευχόμαστε ο θεός να τους χαρίζει υγεία, δύναμη και να 
τον θυμούνται για πάντα. 

Να είναι αιωνία η μνήμη σου. 
ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ  

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Παναγιώτης Παπαθανάσης
Στον αγαπημένο μας σύζυγο και πατέρα Παναγιώτη 

Παπαθανάση, που έφυγε από κοντά μας την 27η Μαρτί-
ου 2016 και ετάφη στο πολυαγαπημένο του χωριό Σκο-
πιά Ευρυτανίας, ένα μεγάλο ευχαριστώ από τη καρδιά 
μας για όσα μας χάρισε στη ζωή.

Και από τα αγαπημένα σου εγγόνια λίγα λόγια: 
Τα εγγόνια σου

Φωτεινή & Σοφία Τσιπιανίτη. Παναγιώτης & Φώ-
της Παπαθανάσης.  

Ελένη & Βαγγέλης Μαγείρου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΑΚΡΗΣ (Ο Καπετάνιος)
Ένας καλός συνάδελφος και φίλος που έφυγε νωρίς. 

Νεαρός αξιωματικός του Εμπορικού Ναυτικού άφησε 
τη θάλασσα και έγινε συνάδελφός μας από το ’73.

Στις 18 του Μάρτη φεύγοντας άφησε πίσω του για 
ανάμνηση την ανθρωπιά, την καλοσύνη, τον σεβασμό 
στον φίλο, την αγάπη για την οικογένειά του. 

Με την εφημερίδα μας που πάντα με ρωτούσες αν την 
πήρα και αν τη διάβασα, στέλνω αυτή τη φορά τα θερ-
μά μου συλλυπητήρια στην οικογένειά σου και σ’ εσένα 
Καπετάνιε ένα φιλικό Αντίο με μια ευχή, στο τελευταίο 
άγνωστο ταξίδι σου να ‘χεις καλό δρόμο.

Ο φίλος σου Νίκος Τόντος

Εκείνοι που έφυγαν για πάντα
Στις 27/12/2015 και στη γενέτειρά του (Πάος Καλα-

βρύτων) ενταφιάστηκε ο αγαπητός συνάδελφος Τάκης 
Γιαννακόπουλος.

Ο εν λόγω συνάδελφος υπήρξε επί σειρά ετών ενερ-
γητικός συνδικαλιστής της ΠΕΤ – ΟΤΕ και επί πλέον έν-
θερμος υποστηρικτής των κατά καιρούς συνδικαλιστι-
κών μας αγώνων. Θερμά συλλυπούμαι την κυρία Κική, 
η οποία με τόσο στοργή και αγάπη εστάθη δίπλα του 
μέχρις της τελευταίας του στιγμής.

Καλό σου ταξίδι φίλε Τάκη, ελαφρύ το χώμα της πα-
τρώας γης που προ ημερών σε σκέπασε. Η ανάμνησή 
σου θα μείνει ζωντανή ανάμεσά μας. 

Γεώργιος Ζίγκηρης
Πρόεδρος του Τμήματος Πατρών

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

Κοινωνικά

Κωστής Ματζωράκης
«Επικήδειος»

Φίλε & Αδερφέ Κωστή. Είμαστε όλοι 
εδώ. Η οικογένειά σου, οι συγγενείς και 
οι φίλοι σου. Είμαστε εδώ οι συνάδελφοί 
σου. Είμαστε όλοι εδώ για να σε συνο-
δέψουμε στο τελευταίο ταξίδι της ζωής. 
Ένα ταξίδι για το οποίο όλοι μας παίρ-
νουμε ένα εισιτήριο μόλις γεννηθούμε. 
Είμαστε εδώ Κωστή. Μαζί με τον Νοτιά 
που έρχεται για κατευόδιο από την Πα-
τρίδα σου, την Λεβεντογενα Κρήτη.

Είμαστε Εδώ Κωστή. Γιατί δεν ήσουν 
για όλους εμάς ένας απλός άνθρωπος. 
Η περπατησιά σου σ’ αυτό το μάταιο κό-
σμο άφησε γερό αποτύπωμα που δεν θα 
σβήσει από τις μνήμες μας. Σε γνώρισα 
το ’73 πριν 43 χρόνια στα εργαστήρια της 
Καλλιθέας. Αμούστακος εγώ, Κρητίκα-
ρος εσύ. Παλέψαμε σε κοινούς αγώνες 
για τα εργαστήρια, για τη φθίνουσα και 
το έργο, για την Παράταξη, για όλους 
στην ΠΕΤ-ΟΤΕ, στην Ομοσπονδία και 
στο Σύλλογο των Συνταξιούχων. Στρα-
τιώτης αλλά και οδηγητής, διαλλακτικός 
αλλά και εκρηκτικός. Είχες μπροστά 
σου και άλλους αγώνες. Σε θέλαμε δί-
πλα μας. Θέλαμε τη φωνή σου, το χαμό-
γελό σου, τα θέλω σου. Η Δημοκρατία… 
Η Δημοκρατία σου είναι απαρηγόρητη 
με τα παιδιά και τα εγγόνια σου. Παλέ-
ψατε μαζί. Περάσατε πολλά, αρκετά και 
δύσκολα. Σταθήκατε όμως βράχοι και 
τα καταφέρατε. Γιατί είχατε πίστη και 
αφοσίωση και δεν το βάλατε κάτω.

Αδερφέ, Φίλε, Συναγωνιστή Κωστή.
Τα παιδιά και τα εγγόνια σου κουβαλούν 
εκτός από το βαρύ όνομα, τη σπορά της 
γενιάς σου όπως τα ανάθρεψες, και με 
τη Δημοκρατία… τη Δημοκρατία σου, τα 
διαπαιδαγωγήσατε. 

Καλό ταξίδι Φίλε Κωστή. Ας είναι ελα-
φρύ το χώμα.

Αντώνης Μπιρμπιλής
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Στο μικροσκόπιο... των Συνταξιουχικών 
Οργανώσεων οι παροχές του ΕΟΠΥΥ

Με πρωτοβουλία της Ανωτάτης Γενικής 
Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος 
(Α.Γ.Σ.Σ.Ε.) και με ενεργή συμμετοχή του 
ΠΣΣ Ομίλου ΟΤΕ, πραγματοποιήθηκε στις 
6 Απριλίου 2016 συνάντηση στα Γραφεία 
του ΕΟΠΥΥ με τον Πρόεδρο Καθηγητή 
κ. Σωτήρη Μπερσίμη με συνταξιοδοτικές 
οργανώσεις. Συγκεκριμένα παρέστησαν 
από:
•  Α.Γ.Σ.Σ.Ε. (κ. Νίκος Μουλίνος, Πρόε-

δρος)
•  ΠΣΣ Ομίλου ΟΤΕ (κ. Κώστας Λουκόπουλος, Πρόεδρος & κ. Γιώργος Κουτσιμπογιώργος, 

Μέλος Ε.Ε.)
•  Σύλλογο Συνταξιούχων ΗΣΑΠ (κ. Ευθύμης Ρουσιάς, Πρόεδρος)
•  Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΣΑ (κ. Χάρης Ταταράκης, Πρόεδρος)
•  ΠΟΣΣ (κ. Βασίλης Αποστολόπουλος, Πρόεδρος)
•  ΠΣΣΕΠΥ (κ. Κοσμάς Παναγιωτίδης, Πρόεδρος)
• ΟΣΤΟΕ (κ. Ελένη Κλητοράκη Πρόεδρος)
•  ΠΟΣ/ΔΕΗ (κ. Πέτρος Βογιατζής Γενικός Γραμματέας)
•  Πανελλήνια  Ένωση Συντ/χων Ασφαλιστών (κ. Τάκης Αγιασματζής Πρόεδρος)
•  ΠΟΣΕΑ/ΕΤΕΑ (κ. Χρίστος Πολίτης, Πρόεδρος)
•  Σύλλογο Συντ/χων Δικηγόρων Ελλάδος (κ. Χρήστος Μαρτίνης, Πρόεδρος)  
•  Πανελλήνια  Ένωση Συντ/χων Υγειονομικών (κ. Χρήστος Καραπάνος, Πρόεδρος)
•  Σύνδεσμο Συντ/χων Χημικών ΤΕΑΧ (κ. Δαμιανός Αγαπαλίδης, Πρόεδρος)
•  ΟΣΣΥΠΕΤ Ομοσπονδία Συλλόγων Συνταξιούχων Προσωπικού Εταιριών Τσιμέντων 

(Πρόεδρος κ. Ευάγγελος Αναγνώστου). 

Σημειώνεται, ότι η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο ενημέρωσης από τον Πρόεδρο του ΕΟ-
ΠΥΥ για τα προβλήματα του Οργανισμού αλλά και τις ενέργειες που προτίθεται να προβεί για 
την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους, ενώ οι παριστάμε-
νοι έθεσαν αναλυτικά τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα μέλη τους, ζητώντας 
την άμεση επίλυσή τους.

ΕΤΕΑ Ενημερωτικά Δελτία Συντάξεων
Για την έκδοση μηνιαίου φύλλου επικουρικής σύ-

νταξης θα επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση 
του ΕΤΕΑ www.etea.gov.gr. Στη συνέχεια θα επι-
λέξετε «Ενημερωτικά Σημειώματα Συνταξιούχων 
ΕΤΕΑ».

(Η πρόσβαση στην υπηρεσία απαιτεί αρχικά την Εγ-
γραφή σας βάσει των στοιχείων

ΑΜΚΑ και ΑΦΜ. Συμπληρώνετε επίσης ένα email 
επικοινωνίας και έναν Κωδικό με την επιβεβαίωσή 
του).

Θα σας εμφανιστεί μία φόρμα με τίτλο «Παρακαλώ 
εγγραφείτε» που θα ζητά να συμπληρώσετε τα παρα-
κάτω στοιχεία για την εγγραφή σας στο σύστημα του 
ΕΤΕΑ.

ΑΜΚΑ:_____________________________________

ΑΦΜ:______________________________________

Διεύθυνση Email:____________________________

Kωδικός:___________________________________

Επιβεβαίωση Κωδικού:________________________

Κατόπιν θα πατήσετε «Εγγραφή».

Αν υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την εγγρα-
φή σας θα δείτε μήνυμα λάθους με οδηγίες διόρθω-
σης.

Εφόσον ταυτοποιηθείτε επιτυχώς οδηγείστε στη σε-
λίδα Εισόδου όπου εισέρχεστε στην εφαρμογή με τον 
ΑΜΚΑ και τον Κωδικό που δηλώσατε κατά την εγγρα-
φή σας και επιλέγεται «Είσοδος».

Στην σελίδα της εφαρμογής βλέπετε το πιο πρόσφα-
το Ενημερωτικό Σημείωμα και σύντομα επιλέγοντας 
περίοδο και προηγούμενες χρονικές περιόδους.

Δωρεά του Συλλόγου μας. Το νέο Φυσικοθεραπευτήριο στο Μαρούσι

Με μία νέα κοινωνική δομή, χάρις στον Σύλ-
λογό μας, ενισχύεται το δίχτυ κοινωνικής 

προστασίας του Δήμου Αμαρουσίου για τους 
ασφαλισμένους, αλλά και ανασφάλιστους συ-
μπολίτες. Πρόκειται για το νέο Φυσικοθεραπευ-
τήριο της Μονάδας Υγείας, ξεκίνησε να λειτουρ-
γεί στο κτίριο των Κοινωνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου (Κων/νου Παλαιολόγου 9).

Τα εγκαίνια του νέου Φυσικοθεραπευτηρί-
ου πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Αμαρουσίου, 
Πρόεδρος του ΙΣΑ και Πρόεδρος της ΚΕΔΕ 
Γιώργος Πατούλης, παρουσία του Επιστημονικά 
Υπεύθυνου Μονάδας Υγείας ΠΕΔΥ Αμαρουσίου 
Κωνσταντίνου Καλλικούρδη, του Αναπληρωτή 
Υπεύθυνου Κωνσταντίνου Καλλιγέρη, του Διοι-
κητικού Διευθυντή του ΙΚΑ Αμαρουσίου Μιχα-
ήλ Κυριαζίδη, του Προέδρου του Πανελληνίου 
Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ Κωνσταντίνου 
Λουκόπουλου, του Γενικού Γραμματέα του Συλ-
λόγου Αντώνιου Μπιρμπιλή και του Προϊσταμέ-
νου Τμήματος Βιοϊατρικής Τεχνολογίας της 1ης 
ΥΠΕ Κ. Μπληζιώτη.

Στα εγκαίνια επίσης, παρέστησαν οι Αντιδή-
μαρχοι Ρένα Χαλιώτη, Αθανάσιος Βελής, ο Συ-
ντονιστής του έργου της Διοίκησης Δημήτρης 

Καρλαύτης, η Πρόεδρος του ΟΚΟΙΠΑΔΑ Ελένη 
Λέκκα και η Αντιπρόεδρος Αικατερίνη Ιωάννου, 
η Δημοτική Σύμβουλος Ελένη Βλάχου Σταματά-
κη και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αμα-
ρουσίου Γεώργιος Διδασκάλου.

Τα όργανα του εν λόγω φυσικοθεραπευτηρίου 
είναι δωρεά του Συλλόγου μας και προέρχονται 
από τα φυσικοθεραπευτήρια που λειτουργούσαν 
στο ΤΑΠ-ΟΤΕ επί της οδού Αποστόλου Παύλου 
12.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Πατούλης εξέ-
φρασε τις θερμές και εγκάρδιες ευχαριστίες 
του προς τη Διοίκηση του Πανελληνίου Συλ-
λόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ για την προσφορά 
των οργάνων του νέου φυσικοθεραπευτη-
ρίου, που εμπλουτίζει και ολοκληρώνει την 
μονάδα υγείας του ΠΕΔΥ Αμαρουσίου. 

Τις θερμές του ευχαριστίες προς τη Διοίκηση 
του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ 
για την προσφορά των οργάνων, εξέφρασε και ο 
Επιστημονικά Υπεύθυνος Μονάδας Υγείας ΠΕΔΥ 
Αμαρουσίου Κωνσταντίνος Καλλικούρδης.


