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Η ΦΩΝΗ

Σ Υ Ν Ε Χ Ε Σ  Μ Α Ρ Τ Υ Ρ Ι Ο…
Σταγόνα - σταγόνα οι περικοπές συντάξεων...

Φωνή σύνεσης…
...και αγώνα…!!!
Εμείς οι συνταξιούχοι, πέραν των 

όποιων διεκδικήσεων μας, οικονομι-
κών, - ΟΧΙ στις συνεχιζόμενες κι αλ-
λεπάλληλες μειώσεις των συντάξεων 
μας -, η ασφαλιστικών, - ΝΑΙ σε καλύ-
τερες και αξιοπρεπέστερες παροχές 
υγείας και περίθαλψης -, ΔΙΕΚΔΙΚΟΥ-
ΜΕ λόγο και ρόλο στη διαμόρφωση 
μιας γενικότερης οικονομικής πολιτι-
κής ανάπτυξης και εθνικής αξιοπρέ-
πειας. Και τούτο για δύο κύριους λό-
γους:
Α.  Είμαστε πολίτες που συνέβαλαν 

στη δημιουργία αυτής της χώρας 
και στην οικονομική της ανάπτυξη, 
μετά από δύο παγκόσμιους πολέ-
μους, από δύο βαλκανικούς, μια 
μικρασιατική καταστροφή κι ένα 
εμφύλιο πόλεμο, κι αυτά αρκούμε-
νοι μόνον στα του αιώνα μας. 

Β.  Γιατί διεκδικούμε δουλειά και αξι-
οπρέπεια για τα παιδιά μας και τα 
εγγόνια μας, μετά από μια οικονο-
μική κρίση που κατά γενική πολιτι-
κή και τεχνοκρατική ομολογία έχει 
σωρεύσει στην πατρίδα μας φτώ-
χεια και κακοδαιμονία ισόποση με 
εκείνη των δύο μεγάλων πολέμων 
μέσα σε λίγα μόνον χρόνια… 

συνέχεια στη σελίδα 2

Τ ο μαρτύριο των μειώσεων για τους συντα-
ξιούχους δεν έχει τελειωμό. Τον Οκτώβριο 

– με τον τρίτο κύκλο της αναπροσαρμογής των 
επικουρικών συντάξεων 30.000 συνταξιούχων - 
θα ολοκληρωθούν οι μειώσεις των επικουρικών, 
ενώ...τον ίδιο μήνα ξεκινά η παρακράτηση των 
αναδρομικών για τα επιπλέον ποσά που δόθηκαν 
τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. 

Ο νέος τρόπος επανυπολογισμού των πάνω 
από 1 εκατομμύριο επικουρικών συντάξεων, 
βρίθει λαθών κατά τους ειδικούς, οι οποίοι κά-
νουν λόγο για μια ανεκδιήγητη ταλαιπωρία στην 
οποία έχουν υποβληθεί οι συνταξιούχοι, χωρίς 
να γνωρίζουν το πώς και το γιατί τους κόπηκε 
η σύνταξη. Οι μειώσεις αφορούν στην κατάληξή 
τους περίπου 240.000 συντάξεις. Ωστόσο, καθη-
μερινά πληθαίνουν οι περιπτώσεις καταγγελιών 
για μειώσεις ακόμη και σε συνταξιούχους που το 

άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης είναι 
κάτω των 1.300 ευρώ μεικτά. 

Ακόμα και στην περίπτωση λάθους, ο ίδιος ο 
συνταξιούχος καλείται να υποστεί την ταλαιπω-
ρία και να ανέβει τον Γολγοθά, - πολλές φορές 
χωρίς γνώση της γραφειοκρατίας -, να υποδείξει 
στο Ταμείο του το λάθος για να διεκδικήσει τη δι-
καίωσή του.

Αποτέλεσμα όλων τούτων είναι να εντείνεται 
και να επεκτείνεται η αβεβαιότητα και η σύγχυση 
καθώς το ΕΤΕΑ και το υπουργείο Εργασίας δεν 
ανοίγουν τα χαρτιά τους σχετικά με τον τρόπο 
επανυπολογισμού που ακολούθησαν.

Συνέπεια όλων των ανωτέρω εκτεθέντων είναι 
οι προσκοπτόμενες σημαντικές διαφοροποιήσεις 
ακόμη και σε περιπτώσεις ασφαλισμένων από 
το ίδιο Ταμείο, με ίσες συντάξιμες αποδοχές και 
ίδια συντάξιμα έτη. Ασφαλισμένοι με χαμηλότε-
ρες αποδοχές και λιγότερα έτη ασφάλισης, μετά 
τον επανυπολογισμό, καταλήγουν με υψηλότερη 
σύνταξη σε σχέση με άλλους που είχαν περισσό-
τερα έτη ασφάλισης και καλύτερες αποδοχές...

Με το πρώτο (Αύγουστος) και το δεύτερο 
(Σεπτέμβριος) «κύμα» μειώσεων επλήγησαν 
210.000 συνταξιούχοι. Οι μισοί εξ αυτών είχαν 
απώλειες κάτω από 100 ευρώ και οι υπόλογοι 
από 100 ευρώ και πάνω.

Οι μειώσεις επί ΣΥΡΙΖΑ
Π αρά τα περί του αντιθέτου λεχθέντα ή λεγόμε-

να, πέραν των όποιων μειώσεων υπέστησαν 
οι συντάξεις μας επί των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ 
και ΝΔ, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει προχωρήσει 
μέσα σε ενάμιση χρόνο στις εξής μειώσεις, σύμ-
φωνα με τον πρώην διοικητή του ΕΤΕΑ Τάσο Πα-
πανικολάου:
α)  Μείωση 6% στις επικουρικές μέσω της επι-

βολής εισφοράς υγείας από το καλοκαίρι του 
2015.

β)  Μειώσεις έως και 40% μέσω του επανυπολο-
γισμού των καταβαλλόμενων συντάξεων.

γ)  Εφαρμογή νέου τρόπου υπολογισμού των 
νέων συντάξεων με μειώσεις της τάξης 
του 37% (με θεσμοθέτηση για μεν μέχρι 
31/12/2014 συντελεστή της τάξης του 0,45 
ανά έτος για δε το χρονικό διάστημα από 
1/1/2015 και μετά, βάσει των καταβληθει-
σών εισφορών στην ατομική μερίδα του κάθε 
ασφαλισμένου).

δ)  Εφαρμογή αυξημένων εισφορών από 3% και 
3% σε 3,5% και 3,5% για όλους τους ασφαλι-
σμένους.

ε)  Εφαρμογή της ρήτρας μηδενικού ελλείμματος, 
που ως αντιπολίτευση αλλά και ως κυβέρνηση 
κατά τους πρώτους μήνες διακυβέρνησης εί-
χαν δαιμονοποιήσει. Στην πράξη, ο νόμος Κα-
τρούγκαλου επαναφέρει τη ρήτρα μηδενικού 
ελλείμματος ως αυτόματο μηχανισμό εξισορ-
ρόπησης σε περίπτωση ελλείμματος πλέον 
του 0,5% σε έξοδα/έσοδα.

στ)  Ρευστοποίηση αποθεματικών για κάλυψη ελ-
λειμμάτων αδιαφορώντας για τους μελλοντι-
κούς συνταξιούχους και χωρίς καμία ρήτρα 
για χρηστή διαχείριση αποθεματικών με του-
λάχιστον πρόβλεψη για θετική ρευστοποίηση 
τουλάχιστον στην αξία της αρχικής επένδυσης.
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  Άρση των παρακρατήσεων στις Συντάξεις  σελ. 3
 

  Ο Σύλλογός μας πρωτοπόρος και συμπαραστάτης  σελ. 6
 

  Λογαριασμός Νεότητας  σελ. 9
 

  Ο Νέος Ασφαλ. Νόμος 4387 - Οδυνηρές συνέπειες  σελ. 12



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ

2
Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος

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

των συνταξιούχων ΟΤΕ

Όργανο του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών - Ομίλου ΟΤΕΗ ΦΩΝΗ

συνέχεια από τη σελίδα 1

συνέχεια από τη σελίδα 1

Ε ίτε με τον ένα, είτε με τον άλλο τρόπο, εμείς 
οι συνταξιούχοι, βλέπουμε τις συντάξεις μας 

να πετσοκόβονται. Στην παρούσα φάση, ένας 
νέος «κόφτης» ο οποίος θα εφαρμοστεί και με 
αναδρομική ισχύ από 1ης/7/2016 έρχεται να 
προστεθεί σε μια ακόμη μείωση των συντάξεών 
μας από το τέλος του μήνα με τις συντάξεις 
Οκτωβρίου για περίπου 400.000 συνταξιούχους 
που λαμβάνουν μια κύρια σύνταξη λόγω γήρατος 
και μια δεύτερη κύρια λόγω χηρείας ή λόγω 
ιδιότητας (π.χ. σύνταξη γιατρού από ΕΣΥ και από 

ΤΣΑΥ). Η παρακράτηση της εισφοράς 6% για την 
ασθένεια θα υπολογίζεται στο άθροισμα των δύο 
κύριων συντάξεων και επί του καταβαλλόμενου 
ποσού (πριν από το φόρο) ενώ μέχρι τώρα 
υπολογιζόταν στη μικρότερη από τις δύο 
συντάξεις.

Η εισφορά 6% θα επιβάλλεται, δηλαδή, επί 
υψηλότερου ποσού για όσους έχουν δύο ή 
περισσότερες κύριες συντάξεις. Αυτό θα έχει ως 
αποτέλεσμα να μειωθούν κατά έμμεσο τρόπο οι 
συνολικές αποδοχές για εκατοντάδες χιλιάδες 

συνταξιούχους που παίρνουν δύο κύριες 
συντάξεις, καθώς οι κρατήσεις για την ασθένεια 
προβλέπεται να αυξηθούν από 18 ως 
και 85 ευρώ. 

Έτσι ένας συνταξιούχος που παίρνει 
800 ευρώ σύνταξη γήρατος και 350 
ευρώ σύνταξη χηρείας είχε μέχρι 
σήμερα εισφορά 6% στα 350 ευρώ, 
ενώ με διάταξη που περιλαμβάνεται 
στο νόμο 4387/16 (ασφαλιστικό 
Κατρούγκαλου) από 1ης/7/2016 θα 
πληρώνει την εισφορά 6% στα 1.150 
ευρώ, δηλαδή στο άθροισμα των 
δύο συντάξεων. Πριν πλήρωνε 21 
ευρώ και από Οκτώβριο 69 ευρώ, 
ήτοι αύξηση κρατήσεων ή έμμεση 
μείωση συνολικής σύνταξης κατά 48 ευρώ.

Η αναδρομική ισχύς της διάταξης σημαίνει ότι 
θα έχει και έξτρα μείωση κατά 144 ευρώ για τους 
μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, που 
εξετάζεται να παρακρατηθούν σε τρεις δόσεις, 
δηλαδή Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο.

Καταρρέει ο ΕΟΠΥΥ
Παρακρατούν…,  

τις παρακρατηθείσες εισφορές…
Παρά τις αλλεπάλληλες και κατά μυστήριο 

τρόπο επαναλαμβανόμενες αυξήσεις, τάχα 
για την παροχή υπηρεσιών υγείας, ο ΕΟΠΥΥ 
βρίσκεται κυριολεκτικά ένα βήμα πριν 
την κατάρρευση. Ταυτόχρονα, στα ταμεία 
εμφανίζεται ένα έλλειμμα της τάξεως των 
2,25 δις, το οποίο με την σειρά του απειλεί να 
«γκρεμίσει» κυριολεκτικά τις συντάξεις...!!!

Αυτή η σκληρή πραγματικότητα ανάγκασε 
τον ΕΟΠΥΥ να στείλει εξώδικο προς τις 
διοικήσεις πέντε Ταμείων, διεκδικώντας τις 
εισφορές ασθένειας που ενθυλακώνουν τα 
Ταμεία και δεν αποδίδουν στον ΕΟΠΥΥ.

Όπως ευρέως δημοσιεύεται στον τύπο, με 
έγγραφο που έστειλε υπό τη μορφή εξωδίκου 
η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ, στα μέσα Ιουνίου, σε 
ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ και ΤΑΥΤΕΚΩ, ζητεί 
να αποδοθούν οι οφειλόμενες εισφορές που 
ανέρχονται συνολικά σε 2,25 δισ. ευρώ, σύμφωνα 
με την τελευταία αποτίμηση (Απρίλιος 2016).

Όπως αναφέρεται, στο εξώδικο, το ποσό των 
οφειλών ξεπερνά για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 
τα 2,25 δισ. Ευρώ. Το δυσθεώρητο αυτό ύψος 
των οφειλών των Ταμείων προς τον ΕΟΠΥΥ 
είναι κρυφό έλλειμμα για τους ασφαλιστικούς 
φορείς και αποδεικνύει ότι βρίσκονται σε μη 
βιώσιμη πορεία, αφού, αν πλήρωναν αυτή τη 

στιγμή τα 2,25 δισ. ευρώ, δεν θα ήταν σε θέση να 
πληρώσουν συντάξεις.

Το έλλειμμα αυτό μεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ και 
πέφτει στις πλάτες των ασφαλισμένων και των 
συνταξιούχων, καθώς, χωρίς λεφτά, ο ΕΟΠΥΥ 
δεν είναι σε θέση να αποπληρώνει στην ώρα τους 
τις δαπάνες περίθαλψης των ασφαλισμένων, στις 
οποίες συμμετέχει το κράτος.

«Η μη απόδοση στον ΕΟΠΥΥ των ασφαλιστικών 
εισφορών έχει άμεσο αντίκτυπο στην ικανότητα 
αποπληρωμής και εξόφλησης τόσο των δαπανών 
των παροχών Υγείας όσο και των ασφαλισμένων», 
αναφέρεται στο επίμαχο έγγραφο και τονίζεται ότι 
έχει «αντίκτυπο τόσο στην πραγματική οικονομία, 
όσο και στη δυνατότητα του Οργανισμού να 
παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας στους 
Έλληνες πολίτες».

Το προαναφερθέν χρέος αποτελεί κρυφή 
«βόμβα» για τις συντάξεις και μάλιστα, όπως 
αποκαλύπτεται από την ανάλυσή του, αυξάνεται, 
αντί να μειώνεται, παρά την αύξηση των 
εισφορών ασθενείας στις κύριες συντάξεις από 
4% σε 6% που επέβαλε η κυβέρνηση από πέρυσι 
τον Ιούνιο.

Αδυσώπητος  «Κόφτης» η  αύξηση  των κρατήσεων

Φωνή σύνεσης... και αγώνα…!!!
Εμείς οι συνταξιούχοι, έχουμε αναμ-

φίβολα και σαφέστατα πολλούς και δί-
καιους λόγους να αγωνιζόμαστε και να 
διεκδικούμε, εκτός των ειδικών προ-
βλημάτων που αφορούν τις περικοπές 
των εισοδημάτων μας, έχουμε και πολ-
λούς άλλους λόγους. 

Εμείς οι συνταξιούχοι δεν έχουμε ξο-
φλήσει στη ζωή μας. Αντιθέτως έχουμε 
ακόμα υποχρέωση προς τα παιδιά μας 
και στα εγγόνια μας.

 Όταν ήμασταν μάχιμοι, παράλληλα 
δημιουργούσαμε και την οικογένεια 
μας, τα παιδιά μας, τα μεγαλώσαμε, τα 
μορφώσαμε και όνειρό μας ήταν να πά-
ρουν τη ζωή τους στα δικά τους χέρια, 
με μια αξιοπρεπή δουλειά να κάνουν κι 
αυτά με την σειρά τους την δική τους οι-
κογένεια…

Αντ αυτών όλων, μετά από 35, 40, ή 
και 45 και πλέον χρόνια σκληρού αγώνα, 
βλέπουμε τα παιδιά μας και τα εγγόνια 
μας να παίρνουν το δρόμο της ξενιτειάς 
και της μετανάστευσης, δημιουργώντας 
ένα κύμα επιβλαβές και επιζήμιο για την 
ίδια την εθνική μας επιβίωση κι όχι μό-
νον την δική μας οικογενειακή αρτιμέ-
λεια και περηφάνια…

Δεν θα ήταν υπερβολικό να ΔΙΕΚΔΙ-
ΚΟΥΜΕ και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ πολιτικές εθνι-
κές που θα συμβάλλουν στην οικονο-
μική και κοινωνική ανόρθωση της της 
Ελλάδας προς όφελος των γενεών που 
τώρα μπαίνουν στον στίβο της βιοπά-
λης… 

Ειδικές τιμές για συναδέλφους Ειδικές τιμές για συναδέλφους
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Εδώ και τώρα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ απάντηση!Προς ΙΚΑ-ΕΤΕΑ
Ο Σύλλογός μας είχε την πρωτοβουλία να καταθέσει αιτήσεις των μελών του, -15.294 προς το ΙΚΑ και 10.433 προς το ΕΤΕΑ-, με τις οποίες ζητά 

την άρση των αντισυνταγματικών (όπως το αρμόδιο δικαστήριο απεφάνθει) παρακρατήσεων σε Κύριες και Επικουρικές Συντάξεις. Παρά την πάροδο 
πέντε και πλέον μηνών “ΦΩΝΉ ΒΟΩΝΤΟΣ ΕΝ ΤΉ ΕΡΉΜΩ”. Προς τούτο το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου μας απέστειλε την παρακάτω εξώδικη 
διαμαρτυρία.

Ε Ν Ω Π Ι Ο Ν  Π Α Ν Τ Ο Σ  Α Ρ Μ Ο Δ Ι Ο Υ  Δ Ι Κ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ο Υ  Κ Α Ι  Π Α Σ Η Σ  Α Ρ Χ Η Σ

Του σωματείου συνταξιούχων με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ (Π.Σ.Σ.Τ.-
Ο.Ο.Τ.Ε.)», ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βερανζέρου, αρ. 13, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

ΠΡΟΣ
1.  κο Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Αγ. 

Κωνσταντίνου 8)
2.  Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης 

(ΕΤΕΑ)» (Γ’ διεύθυνση Επικουρικής Ασφάλισης), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (οδός Φιλελλήνων 13- 15)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ
Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου, αρ. 29

Γνωρίζετε καλά ότι από την 19/5/2016, σε εκτέλεση σχετικής απόφασης 
της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης των μελών μας, καταθέσαμε 
ενώπιον του ΙΚΑ δεκαπέντε χιλιάδες διακόσιες ενενήντα τέσσερεις 
(15.294) αιτήσεις με αρ. πρωτ. 20712/8819/19.5.2016 και δέκα χιλιάδες 
τετρακόσιες εξήντα επτά (10.467) ενώπιον του ΕΤΕΑ, με περιεχόμενο 
το αίτημα των μελών μας για άρση των παρακρατήσεων των κύριων και 
επικουρικών συντάξεων, οι οποίες επιβλήθηκαν με τους μνημονιακούς 
νόμους της περιόδου από 1/1/2012 μέχρι και τον Ιούνιο του 2015.

Γνωρίζετε, επίσης, καλά, ότι το αίτημα των μελών μας ερείζεται στη 
μείζονα σκέψη του δικανικού συλλογισμού, αλλά και στο διατακτικό 
των υπ’ αρ. 2287-2288-2289-2290/2015 αποφάσεων του Συμβουλίου 
της Επικρατείας, οι οποίες έκριναν τους εν λόγω μνημονιακούς νόμους 
παράνομους ως αντισυνταγματικούς. Το περιεχόμενο των εν λόγω 
δικαστικών αποφάσεων σας το επισημάναμε ρητά τόσο με τις ανωτέρω 
αιτήσεις μας, όσο και με την υπ’ αρ. πρωτ.16794/Φ14/26.5.2016 Επιστολή 
μας, απευθυνόμενη στα μέλη του Δ.Σ. του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, η οποία κατατέθηκε 
στο Ίδρυμα με αρ. πρωτ. 7675 την 27.5.2016. 

Ευελπιστούμε ότι, ex officio, γνωρίζετε ότι σύμφωνα με το άρ. 4 
παρ. 1 εδ. α’ υποεδ. α’ του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας τα νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να 
διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται 
για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία πενήντα (50) ημερών, από την 
κατάθεση της αίτησης.

Κατά την ημεροχρονολογία επίδοσης προς Υμάς, της παρούσης εξωδίκου, 
όχι μόνον ουδεμία μεταβολή επήλθε στο ύψος των καταβαλλομένων 
συντάξεών μας προς την κατεύθυνση συμμόρφωσης, προς τις αποφάσεις 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, ήτοι την άρση των παράνομων περικοπών, 
αλλά οι αρμόδιες υπηρεσίες των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης των 
οποίων προΐστασθε ουδόλως διεκπεραίωσαν τα αιτήματα που υποβάλλαμε 

ενώπιόν τους, για λογαριασμό χιλιάδων μελών μας, ουδέ καν απήντησαν 
έστω και αρνητικά σε αυτά.

Η εν λόγω υπηρεσιακή στάση των οργάνων που στελεχώνουν τους 
Φ.Κ.Α. στους οποίους προΐστασθε, πέραν από ολωσδιόλου παράνομη 
είναι και εντελώς απαξιωτική τόσο για τα μέλη μας, όσο και για την ίδια 
τη Δημόσια Διοίκηση και τη λειτουργία της η οποία εμφαίνεται όχι μόνο να 
παρανομεί, αλλά επιδεικνύει εγκληματική αδιαφορία και απαξία για τις ίδιες 
τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης.

Σας είχαμε καλέσει με αλλεπάλληλες επιστολές, επικοινωνίες και 
παραστάσεις των μελών της Διοίκησής μας, να μην επιτρέψετε να 
μετατραπούν τα δίκαια αιτήματά μας, τα οποία στηρίζονται στις αποφάσεις 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας, αντικείμενο ποινικών διενέξεων 
με τις διοικήσεις των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και τα στελέχη των 
δημοσίων υπηρεσιών.

Επιδεικνύετε πείσμωνα εμμονή στην αδιαφορία και για το δίκαιο των 
αιτημάτων μας και για τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. 

Αν δεν ικανοποιήσετε τις χιλιάδες των αιτήσεων των μελών μας 
ΑΜΕΣΑ, θα σας οδηγήσουμε ενώπιον της Δικαιοσύνης. Ευθύνεστε πλέον 
προσωπικά. Δεν έχουμε πλέον άλλο δρόμο, εκτός από την καταφυγή στη 
Δικαιοσύνη. Αυτήν της οποίας τις αποφάσεις αγνοείτε επιδεικτικά πέραν 
πάσης έννοιας δικαίου και χρηστής διοίκησης.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται να επιδόσει την 
παρούσα στα πρόσωπα στα οποία απευθύνεται και να την κοινοποιήσει 
στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, αντιγράφοντάς τη ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.

Αθήνα, 18/7/2016
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.   Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Κων/νος ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ   Αντώνιος ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ

Τσαριτσάνη  
Ονειρικό Πανόραμα

Ο Συνάδελφός μας 
Κώστας Κ. Κόκκινος 
ανέβασε στο youtube μια 
ταινία για το χωριό του 
Τσαριτσάνη. Πρόκειται 
για ένα προσωπικό 
δημιούργημα αφιερωμένο 
στη γενέτειρά του. 

Η προσπάθεια είναι άξια 
μυρίων συγχαρητηρίων. 

Είναι συνάδελφος συνταξιούχος του Ο.Τ.Ε. Το όνειρό του 
ήταν πάντα να ασχοληθεί με τα ψηφιδωτά και τα βιτρό 

όταν βγει στη σύνταξη. 
Έχει φιλοτεχνήσει πολλά έργα ψηφιδωτά και βιτρό 

καθώς και υαλογραφίες. Ένα από τα έργα του είναι και 
η Αγία Σοφία. Αυτό το έργο μετά από την ευγενική του 
προσφορά κοσμεί τα κεντικά γραφεία του Συλλόγου μας 
στην Αθήνα. 

«Η κατά μήκος τομή πριν από την άλωση της 29ης Μαΐου 
1453». Η Αγία Σοφία «Ο Μέγας Ναός της Αγίας του Θεού 
Σοφίας» άρχισε να κτίζεται το 532 μ.χ. και τα εγκαίνιά της 
έγιναν στις 27 Δεκεμβρίου 537 μ.χ. 

Είναι το σπουδαιότερο μνημείο της βυζαντινής εποχής 
και ένα από τα αριστουργήματα όλων των εποχών όλου του 
κόσμου.

Ο Ιουστινιανός 
παρακολουθούσε 
την πρόοδο του 
έργου και όταν το είδε 
τελειωμένο με χαρά 
και υπερηφάνεια 
φώναξε: «Νενίκηκα 
σε Σολομών». 

Οι γενικές 
διαστάσεις της Αγίας 
Σοφίας είναι 80,90 Χ 70μ.

Γύρω – γύρω στη βάση του τρούλου υπάρχουν 40 
παράθυρα μεγάλα που επιτρέπουν να μπαίνει άπλετο φως.

Άλλα 60 παράθυρα διάσπαρτα στον εσωτερικό χώρο της 
εκκλησίας την καθιστούν ακόμη πιο φωτεινή.

Καλημέρης Απόστολος • Η ιστορία ενός ψηφιδωθέτη
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Η 
Σταδίου 15, που αποτελούσε τη «ναυαρ-
χίδα» του ΟΤΕ, ήταν και είναι, για εμάς το 
σπίτι μας και σημείο αναφοράς, για κάθε 

δράση μας.
Άλλωστε δίπλα, τυχαίο άραγε; Παραστέκει, 

στα Προπύλαια της Παλαιάς Βουλής, ο ανδριά-
ντας του Γέρου του Μοριά, του Κολοκοτρώνη, 
ο οποίος με τεντωμένο το χέρι δείχνει σε όλους 
εμάς τους νεοέλληνες, το δρόμο της τιμής και 
του χρέους. Αυτόν το δρόμο ακολουθήσαμε χύ-
νοντας αστείρευτα, όχι μόνο ιδρώτα και δάκρυ, 
αλλά και αίμα, για να ανδρωθεί ο γίγαντας που 
λέγεται ΟΤΕ. 

Η προσήλωση στο καθήκον και το αγωνιστικό 
φρόνημα είναι στο DNA, όλων ημών των «Οτε-
τζίδων», παλαιών και νέων, χωρίς προαπαιτού-
μενα και μικροϋπολογισμούς.

Είναι άλλωστε στο D N A 
των Ελλήνων, να αγωνίζονται 
για την Πατρίδα, τη Θρησκεία 
και την Οικογένεια.

Είναι κάτι που ευτυχώς δεν 
διέφυγε της προσοχής, αλλά 
και που με παρρησία δήλωσε 
και «η Κυρά του κάμπου», 
αφού όπως μας είπε, με Εθνι-
κή υπερηφάνεια «Τι είναι 
τα 99 χρόνια μπροστά στα 
400 χρόνια σκλαβιάς που 
ζήσαμε ως λαός, κάτω από 
τον Τούρκικο ζυγό», για να 
δικαιολογήσει το ανοσιούρ-
γημά της, που υπερψήφισε το 
ξεπούλημα της Χώρας για 99 χρόνια και στέλνο-
ντας τους Έλληνες, αυτόν τον υπερήφανο Λαό, 
στα τάρταρα της διεθνούς ανυποληψίας.

Κυρά μου πολυσπούδαστη και μοσχαναθρεμ-
μένη, δεν σου είπανε ότι τότε ανάμεσα στους 
Έλληνες υπήρχαν λόγιοι και πατριώτες, ένας 
κλήρος που καθοδηγούσε και ένα «τσούρμο» 
«Αρματολών και Κλεφτών» που ενέπνεε, 
ενώ τώρα ο κλήρος είναι ανύπαρκτος, υπάρ-
χουν αμαθείς και ανθέλληνες και έχουμε κατα-
κλειστεί από αμαρτωλούς και κλέφτες, που 
μας καταληστεύουν και μας ξεσπιτώνουν. Βέ-
βαια αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιοι που 
εξαργυρώνουν τους αγώνες των προγόνων 
τους και καθοδηγούν τους ιθύνοντες. 

Δεν σου είπανε, άραγε ποτέ, «Κυρά του κά-
μπου», ότι τότε κτύπαγε η καμπάνα και το σή-

μαντρο και όλοι τρέχανε ευλαβικά να προσευ-
χηθούν και τώρα και αυτή η προσευχή απαγο-
ρεύεται και η παρέλαση καταργείται από τους σε 
παραλυσία ευρισκόμενους.

Δεν σού είπανε ότι από δω και πέρα ακόμα 
και η ταφή των νεκρών, θα είναι αδύνατη, αφού 
ακόμα και η εκμετάλλευσης των Νεκροταφείων 
δόθηκε στους δανειστές για 99 χρόνια.

Δηλώνουμε ευτυχείς που δεν δόθηκε η Ελλά-
δα για 100 χρόνια, αλλά μόνο για 99. Και τουτ’ 
αυτό το οφείλουμε στην εθνοσωτήριο διακυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ.

Ευγνωμονούμε το Θεό που μας αξίωσε, όχι 
μόνο να ακούσουμε και να δούμε, αλλά και να 
τα ζήσουμε όλα αυτά και πολλά άλλα.

Μάθαμε επί τέλους ότι το «22» στη Σμύρνη 
και τα Μικρασιατικά παράλια υπήρξε ένας «συ-

νωστισμός» και τίποτα 
περισσότερα.

Μάθαμε πως ουδέποτε 
υπήρξε ξεριζωμός και ξε-
κλήρισμα του Ποντιακού 
Ελληνισμού και ότι όλα 
αυτά που λέγονται από 
τους «κουτόφραγκους» 
είναι ψέματα.

Μάθαμε ότι στη Χώρα 
μας δεν υπάρχουν λαθρο-
μετανάστες και πρόσφυ-
γες, μόνο έρχονται κά-
ποιοι, οι οποίοι λιάζονται 
και μετά εξαφανίζονται. 

Είδαμε τον «Τσελε-
μεντέ» να χάνει την δι-
αχρονική του αξία, αφού 
τα γεμιστά της Θεανώς 
είναι αρκούντως νοστι-
μότερα.

Είδαμε και τι δεν είδα-
με.

Είδαμε αρχηγό Κόμ-
ματος να ψηφίζει μέτρα εξαθλίωσης του Λαού, 
τον οποίο κυβερνά και μετά να βγαίνει ανερυ-
θρίαστα στα τηλεπαράθυρα και να δηλώνει και 
το δηλώνει υπογραμμισμένο ότι «τα μέτρα είναι 
παράνομα και αντισυνταγματικά». αλλά δεν εί-
δαμε μόνο, αλλά και ακούσαμε. 

Ακούσαμε τον Υπουργό να ισχυρίζεται ότι η 
ανάπτυξη έρχεται. Θα γίνει από τις επενδύσεις 

των λαθρομεταναστών. 
Ακούσαμε ότι γίνεται καινούργια μεταρρύθ-

μιση στην Παιδία. Καταργείται η προσευχή στα 
σχολεία και παύουν πλέον οι Παρελάσεις.

Όχι μη νομίσετε ότι το θέμα είναι αντιχριστιανι-
κό και ανθελληνικό. Όχι καθαρά στιλιστικό είναι.

Δεν μπορεί και δεν θέλει να στέκεται όρθιος ο 
Υπουργός Παιδείας, και θρησκευμάτων, ο κύρι-
ος Ν. Φίλης, στο Σύνταγμα,μπροστά στον Άγνω-
στο στρατιώτη και να περνούν μπροστά του οι 
ευσταλείς νέοι μας και τα καλλίγραμμα κορίτσια 
του Τόπου μας. 

Ο Τόπος μας και ο Λαός μας πλήρωσε πολύ 
ακριβά τις στιλιστικές «αδυναμίες» των αρχό-
ντων μας.

Πλήρωσε ακριβά τη «μακριά φούστα» του 
Πάγκαλου.
Το «ζιβάγκο» του Ανδρέα.
Το «πουκάμισο» του κ. Βαρουφάκη, του Γιάνη, 
με ένα «ν»
Τη μη... «γραβάτα» του κ. Τσίπρα.
Τις «στολές παραλλαγής» του κ. Καμένου.
Τα «κιλά» του κ. Φίλη.

Έλεος!!! Θεέ μας!!!! Γιατί μας εγκατέλειψες;
Σε άλλη Χώρα αυτοί οι τύποι θα κάνανε χαρα-

κίρι, εδώ ο Θεός μας δοκιμάζει και μας αφήνει, 
όχι μόνο να τους βλέπουμε, αλλά και να τους 
ανεχόμαστε.

Αλλά και το Σύνταγμα έχει την ιστορία του και 
μπορεί να την ξαναγράψου-
με, που ξέρεις, αν και όταν 
γλυτώσουμε από το Χαμό-
γελο του κ. Κατρούγκαλου 
και τις γελοίες απειλές του κ. 
Πολάκη.

Που ο ένας μας εμπαίζει 
άγρια και ο άλλος μας δείχνει 
τη σημαίνει «Ελληνική παλι-
καριά». Κάτσε καλά Γεράσιμε 

Αλλά οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι υπηρετούν, 
αν υπηρετούν. 

Αλλά ρε παιδιά, ρε συνάδελφοι και φίλοι μας 
αγαπημένοι, ΈΛΕΟΣ, μην μας το λέτε έτσι ωμά, 
θέλοντας να δείξετε ότι είστε γατόνια του 
κ…..

Για να καλύψετε το έλλειμμα διεκδίκησης 
μιας αξιοπρεπούς ζωής που μας ανήκει. 

Ας μας Λυπηθεί ο Θεός... 
...ή ας Φωτίσει τους Άρχοντες Ημών.!

Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία και σίγουρα κάποιοι από εμάς καλούμαστε όχι μόνο να τη θυμηθούμε, αλλά και να την ξαναγράψουμε. 

Εγώ, σε ψήφισα αγωνήσου!!!
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Η Μεταμοντέρνα Πολιτ ική του Τσίπρα
Για να κατανοήσουμε την πολιτική του Τσίπρα θα σας μεταφέρω ως έχει άρθρο γνώμης του Δημοσθένη Δαββέτα, καθηγητή Φιλοσοφίας της 
Τέχνης, Ποιητή, εικαστικό, που δημοσιεύτηκε στο Ελεύθερο Τύπο και εξηγεί την πολιτική του.

Δεν έχω να προσθέσω ή αφαιρέσω τίποτε, παρά μόνο ότι η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας οδηγεί και στην παγκόσμια διακυβέρνηση, με 
ότι αυτό συνεπάγεται, στην Πανθρησκεία με ότι αυτό συνεπάγεται και γι’ αυτό θα σας θυμίσω τη λαϊκή παροιμία «ο Θεός να μας φυλάει από 
λυσσασμένη χελώνα»,το « Ο νοών νοείτω», καθώς και ότι καθίσταται επιτακτική η ανάγκη να αυτοκαθοριστούμε με αυτογνωσία. 

 Άγγελος Βουκάντσης

Η ΑΠΟΦΑΣΗ του Πρωθυπουργού να δεχτεί τους όρους των Βρυξελλών 
προκάλεσε μια σειρά από αντιδράσεις, ηθικού και ιδεολογικού 
περιεχομένου. Η μια πλευρά, η αντίπαλη, τον κατηγορεί για κολοτούμπα, 
για τυχοδιωκτισμό, για μια πορεία εκ των προτέρων προβλεπόμενη μιας και 
ο τείχος των δανειστών ήταν και είναι αγκρέμιστος.

Η ΑΛΛΗ ΠΛΕΥΡΑ,  η δική του, τον κατηγορεί ότι « πρόδωσε» τις αρχές και 
τις ιδέες του, ότι κορόιδεψε όσους τον στήριξαν στην έως τώρα πορεία του 
και όσους ψήφισαν στο δημοψήφισμα «όχι». Οι δύο παραπάνω αναλύσεις 
προέρχονται από μια φιλοσοφική θεώρηση της πολιτικής που ονομάζεται 
μοντέρνα ή αλλιώς νεωτερική. Κατ’ αυτήν υπάρχει η συντηρητική πορεία, 
αυτή που θέλει και συντηρεί τις παραδόσεις, τις κλασικές αξίες και έννοιες, 
που συνήθως τις ασπάζεται η δεξιά, όπως υπάρχει και από την άλλη πλευρά 
η προοδευτική αντίληψη που θέλει την πρόοδο και την εξέλιξη, ερχόμενη 
σε ρήξη με τις παραδόσεις, με κλασικές νοοτροπίες και συμπεριφορές, που 
θέλει το νέο και το επαναστατικό.

ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ και η προοδευτική τάση είναι γεννήματα της 
νεωτερικής σκέψης που χωρίζει τον κόσμο σε παλιό ή καινούργιο βάσει 
της ιδεολογίας. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι μαζί με την ιδεολογία υπάρχει 
και μια ιδεολογική ηθική που ακολουθείται από όσους σκέπτονται είτε 

συντηρητικά είτε νεωτερικά. Ο κύριος Τσίπρας δεν ανήκει σε κανέναν από 
τους παραπάνω διαχωρισμούς. Δεν ανήκει στη νεωτερική ανάλυση. Είναι 
γνήσιο παιδί αυτού που σήμερα κυριαρχεί και ονομάζεται μεταμοντέρνα 
πολιτική. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; Κύριο και βασικό είναι η απουσία 
«καθαρών» εννοιών και η παρουσία εννοιών που υπηρετούν την ιδεολογία 
του σκοπού και της στρατηγικής του αποτελέσματος.

ΑΥΤΟ που μετρά σε αυτή τη μεταμοντέρνα αντίληψη είναι ο θετικός 
απολογισμός της στρατηγικής πολιτικής και όχι η ηθική της ιδεολογίας ή 
η ιδεολογία της ηθικής όπως π.χ. θα μπορούσε να ‘ταν η περίπτωση του 
Μανώλη Γλέζου. Ο κύριος Τσίπρας ακολουθεί τις σύγχρονες μορφές 
πολιτικής εξουσίας. Η σχέση του με το «σύστημα» δεν είναι εχθρική, δεν 
είναι καταστροφική, είναι πολεμική στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού που 
όμως δεν θα θέσει ποτέ υπό αμφισβήτηση τα συστημικά θεμέλια.

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ για αυτή τη μεταμοντέρνα αντίληψη είναι πια «προϊόν» και σαν 
τέτοιο πουλιέται και αγοράζεται. Σαν τέτοιο έχει ανάγκη την επικοινωνία και 
τις αγορές. Σαν τέτοιο μπορεί να ωφελήσει προσωπικά και κρατικά. Είναι 
γνήσιο παιδί της παγκοσμιοποίησης και όποιος δεν το αντιλαμβάνεται αυτό 
θα εκπλήσσεται συνέχεια δυσάρεστα από τις επιλογές του Τσίπρα».

Δωρεές Βιβλίων προς τη Βιβλιοθήκη του Συλλόγου  
από Συναδέλφους-Συγγραφείς

1.  "Στο παραβάν των στοχασμών", Γιάννης Μπιτσάκης, Εκδόσεις ΕΡΕΙΣΜΑ, 
ΙSΒΝ: 978-960-8000-51-3 Δωρεά του ιδίου. Ποιήματα.

2.  "Μάνη της μνήμης βάσανο γλυκό", Χρυσούλα Μπιράκου-Σφακιανάκη, 
Εκδόσεις ΝΟΩΝ, ISBN: 978-960-6884-76-4 Δωρεά της Ιδίας. Ποιήματα

Μ έχρι πότε θα ανεχόμαστε να μας ταπεινώνουν 
ελλειμματικοί ηγέτες και να μας εκθέτουν σε 

ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο…;;;
Μέχρι πότε θα ανεχόμαστε υπερφίαλους, καφενόβιους, 

καρεκλοκενταύρους, γερμανόφιλους και προσκυνημένους 
οσφυοκάμπτες να μας κυβερνούν..;;;

Μαζί μ αυτούς όλους, ανεχόμαστε μοιρολατρικά τις αλλεπάλληλες μειώσεις 
στις συντάξεις μας, - κύριες και επικουρικές -, την αύξηση στα φάρμακα, - 
γενόσημα και κανονικά -, την αύξηση των εισφορών υγείας χωρίς φυσικά και 
την ανάλογη κι απρόσκοπτη πρόσβαση σε γιατρούς και λοιπές υποδομές υγείας, 
όπως οδοντιατρική περίθαλψη …!!!

Επιπλέον, ακόμη είμαστε στην αναμονή για την ηλεκτρονική ολοκλήρωση 
του μητρώου μας… ενώ μακρόσυρτη είναι και η αναμονή για την έκδοση νέων 
συντάξεων… 

Παρά τις παραπάνω ελλείψεις, συνεχείς είναι οι αυξήσεις σε φόρους όπως ο 
ΕΝΦΙΑ, ο ΦΠΑ, και λοιποί έμμεσοι ή άμεσοι φόροι, ων ουκ εστίν αριθμός…

Και ΔΥΣΤΥΧΩΣ, παρ όλα ταύτα, τα κατά κοινήν ομολογία αρνητικά και άκρως 
επιβαρυντικά για την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της, το εργατικό κίνημα 
παραμένει αγκυλωμένο στις παλιές του αδυναμίες και αμαρτίες…

Σε ότι αφορά, δε, το δικό μας, συνταξιουχικό κίνημα, «άστα να πάνε», όπως 
λέει κι ο λαός μας. Αδιάφοροι, αδύναμοι και γερασμένοι…

Πως απαντάμε σε όλη αυτήν την λαίλαπα…;;; ‘Έλληνες σηκωθείτε – 
ξεσηκωθείτε…

Χρήστος Δαλάκας

Έλληνες σηκωθείτε… 
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Γ ια μια ακόμη φορά επανερχόμαστε στο θέμα 
της διάθεσης εκ μέρους σας των υπαλλήλων 

του συλλόγου σας στο υποκατάστημά μας, και 
θέλουμε να σας αναφέρουμε τα παρακάτω:

Η παρουσία και το έργο που επιτελούν 
οι υπάλληλοί σας, έχει ήδη αξιολογηθεί και 
επαινεθεί σε προηγούμενο έγγραφό μας και τα 
αποτελέσματα του έργου τους ενδυναμώνουν 
τα θετικά αποτελέσματα στην καθημερινή 
προσπάθεια όλων μας, για διεκπεραίωση 
των υπηρεσιακών αντικειμένων μας και στην 
όσον το δυνατόν καλύτερη εξυπηρέτηση των 
ασφαλισμένων και των συνταξιούχων μας. 

Στο τελευταίο όμως διάστημα, παρουσιάστηκαν 
έκτακτες ανάγκες αναπλήρωσης προσωπικού 
του υποκ/τος μας, είτε λόγω ιδιαιτέρως 
δυσάρεστων συμβάντων (θάνατος συναδέλφου), 
είτε λόγω αποχωρήσεων με αποσπάσεις και 
μεταθέσεις άλλων τριών συναδέλφων. Το 

σύνολο μάλιστα των κενωθεισών θέσεων, αφορά 
θέσεις των τμημάτων αναγνώρισης χρόνου – 
ανακεφαλαίωσης και απονομής συντάξεων, 
που παρουσιάζουν ιδιαίτερο φόρτο. Δεδομένου 
μάλιστα επιπροσθέτως ότι ήδη απουσιάζουν 
με άδεια κύησης-αναρρωτική, άλλες δυο 
συνάδελφοι, το πρόβλημα της καθημερινής 
διεκπεραίωσης του έργου μας καθίσταται 
δυσχερές.

Οι αλλαγές στο νέο ασφαλιστικό, οι νέες 
τροποποιήσεις στο μηχανογραφικό σύστημα 
συντάξεων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που απορρέουν 
από αυτές και η εφαρμογή νέων εγκυκλίων 
περί εφαρμογής και λειτουργίας των νέων 
διαδικασιών, δημιουργούν επιτακτική και 
άμεση την ανάγκη αναπλήρωση των παραπάνω 
συνεχιζόμενων υπηρεσιακών κενών. Σε αυτή 
την περίπτωση λοιπόν η συνέχιση της διάθεσης 
των υπαλλήλων του συλλόγου σας (με ευκταία 

την αριθμητική ενίσχυσή τους), είναι χωρίς 
υπερβολή, άκρως απαραίτητη και αναγκαία, 
προκειμένου να μπορέσουμε όλοι μαζί να 
αντιμετωπίσουμε αυτή την δύσκολη περίοδο.

Είναι ήδη πεποίθησή μας, ότι η συνεισφορά 
στο έργο του υποκ/τος με την διάθεση των 
υπαλλήλων σας, αντικατοπτρίζει αφενός την 
έμπρακτη συμπαράστασή σας στο υπηρεσιακό 
έργο και αφετέρου την ιδιαίτερη ευαισθησία σας 
στο θέμα της εξυπηρέτησης των ανθρωπίνων 
(πρωτίστως) αναγκών των συνταξιούχων και 
ασφαλισμένων μας.

Ευελπιστούμε στη συνέχιση της διάθεσης των 
υπαλλήλων σας και βεβαιώνουμε την ειλικρινή 
συνεργασίας μας και προσπάθεια, για την 
αντιμετώπιση των κοινών μας προβλημάτων.

Για το τοπικό υπο/μα ασφ. κλάδου 
σύνταξης ΤΑΠ-ΟΤΕ  

Η Διευθύντρια 

Διάθεση προσωπικού του Συλλόγου μας  
για υποστήριξη του έργου του Υποκ/τός μας

Είναι γνωστό σε όλους… Ο Σύλλογός μας προΐσταται και Άρχη…!!!
Πριν από αρκετό διάστημα, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας, -γνώστης των Διοικητικών και Οικονομικών δυσχερειών του κράτους, και με στόχευση την 

εξυπηρέτηση των μελών μας, αποφάσισε τη διάθεση υπαλλήλων του Συλλόγου στο κατάστημα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Η Διεύθυνση του Ταμείου, μετά από αρκετό χρονικό διάστημα ευχαριστεί το Δ.Σ. του Συλλόγου, για τη παραπάνω απόφαση…

Ο Σύλλογός μας πρωτοπόρος και συμπαραστάτηςΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Τα ως άνω… δεν μπορεί και δεν πρέπει να περάσουν απαρατήρητα…

Δεν θα το κάναμε, δεν θα το λέγαμε και πολύ περισσότερο δεν θα το 
δημοσιοποιούσαμε, αλλά το κάνουμε διότι, έστω και έτσι θέλουμε να 

επισημάνουμε στην ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, πως μας χωρίζει 
άβυσσος.

Και να σκεφθεί κανείς ότι ο κύριος Υπουργός δηλώνει με πολύ υπερηφά-
νεια ότι είναι κουμουνιστής.

Για τους κουμουνιστές φαντάζει «Γιαλαντζί». 
Εμείς κυρίες και κύριοι, του Υπουργείου, δεν κάνουμε πεζοδρομιακό 

συνδικαλισμό και το έχετε εμπεδώσει, ούτε καν επιθετικό, κάνουμε πα-
ραγωγικό και συνδικαλισμό προσφοράς, προσφοράς στα μέλη μας και το 
κοινωνικό σύνολο και με αυτή την έννοια δεν ανεχόμαστε το ψέμα σας και 
την καθεστωτική σας συμπεριφορά και θα πρέπει να σας το επισημάνουμε, 
για μια ακόμα φορά και με αυτόν τον τρόπο ότι απαιτούμε να μας σέβεστε 
και να εκτιμάτε την προσφορά αυτών τους οποίους εκπροσωπούμε και 
δεν είναι δα και λίγοι.

Εμείς λοιπόν θα σας πούμε έξω από τα δόντια, όσα από αυτά μας μείνανε, 
αφού και αυτά τα χάσαμε, ή διότι μας τα βγάλατε, η μας πέσανε και αυτά, 
αφού ο ΕΟΠΥΥ, αυτός ο κατ’ ευφημισμό Εθνικός Οργανισμός Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας, μας αποστερεί κάθε στοματική υγιεινή, ότι από την 
εισφορά του 1,5 € που μας διαθέτουν τα μέλη μας και τα οποία προέρχο-
νται από την αποστεωμένη σύνταξη που τους αφήσατε μετά τα κόψε, κόψε 
και τις παράνομες περικοπές που τους επιβάλετε και προκειμένου να υπη-
ρετηθεί η Διοίκηση των Φορέων που εποπτεύετε και να απαλύνουμε τον 
πόνο των ασφαλισμένων, αλλά και να τους μειώσουμε την ταλαιπωρία, όσο 
γίνεται περισσότερο, διαθέσαμε στους Φορείς αυτούς υπαλλήλους για να 
συνδράμουν τους εκεί εργαζομένους, στο έργο των, το οποίο με τις παρού-
σες συνθήκες φαντάζει τιτάνιο.

Κατανοείστε, κύριοι του Υπουργείου, ότι εμείς νοιώθουμε άσχημα η Χήρα 
του συναδέλφου μας να «παίρνει» σύνταξη μετά από δύο χρόνια, με τους 
δικούς σας ρυθμούς διοίκησης. Και το παίρνει το βάζουμε σε εισαγωγικά 
αφού αυτά που τους χορηγεί ο Φορέας είναι ένα φιλοδώρημα, χάρη των 
νόμων σας, με το κοινωνικό πρόσημο.

Το λέμε και το γράφουμε, για να μπορέσουν οι συνάδελφοι και τα μέλη 
μας να καταλάβουν τα αισθήματα, προς αυτούς, του Κυρίου Υπουργού, ο 
οποίος δεν αξιώθηκε ούτε να δώσει την εντολή να μας απαντήσουν οι υπη-
ρεσίες του στα έγγραφα αιτήματά, για μία συνάντηση, αφού ο ίδιος απαξιεί 
να μας δεχθεί και για να έχει η αξιότιμος κυρία Υπουργός κάτι να πει, στους 
Συνταξιούχους που συναντά, στο δρόμο και τις λένε, από καρδιά και με 
αίσθημα ευθύνης, ότι δεν τους κόπηκε η σύνταξη.

Καλά, όλα αυτά έρχονται σε γνώση του κυρίου Πρωθυπουργού και δεν 
αντιδρά; 

Δεν καταλαβαίνει κανείς από το εγγύτερο και ευρύτερο περιβάλλον της 
κυρίας Υπουργού, ότι με αυτά που λέει, από τηλεοράσεως, δεν εκτίθεται 
μόνο αυτή, αλλά ένας ολόκληρος λαός που την ανέχεται και δεν αντιδρά.

Η κυρία Υπουργός, δεν είδε, αν δεν της είπανε, για το μπάχαλο της Πά-
τρας με τα συσσίτια εξευτελισμού του Υπουργείου της και αφού στο δρόμο 
της λένε οι συνταξιούχοι ότι δεν τους κόπηκε η σύνταξη, ας μας καλέσει 
να της δώσουμε εμείς το συνταξιολόγιο των μελών μας, των ανθρώπων 
που δούλεψα για περισσότερα από 35 χρόνια και κατέβαλαν εισφορές που 
ξεπερνούσαν το 35 % των αποδοχών των, αξιοπρεπέστατων ομολογου-
μένως αποδοχών και τώρα μας εκλιπαρούν, να μεσολαβήσουμε να εντα-
χθούν στα συσσίτια των Δήμων και της Αρχιεπισκοπής.

Λίγη ντροπή. Δεν μας πρέπει τέτοια συμπεριφορά.

«ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΟ» & ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΙΣΘΉΤΙΚΟ 
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Τ α Σωματεία Συνταξιούχων ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΗΣΑΠ, 
ΟΑ ΚΑΙ ΞΑΕ, ΟΑΣΑ και ΥΠΑ συνεδρίασαν την 

Τετάρτη 21-9-2016 και αποφάσισαν να χαράξουν 
κοινή πορεία απέναντι στην ανάλγητη πολιτική της 
κυβέρνησης που με τον Ν.4387/2016 επέβαλλε 
επιπλέον περικοπή των Επικουρικών συντάξεων 
που φθάνει και το 50%.

Μετά από περίπου 6 χρόνια εφαρμογής 
μνημονιακών πολιτικών που έφεραν τους 
συνταξιούχους κάτω από τα όρια της 
εξαθλίωσης και που συνεχίζουν να τους 
χρησιμοποιούν ως υποζύγια της κρίσης, 
έφτασε η ώρα της συσπείρωσης των 
συνταξιουχικών δυνάμεων και της δυναμικής 
παρέμβασής τους. 

Κύριε Πρωθυπουργέ
Με λύπη διαπιστώνουμε για μία ακόμη 

φορά ότι η Κυβέρνηση επιχειρεί να 
διαμορφώσει μια εικονική πραγματικότητα και με 
τη νέα αυτή βάρβαρη περικοπή των συντάξεών 
μας. με πρωτοστάτη και Εσάς, η Κυβέρνηση έχει 
επιδοθεί σε έναν επικοινωνιακό αγώνα για να 
πείσει τους συνταξιούχους και μη ότι αυτές οι 

περικοπές είναι «δίκαιες»!!! και αφορούν μόνο το 
5%!!! των συνταξιούχων.

Όχι μόνο πρόκειται για ανακρίβεια αλλά είναι 
προσπάθεια δημιουργίας κλίματος ενός ακόμη 
κοινωνικού αυτοματισμού «πολλών και λίγων», 
«φτωχών και πλούσιων», «εχόντων και μη 

εχόντων» κοκ.

Πρόκειται για τερατώδη ανακρίβεια διότι και 
αυτές οι περικοπές αφορούν το σ ύ ν ο λ ο των 
συνταξιούχων που ήδη έχουν χάσει πάνω από το 
50% της ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΗΣ σύνταξής τους. 

Ο αλχημικός δε τύπος «επανα-υπολογισμού»!!! 
εγείρει ζητήματα αντισυνταγματικότητας διότι η 
με νόμο κατάργηση των εκδοθεισών από ετών 
αποφάσεων συνταξιοδότησης είναι παράνομη 
αφού καταργεί με τον τρόπο αυτό τον πυρήνα 
θεμελιωδών δικαιωμάτων μας ως πολιτών αυτής 

της χώρας.

Το συνταξιουχικό κίνημα όχι μόνο θα 
προσβάλλει αυτά τα τερατουργήματα αλλά 
με μαζικές κινητοποιήσεις και με εξάντληση 
κάθε νόμιμου μέσου θα αντισταθεί και θα 
διεκδικήσει για λογαριασμό των μελών του 
όχι μόνο τα χρήματα που τους ανήκουν αλλά 
και την αξιοπρέπειά τους για το υπόλοιπο της 
ίδιας τους της ζωής.

Σας καλούμε εδώ και τώρα να αποσύρετε 
το Νόμο 4387/2016, να σεβαστείτε τις 
Αποφάσεις του ΣτΕ και να επαναφέρετε άμεσα 

τις συντάξεις όλων στα επίπεδα των αποφάσεων 
που νομίμως είχαν εκδοθεί. 

Τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων 
Συνταξιούχων

ΟΤΕ, ΕΛΤΑ, ΗΣΑΠ, ΟΑ ΚΑΙ ΞΑΕ, ΟΑΣΑ, ΥΠΑ

ANOIXTH EΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ, κ. ΑΛΕΞΗ ΤΡΙΠΡΑ

Στο στόχαστρο των συνταξιουχικών οργανώσεων... 
η ανάλγητη πολιτική της κυβέρνησης  

Προς Συναδέλφους...
Κατά το 2μηνο Ιούλιο-Αύγουστο, διατέθηκαν χρήματα από την πρώτη υπο-δόση της 

δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος για την εξόφληση εκκρεμών  Εφάπαξ 
συνταξιούχων συναδέλφων.

Τα εν λόγω χρήματα, με εντολή της τρόικας, έπρεπε να διατεθούν για την εξόφληση των 
εφάπαξ, σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε να επιστραφούν.

Ο Σύλλογός μας, γνώστης της παραπάνω λεπτομέρειας, κινητοποιήθηκε άμεσα και 
διέθεσε προσωπικό για την διεκπεραίωση των εφάπαξ που ήταν σε εκκρεμότητα, 
προκειμένου οι συνάδελφοι να εκταμιεύσουν το εφάπαξ τους εντός των προκαθορισμένων 
ημερομηνιών.  

Υπήρξαν και περιπτώσεις που παρά την αναζήτηση συναδέλφων για την κατάθεση των 
απαραιτήτων εγγράφων δεν εντοπίστηκαν οι δικαιούχοι, προφανώς εξαιτίας λαθών στις 
διευθύνσεις που ο Σύλλογος είχε στη διάθεσή του.

Ο Σύλλογος παρακολουθεί το θέμα και θα συνδράμει τον οποιοδήποτε συνάδελφο.
Επί τούτου, επισημαίνεται ότι ο Σύλλογος μερίμνησε και θα μεριμνήσει  ακόμα και για 

συναδέλφους μη μέλη του.
Ευελπιστούμε η προσπάθειές μας να εκτιμηθούν δεόντος.

8ο Φεστιβάλ  
Παραδοσιακών Χορών  
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΤΕ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Μ ε μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε 
και φέτος το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑ-

ΚΩΝ ΧΟΡΩΝ που διοργάνωσε το Πολιτιστι-
κό Κέντρο Θεσσαλονίκης για 18η συνεχή 
χρονιά, στα πλαίσια και της Διεθνούς Έκθε-
σης. Πλήθος κόσμου παρακολούθησε και 
καταχειροκρότησε τα χορευτικά συγκροτή-
ματα που έλαβαν μέρος: 

1)  Το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων και Συνταξιούχων  ΟΤΕ Ν. Κα-
βάλας.

2) Η Ένωση Ποντίων Ωραιοκάστρου και Φίλων
3)  Το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων και Συνταξιούχων ΟΤΕ Ν. Ιω-

αννίνων  
4)  Το χορευτικό σύνολο της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας Τούμπας του 

Δήμου Θεσσαλονίκης και 
5) Η Πολιτιστική Λέσχη Προσωπικού ΟΤΕ Ν. Θεσσαλονίκης

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ως εκπρόσωπος του Πανελληνίου 
Συλλόγου Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών - Ομίλου ΟΤΕ, ο Γ. Γραμμα-
τέας Αντώνης Μπιρμπιλής ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό και 
απέδωσε αναμνηστική πλακέτα στα συγκροτήματα.

Όσο υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται με το Πολιτιστικό Κίνημα 
είτε στα Οργανωτικά είτε στα ίδια τα δρώμενα να είμαστε σίγουροι ότι 
η παράδοση, τα ήθη και τα έθιμα αυτού του ευλογημένου τόπου δε θα 
πεθάνουν ποτέ.

Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους όσους και κάτω από αυτές τις δύσκο-
λες οικονομικές - και όχι μόνο - συνθήκες παράγουν και προάγουν Πο-
λιτισμό.

Παράκληση προς συναδέλφους
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι που 

αποστέλλουν κείμενα προς δημοσίευση 
στην εφημερίδα μας να είναι όσο πιο δυνατόν 
περισσότερο σαφής,  κατηγορηματικοί και 
ολιγόλογοι… στα κείμενά τους.

Ελπίζουμε να γίνει απ’ όλους κατανοητό 
ότι μακροσκελή κείμενα δημιουργούν 
πρόβλημα επάρκειας χώρου… με 
αποτέλεσμα η δημοσίευση κειμένων 

ορισμένων συναδέλφων να αποκλείει 
την δημοσίευση κειμένων άλλων 
συναδέλφων…

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη 
κατανόησή σας.

Παρακαλούμε όπως τα κείμενα να 
αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στο 
εμαιλ του Συλλόγου.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2016

Το τετραήμερο 27-30 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήσαμε μια υπέροχη 
εκδρομή στις ομορφιές τις Δυτικής Ελλάδας.

Προσκυνήσαμε στον κήπο των Ηρώων και ξεναγηθήκαμε στην 
Πινακοθήκη του Μεσολογγίου, περπατήσαμε στα γραφικά στενά της παλιάς 
πόλης της Πρέβεζας, στα βήματα του τραγικού αυτόχειρα Κ. Καρυωτάκη, 
προτού αποσυρθούμε για ανασύνταξη στο ξενοδοχείο στην Καστροσυκιά.

Το χιλιοτραγουδισμένο Γεφύρι της και η Παναγία η Παρηγορίτισα στην Άρτα 
και μια εκδρομή στα πανέμορφα χωριά των Τζουμέρκων, στο Βουργαρέλι για 
καφέ, στα Άγναντα και στα Πράμαντα για υπέροχο αρνί σούβλας !!, γέμισαν 
τη δεύτερη μέρα μας. 

Μια όμορφη κρουαζιέρα με καραβάκι στο γύρο της Λευκάδας για να 
δούμε τις ομορφιές του νησιού, να μας χτυπήσει η αύρα του Ιονίου και να 
βουτήξουμε σε όμορφες παραλίες, μέχρι το Φισκάρδο της Κεφαλλονιάς 
για καφέ και, αργά το απόγευμα, προσκύνημα στη Μονή Φανερωμένης 
και βόλτες στη όμορφη πόλη της Λευκάδας, ήταν οι απολαύσεις της τρίτης 
μέρας.

Αντέχαμε όμως…..
Γιατί το βράδυ στο ξενοδοχείο, μαζί με το φαγητό, ένα μικρό μουσικό 

σχήμα και το κρασάκι, έδιωξαν την κούραση και έδωσαν φτερά στις ψυχές 
και στα πόδια για γλέντι και χορό……

Την τελευταία μέρα ξεναγηθήκαμε στο νεκρομαντείο, δίπλα στην 
Αχερουσία λίμνη, και κάναμε βόλτα με ποταμόπλοιο στον Αχέροντα ποταμό, 
βλέποντας αηδονοφωλιές και μπλε πεταλούδες. Η πύλη του Άδη ήταν τελικά 
πύλη Παραδείσου………………. 

Η Πάργα, τελικός προορισμός του ταξιδιού, ένα υπέροχο μέρος με 
πλακόστρωτες ανηφοριές, ντόπια λαϊκή αρχιτεκτονική, διώροφα σπίτια, 

ξύλινους εξώστες και ένα κάστρο 
για να φεύγει το μάτι και να ξεφεύγει 
ο νους…

Ένα πλούσιο γεύμα ήταν ό,τι 
πρέπει για το ταξίδι της επιστροφής. 

Ήταν άλλη μια επιτυχημένη 
διοργάνωση στο κλείσιμο 
μιας ιδιαίτερα γεμάτης σε 
δράσεις χρονιάς, με μαθήματα 
ηλεκτρονικού υπολογιστή, τεχνικής 
ντεκουπάζ και παραδοσιακών 
χορών, μαζώξεις και επισκέψεις, 
που ευελπιστούμε να συνεχίσουμε, 
όσο η συμμετοχή των μελών θα 
εξακολουθεί αμείωτη.

Τον Οκτώβρη λοιπόν 
ξεκινάμε…………..

Με το καθιερωμένο μνημόσυνο στον Αγιάννη τον Ψυλονόμο την δεύτερη 
Κυριακή (9/10/2016) και τον καφέ ανδρών – γυναικών στο εντευκτήριο 
του Συλλόγου σύμφωνα με το γνωστό πρόγραμμα. Εκεί, στις «λαϊκές 
συνελεύσεις», θα συμφωνήσουμε και τις χειμωνιάτικες δραστηριότητες μας.

Η νέα σοδειά τσίπουρου θα βοηθήσει να βγάλουμε πέρα το χειμώνα !! 
(γιατί έχουμε και τους επανυπολογισμούς Κατρούγκαλου να παλέψουμε!!!).

Ας συσπειρωθούμε λοιπόν…………………… και καλό χειμώνα!!!! 

Για το Δ. Σ. 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΒΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Ύστερα από συνεννόηση του Προεδρείου του Συλλόγου με τη Διοίκηση του Ομίλου, για την καλύτερη 
διευκόλυνση των μελών του Συλλόγου, δόθηκε η εξής οδηγία:
Τα εγγεγραμμένα μέλη του ΠΣΣΤΟ-ΟΤΕ μπορούν αντί των εγγράφων που αναφέρονται στην επιστολή 

που τους στάλθηκε από την COSMOTE να προσκομίσουν τα παρακάτω έγγραφα μέχρι τις 14/10/16:

1.  Συμπληρωμένο το σχέδιο αίτησης
2. Φωτοτυπία της Αστυνομικής σας Ταυτότητας

3.  Αντίγραφο «Ενημερωτικού Σημειώματος Σύνταξης» Μαΐου 2016 ή νεώτερου (εκδίδεται ηλεκτρονικά 
από το ΙΚΑ – βλ.http://www.ika.gr/gr/infopages/ehome.cfm, ενότητα «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς 
Ασφαλισμένους / Συνταξιούχους» & υποενότητα «Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων» όπου οδηγεί 
στο https://apps.ika.gr/ePensionStatement/)

4.  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ (Μαΐου 2016 ή νεώτερης) από τον «Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών – Ομίλου ΟΤΕ» ότι είναι 
μέλος του Συλλόγου αυτού.

 Για συνταξιούχους-μέλη του  
Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων 

Τηλεπικοινωνιών – Ομίλου ΟΤΕ

Οι συνταξιούχοι του ΟΤΕ (περίπου 9.000) οι οποίοι διαθέτουν την 
Υπηρεσία «Έκπτωσης τηλεφωνικών τελών» (παλιές 600 μονάδες) έχουν 
λάβει επιστολή η οποία τους ενημερώνει ότι από 18/09/2016 παύει η 
διάθεση της «Έκπτωσης τηλεφωνικών τελών».

Επίσης, προτείνεται να επιλέξουν ανάλογα με τις ανάγκες τους νέο 
πρόγραμμα (μέσα από μια σειρά συγκεκριμένων προγραμμάτων) 
καλώντας το 1249 και να αποστείλουν έως τις 14/10/2016 τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά στην αρμόδια υπηρεσία.

Στην περίπτωση που συνταξιούχος ΟΤΕ που διαθέτει την Υπηρεσία 
αδυνατεί από μόνος του να στείλει τα δικαιολογητικά, παρακαλείστε 
όπως τον εξυπηρετήσετε με την αποστολή τους είτε με fax στο 210 
3405551, είτε με email στο oteproducts@ote.gr.

Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται να πραγματοποιήσετε καμία 
άλλη ενέργεια πέραν της αποστολής των δικαιολογητικών, καθώς ο 
έλεγχος τους θα γίνει από την αρμόδια υπηρεσία που παραλαμβάνει τα 
δικαιολογητικά.»

ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ

ΜΟΝΟ: 
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Απρίλιος - Μάιος 2016

Το καλοκαίρι που πέρασε τα παιδιά των 
συναδέλφων εργαζομένων και συνταξιούχων 

που είχαν λάβει την προκαταβολή ή το τελικό 
εκκαθαριστικό ποσό του Λογαριασμού Νεότητας 
του έτους 2015 υπέβαλαν την φορολογική του 
δήλωση σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου 
φορολογικού νόμου 4172.

Σύμφωνα με τον νέο Νόμο και ειδικότερα με 
την από 16.3.15 Δ12Α 1037360 εγκύκλιο της 
Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εξόδων τα ποσά 
που καταβάλλονται από τον ΟΤΕ ως χορηγία, 
φορολογούνται σαν εισόδημα του τέκνου 
από επιχειρηματική δραστηριότητα. Με τον 
προηγούμενο φορολογικό νόμο από τις αρχές 
της δεκαετίας του ’90, οι χορηγίες του ΟΤΕ από 
τον Λογ. Νεότητας φορολογούντο ως ποσά από 
επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά τότε υπήρχε 
το αφορολόγητο έως τις 12000 και ήταν σχεδόν 
αφορολόγητα. Σήμερα όμως το αφορολόγητο είναι 
μηδέν, ο φορολογικός συντελεστής 26% από το 
πρώτο ευρώ και επιβάλλει επιπλέον επιβάρυνση 
με προκαταβολή 75% του φόρου για τον επόμενο 
χρόνο.

Φέτος που για πρώτη φορά η φορολόγηση του 
ποσού στον Λογ. Νεότητας που ο ΟΤΕ χορηγεί 
στα παιδιά μας γίνεται με τον νέο Νόμο, ενέγραψε 
αυτό το ποσό ο ΟΤΕ απ’ ευθείας στο taxis στον 
ΚΩΔ 403 της δήλωσης του παιδιού και για το οποίο 
ποσό κατά την χορήγησή του δεν παρακρατήθηκε 
καθόλου φόρος. Με την ηλεκτρονική υποβολή 
της δήλωσης αποτυπώθηκε αυτόματα μέσω 

taxis στο εκκαθαριστικό ο φόρος εισοδήματος 
και η προκαταβολή του φόρου εισοδήματος για 
το επόμενο έτος δηλαδή το 2016. Επειδή το ποσό 
της χορηγίας του ΟΤΕ για τον Λογ. Νεότητας είναι 
εφάπαξ, πρέπει να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του 
άρθρου 70 σε συνδυασμό με το άρθρο 69 του 
Ν.4172 και να διαγραφεί η προκαταβολή. Για τον 
σκοπό αυτό ύστερα από σ υ ν ε χ ε ί ς παρεμβάσεις 
μας στο Υπουργείο Οικονομικών, εκδόθηκε η ΔΕΑΦ 
Α 11005706/13-7-2016 Εγκύκλιος με την οποία 
ενημερώνονται όλες οι εφορίες ώστε να δέχονται 
τις αιτήσεις μας και να εφαρμόσουν τη διάταξη του 
άρθρου 70 του Ν.4172 που αφορά την προκαταβολή 
φόρου από την φορολόγηση του Λογ. Νεότητας. Το 
σχέδιο της αίτησης ετοιμάσθηκε από το Σύλλογό μας 
σε συνεννόηση με το Υπουργείο και δόθηκε ώστε 
μαζί με τα συνημμένα που περιγράφει η αίτηση να 
κατατεθούν στις κατά τόπους εφορίες που το παιδί, 
του κάθε συναδέλφου, ανήκει. Το Υπουργείο έχει 
δεσμευθεί ότι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και πριν την 
πληρωμή της 2ης δόσης θα ανοίξει το σύστημα και 
μέσω του αντίστοιχου Κωδικού θα γίνει ή διαγραφή 
της προκαταβολής στις κατά τόπους εφορίες που 
έχουν κατατεθεί οι αιτήσεις. Στην τελευταία μας 
επίσκεψη στο Υπουργείο επαναβεβαιώθηκε η 
δέσμευση αυτή και μας βεβαίωσαν ότι δόθηκε 
η εντολή από τον αναπλ. Υπουργό Οικονομικών 
για άνοιγμα του Κωδικού στο σύστημα και ότι 
τεχνικές λεπτομέρειες στο taxis καθυστερούν την 
ενεργοποίησή του. Πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι 
συνάδελφοί μας που τα παιδιά τους έχουν πάρει 

προκαταβολή ή εκκαθάριση από το Λογ. Νεότητας 
ότι μόλις ανοίξει ο Κωδικός του συστήματος 
πρέπει να πάνε τα παιδιά τους ή ο λογιστής τους 
στην εφορία ώστε να γίνει ο συμψηφισμός με την 
καταβολή της 1ης δόσης και να εκδοθεί το νέο ποσό 
πληρωμής των δύο υπόλοιπων δόσεων του φόρου, 
αφαιρουμένου του ποσού της προκαταβολής. 
Χρήση αυτής της εφαρμογής μπορούν να κάνουν 
και όσα παιδιά συναδέλφων δεν υπέβαλαν αίτηση 
μέχρι σήμερα στην εφορία της περιοχής τους 
για την τακτοποίηση της προκαταβολής, πλην 
συγκεκριμένων περιπτώσεων, πάντα υπό την π ρ 
ο ϋ π ό θ ε σ η ότι από το Υπουργείο θα τηρηθούν 
οι δεσμεύσεις, θα υλοποιηθεί η εντολή του 
Υπουργού και θα ανοίξει το σύστημα. Τέλος μόλις 
ξεμπερδέψουμε με τις φορολογικές εκκρεμότητες 
των χορηγιών του ΟΤΕ για το Λογ. Νεότητας του 
έτους 2015 θα σας ενημερώσω σε επόμενο φύλλο 
της εφημερίδας για το τι ισχύει φορολογικά με τις 
χορηγίες του ΟΤΕ για το Λογ. Νεότητας του έτους 
2016. Μέχρι τότε και συνεχώς εμείς θα διεκδικούμε 
ευνοϊκότερη φορολόγηση των χορηγιών του ΟΤΕ 
για το Λογ. Νεότητας των παιδιών των συναδέλφων 
μας σε σχέση με τη σημερινή επαχθή φορολογική 
αντιμετώπιση.

Γ. Κουτσιμπογεώργος

Στο προηγούμενο φύλλο κάναμε μια συνοπτική 
αναφορά στα τεκμήρια διαβίωσης, στις 

επονομαζόμενες τεκμαρτές δαπάνες, αυτές, που 
μπορεί για κάποιο λόγο, μια χρονιά, να ξεπερνούν 
το πραγματικό εισόδημα, που λάβαμε και γράψαμε 
στη δήλωσή μας (τελευταία δε το βρίσκουμε έτοιμο 
γραμμένο) και να χρειάζεται να δικαιολογήσουμε 
τη διαφορά. 

Πέρα από τα τεκμαρτά και τα πραγματικά 
εισοδήματα, η εφορία τελευταία ερευνά ιδιαιτέρως 
και τις περιπτώσεις που θεωρεί ότι υπάρχει 
“προσαύξηση περιουσίας”. Η φορολογική 
νομοθεσία επιβάλλει, κάθε προσαύξηση 
περιουσίας που προέρχεται από παράνομη ή 
αδικαιολόγητη ή άγνωστη πηγή ή αιτία, θεωρείται 
κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα και 
φορολογείται με 33%. Ελέγχονται οι κινήσεις 
σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ατομικούς και 
κοινούς, ελληνικούς και ξένους, χρόνια πίσω, 
και τότε ξεκινούν τα μπερδέματα. Στην σχετική 
εγκύκλιο ορίζεται ότι στις μεταφορές χρηματικών 
ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών 
διερευνάται ο λόγος που πραγματοποιήθηκαν 
οι συναλλαγές μεταφοράς των ποσών αυτών 
αφού προσκομίσει ο φορολογούμενος τα σχετικά 
έγγραφα. 

Ας πούμε, πολύ απλά, μπορεί να βρεθούν τόκοι 
καταθέσεων, έσοδα από την πώληση μετοχών, 
που στο παρελθόν ο φορολογούμενος δεν 
χρειαζόταν να δηλώσει. Και αφού δεν χρειαζόταν 

να τα δηλώσει πιθανόν και να μην έχει κρατήσει 
τα δικαιολογητικά. Και ακόμα χειρότερα, σε 
τυχόν περιπτώσεις δανείων ή ταμειακών 
διευκολύνσεων, δωρεών, γονικών παροχών 
και κληρονομιών, η εφορία ελέγχει αν υπήρχε 
η δυνατότητα από τον δωρητή/ δανειοδότη/
παρέχοντα/κληρονομούμενο, να καταβάλει τα 
ποσά που επικαλείται ο φορολογούμενος, αλλά και 
αν έχουν πληρωθεί οι φόροι που προβλέπονται 
από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις (π.χ. τέλη 
χαρτοσήμου, φόρος γονικής παροχής, φόρος 
δωρεάς κ.λπ.).

Με βάση τα παραπάνω παρακαλώ επιτρέψτε 
μου την πιο κάτω συλλογιστική: 

Δίνουμε όλοι στα παιδιά μας κάποιο χαρτζιλίκι. 
Μετά τα capital controls ή επειδή έτσι βολεύει, τα 
καταθέτουμε στον τραπεζικό τους λογαριασμό. Ας 
πούμε 50 ευρώ το μήνα ήτοι 600 ευρώ το χρόνο. 
Ή παραγγέλνουμε σε ένα φίλο που ταξιδεύει, να 
μας αγοράσει και να μας φέρει κάποια πράγματα 
αξίας 500 ευρώ και τα χρήματα τα μεταφέρουμε/
καταθέτουμε στο λογαριασμό του. 

Τα πρόσωπα που δέχτηκαν τα χρήματα μας 
στους λογαριασμούς τους, έστω ότι δεν τα 
ανέλαβαν άμεσα διότι πιθανόν να καλύπτουν τα 
προσωπικά τους έξοδα με άλλο τρόπο ή με ποσά 
ήδη κατατεθειμένα στους λογαριασμούς τους από 
άλλο λόγο.

Με βάση τη νομοθεσία ποσά μεγαλύτερα από 
300 ευρώ το χρόνο, για δωρεές, γονικές παροχές 

ή χρηματικές χορηγίες θεωρούνται τεκμήρια 
για τον δωρητή/παρέχοντα/χορηγό, που πρέπει 
να δηλωθούν στην ετήσια δήλωση φορολογίας 
εισοδήματος του. Οφείλεται και φόρος δωρεάς 
(10% στην πρώτη περίπτωση αφού πρόκειται για 
γονική χρηματική παροχή και 40% στη δεύτερη 
ως χρηματική παροχή σε τρίτο). 

Θα πρέπει λοιπόν και εμείς και οι λήπτες των 
χρημάτων μας για τις μεταξύ μας κινήσεις, να 
κρατάμε για χρόνια τα δικαιολογητικά στοιχεία, 
αποδείξεις αγορών, καταθέσεις στο παιδί μας 
που σπουδάζει κλπ, ώστε να απαλλαγούμε από 
μελλοντικά μπλεξίματα. Μήπως να σκεπτόμαστε 
δύο φορές πριν κάνουμε τέτοιες κινήσεις;

Και φυσικά δεν αναφερόμαστε σε ελέγχους 
καταθέσεων και αναλήψεων μεγάλων ποσών, 
που υπερκαλύπτουν δαπάνες απόκτησης 
περιουσιακών στοιχείων ή λοιπών δαπανών. Δεν 
αναφερόμαστε στα ποσά που προέρχονται από 
άγνωστη ή μη διαρκή ή μη σταθερή πηγή ή αιτία. 
Στα ποσά που λαμβάνουμε, όντες επαγγελματίες, 
για τα οποία δεν έχουμε εκδώσει τα νόμιμα 
παραστατικά. Πόσο μάλλον για εμβάσματα στο 
εξωτερικό και επανεισαγωγές κεφαλαίων στη 
χώρα, ακόμα και αν αυτά τα χρήματα είναι νομίμως 
αποκτηθέντα και πλήρως φορολογηθέντα. Οι 
φορολογούμενοι κάτοχοι τέτοιων λογαριασμών, 
που θα βρεθούν στο στόχαστρο της εφορίας, είναι 
σχεδόν βέβαιο ότι την έχουν άσχημα. 

Αγγελική Δελημάρη, Συνταξιούχος ΟΤΕ – Σύμβουλος 
Φορολογίας, angeliki.delimari@gmail.com 

Φ ο ρ ο λ ο γ ι κ ά  κ α ι  ό χ ι  μ ό ν ο …
Οι έλεγχοι των Τραπεζικών Λογαριασμών. Που μπορεί να φθάσουν;

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ… Συνέχεια

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ: Ο κωδ. άνοιξε στο TAXIS και 
οι συνάδελφοι παρακαλούνται να τακτοποιήσουν το 
θέμα της προκαταβολής.
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Αναγγελία μνημοσύνου 
Το πρώτο πενθήμερο του Νοεμβρίου 2016 θα πραγματοποιηθεί μηνμόσυνο στην μνήμη των 

αποβιωσάντων συνταξιούχων του συλλόγου μας.

Προσκαλούμε τους συγγενείς συναδέλφους και φίλους να τιμήσουν με την παρουσία τους την 

μνήμη όλων εκείνων που δεν είναι σήμερα κοντά μας.

Πληροφορίες για την ακριβή ημερομηνία και εκκλησία στο γραφείο του συλλόγου και στα τη-

λέφωνα 2810341405, 2810341415.

Για το Δ.Σ.- Π.Τ.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ Ι. ΒΛΗΣΙΔΗΣ Μ.

Σταύρος Ράπτης
Βασιλική Κασόλα

Έφυγαν απο κοντά μας, οι εξαίρετοι 
συνάδελφοι Σταύρος Ράπτης και Βασι-
λική Κασόλα.

Στις οικογένειές τους εκφράζουμε τα 
θερμά μας συλλυπητήρια και ευχόμα-
στε ο θεός να τους χαρίζει υγεία, δύνα-
μη, υπομονή και να τους θυμούνται για 
πάντα. 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

Άγγελος Βαλιουτής
Έφυγες ξαφνικά αγαπημένε μου συνάδελφε, φίλε 

και γείτονα, προδομένος από την καρδιά σου.
Άφησες οδύνη και πόνο στη λατρεμένη σύντροφό 

σου και σε μένα, άριστε συνάδελφε και φίλε. 
Απαλό και ελαφρύ το χώμα που σε σκέπασε. 
Αιωνία σου η μνήμη Άγγελε Βαλιουτή. 

Μιχάλης Καναβάς

Αστέριος Μπλάτσιος
Στη σύζυγο και τους οικείους του εκλιπόντος συ-

ναδέλφου και φίλου Αστέριου Μπλάτσιου εκφρά-
ζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια και ευχόμαστε 
εξ’ ύψους παρηγοριά. 

Καλό σου ταξίδι αγαπητέ μου Αστέριε και να είναι 
ελαφρύ το χώμα της Χίου που θα σε σκεπάζει.

Βασίλειος Βογιατζόγλου, Θεσσαλονίκη

Έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός συνάδελφος 
Αστέριος Μπλάτζιος σε ηλικία 64 ετών. Η Χίος έγινε 
η δεύτερη πατρίδα του αφού εδώ έζησε – δημιούρ-
γησε οικογένεια και υπηρέτησε όλα τα χρόνια της 
υπαλληλικής του διαδρομής. 

Θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια στη σύζυγο και 
στα παιδιά του.

Αστέριε ευχόμαστε καλό παράδεισο. 
Οι συνάδελφοί σου

Νώντας Σκολαρίκος
Συνάδελφε, φίλε Πατριώτη και συγ-

γενή ΝΩΝΤΑ.
Ήρθαμε όλοι σήμερα εδώ, οι συγγε-

νείς σου, οι φίλοι σου και όσοι είχαν την 
τιμή και την ευτυχία να σε γνωρίσουν 
για να αποτίσουμε φόρο τιμής, εκτίμη-
σης σε σένα.

Σε αποχαιρετούμε λοιπόν με ένα στί-
χο του Κώστα Χατζή που λέει:

«Μα σ’ αγαπώ και κοίτα ανοίγουν οι 
ουρανοί που δύσκολα ανοίγουν».

Καλό ταξίδι αγαπημένε μας Νώντα.
Οι συνάδελφοί σου

Γεώργιος Ραγκούσης
Την Κυριακή 26 Ιουνίου 2016 τελέστηκε το ετήσιο 

μνημόσυνο του Γεωργίου Ραγκούση του Δημητρίου 
στο Νεκροταφείο Λευκών Πάρου. Ο εκλιπών ήταν κά-
τοικος Πετρούπολης Αττικής και ο τόπος καταγωγής 
του ήταν οι Λεύκες Πάρου.

Διετέλεσε επί 32 συναπτά έτη Τεχνικός Δικτύων του 
Ο.Τ.Ε. 

Δημήτρης Ραγκούσης

Γεώργιος Μαλαπάνης
Αναστάσιος Μπακάκης
Νικόλαος Πετρόπουλος 

Κυριάκος Κυριακόπουλος
Γιαννόπουλος Γεώργιος 

Η Μεγάλη Οικογένεια του ΟΤΕ ΜΕΣ-
ΣΗΝΙΑΣ θρηνεί την απώλεια των αγα-
πητών συναδέλφων:

Το Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας 
εκφράζει τα Θερμά Συλλυπητήριά του 
στις Οικογένειές τους και να είναι ελα-
φρύ το χώμα που τους σκεπάζει. 

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Αθανάσιοσ Παπαχρόνης

Πριν από αρκετές ημέρες έφυγε από κοντά μας ο 
αγαπητός φίλος, συνάδελφος και συμμαθητής Πα-
παχρόνης Αθανάσιος.

Ήταν άριστος υπάλληλος, εξαιρετικός άνθρωπος, 
ιδανικός σύζυγος και στοργικός πατέρας. 

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και ο 
θεός να τους χαρίζει υγεία, υπομονή και παρηγοριά 
για να ξεπεράσουν το τραγικό γεγονός. 

Εμείς θα τον θυμόμαστε πάντα με σεβασμό και 
αγάπη. 

Λουκάς Μπαλωμένος

Δημήτρης Σάρλης
Πρόσφατα χάσαμε τον αγαπημένο φίλο Δημήτρη 

Σάρλη. 
Ο Δημήτρης υπήρξε άριστος υπάλληλος και καλός 

οικογενειάρχης. Ένας άνθρωπος ηπίων τόνων, ευγε-
νικός και καλόκαρδος.

Όλοι οι συνάδελφοι στο Δίκτυο, μαζί με την αγαπη-
μένη σου οικογένεια, ευχόμαστε να έχεις «Καλό Ταξί-
δι» Δημήτρη μου και θα σε θυμόμαστε πάντα. 

Ο φίλος και συνάδελφός σου
Γιώργος Μεράκος

Φώτης Καλαμάκης
Έφυγε από κοντά μας ο αγαπημένος συνάδελφος, 

φίλος και αδελφός, ο Φώτης ο Καλαμάκης. Όλοι οι συ-
νάδελφοι – τεχνικοί και διοικητικοί – έχουν μόνο καλά 
λόγια να πουν για τον Φώτη. Ήταν πάντα χαμογελαστός 
και πρόθυμος να προσφέρει για τους συναδέλφους και 
συμπολίτες του. Αγάπησε τη Σύρο ως δεύτερη πατρί-
δα και παρέμεινε στο «νησί του» μέχρι το τέλος.

«Καλό ταξίδι» να έχεις Φίλε Φώτη από όλους σου 
τους συναδέλφους και ειδικότερα οι συνάδελφοί σου 
των εγκαταστάσεων – ο Γιώργος, ο Νίκος, ο Μανώ-
λης, ο Βασίλης, ο Γιώργος και ο Στέλιος ευχόμαστε να 
είναι ελαφρύ το χώρα της Χίου που σε σκεπάζει.

Ο παντοτινός σου φίλος
Γιώργος Μεράκος

Κωνσταντίνος Οικονομίδης
Πριν λίγες μέρες έφυγε από τη ζωή ένας αξέχαστος 

φίλος και συνάδελφος ο Κώστας Οικονομίδης. Ήταν 
πολύ καλός άνθρωπος, άριστος οικογενειάρχης, ιδα-
νικός σύζυγος και στοργικός πατέρας. 

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικο-
γένειά του και τους ευχόμεθα ο Θεός να τους χαρίζει 
υγεία, υπομονή, δύναμη και παρηγοριά για να ξεπερά-
σουν το τραγικό γεγονός και να τον θυμούνται πάντα. 

Εμείς Κώστα δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. 
Να είναι αιώνια η μνήμη σου.

Λουκάς Μπαλωμένος 

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

Γιάγκος Βαρέλης
Αποστόλης Χατζηπαράσχος

Βαριές απώλειες για τη μεγάλη συναδελφική μας 
οικογένεια είναι οι αποδημίες των εξαίρετων συ-
ναδέλφων Γιάγκου Βαρέλη, Αποστόλη Χατζηπαρά-
σχου.

Ας είναι αιωνία τους η μνήμη και ελαφρύ το χώμα 
που τους σκεπάζει. Θα τους θυμόμαστε με αγάπη.

Στις οικογένειές τους ευχόμαστε την εξ' ύψους 
παρηγοριά.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΉΜΑ ΡΟΔΟΥ
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Λέκκα Στυλιανή 
Στις 9 Αυγούστου 2016 

απεβίωσε η προσφιλής συ-

νάδελφος Λέκκα Στυλιανή 

του Γεωργίου. 

Η Στέλλα εργάστηκε στο 

κτίριο της 3ης Σεπτεμβρίου 

από το 1974 και ήταν ιδιαί-

τερα αγαπητή σε όλους τους 

συναδέλφους της. Ας ανα-

παυθεί η ψυχή της εν ειρήνη. 

Καλό σου ταξίδι  
συναδέλφισσα 

Μπάμπης Αγγελής
Πρόσφατα έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος συνάδελφος 

Μπάμπης Αγγελής. Ο Μπάμπης υπήρξε άριστος υπάλληλος 
και ένας πολύ καλός οικογενειάρχης. Ήταν άνθρωπος ήπιων 
τόνων, ευγενικός και καλόκαρδος.

Εμείς, μαζί με την αγαπημένη σου οικογένεια, ευχόμαστε 
να έχεις Καλό Ταξίδι Μπάμπη μας. Δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ.

Τα αδέρφια σου

Μάνθος & Γιώργος Αγγελής

Θανάσης Τζώρτζης
Η είδηση του απροσδόκητου Θανάτου σου την Δευτέ-

ρα 8/8 μας συγκλόνισε βαθύτατα, με απέραντη θλίψη και 
οδύνη σε συνοδεύσανε στην τελευταία σου κατοικία. 

Η απώλειά σου έκανε φτωχότερη τη συναδερφική μας 
συντροφιά καθώς και τη κοινωνία του χωριού σου, της 
Μόρφης Κοζάνης. 

Στην λατρευτή σου σύζυγο Βάσω και στους δυο γιους 
σου Ηρακλή και Γιάννη, ευχόμαστε από καρδιάς δύναμη, 
υπομονή και με αγάπη να σε θυμούνται για πάντα. 

 Άγγελος Φέτσης
 Κώστας Χαρισόπουλος

 Στέλιος Ιωαννίδης

Αλέκος Βοντετσιάνος
Η είδηση της απώλειας του αγαπητού μας συναδέλφου 

Αλέκου Βοντετσιάνου εκείνο το πρωινό στις 2 Αυγού-
στου, ήρθε σαν κεραυνός εν αιθρία. Δυσκολευόμαστε να 
το πιστέψουμε αλλά ήταν γεγονός. Εμείς οι συνάδελφοί 
του των Η-Μ θα τον θυμόμαστε πάντα.

Καλό ταξίδι συνάδελφε – φίλε Αλέκο. Ας είναι ελαφρύ 
το χώμα της Αττικής γης που σε σκεπάζει.

Νίκος Μεσσήνης

Φίλης Παντελής
Στον αγαπημένο μου φίλο, 

πατριώτη, συνάδελφο και 

κουμπάρο μου Φίλη Παντε-

λή, θερμά συλληπητήρια στη 

σύζυγό του, τα παιδιά του και 

στα εγγόνια του. Ας είναι ελα-

φρύ το χώμα της Αργολικής 

γης που τον έχει ήδη σκεπά-

σει.

Οικογένεια  
Βασιλείου Μακρή

Γιώργος Σαγρής
Για τον θάνατο του αγαπητού Συναδέλφου και φίλου Γιώρ-

γου Σαγρή θέλω να εκφράσω τα βαθειά μου συλλυπητήρια 

στην οικογένειά του και την εξ’ ύψους παρηγοριά. 

 Σόνια Λάζαρη – Τσάκωνα
Μέλος του Δ.Σ. του Π.Σ.Σ. ΟΤΕ

Ράλλης Μιχάλης
Έφυγε από κοντά μας ο αγαπημένος συνάδελφος και 

φίλος Ράλλης Μιχάλης του Παναγιώτη, αφήνοντας πίσω 
μια υπέροχη οικογένεια, την γυναίκα του Ελένη, την 
κόρη του Κωνσταντίνα και τον εγγονό του Δημήτρη.

Τους εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια.
Μεγάλο κενό για όλους. Θα είναι κοντά μας και θα τον 

θυμόμαστε.
Γεια σου φίλε μας.

Κώστας Βελιανίτης

Κοινωνικά

Λάζαρος Φιλιππίδης
Σε κλίμα οδύνης, πλήθος κόσμου αποχαιρέτησε την 12η 

Σεπτεμβρίου στο Κοιμητήριο Παμμεγίστων Ταξιαρχών του 

Χολαργού, τον αγαπητό φίλο και συνάδελφο Λάζαρο Φιλιπ-

πίδη.

Στο τελευταίο αντίο βρέθκαν πολλοί συνάδελφοί του από 

τον Ο.Τ.Ε. (μοντάζ), φίλοι και συγγενείς.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά 

του, με την ευχή ο Ύψιστος να τους δώσει παρηγοριά και 

υγεία για να τον θυμούνται πάντα.

Αιωνία η μνήμη σου και να είναι ελαφρύ το χώμα της Αττι-

κής γης που σε σκέπασε.

Κώστας Βελιανίτης

Παράκληση
Παρακαλούνται τα μέλη 

του συλλόγου μας και 
ιδιαίτερα οι συνάδελφοι 
του νομού Λασιθίου για 
καλύτερη συνεργασία και 
ενημέρωση με το σύλλο-
γό μας μέσω μηνυμάτων 
(SMS) να επικοινωνήσουν 
με το γραφείο μας στα τη-
λέφωνα, 2810341405, 
2810341415 και να μας 
δώσουν το κινητό τους 
τηλέφωνο.

Για το Δ.Σ.- Π.Τ.Δ.  
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ Ι. 

 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΛΗΣΙΔΗΣ Μ.
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Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος

Στις 12 Μαΐου δημοσιεύτηκε ο νέος 
ασφαλιστικός Νόμος που έχει έναρξη 

εφαρμογής από 1η Ιουνίου 2016. Όσα σας 
περιέγραφα σε προηγούμενο άρθρο μου, σ’αυτό 
το έντυπο, στις αρχές 
της Άνοιξης, ως πιθανές 
διατάξεις που μπορεί 
να υπάρχουν στον 
νέο Νόμο, δυστυχώς 
επιβεβαιώθηκα σε όλα. 
Έτσι με τον νέο νόμο 
προβλέπεται μεταξύ 
των άλλων δυσμενών 
συνεπειών νέος 
τρόπος υπολογισμού 
των Κύριων συντάξεων για τους νέους 
συνταξιούχους και επανυπολογισμός των 
συντάξεων για τους ήδη συνταξιούχους. Επίσης 
προβλέπεται για τους ήδη συνταξιούχους 
εφόσον το άθροισμα της Κύριας και της 
Επικουρικής μικτά υπερβαίνει τα 1300€ να 
γίνει επανυπολογισμός σ’ αυτούς και στις 
Επικουρικές συντάξεις.

Επικουρικές Συντάξεις: Ο επανυπολογισμός 
για το δικό μας ταμείο στις Επικουρικές έγινε 
από τα πρώτα με την χορήγηση των συντάξεων 
του Αυγούστου. Από τον επανυπολογισμό, ένα 
μικρό μέρος των συναδέλφων μας που είχαν 
λίγα χρόνια ασφάλισης, μικρότερες μνημονιακές 
περικοπές και μικρότερες συντάξεις είχαν 
μείωση της σύνταξής τους σε σχέση με τον πριν. 
Το υπόλοιπο και μεγάλο μέρος των συναδέλφων 
μας είχε κάποιες μικρές αυξήσεις σε σχέση με 
πριν. Και τούτο οφείλεται πρώτον στις μεγάλες 
μνημονιακές περικοπές της τάξης του 50%-60% 
και πλέον που υπέστησαν αυτές οι συντάξεις 
από το 2010, δεύτερον στον μεγάλο συντάξιμο 
μισθό που είχαμε κατά τη συνταξιοδότησή μας 
και τρίτον στο μικρό ποσοστό αναπλήρωσης που 
είχαμε σαν ταμείο αφού ελάχιστοι πλησίαζαν το 
20%. Μετά την εξέλιξη αυτή διαπιστώσαμε με 
έκπληξη τον επόμενο μήνα τον Σεπτέμβριο ότι 
μειώθηκε η σύνταξη σε σχέση με τον Αύγουστο 
που έγινε ο επανυπολογισμός και είτε επανήλθαν 
στην σύνταξη του Ιουλίου είτε μειώθηκε και 
πιο κάτω από την σύνταξη του Ιουλίου. Αυτό 
έγινε γιατί κατά αυθαίρετο, καταχρηστικό και 
παράνομο τρόπο ο υπολογισμός της ειδικής 
εισφοράς του Σεπτεμβρίου δεν υπολογίστηκε 
στο νέο ποσό της σύνταξης που προέκυψε από 
τον επανυπολογισμό όπως έγινε τον Αύγουστο 
αλλά στο παλιό ποσό της σύνταξης που είχε 
καταργηθεί με τον επανυπολογισμό και το 
οποίο ήταν μεγαλύτερο κατά΄40% περίπου 
από τον νέο ποσό της σύνταξης. Πουθενά από 
τον Νόμο δεν προβλέπεται ότι καμία σύνταξη 
μετά τον επανυπολσγισμό δεν μπορεί να 
είναι μεγαλύτερη. Το Υπουργείο και το Ταμείο 
έχουν μάλλον παρερμηνεύσει τη διάταξη που 
προβλέπει ότι ο συντελεστής επανυπολογισμού 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος του 1, όταν ο 

δικός μας επανυπολογισμός έγινε με συντελεστή 
0,45. Άρα η απαγόρευση αφορά τον συντελεστή 
και όχι το ποσό της σύνταξης. Αυτή την 
παράνομη και απαράδεκτη αλχημεία και αδικία 

θα την αντιπαλαίψουμε 
με κάθε μέσο μέχρι την 
αποκατάστασή της. Τον 
άλλο μήνα ολοκληρώνεται 
ο επανυπολογισμός για 
πάνω από 1 εκατομμύριο 
Επικουρικές συντάξεις και 
τόσο το Υπουργείο όσο και 
το Ταμείο δεν έχουν εξηγήσει 
σε κανέναν μας πώς γίνεται 
αυτή η διαδικασία και 
πολύ περισσότερο στους 

εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους που τους 
περικόπτουν την Επικουρική τους μέχρι και 
50%. Αυτά προς το παρόν για τις Επικουρικές 
συντάξεις μέχρι νεωτέρας.

Κύριες Συντάξεις: Στις Κύριες συντάξεις 
ο επανυπολογισμός θα ξεκινήσει πριν το 
τέλος του χρόνου και θα ολοκλήρωθεί τον 
Σεπτέμβριο του 2017, χωρίς 
να γνωρίζουμε με ποια 
βάση υπολογισμού και με 
ποσοστά αναπλήρωσης του 
νέου Νόμου 4387 που είναι 
τρεις και τέσσερις φορές 
μικρότερα από αυτά που 
υπήρχαν μέχρι τώρα. Οι 
νέες επανυπολογιζόμενες 
Κύριες συντάξεις θα 
είναι αρκετά μικρότερες 
από τις σημερινές καταβαλλόμενες και θα 
παραμείνουν στο ίδιο επίπεδο με τις σημερινές 
με την προσωπική διαφορά μέχρι το 2018 όπως 
προβλέπει ο Νόμος εκτός και αν προκύψει ο 
«κόφτης» την Άνοιξη του 2017 ή και νωρίτερα. 
Τον μεθεπόμενο μάλλον μήνα θα έχουμε τον 
πρώτο «κόφτη» με το πλαφόν των 2000€ στην 
Κύρια σύνταξη και των 3000€ για περισσότερες 
συντάξεις. Για όσους συναδέλφους το άθροισμα 
της καταβαλλόμενης σύνταξης μαζί με το 
φόρο, τις ειδικές εισφορές και την εισφορά 
για την περίθαλψη υπερβαίνουν τις 2000€ θα 
πέφτει «κόφτης» και άρα καινούρια μείωση 
στην Κύρια σύνταξη. Στην κατηγορία αυτή 
συμπεριλαμβάνονται αρκετοί συνάδελφοι 
μας συνταξιούχοι που έχουν συνταξιοδοτηθεί 
κυρίως μετά το 2004 και έχουν υποστεί -αυτοί 
οι συνάδελφοί μας- από το 2010 μέχρι σήμερα 
μείωση στη σύνταξή τους σε ποσοστά που 
υπερβαίνουν το 45% και 50%. Με την Κύρια 
σύνταξη του μηνός Οκτωβρίου θα έχουμε τον 
επανυπολογισμό των κρατήσεων του 6% για 
την ασθένεια ΟΧΙ στο καταβαλλόμενο ποσό της 
σύνταξης όπως προβλεπόταν από τον νόμο, αλλά 
σε όλο το προηγούμενο ποσό αφαιρουμένου 
μόνο του ποσού της ειδικής εισφοράς και του 

ποσού της κράτησης όσων είναι μικρότεροι 
των 60 ετών. Απ’αυτό τον επανυπολογισμό θα 
προκύψει μια μικρή αύξηση στην Κύρια σύνταξη 
μας. Όσοι όμως εκ των συναδέλφων μας έχουν 
περισσότερες της μίας Κύριες ή Επικουρικές 
όπως πχ οι Μηχανικοί θα έχουν κρατήσεις 6% 
σ’όλες τις συντάξεις. 

Όσον αφορά δε τις διεκδικήσεις μας, μέσω 
των αιτήσεων που υποβάλλαμε και στα δύο 
Ταμεία για άμεση εφαρμογή των δικαστικών 
αποφάσεων του ΣτΕ ή για δικαστική προσφυγή 
με την ολοκλήρωση των χρονικών προθεσμιών 
που ορίζει ο Νόμος, δεν μπορούν να παράξουν 
πλέον πρακτικό αποτέλεσμα για τώρα και στο 
μέλλον από τη στιγμή που δημοσιεύτηκε και 
ισχύει ο νέος νόμος. Με τις τελευταίες ενέργειες 
μας όπως ήταν η μαζική υποβολή των αιτήσεών 
μας και στα δύο Ταμεία για να σταματήσει η 
παράνομη παρακράτηση των συντάξεων μας , 
τα εξώδικα και τις μηνυτήριες αναφορές προς τις 
διοικήσεις του ΙΚΑ και του ΕΤΕΑ ολοκληρώνεται 
προς το παρόν ένας κύκλος συνδικαλιστικών 
παρεμβάσεων. Από δω και πέρα η μοναδική 
δυνατότητα διεκδίκησης των ποσών των 

συντάξεων μας 
που παράνομα μας 
παρακράτησαν με 
τους Ν.4051/12 
& Ν.4093/13 
σύμφωνα με την 
απόφαση του ΣτΕ 
μπορεί να γίνει 
μόνο δικαστικώς 
και μόνο μέσω 

δικαστικών αγωγών σε προσωπικό επίπεδο 
διεκδικώντας Αναδρομικά και για όλο το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα τα χαμένα ποσά 
των συντάξεων. Θα έλεγα στους συναδέλφους 
μας, εκείνους που θα αποφασίσουν να 
ακολουθήσουν το δικαστικό δρόμο των αγωγών, 
και με όλο το σεβασμό στις προσωπικές τους 
επιλογές, να είναι προσεκτικοί και να κάνουν 
έρευνα νομικών επιλογών, προτού καταλήξουν 
σε εκείνη που θα είναι πιο συμφέρουσα για 
εκείνους.

Τέλος, όσον αφορά το τι μέλλει γενέσθαι με 
τις συντάξεις μας τους επόμενους μήνες, το 
μέλλον τους διαφαίνεται ζοφερό. Τα ελλείμματα 
στις Κύριες και στις Επικουρικές συντάξεις 
όπως εκτιμάται στο τέλος του χρόνου, παρόλο 
τις τεράστιες μέχρι σήμερα περικοπές αλλά 
και σε συνδυασμό με τη γενικότερη αρνητική 
οικονομική κατάσταση της χώρας μας, μας 
κάνουν πολύ ανήσυχους για την τύχη των 
ήδη καρατομημένων συντάξεων μας. Μόνο 
όταν ξεφύγει η χώρα μας από την σημερινή 
ύφεση και στασιμοχρεωκοπία και ξαναβρεί 
την κανονικότητα της μπορεί να ελπίζουμε 
ότι μπορεί ενδεχομένως να αποφύγουμε τα 
χειρότερα στο μέλλον.

Ο Νέος Ασφαλ. Νόμος 4387
Οι επαχθείς συνέπειες του στις Συντάξεις
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