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Η ΦΩΝΗ

Από ντροπή… Έως 
αποτροπιασμός…!!!
Δεν πάει καιρός που μια δήλωση βου-

λευτή της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας 
προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων πλημμύ-
ρησε με πικρία το σύνολο των συνταξιού-
χων της χώρας. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, ο 
Δημήτρης Καμμένος βουλευτής των ΑΝ-
ΝΕΛ δήλωσε σε τηλεοπτικό πάνελ ότι…, 
«…,από το να έχει τη σύνταξη ο παππούς 
και να του παίρνει ένα 100αρικο το μήνα ο 
εγγονός, να πίνει φραπέ και να παίζει τά-
βλι, προτιμώ να του πάρω εγώ σαν κρά-
τος, εφόσον είμαι σοβαρό, το 100αρικο και 
να το κάνω εργοδοτική εισφορά, να πάω 
να βρω δουλειά στο παιδί για να μην πίνει 
φραπέ».! 

Είναι σαφές πως οι συνταξιούχοι της 
πατρίδας μας με μια φωνή-κραυγή προς 
κάθε πολιτική κατεύθυνση καλούν τον συ-
γκεκριμένο κύριο και τους συναδέλφους 
του που σκέφτονται κατά τον ίδιο τρόπο 
κι απολαμβάνουν παχυλούς και αφορο-
λόγητους μισθούς να ΡΑΨΟΥΝ το στόμα 
τους και να είναι πιο προσεκτικοί όταν 
αναφέρονται σε συνταξιούχους και λοιπές 
κοινωνικές ομάδες τις οποίες έχουν συ-
ντρίψει με τα μέτρα και τις περικοπές που 
ψηφίζουν….

Επιπλέον, εμείς οι συνταξιούχοι καθι-
στούμε σαφές προς κάθε κατεύθυνση τα 
παρακάτω:
1.  Καθ όλη την διάρκεια του εργασιακού 

μας βίου, από όποιο μετερίζι, πληρώσα-
με ακριβά κι έγκαιρα τις όποιες εισφο-
ρές κατά καιρούς το κράτος μας επέβα-
λε χωρίς βαρυγκώμια και δυσαρέσκεια 
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Δ
εν καταθέτουμε τα όπλα. Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας με παραστάσεις, κατάθεση εγγράφων και συνεχή αλληλογραφία προς τους αρμόδιους 
Πολιτικούς και Διοικητικούς Φορείς αναδεικνύει τα προβλήματα που απασχολούν την καθημερινότητα των συναδέλφων μας και προτείνει 
σαφείς και υλοποιήσεις λύσεις προς όφελος ημών των συνταξιούχων καθώς και προς αποσυμφόρηση των εμπλεκομένων φορέων. 

Μετά λύπη μας διαπιστώνουμε ότι η μη λήψη υπόψη των επιμελώς εκ μέρους μας και κατά σειράν προταθέντων λύσεων συνέβαλε στο διόγκω-
ση του προβλήματος, την όξυνση της δυσαρέσκειας και τον πολλαπλασιασμό της κατά ταλαιπώρησης όλων των εμπλεκομένων. 

Ο Βουλευτής της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης Βασίλης Οικονόμου, ύστερα από παρέμβαση του Συλλόγου μας κατέθεσε ερώτηση προς τη 
Βουλή, προς τους Υπουργούς Εργασίας και Υγείας και τους ερωτά γιατί έμειναν χωρίς φάρμακα και γιατρούς χιλιάδες συνταξιούχοι του ΤΑΠ-ΟΤΕ. 

3 Γρήγορη χορήγηση Σύνταξης
3 Άμεση Ασφαλιστική Ενημερότητα 

άλλος εμπαιγμός
άλλη ταλαιπωρίαΟΧΙ

Σας παραθέτουμε παρακάτω επιστολή-υπόμνημα του Συλλόγου μας προς:
1) ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α. Κύριο Αναστάσιο Πετρόπουλο 
2) Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α. Κύριο Ανδρέα Νεφελούδη

Αξιότιμοι Κύριοι, 
Σε συνέχεια της συνάντησής μας, και των συ-

ζητήσεών μας, σας αποστέλλουμε και εγγρά-
φως, με περιεκτικό τρόπο, τα εκκρεμή θέματα 
που αφορούν χιλιάδες συναδέλφους μας Συ-
νταξιούχους, σε σχέση με τις Κύριες Συντάξεις, 
τις Επικουρικές, την καταβολή του Εφάπαξ και 
την Ασφαλιστική Ενημερότητα των έμμεσων 
μελών.
 1. Κύριες Συντάξεις: Από την δημοσίευση 
του νόμου 4387, τον Μάιο του 2016 και την 
έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ, από 1.1.2017 
μέχρι σήμερα, δεν έχει εκδοθεί καμία κανονική 
σύνταξη γήρατος και σύνταξη χηρείας. Μέχρι 
τώρα χορηγούνται μόνο προσωρινές συντά-
ξεις γήρατος και από μόλις τον περασμένο Γε-

νάρη του 2017 χορηγούνται προ-προσωρινές 
συντάξεις χηρείας εν είδη επιδόματος.

Απαιτείται άμεσα η δημιουργία όλων των μη-
χανογραφικών μοντέλων, έκδοσης των κανονι-
κών κύριων συντάξεων όλων των κατηγοριών 
και των συντάξεων χηρείας.
2. Επικουρικές Συντάξεις:
 α)  Ο νέος τρόπος υπολογισμού των επικου-

ρικών συντάξεων, για όσους συνταξιοδο-
τήθηκαν από 1.1.2015 δεν επέτρεψε να 
εκδοθεί καμία νέα επικουρική σύνταξη 
από το Γενάρη του 2015.

Απαιτείται άμεσα η δημιουργία και η εφαρμογή 
της νέας μηχανογραφικής φόρμας έκδοσης των 
επικουρικών συντάξεων από 1.1.2015. 

  Αξιόπιστη η OTE-ΑΣΦΑΛΙΣΗ  σελ. 4-5

  Φορολογικά. Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης  σελ. 6

  Στο 65% η μείωση εισοδημάτων των συνταξιούχων...  σελ. 3

Τιμή και Δόξα  
στους Αγωνιστές
Τιμή και Δόξα  

στους Αγωνιστές
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΣ-ΟΤΕ τιμώντας τους αγώνες και τη θυ-

σία των 17 εργαζομένων (ΤΤΤ), που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή στις 7 
Μάη του 1944, -επειδή ήταν πρωτοπόροι στην οργάνωση της απεργίας του 
5 Μάρτη του 1943, μαζί με άλλους εργαζόμενους-, τέλεσε επιμνημόσυνη 
δέηση και κατέθεσε το στεφάνι στην μνήμη τους, την Παρασκευή 5 Μαΐου, 
στο κτίριο του ΟΤΕ στη συμβολή των οδών ΚΩΛΕΤΤΗ και ΜΠΕΝΑΚΗ…
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Στην πρώτη γραμμή του αγώνα και της διεκδίκησηςσυμβάλλοντας τόσο στην ευρωστία των ταμείων 
μας, όσο και στην δημιουργία μιας σύγχρονης 
Ελλάδας…

2.  Καθ όλη την διάρκεια τους εργασιακού μας βίου 
ευελπιστούσαμε σε μια αξιοπρεπή και ήρεμη πε-
ρίοδο κατά την οποία θα είχαμε την στήριξη και 
τον σεβασμό της πολιτείας για το αμέσως μετά 
την εργασία διάστημα της ζωής μας… 

3.  Ουδέποτε φανταστήκαμε πως εκτός από την 
ανέχεια, την φτώχεια και την κοινωνική περι-
θωριοποίηση στην οποία μας έχουν καταδικάσει 
με τις συνεχόμενες κι αλλεπάλληλες μειώσεις 
των συντάξεών μας θα μας αντάμειβαν και με 
την ειρωνεία και την χλεύη τους αυτοί που ψη-
φίζουν κι εφαρμόζουν τα άδικα, σκληρά κι επώ-
δυνα μέτρα κατά των συνταξιούχων… 
Πέραν όλων τούτων, επισημαίνουμε προς τον 

κάθε Προκρούστη – σφαγέα των συντάξεών μας 
πως είναι ευχαρίστηση κι όχι υποχρέωση στον 
κάθε παππού να προσφέρει το χαρτζιλίκι στον 
εγγονάκι του…, σε όλες στις εποχές, σε όλους τις 
κοινωνίες και σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. 
Πολλώ δε μάλλον στην Ελλάδα που ο θεσμός της 
οικογένειας διατηρεί την αίγλη του και παίζει ρόλο 
συνεκτικό και συναισθηματικό, παρακαταθήκη για 
την όποια ηθική και κοινωνική ανάπτυξη…

Εμείς οι συνταξιούχοι είμαστε απόμαχοι της 
δουλείας αλλά όχι της κοινωνίας. Στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι είμαι παρόντες κι ενεργοί. Προσφέρου-
με με τις γνώσεις μας, τις εμπειρίες μας, τις οικο-
νομίες κι αποταμιεύσεις μας. Και η σύνταξη είναι 
ένα είδος αποταμίευσης που κάναμε καθ όλο το 
διάστημα του εργασιακού μας βίου….

Ας γνωρίζουν οι όποιοι κυβερνώντες προστά-
ζουν, αποφασίζουν κι επιβάλουν συνεχείς κόφτες 
στις συντάξεις σε ηλικιωμένους και συνταξιούχους 
που μετράνε τα κέρματα για να πάρουν ένα μπου-
κάλι γάλα στα εγγόνια τους…, για να δώσουν ένα 
χαρτζιλίκι στον φαντάρο, τον φοιτητή…, ή να γεμί-
ζουν το ψυγείο στον άνεργο γιο ή θυγατέρα τους…

Είναι Ντροπή…, όχι για εμάς τους συνταξιού-
χους αλλά για την πολιτεία που δεν σέβεται τα άλ-
λοτε περήφανα γηρατειά.

Καλούμε, εν τέλει, τον όποιο Κύριο επιβουλεύ-
εται συντάξεις και τον ρόλο που αυτές παίζουν στο 
οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό μας γίγνε-
σθαι…, να αναθεωρήσει τις προσβλητικές για το 
σύνολο των συνταξιούχων και της ελληνικής κοι-
νωνίας απόψεις του…!

Αιδώς Αργείοι 

 β)  Για όσους συναδέλφους, των δικών 
μας Ταμείων, επειδή ο Κανονισμός 
Λειτουργίας τους, προβλέπει ότι 
μόνο μετά την έκδοση της συνταξιο-
δοτικής απόφασης της Κύριας Σύντα-
ξης, έχουν το δικαίωμα κατάθεσης 
δικαιολογητικών για χορήγηση Επι-
κουρικής Σύνταξης, πολλοί συνάδελ-
φοί μας που συνταξιοδοτήθηκαν το 
2012, 2013, 2014 και κατέθεσαν τα 
δικαιολογητικά τους για τη χορήγηση 
της Επικουρικής Σύνταξης μετά την 
1.1.2015, έχουν μπλοκαρισθεί στο 
Επικουρικό Ταμείο, αναμένοντας την 
απάντηση του Υπουργείου σας, σε 
σχετικό ερώτημα που έχει υποβληθεί 
από το Ταμείο.

Σας παρακαλούμε να άρετε άμεσα την 
κατάφορα άδικη και ανώφελη εμπλο-
κή, γιατί δεν είναι ποτέ δυνατόν ένας που 
συνταξιοδοτήθηκε το 2012 ή το 2013 ή το 
2014 και καθυστέρησε, με υπαιτιότητα του 
Ταμείου να εκδοθεί έγκαιρα η συνταξιοδο-
τική απόφαση της Κύριας Σύνταξής του, να 
υπολογισθεί η Επικουρική του Σύνταξη, ως 
να συνταξιοδοτήθηκε μετά την 1.1.2015και 
με τον κίνδυνο να τους παρακρατηθούν και 
όλα τα αναδρομικά τους. 
 γ)  Από το 2015 έχει σταματήσει να υπο-

λογίζεται το προσθετικό ποσό της 
Επικουρικής Σύνταξης, που προκύ-
πτει για όσους ασφαλισμένους είχαν 
διαδοχική επικουρική ασφάλιση και 
σε άλλο ασφαλιστικό φορέα.

 δ)  Από το 2016 έχουν σταματήσει να χο-
ρηγούνται νέες Επικουρικές Συντά-
ξεις χηρείας.

Για τις δύο ανωτέρω περιπτώσεις πρέ-
πει άμεσα να επαναλειτουργήσει η διαδι-
κασία χορήγησής τους.

3. Εφάπαξ: Λόγω ενοποίησης όλων των 
κλάδων εφάπαξ το ΕΤΕΑΕΠ, από 1.1.2017 
δεν έχει επανεκκινήσει, μέχρι σήμερα τη 
χορήγηση των εφάπαξ. Πρέπει: α) να κι-
νήσει άμεσα η χορήγηση του εφάπαξ, β) να 
ληφθεί πρόνοια ώστε να μη χαθούν τα ποσά 
που προβλέπονται, ανά μήνα και δεν έχουν 
εκταμιευθεί τους τρεις – τέσσερις πρώτους 
μήνες του χρόνου.

4. Ασφαλιστική Ενημερότητα: Με την 
ένταξη του ΤΑΥΤΕΚΩ στο νέο Ασφαλιστικό 
Φορέα και την από 1.1.2017 ενσωμάτωση 
του ηλεκτρονικού αρχείου, δεδομένων του 
ΤΑΥΤΕΚΩ στον Ενιαίο Φορέα, προέκυψαν, 
για χιλιάδες, κυρίως έμμεσα ασφαλισμένα 
μέλη, να μείνουν χωρίς Ασφαλιστική Ενη-
μερότητα. Και τα περισσότερα από αυτά τα 
μέλη χρήζουν άμεσης ιατρικής και φαρμα-
κευτικής αγωγής επιβάλλεται άμεσα τα-
κτοποίηση του προβλήματος.

5. Έξοδα Κηδείας: Με την παραπάνω ενο-
ποίηση προέκυψαν προβλήματα πολύμη-
νης μη χορήγησης των εξόδων κηδείας 
στους οικείους των θανόντων συναδέλ-
φων μας. Μέχρι τον περασμένο Δεκέμβριο 

του 2016 τα έξοδα κηδείας χορηγούντο 
μέσα σε ένα δίμηνο το αργότερο, από την 
κατάθεση των δικαιολογητικών. Σήμερα 
είμαστε στο τέλος Απριλίου και δεν έχουν 
χορηγηθεί έξοδα κηδείας από τα μέσα Νο-
εμβρίου του 2016.

Σας καλούμε και σας παρακαλούμε να 
παρέμβετε ώστε να επιλυθούν άμεσα και 
σύντομα όλα αυτά τα παραπάνω εκκρεμή 
σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
χιλιάδες συνάδελφοι μας συνταξιούχοι, 
ευελπιστώντας σύντομα μιας ακόμη γό-
νιμης συνάντησης.
Κοιν: 1. ΕΦΚΑ, Κεντρική Διοίκηση, Αγ. Κωνσταντί-
νου 8, τ.κ.10431 Αθήνα
 2. ΕΤΕΑΕΠ , Γραφείο Προέδρου, Φιλελλήνων 13-
15, Σύνταγμα
 3. 1η Περιφερειακή Δ/νση ΕΦΚΑ
 4. Περιφ. Διεύθυνση ΕΦΚΑ – ΤΑΥΤΕΚΩ, Υπόψη 
Διευθύντριας κας Στελλάκη Καλλιόπης, Πατησίων 
54, 10682 Αθήνα

Με αφορμή τις ενέργειες του Συλλόγου 
μας, ο Βουλευτής της Αντιπολίτευσης 
Βασίλης Οικονόμου, κατέθεσε στις 17-
03-2017 την παρακάτω ερώτηση:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΑΣΙΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Προς: Υπουργό Εργασίας,
Υπουργό Υγείας
Θέμα: Χωρίς φάρμακα και γιατρούς χιλιά-
δες συνταξιούχοι του ΤΑΠ-ΟΤΕ!
Κύριοι Υπουργοί

Σας είχαμε προειδοποιήσει ότι ο τρό-
πος, ο χρόνος και τα μέσα που χρησιμο-
ποιούνται για τη δημιουργία του ΕΦΚΑ, 
θα οδηγιύσαν, με μαθηματική ακρίβεια, σε 
τεράστια αποτυχία το ασφαλιστικό ταμείο. 
Έχουμε κατακλειστεί από έντονες διαμαρ-
τυρίες πάρα πολλών συνταξιούχων, ειδικά 
αυτών που προέρχονται από το ΤΑΠ-ΟΤΕ, 
ότι εδώ και δύο ημέρες δεν εμφανίζεται η 
ασφαλσιτική τους κάλυψη υγείας και δεν 
μπορούν να κάνουν χρήση των βιβλιαρίων 
τους για να αγοράσουν φάρμακα ή να επι-
σκεφτούν το γιατρό τους, με αποτέλεσμα 
να υπάρχει σύγχυση και αγανάκτηση των 
συνταξιούχων για τα χάλια που "προσφέ-
ρει" η ασφαλιστική τουε μεταρρύθμιση!

Κατόπιν αυτών,
Ερωτάστε:
Για ποιό λόγο δεν εμφανίζεται η 

ασφαλιστική κάλυψη υγείας των συ-
νταξιούχων του ΤΑΠ-ΟΤΕ, πότε θα 
λυθεί το πρόβλημα και για ποιο λόγο 
εμφανίστηκε τόσο μαζίκά το συγκεικρι-
μένο πρόβλημα;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

συνέχεια από τη σελίδα 1 συνέχεια από τη σελίδα 1
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Φεβρουάριος-Μάρτιος 2017

Στο 65% η μείωση εισοδημάτων  
των συνταξιούχων... 

Α πό εμπεριστατωμένη μελέτη των μέχρι 
τούδε σχετικών νομοθετημάτων περί μει-
ώσεων των συντάξεών μας προκύπτει ότι 

η σχεδιαζόμενη κατάργηση της προσωπικής διαφο-
ράς στις καταβαλλόμενες συντάξεις (2019) καθώς 
και η εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου ο οποίος 
αφορά στις αιτήσεις συνταξιοδότησης, έρχονται να 
επιφέρουν νέο διπλό χτύπημα και να μετατρέψουν 
τις ήδη μειωμένες συντάξεις σε φιλοδωρήματα. Οι 
εκτιμήσεις καταλήγουν στο οδυνηρό συμπέρασμα  
πως μετά τις νέες περικοπές, οι συνταξιούχοι θα 
φτάσουν να έχουν χάσει το 65% των εισοδημάτων 
τους στα χρόνια του μνημονίου.

Το νέο διπλό χτύπημα στις συντάξεις επέρχεται ως 
εξής:

ΝΟΜΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ: Σημαντική μείωση των 
νέων συντάξεων( αιτήσεις από τον Μάιο του 2016 
και εφεξής) η οποία φθάνει και το 25- 30% φέρνει 
ο νόμος Κατρούγκαλου. Με το νέο καθεστώς που 
επέφερε ο νόμος Κατρούγκαλου (ισχύει από τον 
Μάιο του 2016)όσοι αποχωρούν από τον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα θα λάβουν ως κύρια σύντα-
ξη το άθροισμα δύο ποσών. Της εθνικής σύνταξης 
η οποία θα καταβάλλεται με αυστηρές όμως προϋ-
ποθέσεις και της ανταποδοτικής σύνταξης, που θα 
υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο των αποδοχών 
από το 2002 και μετά αλλά και με νέους χαμηλότε-
ρους συντελεστές αναπλήρωσης. Ειδικότερα:

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και με ιδιαίτερα αυ-
στηρές προϋποθέσεις ,επηρεάζοντας αρνητικά τα 
δικαιούμενα ποσά συντάξεων ,θα καταβάλλεται η 
Εθνική Σύνταξη .Η εθνική σύνταξη, θα χορηγείται 
με τέτοιες προϋποθέσεις που μεγάλες κατηγορίες 
δικαιούχων - κυρίως ΑμεΑ με αναπηρία μικρότερη 
του 80% αλλά και όσοι φύγουν με μειωμένη σύντα-
ξη πριν την πλήρη θεμελίωση ασφαλιστικού δικαι-
ώματος τους - θα παίρνουν πολύ λιγότερα από 384 
ευρώ το μήνα. Παράλληλα καταργείται η κατώτερη 
σύνταξη, που μέχρι τώρα ήταν 486 ευρώ με 15 χρό-
νια ασφάλισης και 4500 ένσημα.

Έτσι για να πάρει πλέον ένας ασφαλισμένος 
πλήρη εθνική σύνταξη θα πρέπει να είναι 67 
ετών για να λάβει:.
α)  Με 20 χρόνια ασφάλισης (ή 6.000 ΗΑ), σύνταξη 

384 ευρώ.
β)  Με 15 χρόνια ασφάλισης (ή 4.500 ΗΑ), σύνταξη 

346 ευρώ.
Επίσης για να δικαιούται κάποιος εθνική σύνταξη 

μειωμένη λόγω γήρατος θα πρέπει να έχει τις παρα-
κάτω προϋποθέσεις:
α)  Με 20 χρόνια ασφάλισης, σύνταξη 268 ευρώ στα 

62.
β)  Με 15 χρόνια ασφάλισης, σύνταξη 241 ευρώ στα 

62.
Εξάλλου μειωμένα είναι και τα ποσά για την κα-

ταβολή εθνικής σύνταξης και στις συντάξεις λόγω 
αναπηρίας. Έτσι τα ποσοστά αναπηρίας, για τα οποία 

προβλέπονται μειώσεις στο ποσό της εθνικής σύ-
νταξης για τους συνταξιούχους οι οποίοι θα λάβουν 
σύνταξη, λόγω αναπηρίας και δεν πληρούν τις προ-
ϋποθέσεις άμεσης καταβολής της σύνταξης, ορί-
ζονται ως ακολούθως: α) Από 67% έως και 79,99, 
χορηγείται το 75% της εθνικής σύνταξης και β) από 
50% έως και 66,99%, χορηγείται το 50% της εθνι-
κής σύνταξης. Σε περίπτωση νέας κρίσης από τις 
αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές, το ύψος της εθνι-
κής σύνταξης αναπροσαρμόζεται, σύμφωνα με τα 
ανωτέρω και βάσει του νέου ποσοστού αναπηρίας.

Παράλληλα το αναλογικό (ανταποδοτικό) τμήμα 
της νέας σύνταξης θα υπολογίζεται με τέτοιο τρόπο 
ώστε η τελική σύνταξη να είναι μειωμένη για όσους 
συνταξιοδοτηθούν (σε όλα τα ασφαλιστικά ταμεία) 
μετά το Μάιο του 2016 από 15% έως 30%. Άλλαξε 
ο υπολογισμός του συντάξιμου μισθού. Μετά την 
καθυστέρηση και την οριστική διαπίστωση ότι η ΕΛ-
ΣΤΑΤ δεν είναι δυνατό να εκδώσει τον αρχικώς προ-
βλεπόμενο “Δείκτη Αναπροσαρμογής Μισθών”, το 
υπουργείο Εργασίας ψήφισε τροπολογία σύμφωνα 
με την οποία από το 2002 έως το 2020 οι συντάξιμες 
αποδοχές, οι αποδοχές δηλαδή του ασφαλισμένου 
επί των οποίων θα υπολογιστεί η σύνταξη, θα ανα-
προσαρμόζονται με βάση τον Δείκτη Τιμών Κατανα-
λωτή.

Η μείωση στις νέες συντάξεις επέρχεται και λόγω 
της νέας μείωσης των ποσοστών αναπλήρωσης .Για 
παράδειγμα: Ασφαλισμένος στο ΙΚΑ που μετά από 15 
έτη ασφάλισης και μέσο όρο αποδοχών 840 ευρώ 
θα λάμβανε με το προηγούμενο σύστημα σύνταξη 
486,84 ευρώ, με το νόμο Κατρούγκαλου θα δει την 
σύνταξή του μειωμένη κατά 44,04 ευρώ, στα 442,8 
ευρώ το μήνα. Μεγάλοι χαμένοι του νέου συστήμα-
τος, οι ασφαλισμένοι στον πρώην ΟΑΕΕ, ελεύθεροι 
επαγγελματίες. Το παράδειγμα είναι χαρακτηριστικό. 
Μετά από 35 έτη ασφάλισης και μέσο όρο αποδοχών 
1.322,01 ευρώ, αντί σύνταξης 1.181,4 ευρώ θα λά-
βει 880,01 ευρώ, μειωμένη κατά 301,39 ευρώ. Αλλά 
και δημόσιοι υπάλληλοι πανεπιστημιακής εκπαίδευ-
σης με 40 χρόνια υπηρεσία, με τον παλαιό τρόπο 
υπολογισμού των συντάξεων θα έπαιρναν σύνταξη 
κοντά στα 1.320 ευρώ, ενώ τώρα θα λάβουν περί-
που 215 ευρώ λιγότερα, ήτοι 1.105 ευρώ το μήνα. 
Ακόμη και στην περίπτωση υπαλλήλου Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης με 35ετία στο δημόσιο, ενώ 
με τον παλαιό (προ νόμου Κατρούγκαλου) τρόπο 
υπολογισμού, η σύνταξη υπολογίζεται σε 1.040,2 
ευρώ, μετά τις αλλαγές, ανέρχεται σε 855,8 ευρώ, 
ήτοι μειωμένη κατά 184,4 ευρώ.

Εξάλλου σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, οι 
κατώτατες συντάξεις 15ετίας που θα απονέμει στο 
εξής ο ΕΦΚΑ σε χαμηλόμισθους θα ξεκινούν από 
195,90 ευρώ για σύνταξη χηρείας, από 288 ευρώ 
για μειωμένη σύνταξη γήρατος και δεν θα ξεπερ-
νούν τα 414,90 ευρώ (μεικτά), έναντι των 486 ευρώ 
πριν από τον ν. 4387/2016.Οι νέες χαμηλές κατώ-
τατες συντάξεις οφείλονται στο νέο τρόπο υπολογι-

σμού της ανταποδοτικής σύνταξης, καθώς η εθνική 
σύνταξη είναι παγιωμένη και ανέρχεται σε 384 ευρώ 
με 20ετία και σε 345 ευρώ με 15ετία. Ειδικά για τους 
χαμηλόμισθους, το ποσοστό αναπλήρωσης είναι 
μόνο 11,55% επί των αποδοχών για τα 15 έτη ασφά-
λισης, δηλαδή για μέσες αποδοχές 400 ευρώ η αντα-
ποδοτική σύνταξη είναι 46,20 ευρώ, για 500 εύρο 
είναι 57,75 ευρώ και για 600 ευρώ είναι 69,30 ευρώ. 
Στον αντίποδα, η εθνική σύνταξη ανέρχεται σε 384 
ευρώ μηνιαίως μόνον εφόσον έχουν συμπληρωθεί 
τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης, ενώ μειώνεται κατά 
2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 
20 ετών. Για τα 15 έτη ασφάλισης, το πλήρες ποσό 
της εθνικής σύνταξης είναι 345,60 ευρώ, στο οποίο 
προστίθενται τα 46,20 ευρώ (για τις αποδοχές των 
400 ευρώ) και μας δίνουν τελικό ποσό σύνταξης της 
τάξης των 391,80 ευρώ. Αντίστοιχα, με μισθό 500 
ευρώ η σύνταξη που θα πάρει ο δικαιούχος ανέρ-
χεται σε 403,35 ευρώ, ενώ φτάνει στα 414,90 ευρώ 
όταν ο μισθός είναι της τάξης των 600 ευρώ. Σε περί-
πτωση πρόωρης συνταξιοδότησης (πριν από τα 67), 
τα παραπάνω ποσά περιορίζονται στα 288,12 ευρώ 
για μισθό 400 ευρώ, στα 299,67 ευρώ για μισθό 500 
ευρώ και στα 311,22 ευρώ για αποδοχές 600 ευρώ. 
Ιδιαίτερα χαμηλές θα είναι οι νέες συντάξεις λόγω 
θανάτου, καθώς στην περίπτωση χαμηλόμισθων 
με λίγα χρόνια ασφάλισης μπορεί να ξεκινούν από 
τα 195,90 ευρώ μεικτά και να φτάνουν στα 207,45 
ευρώ, με 15 έτη ασφάλισης και μέσες αποδοχές που 
ανέρχονται στα 600 ευρώ. Εξάλλου ακόμη χαμηλό-
τερα ποσά προκύπτουν (στη 15ετία) για τους αναπή-
ρους με ποσοστό αναπηρίας έως 67%, καθώς τους 
χορηγείται το 50% της εθνικής σύνταξης. Για ποσο-
στό αναπηρίας από 67% έως και 79,99% δίνεται το 
75% της εθνικής σύνταξης, ενώ ολόκληρη δίνεται 
μόνο σε συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας 80% 
και άνω.

KATAΡΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ: Η κυ-
βέρνηση συμφώνησε με τους δανειστές τη μείωση 
των καταβαλλομένων συντάξεων το 2019 μέσω της 
κατάργησης της προσωπικής διαφοράς.. Με τον όρο 
«προσωπική διαφορά» ορίζεται η διαφορά μεταξύ 
του επιπέδου που έχουν τώρα οι καταβαλλόμενες 
συντάξεις σε σχέση με εκείνες -τις νέες συντάξεις- 
που θα προκύψουν μετά τον επανϋπολογισμό τους 
σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου ασφαλιστικού 
νόμου, ο οποίος έχει τεθεί σε ισχύ από 12/5/2016.

Στόχος είναι η εξοικονόμηση 1,8 δισ. ευρώ από τη 
συνταξιοδοτική δαπάνη.

Για τις σημερινές συντάξεις που αθροιστικά ξε-
περνάνε τα 1.000 ευρώ εξετάζεται η περικοπή της 
"προσωπικής διαφοράς" κατά 75% και της επικου-
ρικής σύνταξης κατά 25%. Αντίθετα, για τις συντά-
ξεις οι οποίες βρίσκονται σε επίπεδα κάτω των 1000 
ευρώ εξετάζεται η περικοπή της "προσωπικής δια-
φοράς" μέχρι και 25%.

Είναι σαφές και πανθομολογούμενο πως μετά από αλλεπάλληλες μειώσεις το νέο «χτύπημα» που έρχεται στις συντάξεις θα τις 
μετατρέψει σε...φιλοδώρημα. Όπως υπογραμμίζουν, η συνολική μνημονιακή απώλεια των συνταξιούχων από τις μειώσεις, την φο-
ρολογία και τις εισφορές θα φθάσει- μετά τις νέες περικοπές - το 65%.
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Αξιόπιστη 

Ω ς στέλεχος της, κατά 100% θυ-
γατρικής εταιρείας του ΟΤΕ, ΟΤΕ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ, κλήθηκα να συμβάλλω 
στην διαμόρφωση μιας υπεύθυνης, 
ανταγωνιστικής και αξιόπιστης ασφα-
λιστικής πρότασης για παροχή Εξωνο-
σοκομειακής Περίθαλψης των μελών 
του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξι-
ούχων Τηλεπικοινωνιών του Ομίλου 
ΟΤΕ, μετά από επίσημη πρόταση – 
πρόσκληση του προεδρείου του.

Θα ήθελα αρχικά να εξάρω την 
πρωτοβουλία αυτή του συλλόγου, 
διότι αναδεικνύει τα αντανακλαστικά 
του στις επικρατούσες συνθήκες και 
λειτουργεί με γνώμονα τη διάθεση για 
παροχή πρακτικών και αποτελεσμα-
τικών λύσεων σε όλα τα μέλη του για 
όλη την χώρα με αίσθημα ευθύνης και 
αλληλεγγύης. Παράλληλα, να ευχαρι-
στήσω που μας δόθηκε η ευκαιρία, ως 
ομάδα της ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, να δουλέ-
ψουμε εμπεριστατωμένα και με κέφι 
για συναδέλφους που έμπρακτα μέχρι 
και σήμερα μας στήριξαν και μας στη-
ρίζουν προτιμώντας μας και τιμώντας 
μας με την συνεργασία τους για πλή-
θος ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Ως ΟΤΕ ΑΦΑΛΙΣΗ, εργαστήκαμε με-
θοδικά και σε βάθος για την επίτευξη 
της βέλτιστης πρότασης ασφάλισης. Η 
διαδικασία αυτή περιείχε τα παρακάτω 
βασικά χαρακτηριστικά:
• Αξιόπιστη και φερέγγυα ασφαλιστι-
κή εταιρεία
•  Πλήρες και Πανελλαδικό δίκτυο ια-

τρικών παρόχων
• Μεγάλο εύρος παροχών και καλύ-
ψεων
• Δωρεάν παροχές
• Δυνατότητα πλήρους ανταπόδοσης
• Έμπειρο και φιλικό προσωπικό
•  Χωρίς περιορισμούς στην ηλικία 

και στην κατάσταση της υγείας
• Άμεση ενεργοποίηση
•  Έξυπνη και διευρυμένη αποδοχή 

εξαρτωμένων μελών
• Ανταγωνιστικό κόστος 

Αποτέλεσμα της παραπάνω διαδικα-
σίας, είναι το Εξωνοσοκομειακό Ασφα-
λιστικό Προϊόν Bonjour OPTIMUM της 
Γαλλικής Πολυεθνικής Ασφαλιστικής 
Εταιρείας CNP Ζωής, το οποίο και κα-
λύπτει πλήρως τα χαρακτηριστικά που 
αναζητούσαμε. Το Bonjour OPTIMUM 
είναι από τις 20 Μαρτίου αποκλειστικά 
διαθέσιμο στα μέλη του Πανελλήνι-
ου Συλλόγου σας, μέσω του δικτύου 
συνεργατών της ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, κυ-
ρίως, σε Αττική και Θεσσαλονίκη και 
για όλη την Ελλάδα από Δευτέρα ως 
και Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 
17:00 στο αποκλειστικό τηλεφωνικό 
νούμερο 2105200400, καθώς και στο 
site μας www.oteasfalisi.gr. 

Ενδεικτικά, ο/η συνάδελφος απο-
λαμβάνει τα εξής αποκλειστικά προ-
νόμια:
•  Σημαντική έκπτωση που ξεπερνάει 

το 40%
•  Δυνατότητα άμεσης χρήσης για 

ελεγχόμενο και χαμηλό κόστος ή 
και δωρεάν σε απεριόριστες ιατρι-
κές επισκέψεις

•  Σημαντικές εκπτώσεις που φθά-
νουν και το 85% στις μη συνταγο-
γραφούμενες ιατρικές εξετάσεις

•  Πλήρη απορρόφηση της συμμετο-
χής στην συντριπτική πλειονότητα 
των συνταγογραφούμενων από τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εξετάσεων

•  Δωρεάν δύο ιατρικά Check up το 
χρόνο

•  Δωρεάν ένας οδοντιατρικός καθα-
ρισμός τον χρόνο και έκπτωση στις 
οδοντιατρικές εργασίες της τάξης 
περίπου του 50%

•  Σημαντικές εκπτώσεις σε οφθαλ-
μολογικά κέντρα και προμήθεια 
οπτικών 

•  Πρόσβαση σε φυσιοθεραπευτές, 
λογοθεραπευτές κ.α.

•  24ωρο τηλεφωνικό κέντρο
•  Άμεση αντιμετώπιση έκτακτων 

αναγκών και χρηματικής τους κά-
λυψης

•   Δυνατότητα για ένταξη ως εξαρτώ-
μενα μέλη πέρα από την/τον σύζυ-
γο και παιδιά (όλων των ηλικιών), 
γονέων και εγγονών 

Όλα αυτά και ακόμη περισσότερα 
μέσω δυο μεγάλων και φερέγγυων 
οργανισμών, της ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε. 
και της CNP Ζωής Α.Ε.

Αγαπητοί συνάδελφοι, μέσω της 
ασφαλιστικής πρότασής μας, που στη-
ρίχθηκε ομόφωνα από την διοίκηση 
του συλλόγου σας, ο κάθε ένας από 
εσάς, μπορεί με 66€ το έτος (δηλαδή 
με 5,5€/μήνα) ή με 111€ το ζευγάρι, να 
έχει μια άμεση και αξιόπιστη λειτουρ-
γική λύση, πλήρως ανταποδοτική που 
στηρίζεται από τους μεγαλύτερους ια-
τρικούς ομίλους της χώρας μας. 

Είμαστε στην διάθεσή σας για κάθε 
επιπρόσθετη πληροφόρηση και βοή-
θεια με γνώμονα την συνεχή βελτίωση 
και παροχή όλο και πιο ανταγωνιστι-
κών και εξειδικευμένων υπηρεσιών 
προς όλους σας.

Αγκαλιάστε το τώρα, καλώντας στο 
2105200400 και αποκτήστε το.

Με σεβασμό και ευθύνη,

Φώτης Πουλής
Υπεύθυνος Πωλήσεων

ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Α.Ε.

Επιβεβαιώνοντας την ανοδική της πορεία στην Ελληνική ασφαλιστική αγο-
ρά, η CNP ΖΩΗΣ ανακοινώνει τη συνεργασία της με την ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, 
θυγατρική εταιρία ασφαλιστικής πρακτόρευσης του Ομίλου ΟΤΕ, στη σύνα-
ψη ομαδικού ασφαλιστηρίου συμβολαίου, για την ασφάλιση των μελών του 
Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ.

Το ομαδικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο περιλαμβάνει μια πλούσια γκάμα πα-
ροχών πρωτοβάθμιας περίθαλψης σε ιδιαίτερα προσιτό κόστος και απευθύ-
νεται σε εθελοντική βάση στα 33.000 μέλη του Πανελλήνιου Συλλόγου Συ-
νταξιούχων Τηλεπικοινωνιών - Ομίλου ΟΤΕ καθώς και στις οικογένειές 
τους (σύζυγοι, τέκνα και εγγόνια). 

Το κύρος, η τεχνογνωσία και η πολύχρονη εμπειρία της CNP ΖΩΗΣ στη 
δημιουργία και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλ-
ψης, σε συνδυασμό με το κύρος, την οργάνωση και την 20ετή εμπειρία της 
ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ στο χώρο της διαμεσολάβησης ασφαλιστικών υπηρεσιών, 
αποτελούν αδιαμφισβήτητα συστατικά επιτυχίας αυτής της συνεργασίας, επι-
τυχία η οποία θα αποτελέσει προπομπό και για άλλες αντίστοιχες συνεργασίες 
στο μέλλον.

Στόχο των δύο συνεργαζόμενων Εταιριών αποτελεί η προσέγγιση των λύ-
σεων με πελατοκεντρική φιλοσοφία, η έμφαση στην ποιότητα με ιδιαίτερα 
προσιτό κόστος, η διαρκής ικανοποίηση του πελάτη, η δημιουργία προϊόντων 
και υπηρεσιών που προσφέρουν ουσιαστικές και οικονομικές λύσεις στους 
καταναλωτές και φυσικά η συνέπεια, η συνέχεια και η αφοσίωση σε αυτή τη 
δέσμευση.

Συνεργασία της CNP ΖΩΗΣ  
με την ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  

για την ασφάλιση των μελών  
του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Στη φωτογραφία εμφανίζονται από αριστερά οι κ.κ Στράτος Χονδρός (Corporate Accounts 
Manager ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ), Γεώργιος Γεωργακόπουλος (Διευθυντής Ασφαλιστικών ερ-
γασιών CNP ZΩΗΣ), Φώτης Πουλής (Υπεύθυνος Πωλήσεων ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ), Δημήτρης 
Σπανός (Γενικός Διευθυντής CNP ΖΩΗΣ), Πάνος Ρογάρης (Δ/νων Σύμβουλος ΟΤΕ ΑΣΦΑ-
ΛΙΣΗ), Κώστας Λουκόπουλος (Πρόεδρος ΠΣΣΤ ΟΤΕ), Αντώνης Μπιρμπιλής (Γεν. Γραμμα-
τέας ΠΣΣΤ ΟΤΕ), Αριστόδημος Δημητριάδης (Πρόεδρος Δ.Σ. ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ) και Ιούλιος 
Κωνσταντίνου (Διευθυντής Πωλήσεων CNP ΖΩΗΣ).
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Για τη χρήση των παρεχομένων υπηρεσιών  του συμβολαίου  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ η επικοινωνία με το  ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΈΝΤΡΟ

Κάλυψη - Κάρτα Μέλους - ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

LOGO BONJOUR OPTIMUM

Τρίτη, 26 Απριλίου 2016 10:14:52 πμ

Δείτε πως έγιναν οι περικοπές στις συντάξεις μας…!!!

Π αράνομες μειώσεις επιβάλλονται στις κύριες 
συντάξεις 1,5 εκατ. δικαιούχων λόγω του επα-

νυπολογισμού και των μεγάλων περικοπών που ήδη 
βιώνουν οι συνταξιούχοι στις επικουρικές 23 Ταμεί-
ων..

Οι μειώσεις που βαρύνουν και τις κύριες συντά-
ξεις ξεκινούν από 20 ευρώ το μήνα και φτάνουν στα 
130 ευρώ το μήνα. Τα ποσά αυτά είναι υπερβάλλου-
σα μείωση στην κύρια σύνταξη και θα έπρεπε να 
επιστραφούν στους δικαιούχους και να αυξήσουν 
ισόποσα τις κύριες συντάξεις τους, καθώς πρόκειται 
για περικοπές οι οποίες είτε δεν θα έπρεπε να επι-
βάλλονται είτε, στη χειρότερη περίπτωση, να είναι 
πολύ μικρότερες.

 Για να συμβεί αυτό, το υπουργείο Εργασίας θα 
έπρεπε να δώσει εντολή στα Ταμεία να «ξανα-
τρέξουν» τον υπολογισμό των περικοπών που 
προβλέπει ο ν. 4093/12, καθώς το σύνολο της 
σύνταξης που υπόκειται στις περικοπές του ν. 
4093 είναι μικρότερο και ως εκ τούτου θα έπρεπε 
να υπολογιστούν επί νέας βάσης τα ποσοστά των 
μειώσεων για τις κύριες που ισχύουν σε άθροι-
σμα συντάξεων πάνω από 1.000 ευρώ.
Πώς θα δείτε τις κρυφές μειώσεις : 
1.  Πριν από τη μείωση των επικουρικών, ένας συ-

νταξιούχος είχε κύρια 1.300 ευρώ και επικουρική 
280 ευρώ, οπότε το άθροισμα ήταν 1.580 ευρώ. 
Στο ποσό αυτό επιβαλλόταν από το ν. 4093/12 
μείωση 10% και στην κύρια και στην επικουρική. 
Στην κύρια σύνταξη είχε μείωση 130 ευρώ και 
άλλα 28 ευρώ στην επικουρική, οπότε το ποσό 
της κύριας ήταν 1.170 ευρώ και της επικουρικής 

252 ευρώ (σύνολο πριν από το φόρο 1.422 ευρώ).
2.  Μετά τη μείωση των επικουρικών, ο συνταξιού-

χος από 280 ευρώ έπεσε στα 180 ευρώ, οπότε 
το άθροισμα με την κύρια από τα 1.580 κατέβηκε 
ευρώ στα 1.480 ευρώ. Σημειωτέον ότι μετά τον 
επανυπολογισμό οι επικουρικές δεν έχουν τη μεί-
ωση του ν. 4093, γιατί τότε θα ήταν σαν να έμπαι-
νε διπλό «ψαλίδι». Επομένως, η περικοπή του ν. 
4093 αφορά μόνο στις κύριες, με βάση όμως το 
νέο άθροισμα που προκύπτει μετά το «ψαλίδι» 
στις επικουρικές. Έτσι, η περικοπή του ν. 4093/12 
θα έπρεπε να επιβληθεί σε άθροισμα σύνταξης 
1.480 ευρώ και να βαρύνει μόνο την κύρια, αφού 
η επικουρική μειώθηκε, και μάλιστα κατά 100 
ευρώ.

Ο νόμος 4093 προβλέπει ότι σε άθροισμα σύντα-
ξης έως τα 1.500 ευρώ επιβάλλεται μείωση 5%. 
Αυτό σημαίνει ότι η κύρια σύνταξη των 1.300 ευρώ 
θα έπρεπε να μειωθεί κατά 65 ευρώ, όπως προβλέ-
πει ο ν. 4093. Στην πράξη όμως συνέβη το αντίθετο, 
καθώς το υπουργείο Εργασίας δεν άλλαξε τα ποσο-
στά των περικοπών ώστε να αντιστοιχούν σε αυτά 

που λέει ο νόμος και συνεχίζει να επιβάλλει την πε-
ρικοπή που αντιστοιχούσε στο παλιό άθροισμα σύ-
νταξης.

Ο συνταξιούχος δηλαδή χρεώνεται με την ίδια μεί-
ωση 10% που είχε όταν έπαιρνε 1.580 ευρώ, ενώ 
ο νόμος λέει ότι από τη στιγμή που το άθροισμα εί-
ναι κάτω από τα 1.500 ευρώ, στα 1.480 ευρώ, αντι-
στοιχεί μείωση 5%. Το αποτέλεσμα είναι ότι η κύρια 
σύνταξη, αντί να μειωθεί κατά 65 ευρώ, κόβεται 
στο διπλάσιο, δηλαδή κατά 130 ευρώ! Με το κόλπο 
αυτό τού «τρώνε» 65 ευρώ επιπλέον από την κύρια 
σύνταξη, τα οποία θα έπρεπε να του τα είχαν δώσει 
πίσω!
Όπως φαίνεται από το παραπάνω παράδειγμα:
*  Πριν από τη μείωση των επικουρικών ο συνταξιού-

χος έπαιρνε 1.422 ευρώ (κύρια 1.170 €, επικου-
ρική 252 €) με τη μείωση 10% από το ν. 4092/12.
*  Μετά τη μείωση της επικουρικής από το νόμο 

Κατρούγκαλου (ν. 4387/16) παίρνει 1.350 ευρώ 
(κύρια 1.170 €, επικουρική 180 €) και εξακο-
λουθεί να χρεώνεται με την ίδια περικοπή (10%) 
από το ν. 4093/12.

*  Το ποσό που δικαιούνται κανονικά είναι 1.415 
ευρώ, καθώς μετά τη μείωση της επικουρικής 
θα έπρεπε να επανακαθοριστεί στο 5% η περι-
κοπή του ν. 4093 και να υπολογιστεί μόνο στην 
κύρια σύνταξη. Ετσι, το άθροισμά του θα ήταν: 
κύρια σύνταξη 1.235 € και επικουρική 180 €. 
Σύνολο 1.425 ευρώ. Με το κόλπο που εφαρμό-
ζουν «τρώνε» 65 ευρώ από την κύρια σύνταξη, 
πέραν της «σφαγής» κατά 100 ευρώ στην επι-
κουρική.
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Η νομοθετική κάλυψη: Η οικονομική κρίση 
στην Ελλάδα έγινε αντιληπτή αμέσως στις 

τσέπες των πολιτών όταν το 2011 με νόμο (άρθρο 
29 του ν. 3986/2011) επιβλήθηκε η ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης, στα εισοδήματα, αναδρομικά από το 
2010 έως και τη χρήση 2014. Φάνηκε ως μια προ-
σωρινή η επιβάρυνση ως άμεση στήριξη, με κάθε 
μέσο, της οικονομίας που «ασθένησε». 

Στη συνέχεια το μνημονιακό κατεστημένο επέβαλε 
παράταση της ισχύος επιβολής της εισφοράς (μέσω 
του παραπάνω νόμου) έως και τη χρήση 2015. Τε-
λευταία, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης πέρασε στον 
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, αποκτώντας πά-
για ισχύ «από το 2016 και επόμενα». 

Πως υπολογίζεται: H ειδική εισφορά αλληλεγγύ-
ης επιβάλλεται στα εισοδήματα άνω των δώδε-
κα χιλιάδων (12.000) ευρώ που δηλώνονται με 
τις δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος. Λαμβάνεται 
υπόψη το σύνολο του εισοδήματος από μισθωτή ερ-
γασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριό-
τητα, από κεφάλαιο (ενοίκια), από υπεραξία μεταβί-
βασης κεφαλαίου, φορολογούμε-
νο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό 
ή τεκμαρτό. 

Επί των εισοδημάτων των ετών 
2015 και μέχρι 27/5/2016 ο 
υπολογισμός της εισφοράς πραγ-
ματοποιείται με βάση συντελεστές 
ως εξής: 

Για συνολικό καθαρό εισόδημα 
από ευρώ 12.001 έως 20.000, η 
ειδική εισφορά υπολογίζεται με 
συντελεστή 0,7% επί ολόκληρου 
του ποσού, από ευρώ 20.001έως 
και 30.000 ο συντελεστής ανέρ-
χεται σε 1,4% επί ολόκληρου του 
ποσού, από ευρώ 30.001 έως και 
50.000 ο συντελεστής είναι 2% 
επί ολόκληρου του ποσού, από 
ευρώ 50.001 έως και 100.000, ο 
συντελεστής ανεβαίνει σε 4% επί 
ολόκληρου του ποσού, από ευρώ 
100.001 ευρώ έως και 500.000, 6% επί ολόκληρου 
του ποσού και τέλος για συνολικό καθαρό εισόδη-
μα από ευρώ 500.001 και πάνω, η ειδική εισφορά 
υπολογίζεται με συντελεστή 8% επί ολόκληρου του 
ποσού. Λόγου χάριν, για εισόδημα έστω 35.000 
ευρώ, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης υπολογίζεται 
(35.000*2%) 700 ευρώ. Μηνιαία παρακράτηση ει-
σφοράς αλληλεγγύης: 700/12=58,33 ευρώ (εφόσον 
στο φορολογούμενο δεν καταβάλλονται Δώρα). 

Από τις 27/5/2016 και μετά, η παρακράτηση 
ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα, διε-
νεργείται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα και όχι 
με συντελεστές στο σύνολο του εισοδήματος όπως 
συνέβαινε στο παρελθόν ήτοι: Για εισόδημα έως 
12.000, έκτακτη εισφορά δεν υπολογίζεται. Για ει-
σόδημα από 12.001 έως 20.000 ο συντελεστής είναι 
2,2% (η ειδική εισφορά ανέρχεται σε 176 ευρώ), για 
ευρώ 20.001 έως και 30.000 ο συντελεστής είναι 5% 
( η εισφορά (500 ευρώ +176 =)676 ευρώ), για ευρώ 
30.001 έως και 40.000 ο συντελεστής είναι 6,5% ( 

η εισφορά (650 ευρώ +676=)1.326 ευρώ), για ευρώ 
40.001 έως και 65.000 ο συντελεστής είναι 7,5% ( 
η εισφορά (1.875 ευρώ+1.326=)3.201 ευρώ), για 
65.001 έως και 220.000 ο συντελεστής είναι 9% (η 
εισφορά (13.950 ευρώ+3.201=) 17.151 ευρώ) και 
τέλος για εισόδημα 220.000 ευρώ και πάνω ο συντε-
λεστής είναι 10%. 

Ως ενδεικτικό παράδειγμα προκειμένου να κατα-
νοηθεί καλύτερα ο υπολογισμός της παρακράτη-
σης εισφοράς αλληλεγγύης, έστω το ίδιο εισόδημα 
35.000 ευρώ, (35.000-30.000)*6,5%+676=1.001 
ευρώ. Μηνιαία παρακράτηση εισφοράς αλληλεγγύ-
ης: 1.001/12=83,42 ευρώ (εφόσον στο φορολογού-
μενο δεν καταβάλλονται Δώρα). 

Στο έτος 2016 υφίστανται δύο τρόποι μηνιαίας 
παρακράτησης της εισφοράς αλληλεγγύης και 
έτσι θα δηλωθούν στις ετήσιες δηλώσεις φορο-
λογίας εισοδήματος. Όμως η τελική εκκαθάριση 
από το σύστημα TAXISNET, από τον Ιούνιο 2017, 
μόλις ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υποβολή των 
φορολογικών δηλώσεων, θα γίνει με τις νεώτε-

ρες κλίμακες, και θα κληθούμε να πληρώσουμε 
τότε τις πρόσθετες διαφορές που θα προκύπτουν 
βάσει των παλαιών και των νέων κλιμάκων, για 
τους 5 πρώτους μήνες του 2016.

Από την επιβάρυνση με ειδική εισφορά αλληλεγ-
γύης εξαιρούνται μόνον:

Τα εισοδήματα των προσώπων που είναι ολικώς 
τυφλοί, καθώς και των προσώπων που παρουσι-
άζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό από 
ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω (κωδικοί 657-
658 του εντύπου Ε1 της Δήλωσης Φορολογίας 
Εισοδήματος), οι αποζημιώσεις των μισθωτών, 
λόγω διακοπής εργασιακής σχέσης (κωδικοί 657-
658 του εντύπου Ε1), η εφάπαξ παροχή που κα-
ταβάλλεται από τα ταμεία προνοίας και τους άλλους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς στους ασφαλισμένους 
και τις οικογένειές τους, (Κωδικοί 781-782 του 
εντύπου Ε1), το εφάπαξ βοήθημα που παρέχεται σε 
δημόσιους υπαλλήλους και βοηθητικό προσωπικό 
λόγω εθελουσίας εξόδου από την υπηρεσία με πα-

ραίτηση, καθώς και τα εφάπαξ βοηθήματα, που χο-
ρηγούνται σύμφωνα με τους ν. 4153/1961 (ΦΕΚ45 
Α’), α.ν. 513/1968 (ΦΕΚ 186 Α’), ν. 103/1975 (ΦΕΚ 
167 Α’) και ν. 303/1976 (ΦΕΚ 94 Α’). (Κωδικοί 781-
782 του εντύπου Ε1).

Επίσης, εξαιρούνται από την υποχρέωση κατα-
βολής ειδικής εισφοράς οι μακροχρόνια άνεργοι, 
που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του 
ΟΑΕΔ, (Γ.Ε.Ν.Ε.) και ΕΤΑΠ – ΜΜΕ καθώς και όσοι 
λαμβάνουν επίδομα ανεργίας από τα εν λόγω ταμεία, 
εφόσον κατά το χρόνο της βεβαίωσης δεν έχουν 
πραγματικά εισοδήματα (Κωδικοί 661-662 του 
εντύπου Ε1). 

Εξαιρείται της εισφοράς το ενιαίο επίδομα στήριξης 
τέκνων και το ειδικό επίδομα τριτέκνων και πολυ-
τέκνων από την έναρξη χορήγησης τους. (κωδικοί 
657-658 του εντύπου Ε1). Τέλος δεν επιβάλλεται 
εισφορά στις αγροτικές ενισχύσεις που δεν συνδέο-
νται με την παραγωγή (ενώ αντίθετα υπόκεινται σε 
εισφορά όσες δίδονται επί της παραγωγής (κωδικοί 
657-658 του εντύπου Ε), ούτε στα ποσά, που συ-

μπληρώνονται στη δήλωση προ-
κειμένου να καλύψουν τεκμήρια, 
ενώ δεν αποτελούν εισόδημα, πχ. 
διάθεση περιουσιακών στοιχείων, 
δάνεια, δωρεές, κλπ (Κωδικοί 
781-782 του εντύπου Ε1).

Τι έχουν πει τα δικαστήρια: 
Συνταγματική μεν και σύμφωνη με 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιω-
μάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) κρί-
θηκε από την ολομέλεια του Συμ-
βουλίου της Επικρατείας το 2015 η 
έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης στα 
φυσικά πρόσωπα που επιβλήθηκε 
το 2011 με το νόμο 3986/2011, 
ωστόσο είναι αντισυνταγματικός 
ο τρόπος υπολογισμού της. Το 
ΣτΕ έχει αποφανθεί, ότι η ειδική 
εισφορά αλληλεγγύης στις περι-
πτώσεις, που κάποιος φορολο-
γούμενος είχε μεν μεγαλύτερο 

τεκμαρτό εισόδημα σε σχέση με το πραγματικό, αλλά 
επικαλούμενος ανάλωση κεφαλαίου (εισοδήματα 
προηγούμενων ετών, έσοδα από πωλήσεις περιου-
σιακών στοιχείων κ.λπ.), κάλυψε την προστιθέμενη 
διαφορά τεκμηρίων, δεν θα υπολογίζεται επί του με-
γαλύτερου τεκμαρτού εισοδήματος, αλλά βάσει του 
τελικού ποσού με το οποίο πράγματι αυτός φορολο-
γήθηκε. Ωστόσο δεν επιστράφηκαν από το Δημόσιο 
τα αντισυνταγματικώς υπολογισμένα από το 2010 
έως το 2015 αλλά με την πρόσφατη αλλαγή του τρό-
που υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύ-
ης άλλαξε και ο τρόπος που αυτή υπολογίζεται επί 
των τεκμαρτών εισοδημάτων και έγινε σύμφωνος με 
όσα προβλέπονται από το Ανώτατο Δικαστήριο. Δεν 
προέβλεψε όμως αναδρομικό επανυπολογισμό, ως 
όφειλε. 

Αγγελική Δελημάρη 
Συνταξιούχος ΟΤΕ – Σύμβουλος Φορολογίας 

angeliki.delimari@gmail.com

Φορολογικά και όχι μόνο…
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης
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Π έραν των όσων λέγονται και των όσων 
θέλουν να μας υπαγορεύσουν, η κατάρ-
ρευση του οικονομικού μοντέλου στην 

σύγχρονη Ελλάδα δεν είναι δική μας ευθύνη. Δεν 
ευθύνεταιη απλή κοινωνία..

Ωστόσο, αυτή κατάρρευση επηρέασε άμεσα τις 
δικές ,μας ζωές, την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξή 
μας. Κι αν αύριο, μας αφανίσουν, θα είμαστε απλά 
και μόνον μια παράπλευρη απώλεια.

Κατόπιν όλων τούτων, πρέπει να καταλάβου-
με πως οτιδήποτε θεωρούσαμε δεδομένο μέχρι 
πρόσφατα αμφισβητείται ευθέως κι αμέσως τώρα. 
Αξίες όπως, Ελευθερία, Δημοκρατία, Ανεξιθρη-

σκεία, περιβάλλον αμφισβητούνται και καταπατώ-
νται καταφανώς και πασιφανώς.

Μέσα σ αυτό το περιβάλλον, καλούμαστε όλοι να 
σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, όντως δύ-
σκολων, ίσως και δυσνόητων και ταυτόχρονα να 
αναλογιστούμε τις ευθύνες μας.

Ίσως, να υποστούμε ακόμη μια φορά, το δόγμα 
του Σοκ.

Είναι σαφές και βέβαιο ότι δεν διατηρούμε την 
αλλοτινή σωματική ακμαιότητα της νιότης μας. 
Ωστόσο, διαθέτουμε γνώσεις, εμπειρίες, και κυ-
ρίως θέληση και ικανότητα για αγώνες για τα ΠΙ-
ΣΤΕΥΩ μας. Στο κάτω – κάτω, σε έναν αγώνα επι-

βίωσης δεν υπάρχουν πολλά να χαθούν,.

Ας αγωνιστούμε λοιπόν ΧΩΡΙΣ ΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ 
ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ Ή ΕΞΑΡΤΉΣΕΙΣ – ΧΩΡΙΣ ΠΑΤΡΟΝΕΣ 
Ή ΚΑΘΟΘΗΓΗΤΕΣ – ΜΈΣΑ ΣΤΟ ΣΩ,ΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ.!

Ο αγώνας μας θα είναι ο ΝΥΝ ΥΠΕΡ ΠΑΝΤΩΝ 
ΑΓΩΝ για την τιμή, την υπόληψη και την ίδια την 
επιβίωση την δική μας και των παιδιών μας. Των 
παιδιών μας, που μέχρι χθες συσσώρευαν γνώσεις 
και προσόντα για μια έντιμη ζωή και που διαψεύ-
στηκαν πικρά σε όνειρα και προσδοκίες και ταυ-
τόχρονα λοιδορούνται αναίτια, πικρά και οικτρά… 

Χρήστος Δαλάκας

Όταν ξέρεις κάποιον καλά,
µαθαίνεις να τον φροντίζεις καλύτερα.

Το δικό μας δόγμα του ΣΟΚ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Ηράκλειο στις 

26/4/2017 η ετήσια Γεν. Συν/ση 
του Συλλόγου μας στην αίθου-
σα ΑΡΙΑΔΝΗ του ξενοδοχείου 
ΑΣΤΟΡΙΑ. Η συμμετοχή των με-
λών υπήρξε αθρόα και τιμήσαν 
την Γ.Σ. με την παρουσία τους 
από το κεντρικό Δ.Σ του συλλό-

γου μας ο έφορος πολιτιστικών εκδηλώσεων Γεώργιος Μεράκος 
και ο έφορος δημοσίων σχέσεων Χρήστος Δαλάκας. Στην Γεν. Συ-
νέλευση παρευρέθησαν και απηύθυναν χαιρετισμούς οι εκπρόσω-
ποι των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων των Εργαζομένων και του 
Πολιτιστικού Κέντρο Ηρακλείου. Εκλέχτηκε Προεδρείο και άρχισε 
η διαδικασία της ημερησίας Διάταξης. Απολογισμός πεπραγμένων 
και ενημέρωση, εφ΄όλων των θεμάτων και των προβλημάτων που 
μας απασχολούν έκανε ο Πρόεδρος του τμήματος Ιωάννης Κο-
τζαμπασάκης. Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν αναλυτικά στα θέμα-
τα που αποσχολούν τον σύλλογο μας και στις ερωτήσεις και τους 
προβληματισμούς που διατυπώθηκαν από πολλούς συναδέλφους 
τα μέλη του Δ.Σ. Μεράκος Γεώργιος και Δαλάκας Χρίστος. Οι τοπο-
θετήσεις των μελών που έλαβαν τον λόγο υπήρξαν εποικοδομητι-
κές οι ερωτήσεις και οι προβληματισμοί πολύ ενδιαφέρουσες και 
χρήσιμες.

Ο Πρόεδρος
ΚΟΤΖΑΜΠΣΑΚΗΣ Ι.

Ο Γεν. Γραμματέας
ΒΛΗΣΙΔΗΣ ΜΙΧ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ 
Η Διοίκηση του Περιφε-

ρειακού Τμήματος Βέροιας 
στα πλαίσια της προσπάθει-
ας για ενημέρωση των με-
λών της πραγματοποίη-σε 
έκτακτη Γενική Συνέλευση 
με θέματα:
1ον  Ε.Φ.Κ.Α. (Επικαιρο-

ποίηση στοιχείων συ-
ζύγων)

2ον  Ο.Τ.Ε. ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Στην συγκέντρωση παραβρέθηκε σύσσωμο το Δ.Σ. του Περιφε-ρειακού Τμή-

ματος καθώς και ο Στάθης Μαυρομάτης εκπρόσω-πος της ΟΤΕ Ασφάλισης. Ο 
πρόεδρος του Π.Τ Καρατζόγλου Κων/νος ευχαρίστησε τα μέλη για την παρου-
σία τους αναφέρθηκε στα προβλήματα τόσο του Π.Τ. όσο και Π.Σ.Σ. Ομίλου ΟΤΕ 
και τις ενέργειες που κάνει για ενημέρωση και εξυπηρέτηση των μελών μας. 
Στην συνέχεια τον λόγο έλαβε ο αντιπρόεδρος του Π.Τ. Ντίνας Κων/νος και ανα-
φέρθηκε λεπτομερώς για το Ε.Φ.Κ.Α. Τέλος, το λόγο πήρε ο κος Μαυρομάτης 
και αναφέρθηκε στην ΟΤΕ Ασφάλιση. Τα μέλη διατύπωσαν απορίες και ζήτησαν 
διευκρινήσεις τις οποίες με σαφήνεια έδωσαν τόσο ο κος Μαυρομάτης όσο και 
το προεδρείο του Περιφερειακού Τμήματος. Ο Πρόεδρος του Π.Τ. αφού ευχαρί-
στησε τους συναδέλφους έκλεισε την εκδήλωση.

Ο Πρόεδρος
Κ. ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ.

Ο Γεν. Γραμματέας
Α. ΚΑΝΔΥΛΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ 
ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Εγκαίνια γραφείου
Το Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας ενημερώνει 

και προσκαλεί τα μέλη του στον Αγιασμό και εγκαί-
νια του νέου ιδιόκτητου Γραφείου στην οδό Βασι-
λέως Γεωργίου 15, Καλαμάτα που θα γίνουν στις  
11-6-2017, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00.

Ο Πρόεδρος
Γ. ΚΟΥΜΟΥΡΑΣ

Ο Γεν. Γραμματέας
Π. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ

Θέματα Γενικού Ενδιαφέροντος
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Ιεροσυλία ή βεβήλωση  
των ιερών μνημείων

Σκεπτικός ο βετεράνος  
Παναγιώτης Παπανδρέου μπροστά στη βεβήλωση.

Φέτος δεν θα βάψουμε τους τοίχους για να φανεί  
ότι τελικά η ασέβεια του …καλλιτέχνη δεν έχει όρια.  

Βέβαια θα μπορούσε με την …δεξιοτεχνία του να αναδείκνυε  
διαφορετικά την τιμή και την ευγνωμοσύνη σε ΑΥΤΟΥΣ και χιλιάδες 

ακόμη που πολέμησαν αλλά και αντιστάθηκαν στους κατακτητές  
για να είναι αυτός και άλλοι σαν και αυτόν… καλλιτέχνες ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ.

Στην επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου παρέστη σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συλλόγου μας. Την ΑΓΣΣΕ εκπροσώπησε ο Οργανωτικό Γραμματέας, συνάδελφος Κώστας Κο-
ντούλης, την ΟΜΕ ΟΤΕ ο Πρόεδρός της  Βασίλης Λάμπρου και ο Γ.Γραμματέας Δημήτρης Φούκας 
και πολλά μέλη από το ΔΣ και τα σωματεία-μέλη της. Παρέστη επίσης η Πρόεδρος του Πολιτιστικού 
Κέντρου Εργαζομένων ΟΤΕ Αττικής Ευανθία Αντωνέλλου, η Πρόεδρος της Πολιτιστικής Ένωσης 
Εργαζομένων ΟΤΕ Χριστίνα Νικολέττου και το μέλος του ΟΠΑΚΕ ΟΤΕ Νικόλας Δημητρίου. Παρέ-
στησαν επίσης ο Πρόεδρος ΠΣΣ ΕΛΤΑ Αναστάσιος Γεωργιάδης καθώς και ο Γ.Γραμματέας Γεώργιος 
Πεπόνης, ο Πρόεδρος των Συνταξιούχων της ΟΑ ΣΣΕΑΠΑΕ Γεώργιος Σταύρου και η Γ.Γραμματέας 
Βαλίνα Κατσιούλα - και μέλη των Συλλόγων τους -, καθώς και τα Προεδρεία ΕΛΤΑ και ΗΣΑΠ. 

Στεφάνια κατέθεσαν εκ μέρους του Συλλόγου μας ο Αντιπρόεδρος Λουκάς Μπαλωμένος, η ΟΜΕ 
ΟΤΕ, η ΠΕΕ ΟΤΕ και εκ μέρους του Ομίλου Εταιρειών ΟΤΕ, ο συνάδελφός Γιάννης Μήτσιου  από τη 
Διεύθυνση Εταιρικής Επικοινωνίας του Ομίλου ΟΤΕ. Παρέστησαν επίσης αρκετά μέλη του Συλλό-
γου μας.

Την επιμνημόσυνη δέηση τέλεσε Ιερεύς από την εκκλησία της Ζωοδόχου Πηγής.

Συλλογική η τιμή στους αγωνιστές 

Τιμή και Δόξα στους ΑγωνιστέςΤιμή και Δόξα στους Αγωνιστές

Για τη θυσία και την μνήμη των συναδέλφων μίλησε η συνάδελφος 
Χριστίνα Νικολέττου Πρόεδρος ΠΕΕ-ΟΤΕ, επισημαίνοντας τα παρακάτω:

Αιδεσιμότατε,

Εκλεκτοί προσκεκλημένοι συναδέλφισες και συνάδελφοι,

Ο δρόμος της τιμής και τους χρέους πρέπει να αποτελεί το φάρο και τον 
οδηγό απέναντι στην ιστορία.

Συναισθανόμενοι και ακούοντας μέσα μας ηχηρή και ζώσα τη φωνή αυτού 
του χρέους, ήρθαμε εδώ, για να αποδώσουμε φόρο τιμής και σεβασμού να 
θυμηθούμε και να διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη για τους αδικοχαμένους 
συναδέλφους μας που δεν λυγισαν, δεν υπέκυψαν, δεν σκέφτηκαν με ιδιο-
τέλεια και υστεροβουλία. Αντίθετα, στάθηκαν όρθιοι και υπερήφανοι, για να 
εκτελεστούν από κατοχικά στρατεύματα, πριν από 73 χρόνια.

Υποχρεούμαστε και θέλουμε να είμαστε συνεπείς, στη μεγάλη αυτή ημέρα 
Μνήμης.

Το ελάχιστο χρέος μας προς αυτούς επιτάσσει, όχι μόνο να θυμόμαστε με 

ευλάβεια τη θυσία τους, όχι μόνο να προσευχόμαστε για την ανάπαυση και σω-
τηρία των ψυχών τους, αλλά να ζούμε με τα δικά τους ιδεώδη. Πορευόμαστε 
με τα δικά τους ιδανικά, μεταλαμπαδεύοντας τα στις νεότερες γενιές.

Είναι βέβαιο ότι οι ψυχές τους είναι εδώ σήμερα εδώ στην Κωλέτη και αγάλ-
λονται.

Αγάλλονται, όχι μόνο διότι εμείς βιώνουμε το συγκλονιστικό μήνυμα θυσίας 
τους αλλά γιατί το παράδειγμά τους αποτελεί μήνυμα για όλους εμάς. Πολύτιμο 
φυλακτό η στάση ζωής τους, στις δύσκολες μέρες μας. 

Ας τους ακολουθήσουμε και ενωμένοι ας βαδίσουμε στα βήματά τους. 
Αν πιστέψουμε στη δύναμη που κρύβουμε μέσα μας. Αν παλέψουμε, αν 
διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε εμείς και τα παιδιά μας, τότε και 
μόνο τότε, θα τα καταφέρουμε. Ας μείνει η θυσία των εκτελεσθέντων 
συναδέλφων μας ζωντανή, σφυρηλατώ τη συνείδησή μας για ότι κλη-
ρονομήσαμε…

Ας είναι ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥΣ


