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Η ΦΩΝΗ

Τηλέγραφος 
Εθελόντριες Νοσηλεύτριες, από την ΚΡΗΤΗ, το ΑΡΓΟΣ 

και άλλες περιοχές της χώρες, πάνε στη Θεσ/νίκη να 
ενισχύσουν το ΕΣΥ, και να βοηθήσουν τους Συνανθρώπους 
μας. Η Ελλάδα της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, της 
ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ! 
•  Ιδιοκτήτες κλινικων ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ, να διαθέσουν κλίνες 

ΜΕΘ στο ΕΣΥ (χρυσό πληρωμένες) και χρειάστηκε η επί-
ταξη τους. Η άλλη Ελλάδα της ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ, του ΚΕΡ-
ΔΟΥΣ, της ΝΤΡΟΠΗΣ!

•  Συνάδελφοι στη Βόρεια Ελλάδα, κουράγιο και υπομονή, η 
σκέψη και η έγνοια μας, είναι μαζί σας, θα τα καταφέρου-
με, θα νικήσουμε και θα "ξανατραγουδήσουμε" όλοι μαζί!

•  Μεταξύ εκείνων που δίνουν καθημερινά τη μάχη, κάτω 
από δύσκολες συνθήκες, οι Συνάδελφοι μας, εργαζόμενοι 
του ΟΤΕ-COSMOTE στηρίζοντας και υποστηρίζοντας τις 
επικοινωνίες και τις "επαφές μας". Ένα θερμό ΧΕΙΡΟΚΡΟ-
ΤΗΜΑ!

•  Ελπίδα και χαμόγελο για την Ανθρωπότητα, το εμβόλιο για 
την πανδημία. Όμως υπομονή, προσοχή, και προφύλαξη, 
είναι αναγκαίο για λίγο ακόμα. Τούτο το χειμώνα άμα ξε-
περάσουμε, άλλα 10 χρόνια... Ακούμε τους ειδικούς και 
τους επιστήμονες. 

1821-2021= 200 χρόνια ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ - 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΗΣ.

Ο Βίλχελμ Μύλλερ εύστοχα έχει πει:
Χωρίς τη λευτεριά, τι θα ήσουν Ελλάδα;

Χωρίς εσένα Ελλάδα, τι θα ήταν ο Κόσμος;

Ο Σύλλογός μας, μαζί με την ΑΓΣΣΕ και άλλες 8 Συ-
νταξιοδοτικές οργανώσεις, προσέφυγε ξανά στο 

Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας μας (ΣτΕ) προσβάλ-
λοντας την Κοινή Υπουργική Απόφαση Βρούτση-Σκυ-
λακάκη, που αφορά την επιστροφή των κρατήσεων 
– μειώσεων των Ν. 4051 & 4093/12.

Όπως είναι γνωστό, το ΣτΕ με την υπ’ αριθ. 
1439/20 αλλά και σε συνέχεια των 2287 και 88/15 
αποφάσεών του, ζήτησε από την Κυβέρνηση και τον 
ΕΦΚΑ, να επιστρέψουν τις κρατήσεις – μειώσεις 
ΟΛΩΝ των ποσών επί των ΚΥΡΙΩΝ, των ΕΠΙΚΟΥ-
ΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ αλλά και των ΔΩΡΩΝ για το 
11μηνο (6ος ’15 – 5ος’ 16).

Αντί αυτού, η Κυβέρνηση αυθαίρετα, αντισυνταγμα-
τικά και παράνομα, περιόρισε δραματικά τα επιστρε-
φόμενα ποσά – περικοπές – ΜΟΝΟ επί των ΚΥΡΙΩΝ 
Συντάξεων και άφησε εκτός ένα άλλο μεγάλο κομμάτι 
των κρατήσεων, που είχαν γίνει με τους ίδιους μνη-
μονιακούς Νόμους, επί των Επικουρικών Συντάξεων 
και των Δώρων.

Αυτό που αγνόησε, – “διέγραψε” –, αρνήθηκε να 
καταβάλλει η Κυβέρνηση και ο ΕΦΚΑ, είναι περίπου 
ένα ανάλογο ποσό, με αυτό που τελικά επέστρεψε. 
Σύμφωνα δηλαδή με την απόφαση του ΣτΕ, οφείλει 
να ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ και όλα τα υπόλοιπα ποσά που δεν  
επέστρεψε! Για αυτή την Κυβερνητική παρανομία και 
αυθαιρεσία ο Σύλλογός μας ΠΡΟΣΦΕΥΓΕΙ στο ίδιο το 

Ανώτατο Δικαστήριο (ΣτΕ) που εξέδωσε αυτή την 
απόφαση, ΖΗΤΩΝΤΑΣ του, να την επιβεβαιώσει και 
να ακυρώσει την Κοινή Υπουργική Απόφαση. Σε συ-
νεννόηση και συντονισμό με την ΑΓΣΣΕ και άλλες 
Συνταξιοδοτικές Οργανώσεις, καταθέσαμε από 
κοινού ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΚΥΡΟΤΗΤΑΣ στο ΣτΕ αυτής 
της αντισυνταγματικής Κοινής Υπουργικής Από-
φασης.

Ο Σύλλογος μας συνομιλεί–συνεργάζεται και αθροί-
ζει τις δυνάμεις του, με την ΑΓΣΣΕ αλλά και τις όμο-
ρες Συνταξιοδοτικές Οργανώσεις για την προώθηση 
και διεκδίκηση των κοινών μας αιτημάτων και δικαι-
ωμάτων. Όλοι μαζί ενωμένοι, γινόμαστε πιο ισχυροί, 
πιο δυνατοί και ως εκ τούτου πιο αποτελεσματικοί. Οι 

600.000 Συνταξιούχοι που προσφεύγουμε μαζί 
είναι η μεγάλη μας δύναμη. Ενώνουμε δυνάμεις, 
συνυπογράφουμε και συνδιεκδικούμε τα κοινά 
μας αιτήματα, με όλους τους άλλους Συνταξιού-
χους, που έχουν ακριβώς τα ίδια προβλήματα, αι-
τήματα με εμάς!

Με την κοινή μας προσφυγή που θα εκδικα-
σθεί στο ΣτΕ στις 15 Ιανουαρίου 2021, ζητάμε και 
απαιτούμε από την Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη της 
χώρας μας, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων 
και της ευθύνης της και:
•  Να επιβεβαιώσει την δική της απόφαση 1439/20 

και να επιβάλλει την Κυβέρνηση και τον ΕΦΚΑ, την 
επιστροφή τουλάχιστον όλων των ποσών των κρα-
τήσεων των Ν. 4051 & 4093/12, για το 11μηνο, που 
αναλογούν στις ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ και στα 
ΔΩΡΑ (400+200+200).

•  Να κρίνει ως αντισυνταγματική, αυθαίρετη και 
καταχρηστική, την Υπουργική Απόφαση (κατ’ εφαρ-
μογή του Ν.4734/20) που όχι μόνο περιόρισε ση-
μαντικά τα δικαιούμενα επιστρεφόμενα ποσά προς 
τους Συνταξιούχους, αλλά “απαγόρευσε” και τη δι-
καστική διεκδίκηση, λέγοντας ότι με την παραλαβή 
αυτού του μειωμένου ποσού, ΑΠΟΣΒΕΝΕΤΑΙ κάθε 
άλλη δικαστική απαίτηση!!!

Συνέχεια στη σελ. 2

Αντισυνταγματική η απόφαση της κυβέρνησης
Ο Σύλλογος μας ΠΡΟΣΦΕΥΓΕΙ ξανά στο ΣτΕ

ΣΤΟΠ
στις 

αντισυνταγματικές 
κυβερνητικές 

αποφάσεις

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 
μας εύχεται

όμορφα και 
οικογενειακά 
Χριστούγεννα

& το 2021 με Υγεία 
και χωρίς κορονοϊό

Από 16-10-2020 η “ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΙ-
ΑΜΑΡΤΥΡΙΑ & ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ” του Συλλόγου 
μας προς τον Διοικητή του e- ΕΦΚΑ Κον Χρή-
στο Χάλαρη, σχετικά με τις αυθαιρεσίες και τα 
λάθη που έχουν προκύψει από την εφαρμογή 

του επανυπολογισμού του Ν. 4387/16 από 
1/1/2019, για χιλιάδες μέλη μας και ενόψει 
του νέου διορθωτικού επανυπολογισμού, κατ’ 
εφαρμογή του Ν. 4670/20 (Ν. Βρούτση).

Συνέχεια στη σελ. 3

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
ΜΕΤ' ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Ιδιοκτησία του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών - Oμίλου ΟΤΕ  

Υπεύθυνοι Έκδοσης:  
Γιώργος Κουτσιμπογεώργος & Αντώνης Σεργιάννης

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων:  
Στάθης Ανέστης

Συντακτική Επιτροπή:  
Στάθης Ανέστης, Χρήστος Γιαννόπουλος,  

Νίκος Κούνας,  

Βερανζέρου 13, Αθήνα 
e-mail: pss-ote@otenet.gr • www.pssote.gr

Πρωτόγνωρο, 
αλλά δυστυχώς 
αληθινό.

Είναι σαφώς 
αντικοινωνική η 
Κυβερνητική ρύθ-
μιση. Έλληνες και 
Ευρωπαίοι πολί-
τες, προς τους οποίους επιχειρεί να στερή-
σει βασικά και θεμελιώδη πολιτικά και δημο-
κρατικά δικαιώματα, όπως είναι η προσφυγή 
στην κρίση της ανεξάρτητης δικαιοσύνης και 
του Συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώ-
ματος, του φυσικού Δικαστή και ανώτατου 
κριτή των αιτημάτων τους, απαιτούν την 
ανατροπή της.

Στο τέλος-τέλος, αφού είναι τόσο σίγουρη 
η Κυβέρνηση ότι εφάρμοσε πλήρως και σω-
στά, την 1439/20 απόφαση του ΣτΕ, για ποιο 
λόγο ανησυχεί και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ την προ-
σφυγή των Συνταξιούχων στη δικαιοσύνη 
και την ανεξάρτητη κρίση των Δικαστηρίων; 

Μήπως αυτή η “ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ” είναι ομο-
λογία ενοχής, παρανομίας, αυθαιρεσίας και 
η οποία θα ανατραπεί από τα Δικαστήρια, ως 
αντισυνταγματική και καταχρηστική;

Μάλλον αυτό συμβαίνει και αυτό φοβάται. 
Ας εφαρμόσει λοιπόν, σωστά και πλήρως 
την απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ, για 
ΟΛΟΥΣ τους Συνταξιούχους, χωρίς πρό-
σθετη ταλαιπωρία, δικαστήρια και έξο-
δα. Όπως έγινε με τα επιστρεφόμενα ποσά, 
στους Δικαστικούς, τους Πανεπιστημιακούς 
και των ειδικών μισθολογίων, προς τους 
οποίους επεστράφησαν όλες οι μνημονιακές 
περικοπές. Ας δώσει επιτέλους μια δίκαιη 
και ολοκληρωμένη λύση σε ένα σοβαρό 
κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα, που 
δημιούργησαν οι μνημονιακές πολιτικές από 
το 2010 έως σήμερα, και που συνεχίζουν να 
ταλαιπωρούν τους 2.500.000 Έλληνες συ-
νταξιούχους!

Η επιστροφή των 
κρατήσεων μόνο του 
11μηνου, είναι το ελά-
χιστο από το συνολικό 
ποσό των 63 δις ευρώ, 
που μας αφαιρέθηκε 
από τους μνημονια-
κούς νόμους. 

Η κοινωνία, η οικονομία, η χώρα δεν 
αντέχει άλλες μακρόσυρτες, επώδυνες και 
διχαστικές εκκρεμότητες και συγκρούσεις! 
Οι Συνταξιούχοι μέλη μας, αλλά και όλης της 
χώρας, πλήρωσαν δυσανάλογα ακριβά (όσο 
καμία άλλη κοινωνική ομάδα) τις δραματικές 
περικοπές των μνημονίων και της χρεοκο-
πίας της χώρας, γι’ αυτό δεν μπορεί και δεν 
πρέπει, να συνεχίσουν να αποτελούν τα μό-
νιμα υποζύγια, των οικονομικών πολιτικών, 
που θα τους ακολουθούν ισοβίως. 

Απαιτούμε και διεκδικούμε την ισονομία 
και τη δικαιοσύνη για όλους και για όλα. Δεν 
μπορεί σε όλες τις υποχρεώσεις και τους 
φόρους, να πληρώνουμε και με το παρα-
πάνω και ότι έχει να κάνει με τα δικαιώματά 
μας, να μας στερούν και τα βασικά και να ζη-
τούν από εμάς μόνο, κατανόηση, ρεαλισμό 
και υπευθυνότητα.

Οι δύσκολες υγειονομικές, οικονομικές 
και κοινωνικές συνθήκες, πρέπει να ισχύ-
ουν για ΟΛΟΥΣ, δίκαια και ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ και 
όχι μονομερώς και δυσανάλογα να φορτώ-
νονται στους πλέον αδύνατους οικονομικά, 
όπως είναι οι Συνταξιούχοι και οι απλοί άν-
θρωποι του μόχθου και της βιοπάλης.

Αρκετά πια! Πληρώσαμε πολλά δεν θα 
πληρώσουμε ΞΑΝΑ!

Διεκδικούμε, τουλάχιστον την επιστρο-
φή επί όλων των κρατήσεων-μειώσεων, 
του 11μηνου και επί των ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ 
Συντάξεων και των ΔΩΡΩΝ.

Με πολιτική απόφαση, χω-
ρίς ταλαιπωρία και δικαστικά 
έξοδα από τους Συνταξιού-
χους, να επιστραφούν ΟΛΑ τα 
δικαιούμενα ποσά, των μνη-
μονιακών περικοπών, των 
Ν4051 & 4093/12.

Απαιτούμε και διεκδικούμε 
από το Ανώτατο Δικαστήριο της 
χώρας μας (ΣτΕ), να επιβεβαιώ-
σει τη δική του 1439/20 απόφα-
ση, και να επιβάλει με τον ισχυ-
ρό θεσμικό του ρόλο, την πιστή 
εφαρμογή των αποφάσεων του. 
Η διεκδίκηση και η απαίτηση μας 
θα είναι διαρκής, απαράγραπτη, 
και δεν ΑΠΟΣΒΕΝΕΤΑΙ ποτέ!!

Ε πανειλημμένες και έντονες οι παρεμβάσεις του Συλλόγου 
μας, για τα λάθη και τις αυθαιρεσίες που έκανε ο ΕΦΚΑ, 

κατά τον επανυπολογισμό των Συντάξεών μας, με βάση το 
Νόμο Κατρούγκαλου. 

Παρά το γεγονός ότι οι αρμόδιες και εμπλεκόμενες υπη-
ρεσίες του ΕΦΚΑ και του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, έχουν παραδεχθεί και 
αναγνωρίσει τα σοβαρά λάθη, δυστυχώς μέχρι σήμερα, δεν 
έκαναν ουσιαστικά τίποτα για να τα διορθώσουν, και να απο-
καταστήσουν στο σωστό ύψος, τις καταβαλλόμενες Συντάξεις. 

Συνεχίζουν, επί σχεδόν δύο χρόνια (από 1/1/19 που εφαρ-
μόζεται ο Ν. Κατρούγκαλου), να στερούν από τους Συνταξιού-
χους, μέλη μας τις πραγματικές Συντάξεις. Αυτό έχει ως απο-
τέλεσμα χιλιάδες Συνταξιούχοι μέλη μας, να λαμβάνουν από 
1/1/19 πολύ χαμηλότερες Συντάξεις, από αυτές που κανονικά 
δικαιούνται γιατί ο ΕΦΚΑ και ο Αρμόδιος Υπουργός αυθαιρε-
τούν και παρανομούν, συστηματικά και προκλητικά. 

Ενόψει εφαρμογής και του νέου υπολογισμού των Συ-
ντάξεών μας, με βάση το Ν 4670/20 (Ν. ΒΡΟΥΤΣΗ), είναι 
άκρως απαραίτητο και αναγκαίο, να έχει προηγηθεί και 
ολοκληρωθεί ο σωστός επανυπολογισμός του Ν 4387/16 
(Ν. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ), διαφορετικά, τα λάθη και οι αυ-
θαιρεσίες θα επαναληφθούν, θα διαχυθούν στον «νέο» 
υπολογισμό, και θα καταστήσουν αδύνατο ή πάρα πολύ 
δύσκολο, τον όποιο διορθωτικό και σωστό υπολογισμό 
στο μέλλον. 

Ένας σπουδαίος και σοβαρός λόγος, που ζητούσαμε και ζη-
τάμε, να εκδοθεί η νέα ΑΤΟΜΙΚΗ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ Συνταξιοδο-
τική απόφαση για κάθε έναν Συνταξιούχο (όπως και ο Συνή-
γορος του Πολίτη έχει γνωματεύσει) είναι για να ελεγχθούν τα 
στοιχεία, τα δεδομένα και οι παραδοχές που λήφθηκαν υπό-
ψη, κατά τον επανυπολογισμό του Ν. Κατρούγκαλου.

Επειδή το ανωτέρω θέμα είναι πολύ σοβαρό και κρίσι-
μο, και επειδή παρήλθε αρκετός χρόνος, που ο ΕΦΚΑ δεν 
διόρθωσε τα λάθη, τις αυθαιρεσίες, και τις παρανομίες, ο 
Σύλλογός μας προχώρησε στις 16/10/2020 σε αποστολή 
ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ προς τον ΕΦΚΑ και τον Διοι-
κητή του κ. Χ.Χάλαρη. 

Παραθέτουμε το αναλυτικό κείμενο (σελίδα 3), της εξώδι-
κης διαμαρτυρίας μας προς τον ΕΦΚΑ:

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ και ΛΑΘΗ ΕΠΑΝΥ-
ΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ με το 
Ν4387/16 (Ν. Κατρούγκαλου)

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ και ΛΑΘΗ 
ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  
με το Ν4387/16 (Ν. Κατρούγκαλου)

“Λατρεύω την Ελευθερία, αλλά θα ήθελα 
να τη βρίσκω πάντοτε θρονιασμένη ανά-
μεσα στη Δικαιοσύνη και στον Ανθρω-
πισμό.
Ελευθερία χωρίς Δικαιοσύνη είναι καθα-
ρή ληστεία.”

Αδαμάντιος Κοραής

Για την Αντισυνταγματική 
απόφαση της κυβέρνησης

Ο Σύλλογος μας ΠΡΟΣΦΕΥΓΕΙ  
ξανά στο ΣτΕ
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Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Αξιότιμε Κύριε Διοικητά,
Κατά την εφαρμογή του επανυπολογισμού 

των Συντάξεών μας από 1/1/2019 βάσει του Ν. 
4387/16 διαπιστώθηκε σωρεία από λάθη, παρα-
λείψεις και στρεβλώσεις με συνέπεια να επιφέ-
ρουν τεράστια οικονομική ζημία και μειωμένες 
συντάξεις σε χιλιάδες συναδέλφους μας.

Έχουν περάσει 12 μήνες από τον περασμένο 
Οκτώβριο, το μήνα που ανάρτησαν το πρώτο μηνι-
αίο ενημερωτικό σημείωμα του μηνός Ιανουαρίου 
2019 της επανυπολογισμένης με τον Νόμο 4387/16 
(Ν. Κατρούγκαλου) νέας Κύριας Σύνταξής μας. Παρ’ 
όλο που δεν μας απέστειλε όπως όφειλε ο ΕΦΚΑ, 
την καινούργια απόφαση Συνταξιοδότησης και όπως 
εμβληματικά επισήμανε αυτή την παράλειψη και ο 
Συνήγορος του Πολίτη, εμείς ως Σύλλογος από την 
πρώτη στιγμή, και με τα λίγα στοιχεία που μπορού-
σαμε ν’ αντλήσουμε από τα ενημερωτικά αυτά ση-
μειώματα, διαπιστώσαμε σωρεία λαθών, αστοχιών, 
παραλείψεων και αυθαιρεσιών, σε βάρος πολλών 
χιλιάδων συναδέλφων μας συνταξιούχων.

Παρά τις επανειλημμένες μας παρεμβάσεις στο Τα-
μείο μας το τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, στην ΗΔΙΚΑ και μέσω αυτής 
στην “Ανάδοχο” Ιδιωτική εταιρεία που διαχειρίστηκε 
και διαχειρίζεται την διαδικασία του επανυπολογι-
σμού, μέχρι σήμερα που σας αποστέλλουμε το πα-
ρόν εξώδικο, δεν έχει διορθωθεί κανένα λάθος και 
δεν έχει αλλάξει τίποτα στις λανθασμένες επανυπο-
λογισμένες κύριες συντάξεις, χιλιάδων συναδέλφων 
μας συνταξιούχων.

Πιο συγκεκριμένα:
•  Για τη μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλφων μας 

που συνταξιοδοτήθηκαν κυρίως μετά το 2012 (Ση-
μείωση: μέχρι και το 2011 τη διαχείριση του ΟΠΣ 
ΤΑΠ- ΟΤΕ την είχε ο ΟΤΕ) επανυπολόγισαν την σύ-
νταξή τους ως να ήταν εργαζόμενοι στο ΤΑΠ – ΟΤΕ 
και όχι στον ΟΤΕ. Με τον υπολογισμό αυτό, δεν 
ελήφθησαν υπόψη οι εισφορές στον ΟΤΕ που ήταν 
36% αλλά αυτές των εργαζομένων στο ΤΑΠ – ΟΤΕ 
που ήταν 30%, με αποτέλεσμα να αφαιρείται από 
τους παραπάνω συναδέλφους μας ανταποδοτική 
τους σύνταξη τουλάχιστον 4% και πλέον από το 
1/1/2019 και μετά.
 Παρ’ όλο που από τα περσινά Χριστούγεννα, όλοι 
οι υπηρεσιακοί παράγοντες μας είχαν διαβεβαιώ-
σει ότι στις αρχές του χρόνου που πέρασε θα έχει 
διορθωθεί, θα φτάσουμε δυστυχώς στα φετινά 
Χριστούγεννα και το σοβαρό αυτό θέμα θα παρα-
μείνει άλυτο.
 Για τους 8500 και πλέον συναδέλφους μας που 
συνταξιοδοτήθηκαν με εθελούσιες εξόδους και 
για τους οποίους ο ΟΤΕ προπλήρωσε όλες τις οι-

κονομικές τους υποχρεώσεις και όλα τα αυξημένα 
ποσά, που αντιστοιχούσαν σε συντάξεις, εισφορές 
κλπ, μέχρι και το τελευταίο Ευρώ, για την αγορά 
πλασματικού χρόνου, δεν τους προσμετρήθηκαν 
στον προηγούμενο επανυπολογισμό τα ποσοστά 
αναπλήρωσης που προκύπτουν από το άρθρο 30 
του Ν. 4387/16, σε σχέση με τις αυξημένες εισφο-
ρές. Από τον λανθασμένο αυτό επανυπολογισμό 
αφαιρούν μηνιαία από τους παραπάνω συναδέλ-
φους μας μέχρι και 7,5% ανταποδοτικής σύνταξης 
από 1/1/2019.

•  Για όσους συναδέλφους συνταξιούχους είχαν εξα-
σφαλίσει ανακαθορισμό της σύνταξής τους και οι 
εντολές μεταβολών έχουν απεικονισθεί στο Ολο-
κληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του τ. 
ΤΑΠ – ΟΤΕ κατά τον επανυπολογισμό, δεν υπολο-
γίσθηκαν με τον ανακαθορισμένο συντάξιμο μισθό 
τους, αλλά με τον παλιό. Έτσι, με την παράλειψη 
αυτής της μεταφοράς στο νέο Πληροφοριακό Σύ-
στημα, προκύπτει μικρότερος συντάξιμος μισθός 
απ’ τον πραγματικό και με τον επανυπολογισμό 
μικρότερη ανταποδοτική σύνταξη από αυτή που 
πραγματικά πρέπει να είναι, για όλους αυτούς τους 
συναδέλφους.

•  Για όσους συναδέλφους μας συνταξιούχους είχαν 
και έχουν καταθέσει αιτήσεις με δικαιολογητικά 
ασφαλιστικού χρόνου, διαδοχικής ή παράλληλης 
ασφάλισης για προσμέτρηση τους στον επανυπο-
λογισμό του συνολικού τους ασφαλιστικού χρόνου, 
δεν τους προσμετρήθηκαν αυτά τα ασφαλιστικά 
χρόνια. Για όλους αυτούς τους συναδέλφους δεν 
τους υπολογίζουν τον πραγματικό τους ασφαλιστι-
κό χρόνο, με αποτέλεσμα να προκύπτουν λιγότερα 
ποσοστά αναπλήρωσης και κατά συνέπεια λιγότε-
ρη ανταποδοτική σύνταξη. Η δικαιολογία που προ-
βάλλεται από τους αρμόδιους, ότι δεν προχωράει 
αυτή η τακτοποίηση για το Ταμείο, γιατί δεν έχει 
δημιουργηθεί ακόμα η φόρμα του λογισμικού από 
την “Ανάδοχο Εταιρεία” και την ΗΔΙΚΑ, δεν είναι 
σοβαρή και δεν επιδέχεται καμίας κατανόησης και 
ανοχής. 
 Πρέπει άμεσα με εντολή δικής σας στις αρμόδιες 
υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, να δημιουργηθεί η συ-
γκεκριμένη “φόρμα λογισμικού” για να εισαχθούν 
στο σύστημα όλοι οι συμπληρωματικοί ασφαλιστι-
κοί χρόνοι των συναδέλφων μας, ώστε να συμπε-
ριληφθούν στο επικείμενο διορθωτικό επανυπο-
λογισμό του Ν. Κατρούγκαλου. 

•  Σημειώνεται ότι όλα αυτά τα ασφαλιστικά χρό-
νια των παραπάνω συναδέλφων, από διαδοχική 
ασφάλιση, που δεν τους προσμετρώνται στο συ-
νολικό τους ασφαλιστικό χρόνο, είναι χρόνια που 

αθροίζονται μετά τα 30 έτη ασφάλισης και με τους 
συντελεστές αναπλήρωσης του Ν. Βρούτση, έχουν 
μεγαλύτερη ακόμα χρηστική αξία απ’ ότι με τους 
συντελεστές αναπλήρωσης του Ν. Κατρούγκαλου. 
Με τη μη προσμέτρησή τους, δυστυχώς δεν λαμ-
βάνονται υπόψη ούτε για τους συντελεστές ανα-
πλήρωσης του Ν. 4387/16 ούτε στους συντελεστές 
του Ν. 4670/20.
Επειδή μέχρι το τέλος του χρόνου επίκειται και 

ο 2ος επανυπολογισμός βάσει του Ν. Βρούτση, αν 
δεν προηγηθούν οι παραπάνω διορθωτικές πα-
ρεμβάσεις όπως αναλυτικά περιγράφονται και 
δεν αποκατασταθεί ο σωστός τρόπος επανυπο-
λογισμού για τους δέκα χιλιάδες και πλέον συ-
ναδέλφους μας, τότε ο επανυπολογισμός βάσει 
του Ν. Βρούτση (Ν.4670/20), θα είναι στον αέρα 
και πλήρως αναξιόπιστος.

Κύριε Διοικητά,
Σας καλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας, όσα 

παραπάνω αναλυτικά σας περιγράφουμε και στα 
πλαίσια των καθηκόντων σας, να ενεργήσετε ώστε 
οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες της αρμοδιότητας σας 
να προχωρήσουν και να ολοκληρώσουν άμεσα τις 
αναγκαίες διορθώσεις του λανθασμένου επανυπο-
λογισμού του Ν. 4387/16 και εν συνεχεία να ακο-
λουθήσει η διαδικασία του επανυπολογισμού βάσει 
του Ν. 4670 (Ν. Βρούτση). Μόνον έτσι θα απο-
κατασταθεί η νομιμότητα του επανυπολογισμού 
των Κύριων Συντάξεων και θα αποδοθεί από 
1/1/2019 η σωστή ανταποδοτική σύνταξη για τις 
χιλιάδες των συναδέλφων μας που αναφέρονται 
πιο πάνω.

Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα μας για συνά-
ντηση μαζί σας τους προηγούμενους μήνες, δεν 
πραγματοποιήθηκε. Με την ευκαιρία του υπομνή-
ματος μας αυτού, επαναφέρουμε το αίτημά μας για 
μια συνάντηση μαζί σας όπου θα σας εκθέσουμε δια 
ζώσης και αναλυτικά τόσο τα ανωτέρω εκκρεμή ζη-
τήματα που σας περιγράφουμε, όσο και για όλα τα 
υπόλοιπα εκκρεμή θέματα που παραμένουν άλυτα. 

Σε κάθε περίπτωση σας δηλώνουμε ότι, ο Σύλ-
λογος μας των 30.000 και πλέον μελών, θα υπερα-
σπισθεί με κάθε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο, τόσο 
συνδικαλιστικά και εξωδικαστικά όσο και με την 
προσφυγή στα αρμόδια Δικαστήρια, γιατί πλήττονται 
πολύ σοβαρά τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα και οι 
συντάξιμες αποδοχές των χιλιάδων μελών του.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής εντέλλεται όπως 
επιδώσει την παρούσα όπου αυτή απευθύνεται, 
προς γνώση του και για την επέλευση των νόμιμων 
συνεπειών, αντιγράφοντας την παρούσα ολόκληρη 
στην έκθεση επιδόσεως που θα συντάξει.

Του Συλλόγου με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ».
ΠΡΟΣ
Τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ Κον Χρήστο Χάλαρη

Συνέχεια από τη σελ. 2

Η  Υ Π Ο Μ Ο Ν Η  Ε Ξ Α Ν Τ Λ Η Θ Η Κ Ε
Αν μετά και τη παρέλευση εύλογου χρόνου, συνεχισθεί αυτή η καθυστέρηση, διόρθωσης των λαθών και των αυθαιρεσιών του ΕΦΚΑ και του Αρ-

μόδιου Υπουργείου, τότε ο Σύλλογός μας για να διασφαλίσει τα οικονομικά και Συνταξιοδοτικά δικαιώματα των μελών του, θα προχωρήσει και θα 
κλιμακώσει τις αντιδράσεις του, και με μηνυτήριες αναφορές κατά των αρμοδίων και υπευθύνων, για όλες τις νομικές συνέπειες, που προκύπτουν. 
ΑΡΚΕΤΑ ΠΙΑ!

Επιτέλους, με τις πρόσφατες εξελίξεις ξεκίνησε η επεξεργασία των στοιχείων από το τέως ΤΑΠ-ΟΤΕ τον ΕΦΚΑ και την ΗΔΙΚΑ, ώστε να διορθωθούν τα 
λάθη και οι παρανομίες, όπως προβλέπει ο νόμος και να καταβληθούν τα διακαιούμενα ποσά από 1/1/19.

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  
Μ Ε Τ '  Ε Π Ι Φ Υ Λ Α Ξ Ε Ω Σ  Τ Ω Ν  Δ Ι Κ Α Ι Ω Μ ΑΤ Ω Ν  Μ Α Σ



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ
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Επιστράφηκαν μειωμένα τα αναδρομικά, οι κρατή-
σεις του 11μηνου, μόνο επί των Κυρίων Συντάξε-

ων και όχι και αυτές των Επικουρικών και των Δώρων, 
ενώ το νέο έτος έρχεται η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ αφαίμαξη, να 
τα μειώσει ακόμα περισσότερο!

Όπως είναι γνωστό, αυτές οι επιστροφές αφορούν 
μόνο το 11μηνο, ΙΟΥΝΙΟΣ ’15 έως ΜΑΙΟΣ ’16!

Η σωστή, δίκαιη και νόμιμη επιστροφή αυτών των 
αναδρομικών, θα ήταν να γίνει με την ΚΑΤΑΒΟΛΗ και 
των Νόμιμων Τόκων (6%) για κάθε έτος καθυστέρη-
σης από το 2015 έως σήμερα μιας και η καθυστέρηση 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του ΕΦΚΑ.

Ακριβώς όπως θα έκανε ο ΕΦΚΑ, και το Δημόσιο αν 
χρωστούσε «όφειλε» να επιστρέψει ανάλογο ποσό ο 
Συνταξιούχος!

Άρα τι είδους κανονικότητα είναι αυτή που ευαγγελί-
ζεται η κυβέρνηση και για ποιό Κράτος δικαίου μιλάει;

Μάλλον ξεχάστηκε στο δρόμο, όπως και άλλες προ-

εκλογικές υποσχέσεις! Απαιτούμε να γίνει τουλάχιστον 
φορολόγηση αυτών των αναδρομικών -επιστροφών 
με τον ίδιο τρόπο που έγινε, η φορολόγηση στα ανα-
δρομικά (που επιστράφηκαν ΟΛΕΣ οι μνημονιακές 
περικοπές) των Δικαστικών, Πανεπιστημιακών κ.λ.π. 
δηλαδή με αυτοτελή φορολογικό συντελεστή 20%, και 
εκεί να τελειώσει κάθε άλλη φορολογική υποχρέωση, 
των Συνταξιούχων.

Αυτό απαιτούμε και διεκδικούμε από την Κυβέρ-
νηση και από το Αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών, 
γιατί αυτό επιβάλλεται, για λόγους ίσης αντιμετώ-
πισης και δικαιοσύνης, για όλους τους Έλληνες 
Πολίτες ανεξαρτήτου επαγγέλματος, και κατηγο-
ρίας. 

Αν παρόλα αυτά δεν γίνει ούτε αυτό, τότε σημαίνει 
ότι το 2021, έρχεται βαρύς ο πέλεκυς της Εφορίας, που 
θα ζητήσει να πάρει πίσω, από τους Συνταξιούχους 
τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/3) των καταβαλλόμενων 

αναδρομικών!!! 
Δεν φθάνει δηλαδή, που η επιστροφή κατεβλήθη 

κουτσουρεμένη, θα έρθει με το «άλλο χέρι» η Εφορία, 
να πάρει πίσω από τους Συνταξιούχους σχεδόν το μισό 
ποσό!!!

Οι Συνταξιούχοι, που έχουν μνήμη και κρίση δεν θα 
ανεχθούν, και δεν θα λησμονήσουν ποτέ, αυτές τις 
άδικες φορολογικές και αντικοινωνικές πολιτικές σε 
βάρος τους. 

Απαιτούν και διεκδικούν, ισότητα, δικαιοσύνη και 
σεβασμό, από την Κυβέρνηση.

Η ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ είναι υποχρέωση 
ενός ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ! 

Τουλάχιστον η αναλογική κατανομή αυτών των 
αναδρομικών του 11μήνου, κατά 6 μήνες στα ει-
σοδήματα του 2015 και 5 μήνες του 2016, είναι η 
ελάχιστη νόμιμη υποχρέωση που έχει η Κυβέρνη-
ση, για την φορολόγηση αυτών των αναδρομικών.

Ενόψει εφαρμογής του Ν.4670/20 και του νέου επανυπο-
λογισμού των Κύριων Συντάξεων θυμίζουμε, ότι ο νέος 

πίνακας των συντελεστών αναπλήρωσης (για το ανταποδο-
τικό ποσό της Σύνταξης) έχει μία μικρή βελτίωση, για τους 
έχοντες άνω των 30 χρόνων ασφάλιση. 

Ουσιαστικά είναι η μόνη θετική βελτίωση που έγινε με το 
Νόμο Βρούτση, σε σχέση με τον Νόμο Κατρούγκαλου, στους 
συντελεστές αναπλήρωσης, για το ανταποδοτικό ποσό της 
Κύριας Σύνταξης.

Δημοσιεύουμε τον πίνακα των συντελεστών αναπλήρω-
σης, ώστε να γνωρίζει ο κάθε συνάδελφος πώς έχουν δια-
μορφωθεί πλέον οι νέοι Συντελεστές αναπλήρωσης. 

Σύμφωνα με τις Υπουργικές εξαγγελίες, ο επανυπολογι-
σμός με τους νέους Συντελεστές αναπλήρωσης, θα γίνει έως 
το τέλος του έτους. Αρκετά αμφίβολο, αλλά ας αναμένουμε 
και ας ελπίσουμε, ότι δεν θα γίνουν πάλι λάθη και αυθαιρε-
σίες, όπως έγιναν με τον επανυπολογισμό του Ν. Κατρού-
γκαλου, και θα καταβληθούν τα σωστά ποσά των Κύριων 
Συντάξεων με τους νέες συντελεστές αναπλήρωσης.

Όπως είναι γνωστό, αυτή η διαφορά θα καταβληθεί σε 
5 ετήσιες ισόποσες δόσεις, με αρχή την 1/10/2019. Η 
αρχική εξαγγελία ήταν να γίνει τέλος Δεκεμβρίου, τώρα 
όμως ανακοινώθηκε για τέλος Ιανουαρίου και θα δούμε 
πότε τελικά θα εφαρμοστεί.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ Ν.4670/20
(Ν. ΒΡΟΥΤΣΗ)

ΕΤΕΑΕΠ -  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  
στο  «ΚΟΚΚΙΝΟ» η  έκδοση ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο αρνητικό ρεκόρ, η καθυστέρηση έκδοσης αποφάσεων των ΕΠΙ-
ΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ των μελών μας.

Αυτές που θα καταβληθούν τέλος ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ, είναι όσων έχουν καταθέσει αιτήσεις 
τον ΑΥΓΟΥΣΤΟ του 2017! Οι κατ' επανάληψη διακηρύξεις και υποσχέσεις του αρμόδιου Υπουρ-
γού είναι χωρίς αντίκρισμα, είναι ανεκπλήρωτες. Η καθυστέρηση ξεπέρασε τα τρία χρόνια, όταν 
πριν τη μεταφορά και συγχώνευση του τ. Ταμείου μας στο ΕΤΕΑΕΠ, η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ 
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΤΑΝ, σε ένα έως δύο μήνες μετά την υποβολή της αίτησης και της απόφασης ΚΥΡΙΑΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ του ΤΑΠ-ΟΤΕ! Ας σημειωθεί ότι το τ. Ταμείο μας, είχε μηδέν λειτουργικό κόστος, μιας 
και στεγαζόταν σε κτήριο του ΟΤΕ, το δε προσωπικό και τα στελέχη του ήταν Υπάλληλοι του ΟΤΕ, 
με μηδέν εργατικό κόστος για το Ταμείο. Αυτό το λειτουργικό, αποτελεσματικό, και νοικοκυρεμένο 
Ταμείο, το μετέφεραν και το συγχώνευσαν στο ΕΤΕΑΕΠ, με τα προαναφερόμενα αποτελέσματα για 
τους Ασφαλισμένους μέλη μας, αλλά και για τα οικονομικά κόστη του ΕΤΕΑΕΠ και της Κοινωνικής 
Ασφάλισης γενικότερα. Δυστυχώς όταν δεν εισακούονται οι τεκμηριωμένες προτάσεις των Ασφα-
λισμένων, αυτά είναι τα αποτελέσματα, των ατεκμηρίωτων πολιτικών εμμονών. Ενόψει του νέου 
σχεδιασμού, για την προοπτική και το μέλλον της Επικουρικής Ασφάλισης πρέπει όλοι μαζί 
Εργαζόμενοι και Συνταξιούχοι, να παλέψουμε για να αποτραπεί η κυβερνητική επιλογή, 
κεφαλοποιητικού συστήματος και Ιδιωτικοποίησης της Επικουρικής Ασφάλισης, που θα 
οδηγήσει στην κατάργηση της Επικουρικής Σύνταξης!

ΑΫΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Μία ακόμη προσφορά προς τα μέλη μας

Προς: Περιφερειακά Τμήματα του Π.Σ.Σ.Τ.Ο - ΟΤΕ
Στα πλαίσια δραστηριοτήτων και πρωτοβουλιών του Συλλόγου μας, για την υπηρέτηση και 

εξυπηρέτηση των Συναδέλφων μελών μας, λειτουργεί, κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ στα γραφεία του Συλ-
λόγου μας (Βερανζέρου 13, Αθήνα), Ιατρείο με Ιατρό Γενικό Παθολόγο. Αντίστοιχο Ιατρείο του 
Συλλόγου μας λειτουργεί και στη Θεσ/νίκη. 

Κατ’ αρχήν το Ιατρείο της Αττικής εξυπηρετεί, για συνταγές και παραπεμπτικά εξετάσεων τα δι-
αμένοντα στην Αττική, μέλη του Συλλόγου, με αυτοπρόσωπη παρουσία ή τηλεφωνικά μέσω της 
διαδικασίας της Άυλης Συνταγογράφησης (φαρμάκων ή παραπομπής για εξετάσεις). Απαραίτητη 
προϋπόθεση όμως για την άυλη συνταγογράφηση είναι να υπάρχει το πρωτόκολλο του ασφαλι-
σμένου στο σύστημα του ΕΟΠΥΥ.

Επειδή έχουμε δεχθεί αιτήματα από Συναδέλφους που διαμένουν, είτε σε μικρά Νησιά, είτε σε 
περιοχές όπου είναι δύσκολη η πρόσβαση σε Γιατρό, (Αγροτικό Ιατρείο ή Κέντρο Υγείας) και μόνο 
για επαναλαμβανόμενη συνταγογράφηση φαρμάκων, αποφασίσαμε και σας προτείνουμε το εξής:

Να καταγράψετε αυτές τις Νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές, που διαμένουν 
Συνάδελφοι μέλη μας, να μας τις κοινοποιήσετε και να τους ενημερώσετε ότι μπορούν τη-
λεφωνικά (στα τηλ.: 210 3821338 και 210 3823769) να εξυπηρετηθούν με τη διαδικασία 
της Άυλης Συνταγογράφησης και με βάση πάντα όσα ορίζει το Υγειονομικό πρωτόκολλο 
του ΕΟΠΥΥ, ώστε να λαμβάνουν με sms στο κινητό τους κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ, την άυλη συντα-
γή από τον γιατρό του Συλλόγου μας.

Είμαστε στη διάθεση σας, για κάθε πρόσθετη διευκρίνηση. 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ βελτιώνουμε την ποιότητα της ζωής μας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ 
Ν.4670/2020

ΕΤΗ Ν. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ Ν. ΒΡΟΥΤΣΗ
ΠΟΣΟ  

ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
30 26,37 26,37 0
31 27,79 28,85 0,56
32 29,21 30,33 1,12
33 30,63 32,31 1,68
34 32,22 34,81 2,59
35 33,81 37,31 3,50
36 35,40 39,81 4,41
37 37,20 42,36 5,16
38 39,00 44,91 5,91
39 40,80 47,46 6,61
40 42,80 50,01 7,93
41 44,80 50,51 5,71
42 46,80 51,01 4,25
43 48,80 51,51 2,71
44 50,80 52,01 1,21
45 52,80 52,51 -0,29

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ – ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΦΑΙΜΑΞΗ!!!
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Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

«ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ επί των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
μια ΥΠΟΠΤΗ και ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΕΜΜΟΝΗ»

Αποτελεί Παγκόσμια «πρωτοτυπία» και ελληνική πατέντα που την ανακάλυψε και την καθιέρωσε με το Ν.4387/16 ο κ. Κατρούγκαλος

Δυστυχώς παρά τα περί του αντιθέτου προε-
κλογικά λεγόμενα του κ. Βρούτση, αυτή η 

ίδια «πατέντα» επαναδιατυπώθηκε και επανα-
λήφθηκε και με το νέο Ν.4670/20 Ν. ΒΡΟΥΤΣΗ!

Έτσι συνεχίζει λοιπόν, για μια μεγάλη ομάδα πα-
λαιότερων Συναδέλφων Συνταξιούχων, να τους 
ακολουθεί η λεγόμενη «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ» ένα 
χρέος δηλαδή, προς τον ΕΦΚΑ!

Πώς γίνεται συνταξιούχοι που λάμβαναν κανονικά 
και νόμιμα επί 10,20 και 30 χρόνια, τη Σύνταξή τους 
ξαφνικά, εν΄έτει 2019, εμφανίσθηκε ότι ΧΡΩΣΤΟΥΝ 
στο Ασφαλιστικό Σύστημα!!!

Ευτυχώς δηλαδή που είναι «μεγαλόψυχοι» και δεν 
ζητούν (προς το παρόν) να επιστραφούν, αυτές οι δι-

αφορές, ως αχρεωστήτως καταβληθείσες!!!
Οι Συνάδελφοι μας αυτοί, θα χρωστούν σε όλη τη 

ζωή τους, γιατί δεν πρόκειται να αποσβεσθεί σχε-
δόν ποτέ και για αυτό είναι, όχι μόνο ηθικά, νομικά, 
αλλά και κοινωνικά αναγκαίο, να ενσωματωθεί αυτή 
η λεγόμενη προσωπική διαφορά, στις Συντάξιμες 
αποδοχές και να ΔΙΑΓΡΑΦΕΙ αυτός ο απαράδεκτος 
χαρακτηρισμός και όρος από τις Συντάξεις των Συ-
νταξιούχων.

Αν οι προηγούμενοι είχαν τη δικαιολογία των 
«θεσμών» της Τρόικας και των μνημονίων οι ΣΗ-
ΜΕΡΙΝΟΙ δεν έχουν καμία σοβαρή δικαιολογία, να 
επιμένουν σε ένα τέτοιο στιγματισμό, μιας μεγάλης 
μερίδας Συνταξιούχων δεδομένου δε, ότι ΔΕΝ ΠΡΟ-

ΚΥΠΤΕΙ ΚΑΝΕΝΑ επιπλέον οικονομικό κόστος, για 
τον ΕΦΚΑ!!!, απλώς παραμένει ως απειλή!

Εκτός και αν στο πίσω μέρος του μυαλού τους, 
έχουν την σκέψη, κάποια στιγμή να το υλοποιήσουν, 
και να κόψουν την προσωπική διαφορά, δηλαδή να 
μειώσουν ακόμα περισσότερο τις ήδη δραματικά 
μειωμένες Συντάξεις! Όποιος επιχειρήσει να κά-
νει κάτι τέτοιο, να γνωρίζει ότι θα αντιμετωπίσει 
πρωτόγνωρες αντιδράσεις όχι μόνο από τους Συ-
νταξιούχους, αλλά συνολικά από την κοινωνία. 

Ας διαγράψει λοιπόν η Κυβέρνηση, αυτόν τον απα-
ράδεκτο χαρακτηρισμό της προσωπικής διαφοράς, 
γιατί δεν έχει κανένα οικονομικό κόστος, απεναντίας 
έχει τεράστιο ΠΟΛΙΤΙΚΟ κόστος!

Ότι έχει απομείνει από τις παροχές και κατακτή-
σεις μας, βήμα-βήμα και μεθοδικά, καταργεί-

ται και ακυρώνεται!
Με το «φανταχτερό» τίτλο «ενιοποίηση-εκσυγχρο-

νισμός των παροχών σε χρήμα, προς τους Ασφα-
λισμένους Εργαζόμενους και Συνταξιούχους του  
ΤΑΥΤΕΚΩ, έχει δρομολογηθεί, από το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τον Υφυ-
πουργό κ. Τσακλόγλου, η δραστική περικοπή και 
εξομοίωση προς τα ΚΑΤΩ! προς τα χαμηλότερα επί-
πεδα! όλων αυτών των παροχών, σε χρήμα. 
Στο στόχαστρο και στις περικοπές, είναι κυρίως:
• Επίδομα τοκετού.
• Επίδομα κατασκήνωσης.
• Επίδομα εργατικού ατυχήματος.
• Επίδομα ασθένειας.
• Έξοδα κηδείας. 

Η Κοινωνική Πολιτική, οι παροχές του Ασφαλιστι-
κού μας Tαμείου που έχουν πληρωθεί, και συνεχί-
ζουν να πληρώνονται από τους Εργαζόμενους και 
τους Συνταξιούχους, θεωρούνται πλέον, από την 
σημερινή Ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, ως πε-

ριττή άσκοπη δαπάνη! Αυτή είναι η ιδεολογική εμ-
μονή, του άκρατου Φιλελευθερισμού για τον σκοπό, 
τον ρόλο, και την αναγκαιότητα κοινωνικών πολι-
τικών και παροχών, προς τους Ασφαλισμένους και 
την κοινωνία!

Στον πυρήνα της σκέψης τους και της ιδεολογίας 
τους, είναι ότι όλες αυτές οι παροχές και δράσεις, 
είναι ΙΔΙΩΤΙΚΗ υπόθεση, που πρέπει να καλύπτονται 
ΑΤΟΜΙΚΑ, ή από Ασφαλιστικές Εταιρείες, δηλ. από 
την ΑΓΟΡΑ, με την καταβολή βέβαια των ανάλογων 
ασφαλίστρων.

Το πρόσχημα βέβαια και η δικαιολογία, είναι ότι 
δεν μπορεί να έχουν διαφορετική μεταχείριση και 
παροχές, οι Ασφαλισμένοι των τέως ΔΕΚΟ. έναντι 
των Ασφαλισμένων του τ. ΙΚΑ και του ΟΓΑ!

Πολύ σωστά!
Ας εξετάσουν όμως σοβαρά, το κρίσιμο θέμα 

της αναλογικότητας ΕΙΣΦΟΡΩΝ προς ΠΑΡΟΧΕΣ. Τι 
και πόση εισφορά καταβάλλει ο ασφαλισμένος των  
τ. ΔΕΚΟ, και τι και πόσο καταβάλλει ο ασφαλισμένος 
του τ. ΙΚΑ και του ΟΓΑ; Τότε, θα διαπιστώσουν ότι 
έχει έναν παραλογισμό η πρόταση, για την εξί-

σωση (προς τα κάτω) των παροχών, όταν οι ει-
σφορές και τα ποσά είναι τελείως διαφορετικά!

Ας γίνει λοιπόν εξομοίωση-εξίσωση ΟΛΩΝ των 
παροχών προς τα ΠΑΝΩ! Προς τις πιο αξιοπρεπείς 
αποζημιώσεις-παροχές των Ταμείων των τ. ΔΕΚΟ!

Γιατί πρέπει να γίνει το αντίθετο; Γιατί πρέπει οι 
κοινωνικές πολιτικές και παροχές να πηγαίνουν 
προς τα ΚΑΤΩ, στα χαμηλότερα επίπεδα και όχι προς 
τα ΠΑΝΩ, προς την βελτίωση;

Η συγκρότηση επιτροπής μελέτης, για την «ενο-
ποίηση» αυτών των παροχών, μόνο από Υπηρεσια-
κά στελέχη του Υπουργείου Εργασίας αγνοώντας και 
αποκλείοντας τους εκπροσώπους Εργαζομένων και 
Συνταξιούχων, είναι προμήνυμα του τι θα προταθεί 
και θα ακολουθήσει. Χωρίς τη συμμετοχή αυτών 
που χρηματοδοτούν το σύστημα και αυτών που 
δικαιούνται τις ανάλογες παροχές, είναι το λιγό-
τερο απαράδεκτη και καταδικαστέα! ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, 
εργαζόμενοι και Συνταξιούχοι, πρέπει να ακυ-
ρώσουμε αυτές τις ισοπεδωτικές και αντικοινω-
νικές πολιτικές.

ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ –  ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ  στ ις  ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΑΥΤΕΚΩ σε  ΧΡΗΜΑ

Αναβολή της ΓΑΣ και έκτακτα μέτρα
λε ι τ ουργ ίας  τ ου  Συλλόγου  λόγω κορονο ϊού

Όπως είναι γνωστό, οι συνθήκες της πανδημίας 
του κορονοïού, έχουν οδηγήσει σε αποφάσεις γενι-
κής απαγόρευσης, το λεγόμενο lockdown, σε όλη τη 
χώρα, για όλες τις μαζικές και Συλλογικές συναθροί-
σεις και δραστηριότητες.

Γι' αυτό το λόγο το Δ.Σ. του Συλλόγου, αποφά-
σισε ομόφωνα δια περιφοράς του θέματος, την 
αναβολή της προκηρυγμένης και αποφασισμένης 
για τις 4-5/11/20 ΓΑΣ του Συλλόγου μας.

Σύμφωνα λοιπόν με τις αποφάσεις της Πολιτείας και 
τις οδηγίες-συστάσεις του ΕΟΔΥ και των ειδικών επι-
στημόνων, έχουν περιοριστεί στο τελείως ελάχιστο 
και απολύτως απαραίτητο ΟΛΕΣ οι δραστηριότητες 
και λειτουργίες της κοινωνίας και των φορέων της. 

Στα πλαίσια αυτά, εντάσσεται και ο Σύλλογος μας 
όπως και κάθε Συλλογικός και μαζικός φορέας, που 
είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει αυστηρά τα πρω-
τόκολλα, τις οδηγίες και τις αποφάσεις του ΕΟΔΥ και 
της Πολιτείας.

Για το λόγο αυτό, όλο αυτό το διάστημα της απα-
γόρευσης (lockdown), ο Σύλλογός μας (λόγω κα της 
ηλικιακής ιδιαιτερότητας) θα λειτουργεί υπό συνθή-
κες προσωπικού ασφαλείας. 

Τα τηλέφωνα και το e-mail του Συλλόγου μας, εί-
ναι σε εκτροπή, σε κατ’ οίκον εργασία του προσω-
πικού, ενώ τα κινητά τηλέφωνα του Προεδρείου, θα 
είναι συνεχώς ανοικτά, καθώς και στο Σύλλογο μας 
θα υπάρχει σχεδόν καθημερινή παρουσία κάποιων 
μελών του Προεδρείου, για έκτακτα και σοβαρά πε-

ριστατικά. Δυστυχώς τα προβλήματα και τα έκτακτα 
μέτρα του κορονοïού δεν επιτρέπουν, την πλήρη και 
συνολική δραστηριότητα του Συλλόγου, όπως επι-
βάλλει η εξέλιξη των μεγάλων και σοβαρών Συνταξι-
οδοτικών μας προβλημάτων.

Παρόλα αυτά, παρακολουθούμε και παρεμβαί-
νουμε σε όλα τα υπό εξέλιξη θέματά μας και σε 
συνεργασία με τους Νομικούς μας Συμβούλους 
προωθούμε, όλες τις αναγκαίες και νόμιμες 
ενέργειες, για τη διασφάλιση όλων των Συντα-
ξιοδοτικών μας δικαιωμάτων, που εν μέσω της 
πανδημίας είναι σε εξέλιξη. 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ με ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΣΟΧΗ  
και ΧΑΜΟΓΕΛΟ



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ
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Οι πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητή και του 
Υποδ/τη του ΕΦΚΑ οδηγούν στην πλήρη αποδι-

οργάνωση - διάλυση του τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ.
Καταργούνται ουσιώδη τμήματα και υπηρεσίες, 

χωρίς ΠΡΟΝΟΙΑ και εναλλακτική λύση για την ομα-
λή και εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου. 

Τα εναπομείναντα τμήματα και υπηρεσίες του 
τ.ΤΑΠ - ΟΤΕ, τα οποία είναι τραγικά αποδυναμωμένα 
και υποστελεχωμένα, είναι αδύνατον να λειτουργή-

σουν σωστά, αποτελεσματικά και παραγωγικά. 
Η ιδιαιτερότητα και πολυπλοκότητα των διαφορε-

τικών ασφαλιστικών χαρακτηριστικών των 60.000 
ασφαλισμένων (Εργαζομένων και Συνταξιούχων) 
του ΟΤΕ-ΕΛΤΑ-ΟΣΕ είναι σχεδόν αδύνατον, να δι-
εκπεραιωθούν από άλλες Υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, και 
μάλιστα διάσπαρτες στα «τέσσερα σημεία του ορίζο-
ντα» και σε διαφορετικά κτήρια.

Οι τεράστιες και σοβαρές εκκρεμότητες του 

τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ οδηγούνται έτσι στα γρανάζια της γρα-
φειοκρατίας και της αναποτελεσματικότητας. 

Για αυτή την απαράδεκτη και διαλυτική επιλογή 
της ηγεσίας του ΕΦΚΑ ο Σύλλογος απέστειλε την 
παρακάτω επιστολή διαμαρτυρίας, θέτοντας προ 
των ευθυνών τους, τους αρμόδιους, επισημαίνοντας 
τους, τα τεράστια προβλήματα που θα δημιουργήσει 
αυτή η άφρονη και παλαιοκομματική τους απόφαση.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ η ΕΠΙΣΤΟΛΗ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ μας.

ΧΩΡΙΣ ΣΧΕΔΙΟ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ - ΟΡΓΑΝΩΣΗ και ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΛΥΣΗ 
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ  -  ΑΠΟΔ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  του  τ . ΤΑΠ-ΟΤΕ  

Κύριε Διοικητά, Κύριε Υποδιοικητά
Σε συνέχεια των υπομνημάτων που σας απο-

στείλαμε, είτε με τους Συλλόγους Συνταξιούχων 
των ΕΛΤΑ και του ΟΣΕ, είτε μόνοι μας ωςΣύλλογος 
Συνταξιούχων του Ομίλου ΟΤΕ, επανερχόμαστε σή-
μερα για να σας εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας, 
τη διαμαρτυρία και την οργή μας, για τα δυσμενή, 
ανυπέρβλητα και άνευ προηγουμένου προβλήματα 
που θα προκύψουν για, τις δεκάδες χιλιάδες Συντα-
ξιούχων του τέως ΤΑΠ – ΟΤΕ, με τις αποφάσεις σας 
για την οργανωτική αναδιάρθρωση - “αποδιάρθρω-
ση”, που αποφασίσατε και εκτελείτε.

Αποφασίσατε μια διεύθυνση, του τ. ΤΑΠ – ΟΤΕ, 
με 5 λειτουργούντα τμήματα και που εξυπηρετεί 
60.000 και πλέον Συνταξιούχους, να την συρρι-
κνώσετε σε ένα τμήμα, εκτιμώντας ίσως ότι διαλύ-
οντας και καταργώντας την Δ/νση και το έργο που 
εκτελούν τα αντίστοιχα τμήματα, εξαφανίζετε και 
τα προβλήματα που επιλύουν αυτά τα τμήματα, για 
τους Συνταξιούχους του Ταμείου μας, όταν δυστυ-
χώς δεν προκρίνατε καμία μεταβατική ή εναλλακτι-
κή διέξοδο με την κατάργηση τους.

Αποφασίσατε επιτελικά και με σχέδια επιχάρ-
του, την κατάργηση τριών ανεξάρτητων Δ/σεων, 
(ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΠ-ΔΕΗ, ΤΕΠΣΘ-ΗΣΑΠ) με 
150.000 συνταξιούχους, να τις συμπτύξετε σε 
μία Υποδ/νση με δύο τμήματα χωρίς καν να με-
λετήσετε, να αξιολογήσετε και να προκρίνετε 
διάδοχες εναλλακτικές λύσεις για το έργο που 
αυτές οι υπηρεσίες, επιτελούσαν μέχρι σήμερα.

Προχωράτε αυτή τη στιγμή επιλεκτικά, άναρχα 
και πρόωρα στη διάλυση ΜΟΝΟ του ΤΑΠ – ΟΤΕ με 
δύο, μέχρι στιγμής, άστοχες, καταστροφικές και δι-
αλυτικές, για το Ταμείο μας, αποφάσεις.

Πιο συγκεκριμένα:
Στις αρχές Νοεμβρίου, το στέλεχος του Ταμείου, 

που ασκούσε χρέη Δ/ντριας στο ΤΑΠ – ΟΤΕ, υπέ-
γραψε πρακτικό ανάληψης υπηρεσίας για το ένα 
ανύπαρκτο μέχρι στιγμής τμήμα, σύμφωνα με προ-
γενέστερη απόφαση του Υποδιοικητή του e-ΕΦΚΑ, 
που εκδόθηκε το καλοκαίρι. Έτσι λοιπόν, από τις 
αρχές Νοεμβρίου το υποκατάστημα του ΤΑΠ-ΟΤΕ, 
που λειτουργούσε μέχρι τότε ως Δ/νση, δεν μπορεί 
να λειτουργεί και δεν μπορεί η μέχρι τώρα Προϊ-
στάμενη της Δ/νση του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, να υπογράφει 
τίποτα ως Προϊστάμενη μιας άλλης ανύπαρκτης και 
αδημιούργητης μέχρι στιγμής, υπηρεσιακής μο-
νάδας του e- ΕΦΚΑ. Με την απόφαση σας έχετε 
επιφέρει τον “ξαφνικό θάνατο” στο Ταμείο μας, 
σαν να μην υπάρχει συνέχεια ούτε για σήμερα 
ούτε για το επόμενο διάστημα, για το ταμείο και 
για όλους τους ασφαλισμένους του.

Με άλλη απόφαση από 12/11/20 του Υποδ/τη του 
e- ΕΦΚΑ του κ. Τσαγκαρόπουλου, διαλύεται οριστι-
κά το τμήμα πληρωμών του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ και όλους 
τους εναπομείναντες υπαλλήλους, τους μεταθέτετε 
σε διάφορα άλλα τμήματα της Γεν. Δ/νσης Οικονο-
μικών Υπηρεσιών με “ρήτρες” άμεσης εκτέλεσης, 
χωρίς καθόλου να σκεφθείτε και να αναζητήσετε 
κάποιες λύσεις, ώστε αυτό το έργο που επιτελούν 
μέχρι σήμερα αυτοί οι υπάλληλοι, εξυπηρετώντας 
καθημερινά τις χιλιάδες των συναδέλφων μας. 
Ποιος θα το αναλάβει και ποιοί – και πώς – θα το 
συνεχίσουν;

Με τις παραπάνω αποφάσεις σας μπορείτε 
να πληροφορήσετε και να εξηγήσετε στους Συ-
νταξιούχους μέλη μας τα παρακάτω ερωτήματά 
τους;
•  Ποια υπηρεσία ή ποιοι υπάλληλοι θα αναλάβουν 

τις χορηγήσεις – παρατάσεις – διακοπές οικογε-
νειακών επιδομάτων συζύγου & τέκνων, μετά 
την κατάργηση του τμήματος; Σας υπενθυμίζου-
με ότι, το 90% και πλέον των Συνταξιούχων του 
τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ στους οποίους έγινε ο επανυπολογι-
σμός με το Ν. 4387/16, έχουν θετική προσωπική 
διαφορά και για το λόγο αυτό θα ακολουθούν τον 
παλιό τρόπο υπολογισμού της σύνταξης τους, με 
ενεργά και μεταβαλλόμενα όλα τα παραπάνω επι-
δόματα μέχρι του τέλους της ζωής τους.

•  Ποια υπηρεσία ή ποιοι υπάλληλοι θα διαχειριστούν 
τις παρατάσεις συντάξεων αναπηρίας και ποιοι θα 
διαχειριστούν τις διακοπές των συντάξεων λόγω 
θανάτου, τις μεταβιβάσεις στους δικαιοδόχους 
και τις επαναχορηγήσεις συντάξεων χηρείας, στην 
3ετία αλλά και μετά;

•  Ποιοι υπάλληλοι θα διαχειριστούν τις κρατήσεις 
δόσεων δανείων ή χρεών μέσω της μηνιαίας σύ-
νταξης και ένα σωρό άλλες διεκπεραιώσεις που 
πρέπει να γίνουν όπως, η χορήγηση βεβαίωσης 
διακοπής επιδόματος τέκνου, για τον λογαριασμό 
Νεότητας προσωπικού ΟΤΕ, κ.λ.π;

•  Πώς θα συνεχίσει να λειτουργεί η υπηρεσία Δι-
οικητικών Μέσων Θεραπείας (ΔΜΘ) και η Τοπική 
Διοικητική Επιτροπή (ΤΔΕ) του υποκαταστήματος, 
όταν αυτή τη στιγμή έχουν συσσωρευθεί πλήθος 
θεμάτων, με ενστάσεις παλιές και τρέχουσες, αι-
τήματα για αποστολή απόψεων σε δίκες με αγω-
γές ή προσφυγές, που μερικές έχουν προθεσμίες, 
άλλες έχουν αναβληθεί, λόγω covid-19, και επα-
νέρχονται τώρα μαζικά, τη στιγμή που διαλύονται 
οι υπηρεσίες του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ;

•  Ποιος θα ενημερώσει και θα εξηγήσει σ’ όλους 
εκείνους τους συναδέλφους που έχουν, απορίες, 
διαμαρτυρίες και παράπονα σε σχέση με την πρό-
σφατη χορήγηση των αναδρομικών, όταν το Ολο-

κληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του 
τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ υπάρχει μόνο εκεί και δεν έχει εντα-
χθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 
(ΟΠΣ) του e–ΕΦΚΑ και τα διάφορα αιτήματα και 
οι μεταβολές που πρέπει να γίνουν ή να απαντη-
θούν, δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν μέχρι 
στιγμής από κανένα άλλο υποκατάστημα του e-Ε-
ΦΚΑ, παρά μόνο από το ΟΠΣ του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ;

•  Ποιος θα διαχειρισθεί και θα συνεργασθεί με 
τις υπηρεσίες της ΗΔΙΚΑ και τον Ανάδοχο, για 
τον εσφαλμένο επανυπολογισμό του 2019, με 
τον Ν. 4387/16 για βεβαιωμένα λάθη και πα-
ραδεκτά από την ΗΔΙΚΑ και το Ταμείο μας, για 
πάνω από 10.000 συναδέλφους μας συντα-
ξιούχους, όταν τα έμπειρα και ικανά στελέχη 
του τμήματος των συντάξεων, έχουν στα χέρια 
τους αποφάσεις μεταθέσεων σε άλλες άσχετες 
υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, πριν καν αρχίσει ακό-
μα η διορθωτική διαδικασία επανυπολογισμού 
του Ν. Κατρούγκαλου και για να ακολουθήσει 
στη συνέχεια η διαδικασία επανυπολογισμού, 
με το Ν. 4670/20 του Ν. Βρούτση;

Κύριε Διοικητά, 
Σας καλούμε να παρέμβετε άμεσα στις πρωτό-

γνωρες διαδικασίες διάλυσης του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, οι 
οποίες γίνονται με τρόπο σπασμωδικό και μονοδι-
άστατο, στοχεύοντας μόνο το Ταμείο μας και χωρίς 
μεταβατικές διαδικασίες προεργασίας και μετά-
βασης, με ενδιάμεσα στάδια μεταφοράς έργου και 
αρμοδιοτήτων σε διάδοχα υπηρεσιακά σχήματα, τα 
οποία θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν τους συντα-
ξιούχους μας όπως γινόταν μέχρι σήμερα και χωρίς 
να υπάρχει συνέχεια νομίζοντας κάποιοι ότι, με την 
κατάργησή τους καταργούν και τα προβλήματα των 
συνταξιούχων. 

Ο Σύλλογος και εν μέσω αυτών των δυσκο-
λιών, λόγω της πανδημίας, αν δεν γίνει καμία 
ενέργεια και δεν σταματήσετε αυτή τη διαδικα-
σία του “ξαφνικού θανάτου” του Ταμείου μας, 
τουλάχιστον έως ότου διεκπεραιωθούν οι πα-
ραπάνω σοβαρότατες εκκρεμότητες, εμείς για 
τους 60.000 συνταξιούχους που εκπροσωπού-
με, θα αγωνισθούμε και θα αξιοποιήσουμε κάθε 
μέσο και κάθε δράση ώστε, να υπάρχει διάδοχο 
κοινωνικοασφαλιστικό σχήμα που να υπηρετεί 
και να δίνει λύσεις στα καθημερινά προβλήμα-
τα των συναδέλφων μας συνταξιούχων, όπως 
γινόταν όλα τα χρόνια μέχρι τώρα, αλλά και να 
έχει αυτός ο φορέας και συνέχεια στο παρόν 
και το μέλλον για το καλό όλων των συνταξιού-
χων του τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ και της Κοινωνικής Ασφά-
λισης γενικότερα. 
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Α ΕΠΙΣΤΟΛΗ διαμαρτυρίας προς τον ΕΦΚΑ για το τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ



7
Θέματα Συλλογικού ΕνδιαφέροντοςΘέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος

Ιούλιος-Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2020

Έφυγαν από κοντά μας -  
Ας είναι η μνήμη τους αιωνία

• ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΑΜΠΑΤΖΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΕΡΡΕΣ
• ΒΑΡΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ
• ΓΕΩΡΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
• ΓΙΩΤΑ ΜΑΡΘΑ του ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΟΖΑΝΗ
• ΓΟΜΠΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
• ΓΟΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΙΑ
• ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
• ΔΑΛΙΣΚΑ ΠΑΡΘΕΝΑ του ΣΑΒΒΑ ΣΕΡΡΕΣ
• ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΝΙΑ
• ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΘΗΝΑ
• ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΚΑΛΟΥΣΗΣ ΒΑΪΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ
• ΚΑΜΙΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
• ΚΑΡΑΚΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
• ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
• ΚΑΤΟΠΟΔΗ-ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΛΕΝΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

• ΚΟΥΚΟΥΝΑΡΗ ΣΟΥΖΑΝΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΚΡΙΤΣΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΗΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ του ΣΩΚΡΑΤΗ ΣΕΡΡΕΣ
• ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΚΩΤΣΑΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ  ΜΥΤΙΛΗΝΗ
• ΚΩΦΟΝΙΚΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
• ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΥΜΠΕΡΑΚΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
• ΜΑΓΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΓΓΕΛΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΜΑΚΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΜΑΛΑΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΕΡΡΕΣ
• ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΜΕΡΚΟΥΡΙΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
• ΜΕΤΙΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΝΙΑ
• ΜΗΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ
• ΝΙΚΟΛΟΥΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΝΙΑ
• ΝΤΟΥΒΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
• ΠΑΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΠΑΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΑΧΑΡΝΑΙ
• ΠΑΪΚΟΣ ΗΛΙΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΘΗΝΑ
• ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΗΜΝΟΣ
• ΠΑΝΤΟΥΣΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΕΡΡΕΣ
• ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ

• ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΣΕΡΡΕΣ
• ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΟΥ ΒΟΛΟΣ
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
• ΠΑΤΛΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
• ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΗΝΑ
• ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ
• ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΣΑΒΒΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΕΡΡΕΣ
• ΣΙΑΦΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΡΙΣΑ
• ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΣΠΙΝΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
• ΣΥΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ ΧΙΟΣ
• ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ του ΗΛΙΑ ΣΕΡΡΕΣ
• ΤΖΙΑΧΑΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑ
• ΤΡΑΝΤΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ του ΗΛΙΑ ΛΑΡΙΣΑ
• ΤΣΑΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ του ΦΩΤΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ
• ΤΣΕΛΕΠΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΔΕΣΣΑ
• ΤΣΙΜΠΑΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΒΟΛΟΣ
• ΤΣΙΡΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΕΡΡΕΣ
• ΦΡΟΣΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΕΥΜΕΝΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΑΡΙΣΑ
• ΧΑΝΤΖΙΑΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΑ
• ΧΑΡΙΛΑΣ ΗΛΙΑΣ του ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΑΜΙΑ

Ο Σύλλογός μας εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια για τους παρακάτω συναδέλφους που έφυγαν από κοντά μας το προηγούμενο διάστημα.

Γενική  
Συνέλευση 

Την Τετάρτη 
23/9/2020 στις 
9:00 σε υπαίθριο 
χώρο του κέντρου 
ΕΛΗΑ της πόλης μας πραγματοποιήσαμε την ετήσια Γε-
νική Συνέλευση του Περιφερειακού μας Τμήματος με 
όλες τις προφυλάξεις που προέβλεπε το πρωτόκολλο 
covid19.

Στις πρωτόγνωρες συνθήκες της Πανδημίας ο πρό-
εδρος του Δ.Σ. κ. Κ. Καρατζόγλου, καλωσόρισε τους 
συναδέλφους και τον παρευρισκόμενο εκπρόσωπο 
της μείζονος Περιφέρειας Θεσσαλονίκης στο Δ.Σ. του 
ΠΣΣΤ-Ο.ΟΤΕ κ. Άγ. Βουκάντση, έκανε σύντομη ενημέ-
ρωση της Γ.Σ. και προχώρησε στην εκλογή προεδρείου.

Το προεδρείο (Θ. Μελτζανίδης, πρόεδρος και Γ. Φω-
τακάκης γραμματέας) έδωσε τον λόγο στον γραμματέα 
του Τμήματος Χ. Ντίνα και διάβασε επιστολή του Προέ-
δρου του ΠΣΣΤΟ-ΟΤΕ κ. Γ. Κουτσιμπογεώργου και μετά 
προχώρησε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Ψηφίστηκαν ομόφωνα ο Διοικητικός Απολογισμός 
2019, Οικονομικός Απολογισμός 2019 (μετά την Έκ-
θεση της Ελεγκτικής Επιτροπής) και ο Οικονομικός 
Προϋπολογισμός 2020. Πρόγραμμα Δράσης 2020 δεν 
κατατέθηκε λόγω των συνθηκών.

Τέλος, ακολούθησε πλούσιος και γόνιμος διάλογος, 
τόσο για τα θέματα που απασχολούν το Περιφερειακό 
μας Τμήμα, τον Σύλλογο, τους συναδέλφους, όσο και 
για τα ιατρεία του Συλλόγου και τον προγραμματισμό 
για δημιουργία αντίστοιχων ιατρείων στα Περιφερειακά 
Τμήματα.

Για την Διοίκηση

Ο Πρόεδρος
Κ. ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ

Ο Γραμματέας
Χ. ΝΤΙΝΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ

Το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΦΚΑ, για όλα 
τα τμήματα είναι το 1555. Για τον ΕΦΚΑ ΕΤΕΑ-
ΕΠ (π. ΤΑΠ-ΟΤΕ), είναι το 210 5219731 και το  
fax: 210 5219735. 

Το e-mail είναι d.depasf@efka.gov.gr. 
Λόγω των μέτρων του κορονοιού, δεν επι-

τρέπεται η προσέλευση του κοινού, παρά μό-
νον μετά από ραντεβού.

Όλα τα αιτήματα, πρέπει να υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά, αλλά και με συστημένη επιστο-
λή προς τον ΕΦΚΑ-ΕΤΕΑΕΠ (ΤΕΑΠ-ΟΤΕ). 

Δυστυχώς, αυτές οι μετακινήσεις και «ανα-
διοργανώσεις πάνε αρκετά πίσω και καθυ-
στερούν την διεκπεραίωση έκδοσης αποφά-
σεων, για αυτό οι παρεμβάσεις και διαμαρτυ-
ρίες των Συναδέλφων και του Συλλόγου μας, 
είναι σχεδόν καθημερινές. 

Αντί για την επίσπευση και εκσυγχρονι-
σμό, διαπιστώνουμε καθημερινά οπισθο-
δρόμηση και καθυστέρηση διεκπεραίω-
σης των επικουρικών συντάξεων.

Μεταφορά ΕΦΚΑ - ΕΤΕΑΕΠ (Επικουρικό Ταμείο)  
από Φιλελλήνων13-15 σε ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 58 και ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ, Τ.Κ. 10679, ΑΘΗΝΑ
Δ΄Δ/νση Επικουρικής Ασφάλισης και Συντάξεων, Α΄Τμήμα Απονομής (ΤΕΑΠ –ΟΤΕ) 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  
ΝΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

Αυτή την περίοδο διεκπεραιώνονται:

•  Κύριες Συντάξεις οριστικές,  
αυτές του ΙΟΥΝΙΟΥ 2020.

•  Κύριες Συντάξεις προσωρινές,  
αυτές του ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020.

•  Επανεντάξεις στο Ν. 4387/16,  
αυτές του Μαρτίου 2019.

•  Συντάξεις χηρείας,  
αυτές του ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020.

•  Επικουρικές Συντάξεις ΙΟΥΛΙΟΥ 
2017.

•  Επικουρικές-μεταβιβάσεις-χηρείας 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019.

•  Εφάπαξ αυτά του ΙΟΥΝΙΟΥ 2020.

ΌΛΑ ΤΑ Περιφερειακά Τμήματα, λόγω των 
ειδικών συνθηκών του κορονοιού, έχουν 

αναστήλει όλες τις Πολιτιστικές – Ψυχαγωγικές – 
Εορταστικές και μαζικές εκδηλώσεις, καθώς και 
την καθημερινή παρουσία στα γραφεία των Περι-
φερειακών Τμημάτων.

Γι’ αυτό το λόγο, τα Προεδρεία, έχουν ανοιχτά τα 
κινητά τηλέφωνα όλες τις ημέρες, για τα έκτακτα 
και σοβαρά προβλήματα, όπως και η Εκτελεστική 
Επιτροπή του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου.

Όλα τα Προεδρεία τόσο του Κεντρικού Διοικη-
τικού Συμβουλίου όσο και των Περιφερειακών 
Τμημάτων, προσπαθούν και είναι σε επικοινωνία 
και επαφή με τους συναδέλφους μέλη μας, γνω-
ρίζοντας και ζητώντας την κατανόησή τους, που 
λόγω των υγειονομικών συνθηκών, δεν μπορούν 
να αναπτύξουν όλες τις δραστηριότητες και παρεμ-
βάσεις άλλων εποχών και άλλων περιόδων. 

Προέχει η ΥΓΕΙΑ και η ΑΣΦΑΛΕΙΑ όλων μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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Ησημερινή Διοίκηση του Συλλόγου μας προώθησε και έλυσε ένα δύ-
σκολο και χρόνιο πρόβλημα, διαχειριζόμενη με συνέπεια και σοβα-

ρότητα, όλες εκείνες τις αναγκαίες και απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να 
φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Το σύντομο χρονικό έχει ως εξής:
Με την βελτιωτική τροπολογία του άρθρου 78 του Ν. 4756/20, που πριν λίγες 

μέρες ψηφίστηκε στην Βουλή και η οποία είναι η συνέχεια και η ολοκλήρωση 
της τροπολογίας του άρθρου 127 του Ν. 4611/19, έκλεισε μία μεγάλη αδικία με 
αίσια κατάληξη, για μια μικρή μερίδα συναδέλφων μας που συνταξιοδοτήθηκαν 
με τις εθελούσιες εξόδους του 2013 και μετέπειτα.

Οι συνάδελφοί μας αυτοί, που την 1-1-86 ήταν εργαζόμενοι στον ΟΤΕ και 
ασφαλισμένοι στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, είχαν το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν στο επι-
κουρικό με τις μεταβατικές διατάξεις του κανονισμού παροχών του, εάν στο 
διάστημα από 1-1-86 έως 31-12-2010 είχαν πλήρη 25ετία στο Επικουρικό. Όσοι 
είχαν έστω και μία μέρα άδεια άνευ αποδοχών, στο ανωτέρω διάστημα έχαναν 
το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τις μεταβατικές διατάξεις, αν δεν τακτο-
ποιούσαν αυτή την εκκρεμότητα με αίτηση και εξαγορά πριν συνταξιοδοτηθούν. 
Σε διαφορετική περίπτωση μετέπιπταν στις πάγιες διατάξεις, που σε συνδυασμό 
με τα χρόνια που μεσολάβησαν λόγω εθελουσίας, θα έπαιρναν όλοι τους την 
επικουρική τους σύνταξη στο 67ο έτος της ηλικίας τους.

Μετά τις εξαντλητικές και άκαρπες προσπάθειές μας, η εκκρεμότητα αυτή να 
τακτοποιηθεί και να επιλυθεί στα πλαίσια του ταμείου και μετά την αρνητική 
στάση της Διευθύντριας του Ταμείου μας, δεν είχαμε άλλο δρόμο επίλυσης παρά 
μόνον το δρόμο της Βουλής. Έτσι, το Φθινόπωρο του 2018, προχωρήσαμε με 
την βοήθεια διακεκριμένου Νομικού, στην σύνταξη της σχετικής τρο-
πολογίας. συνοδευόμενης με την αιτιολογική της έκθεση και ταυτό-
χρονα ξεκινήσαμε έναν αγώνα, τόσο προς την τότε Κυβέρνηση όσο και 
προς τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, για να γίνει αποδεκτή 
και να ψηφιστεί από την Βουλή. Μετά από πολύμηνες προσπάθειες, 
τον Μάϊο του 2019, με την ψήφιση του Ν.4611 συμπεριελήφθη και ψη-
φίστηκε και η δική μας τροπολογία, στο άρθρο 127. Με την τροπολογία 
αυτή δόθηκε το δικαίωμα στους συναδέλφους μας με εκπρόθεσμη αί-
τηση, να πληρώσουν τις μέρες της άδειας άνευ αποδοχών και να εντα-
χθούν στις μεταβατικές διατάξεις, αλλά η διεύθυνση του Ταμείου και 
οι συναρμόδιες υπηρεσίες του ΕΤΕΑ αποφάνθηκαν ότι η έναρξη της 
συνταξιοδότησης τους θα γίνει από την υποβολή της αίτησης τους και 
όχι από τη χορήγηση της κύριας σύνταξης τους.

Έτσι λοιπόν, οδηγηθήκαμε στην σύνταξη νέας βελτιωτικής τροπο-
λογίας, συνέχεια της προηγούμενης, που να αποσαφηνίζει την έναρξη 
χορήγησης της επικουρικής ταυτόχρονα με την κύρια. Μετά από πολύ-
μηνες-κοπιώδεις προσπάθειες και παρεμβάσεις μας, με υπομνήματα 
και με πολλές άλλες ενέργειές μας, τόσο προς τον Υπουργό Εργασίας 
όσο και σε πολλούς Κυβερνητικούς, Κοινοβουλευτικούς, και Υπηρε-
σιακούς παράγοντες, φτάσαμε, με την ψήφιση αυτής της τροπολογίας 
πριν λίγες μέρες στην Βουλή, να έχουμε την οριστική λύση αυτής της 
αδικίας. Φτάνοντας στο τέλος αυτού του πολύχρονου οδοιπορικού και 
του διαρκούς τρίχρονου αγώνα, αισθάνομαι την ανάγκη ανθρώπινα, 
-τόσο για λογαριασμό του Συλλόγου μας, όσο και των συναδέλφων 
που είχαν το πρόβλημα-, να αναφέρω κάποιους, που χωρίς την βοή-
θεια τους και τις πρωτοβουλίες τους, ίσως δεν θα είχαμε αυτό το αίσιο 
αποτέλεσμα.

Ξεκινώντας από την πρώτη τροπολογία τον Μάϊο του 2019, ήταν κα-
θοριστική η βοήθεια και η πρωτοβουλία του παλιού μας συναδέλφου 
βουλευτή τότε του κυβερνώντος κόμματος, κ. Γάκη Δημητρίου, που 
με έναν ακόμη βουλευτή, κατέθεσε και υπερασπίστηκε την τροπολο-
γία που έγινε αποδεκτή από την τότε Υπουργό Εργασίας και ψηφίστηκε 
από όλα τα κόμματα. Όσον αφορά στην έκβαση της δεύτερης τροπο-
λογίας, η διαχείρισή της ήταν πολύ πιο δύσκολη, καθώς εμπεριείχε και 
αναδρομική δαπάνη, και από την στιγμή που δεν υπήρχε άλλος δρόμος 
για μας, επανήλθαμε και καταθέσαμε αυτή την τροπολογία. Η δεύτερη 
τροπολογία αφού είχε περαιτέρω νομοτεχνική επεξεργασία, από τον 
Υποδιοικητή του ΕΤΕΑ κ. Ατσαβέ κατέληξε στα γραφεία της ηγεσίας 
του Υπουργείου Εργασίας. Ύστερα και πάλι από πολύμηνες προσπά-
θειες, και εν μέσω κορωνοϊού που μας δυσκόλευε κατά πολύ, κινηθή-
καμε προς όλες τις κατευθύνσεις (Κυβερνητικές, Κοινοβουλευτικές, 

Υπηρεσιακές) και φτάσαμε στην κατάθεση της τροπολογίας στην Βουλή, κατά 
την συζήτηση σχετικού Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας. Στην θετική 
έκβαση αυτής της τροπολογίας με τη βοήθεια και του Αντιπροέδρου του Συλ-
λόγου Δ. Πατατούκα, ήταν σημαντική η στήριξη και η πρωτοβουλία του Βου-
λευτή του κυβερνώντος κόμματος κ. Σπανάκη Βασιλείου, που με τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Οικονόμου Βασίλειο και άλλους τρεις 
βουλευτές της πλειοψηφίας, κατέθεσαν την τροπολογία στο υπ' όψη Νομοσχέ-
διο, έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εργασίας και ψηφίστηκε ομόφωνα από 
όλα τα κόμματα. Φτάνοντας στο τέλος αυτού του τρίχρονου οδοιπορικού και 
την αίσια έκβασή του, θέλω να επισημάνω την πολύ καλή συνεργασία όλων των 
μελών του Δ.Σ. του Συλλόγου, καθ’ όλη την διάρκεια αυτής της προσπάθειας, 
και επίσης να επισημάνω την σημαντική συνεισφορά του συναδέλφου Αντώνη 
Μπιρμπιλή στην εξέλιξη και την θετική κατάληξη αυτής της δεύτερης τροπολο-
γίας. 

Μια μάχη τελείωσε νικηφόρα αλλά η τελική μας μάχη και για τους 
υπόλοιπους συναδέλφους μας, που προσελήφθησαν στον ΟΤΕ μετά την 
1.1.1986 και που εντάσσονται στις πάγιες διατάξεις του κανονισμού του 
Ταμείου μας, θα έχει τελειώσει όταν εξασφαλίσουμε, η χορήγηση της 
Επικουρικής τους Σύνταξης να ξεκινάει με την ημέρα έναρξης της χορή-
γησης της Κύριας Σύνταξής τους. Αυτό θα είναι η πρώτη διεκδικητική μας 
προτεραιότητα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Με ενότητα, συνεργασία και αποφασιστικότητα, διεκδικούμε, προωθού-
με και δίνουμε λύσεις στα μεγάλα και στα μικρά καθημερινά προβλήματα 
όλων των συναδέλφων-μελών μας. 

Tο χρονικό μιας πολύχρονης αδικίας στο επικουρικό 
και το αίσιο τέλος της Του προέδρου Γ. Κουτσιμπογεώργου
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