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Ο

ι έλληνες πολίτες πλειστάκις και
πολλαπλώς έχουν πληρώσει την
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Στο
όνομα της διάσωσης της αμοιβαίας τραπεζικής
πίστης, της χρηματοδότησης της πραγματικής
οικονομίας και της ασφάλειας των καταθέσεων,
η ελληνική κοινωνία στο σύνολό της χρεώθηκε
ρεφενέ την διάσωση των τραπεζών….
Είναι δίκαιο και σαφές πως κάτι παρόμοιο

Ανανεωνόμαστε…

Τελικά το αποφασίσαμε…
και το τολμούμε…

Η

ανανέωση προβάλει ως ανάγκη. Αδήριτη
κι αναγκαία…
Κι όμως.! Συναντάει, πολλές φορές, μπορεί
να συναντά αντιδράσεις κι αντιστάσεις… ή
έστω απλούς δισταγμούς… κιμ αναστολές…
Είναι βέβαιο, πως το παλιό αντιστέκεται στο
νέο που γεννιέται… Η δύναμη της συνήθειας
δημιουργεί κατεστημένα…
Είναι, επίσης, βέβαιο πως το νέο, πιο σθεναρό και θαρραλέο…, ίσως και
περισσότερο θρασύ, ολίγον τι, επικρατεί και
επιβραβεύεται… Η δύναμη του νέου τελικά
επιβάλλεται…
Τα πάντα, σ αυτήν την ζωή, υπόκεινται στον
νομοτελειακό κανόνα της κινητικότητας…,
και της προσαρμοστικότητας στις συνθήκες,
τις συνήθειες, τα γούστα, τις ανάγκες και στις
γενικότερες απαιτήσεις της κάθε περιόδου
και φάσης μέσα στην μακραίωνα λεωφόρο
της ύπαρξης, ανθρώπου κι ανθρώπινων
κοινωνιών…
Σ αυτόν τον κανόνα της ζωής, δράσης
κι αντίδρασης…, δεν θα μπορούσε να μην
υποταγεί και η εφημερίδα του Συλλόγου μας,
που εν τέλει αποτελεί ένδειξη και παράδειγμα
της δικής μας συλλογικής απόφασης για
δημιουργικότητα και προσφορά ενημέρωσης
σε πολυάριθμους και συνάμα απαιτητικούς
συναδέλφους…, φίλους…, και τις οικογένειές
τους…
Κι αυτή η ενημέρωση, σε μια χρονική
περίοδο κατά την οποία η έγκυρη κι
έγκαιρη ενημέρωση αποκτά χαρακτηριστικά
πρωταρχικής – φυσικής ανάγκης για το
σχηματισμό δημιουργικής άποψης σε
έναν αναγνώστη – πολίτη που πανταχόθεν
συνέχεια στη σελίδα 2

κι ανάλογο να γίνει και για τα διασπαρθέντα
κι εν πολλοίς ληστεφθέντα αποθεματικά των
Ασφαλιστικών Ταμείων.
Κι αν η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών
έγινε, έστω κι να την μέγιστη ευθύνη…,
αν όχι και την ακεραία, την φέρουν οι
Διοικήσεις τους…, η ανακεφαλαιοποίηση των
Αποθεματικών των Ταμείων μας καθίσταται
καθόλα επιβεβλημένη, αν ληφθεί υπόψη, ότι
η όποια κατασπατάληση των Αποθεματικών
έγινε, ερήμην των δικαιούχων εργαζομένων
– συνταξιούχων, από άφρονες, άπειρες,
άτεχνες και επιπόλαιες αν όχι και ιδιοτελείς
Διοικήσεις, οι οποίες κατά κόρον και επί
μακρόν εκτελούσαν κυβερνητικές εντολές….
Επιπλέον, η τελευταία ανακεφαλαιοποίηση
των τραπεζών κατέστη εν πολλοίς «μοιραία»
για τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Το τελειωτικό

χτύπημα στα αποθεματικά των Ταμείων
επέφερε η τελευταία ανακεφαλαιοποίησηαφελληνισμός των ελληνικών Τραπεζών… Η
παράδοση των τραπεζών κατά συντριπτική
πλειοψηφία, στον έλεγχο ξένων επενδυτών με
ευτελιστικές τιμές, με ευθύνη της κυβέρνησης
και των δανειστών, προκάλεσε και απώλειες
τουλάχιστον 1 δισ Ευρώ στα ήδη πενιχρά
αποθεματικά τους…!!!
Τούτων, όλων δοθέντων, η κατάσταση είναι
δύσκολα ανατάξιμη, αφού η κυβέρνηση, με
πρόσχημα τη συζήτηση για διευθέτηση του
χρέους, ετοιμάζει ένα πρωτοφανές πογκρόμ
κατά των συνταξιούχων και των ασφαλισμένων.
Με πρόσχημα τη βιωσιμότητα του συστήματος,
προωθεί δραστικές περικοπές σε όλα τα
κλιμάκια των συντάξεων...

Αίτια κατάρρευσης των ταμείων
Στα αίτια της κρίσης του Ασφαλιστικού
Συστήματος, - και κυρίως τη διαχρονική
κακοδιαχείριση και τη λεηλασία των
αποθεματικών του -, προστέθηκαν και τα
εξής με τις αντίστοιχες απώλειες ποσών:
1. Το «κούρεμα» («PSI») των αποθεματικών
στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά,
που στοίχισε μέχρι σήμερα στα Ταμεία
περίπου 13 δις €.
2. Η αύξηση της ανεργίας κατά 17 μονάδες
μέχρι σήμερα, με κάθε μία (1) μονάδα να
στερεί κατ’ έτος τουλάχιστον 320 εκατ.
€ σε εισφορές από το σύστημα, όπως
ανέφερε ο τέως Υπουργός Εργασίας

Γιώργος Κουτρουμάνης στην Ολομέλεια
της Βουλής στις 21-6-2011.
3. Η
 ραγδαία μείωση των μισθών πάνω
από 25 μονάδες, με κάθε μία (1) από τις
οποίες να αφαιρεί 150 εκατ. € σε εισφορές
κατ’ έτος από το σύστημα, σύμφωνα με
την ίδια ανακοίνωση του τέως Υπουργού
Εργασίας Γιώργου Κουτρουμάνη.
4. Ο
 νέος κατώτατος μισθός των 586 και
510 € για τους πάνω και κάτω από 25
ετών αντίστοιχα.
5. Ο
 ι προσωρινές μορφές απασχόλησης της
νεανικής ευελιξίας και τα πεντάμηνα των
ΕΣΠΑ των 490 και 427 € αντίστοιχα.
συνέχεια στη σελίδα 2

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η 23η Γ.Α.Σ. Τακτική Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση
Αθήνα • 18 & 19 Μαΐου 2016, Ξενοδοχείο NOVOTEL ATHENS
Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Γενική Συνέλευση Αθηνών
Αθήνα • 9 Μαΐου 2016, Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ, ώρα 9:00

ΕΝΤΥΠΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ 2046/06

Έτος 24ο • Αριθμ. φύλλου 272, Φεβρουάριος-Μάρτιος 2016 • Τιμή φύλλου 0,02ευρώ
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Κ.Ε.Μ.Π.Α.Θ.

Έδρα: Βερανζέρου 13 ΑΘΗΝΑ 106 77 • Τηλ.: 210 3821338 • FAX: 210 3824752 • E-mail: pss-ote@otenet.gr • www.pssote.gr
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συνέχεια από τη σελίδα 1

Ανανεωνόμαστε…

Τελικά το αποφασίσαμε…
και το τολμούμε…
βάλλεται, πολλές φορές με υπερβολικές αν
όχι και ψευδείς ή έστω και παραχαραγμένες
«ειδήσεις», - που προσφέρονται από ειδικά
πολιτικά, κομματικά και επιχειρηματικά κέντρα
-, προς εξυπηρέτηση των δικών τους και μόνον
συμφερόντων τα οποία με την σειρά τους
μπορεί να είναι και καθόλα αντίθετα, τόσο με
την αλήθεια…, αυτήν καθ εαυτήν, όσο και με τα
δίκαια και τα συμφέροντα των πολιτών…
Σ αυτό το πνεύμα και κλίμα, - σε ένα ολότελα
θυελλώδες και λίνα εκρηκτικό περιβάλλον -,
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας
και η Συντακτική Επιτροπή της Εφημερίδας
μας…, αποφάσισαν την ανανέωσή της και την
αναβάθμισή της…
Μόνος στόχος…, είναι η ευπρεπής και
ελκυστική παρουσία…., η εύγλωττη και σωστή
γραφή…, η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση…,
η σφαιρική παρουσίαση των γεγονότων και των
ειδήσεων…, η ακομμάτιστη προσέγγιση των
πολιτικών αποφάσεων που αφορούν εμάς και
τις οικογένειές μας, πάντα κρατώντας υπόψη
το γενικό εθνικό συμφέρον…, η καθολική
παράθεση απόψεων των μελών μας…, η
απρόσκοπτη παρουσίαση των δράσεων των
Περιφερειακών Τμημάτων του Συλλόγου μας…,
κι εν τέλει η σμίκρυνση της όποιας απόστασης
χωρίζει το Κέντρο από την Περιφέρεια…, το
εκλεγμένο μέλος σε κάποιο όργανο από ένα
απλό μέλος του Συλλόγου μας….
Προς τούτο και προς ευόδωση, του όντως,
φιλόδοξου στόχου μας, φιλοδοξούμε και
ευελπιστούμε να έχουμε, - και εν πολλοίς
το απαιτούμε -, τη δική σας συνδρομή, τόσο
στην παροχή πληροφόρησης, όσο και στην
επισήμανση των όποιων λαθών ή παραλείψεών
μας. Πάντα, φυσικά, στα όρια της αμοιβαίας
κατανόησης, ανεκτικότητας, της καλής
διάθεσης και προαίρεσης…
Κι όπως κάθε αρχή, ίσως κι αυτή να
υποκρύπτει κάποιο ακούσιο λάθος ή
παράλειψη….
Είμαστε βέβαιοι ότι θα τύχουμε της
καλοπροαίρετης,
εποικοδομητικής
και
καλόπιστης κριτικής σας…
Καλοτάξιδη λοιπόν, ΑΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΜΑΣ….
Όλοι μαζί θα το ΠΕΤΥΧΟΥΜΕ…

Η ΦΩΝΉ

Όργανο του Πανελλήνιου Συλλόγου
Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών - Ομίλου ΟΤΕ

των συνταξιούχων ΟΤΕ
Ιδιοκτησία του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων
Τηλεπικοινωνιών - Oμίλου ΟΤΕ

ΕΔΩ

ΚΑΙ

ΤΩΡΑ

συνέχεια από τη σελίδα 1

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ

των ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΩΝ των ΤΑΜΕΙΩΝ μας
6. Η δραστική περικοπή της κρατικής
επιχορήγησης
προς
τα
Ταμεία
(σύμφωνα με την Έκθεση του Γραφείου
Προϋπολογισμού του Κράτους, Ιούλιος
2014, σελ. 40), κατά 1,3 δις € για το έτος
2012, κατά 1,4 δις € περίπου για το 2013,
κατά 2,1 δις € για το 2014, κατά 1,5 δις €
περίπου για το 2015 και 1,3 δις € για το
2016.
7. Η μείωση των εργοδοτικών εισφορών
κατά 1,1%, με απώλειες για τα Ταμεία που
ανέρχονται στα 250 εκατ. € περίπου (ν.
4046/2012 και ν. 4093/2012, σελ. 5608).
8. Η μείωση των εργοδοτικών και εργατικών
εισφορών κατά 3,9% (ν. 4254/2014, παρ.
ΙΑ.3, σελ. 1427), που -σύμφωνα με το
Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2015-2018
(ν.4263/2014, σελ. 42 πίνακας 3.7)- θα

στερήσει 974 εκατ. € από το σύστημα.
9. Η κατάργηση των κοινωνικών πόρων
υπέρ των Ταμείων Επικούρησης που θα
στερήσει πόρους τουλάχιστον 400-700
εκατ. € από το σύστημα (ν. 4254/2014,
σελ. 1427).
10. Η έκρηξη της ανασφάλιστης και «μαύρης»
εργασίας.
11. Η εκτεταμένη ατυπία στο μεγάλο τμήμα
των εργασιακών σχέσεων.
12. Η απώλεια 1 δις € και πλέον από
την
τελευταία
ανακεφαλαιοποίησηαφελληνισμό των Ελληνικών Τραπεζών.
Πάντα ταύτα, συναθροιζόμενα έχουν
στερήσει μέχρι σήμερα από το Ασφαλιστικό
μας Σύστημα πόρους ύψους πάνω από 70 δις
€…!!

Η κατάρρευση επήλθε…!!!
Ας αποτραπεί η «χαριστική βολή»…!!!
Μόνος τρόπος διάσωσης των Ταμείων μας
και κατ επέκταση κι αναλογία η διάσωση
της αξιοπρέπειας των ασφαλισμένων και
εν συνεχεία των γηρατειών…, είναι η
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ των ΤΑΜΕΙΩΝ μας…,
δια της ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ…
Η αποθεματοποίηση του Συστήματος
Κοινωνικής Ασφάλισης δεν αποτελεί μόνο
ζήτημα υψηλής κοινωνικής σημασίας αλλά
θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και ως κορυφαία
εθνική προτεραιότητα. Η δημιουργία στερεής
αποθεματικής βάσης συνιστά απαραίτητη

συνθήκη για την ουσιαστική εγγύηση, σε
μακρύ ορίζοντα, των δικαιωμάτων των
πολιτών στη σύνταξη και ιδιαίτερα των νέων,
σήμερα, γενεών.
Ο σχεδιασμός μπορεί γίνει
σε τρεις άξονες:
• Ενοποίηση των Φορέων διαχείρισης της
κινητής και ακίνητης περιουσίας των
Ταμείων μας…
• Αξιοποίηση μέρους της Δημόσιας Περιουσίας
υπέρ της Κοινωνικής Ασφάλισης….

• Αναζήτηση νέων κοινωνικών πόρων….

Ντένια Παράσχη - Έκκληση Βοήθειας
Η Διονυσία Παράσχη, κόρη του Συναδέλφου
συνταξιούχου του ΟΤΕ Σπύρου Παράσχη,
διεγνώσθη με σπάνιας μορφής καρκίνο κοντά
στην καρδιά. Η Ντένια – όπως η οικογένεια
και οι φίλοι της την αποκαλούν – θα γίνει 28
ετών το Μάρτιο. Έχει δημιουργηθεί σελίδα και
στα Κοινωνικά Μέσα Δικτύωσης μέσω της
οποίας μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά
για την περίπτωσή της αλλά και εφόσον
το επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί της
προσφέροντάς χαρά, ελπίδα και αισιοδοξία
σε εκείνη και την οικογένειά της, σε αυτή

τους τη δοκιμασία. Επιπλέον
όσοι επιθυμούν μπορούν να
συμβάλλουν στην οικονομική
υποστήριξη της οικογένειας της, μέσω
κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό που
έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
Αριθμός Λογαριασμού: 345 / 747546-27
ΙΒΑΝ Λογαριασμού:
GR 7701 10345 00000 34574754627
Δικαιούχος:
Σπυρίδων Παράσχης του Γεωργίου

ΠΟΔΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - ΔΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΚΔΟΤΕΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ:
Μπαλωμένος Λουκάς, Μπιρμπιλής Αντώνιος

ΛΟΓΙΣΤΙΚΌ – ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΌ ΓΡΑΦΕΊΟ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
Αρνής Γεώργιος, Δαλάκας Χρήστος, Κουτσιμπογεώργος
Γεώργιος, Γκινάκη Αμαλία, Ανάγνου Διονυσία (Σούλα),
Παπαπάσχου Ερμιόνη, Μπούρχας Θεόδωρος

ΔΟΥΚΙΣΣΗΣ ΠΛΑΚΕΝΤΙΑΣ 36 – Αμπελόκηποι 11
523 Αθήνα ( Όπισθεν ξενοδοχείου President)

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

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

Μαρία Ιωαννίδου (κόρη συναδέλφου)

Τηλ. 210 6913378
Φορολογικές δηλώσεις όλων των βαθμών

Ειδικές τιμές για συναδέλφους

ΠΟΔΙΑΤΡΟΣ – PODIATRIST Bsc (Hons) Podiatry MPS,
(ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) Πλατεία Κορνάρου 31,
Στοά Γιαλεράκη • (έναντι στάσης λεωφορείου)
Ηράκλειο, Τ.Κ. 71201 • Τηλ.: 2810 344000
Email: nikosdrakos@hotmail.com
Web site: www.podortherapy.gr

Ειδικές τιμές για συναδέλφους

Ιούνιος - Ιούλιος 2015
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Αλήθειες και ψέματα για το Ασφαλιστικό!
✓ Σήμερα εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και ασφαλιστικό πληρώνουν το τίμημα του λαϊκισμού, του δημοσιονομικού εκτροχιασμού, της
ακύρωσης των μεταρρυθμίσεων, της ανεύθυνης και ολέθριας πολιτικής που θα οδηγήσει σε θλιβερά κοινωνικά αποτελέσματα..

✓ Η πρόταση “Κατρούγκαλου” δεν είναι μεταρρύθμιση! Αποτελεί ένα κακέκτυπο αντίγραφο του υπάρχοντος Ν.3863/2010 στην πιο δυσμενή και στρεβλή εκδοχή του.

✓ Επιδιώκει κάτω από τη λέξη μεταρρύθμιση να κρύψει τις άδικες και αχρείαστες μεγάλες μειώσεις σε κύριες και επικουρικές συντάξεις.

Που θα ακολουθήσουν όλες τις προηγούμενες, ωσάν να παρέβλεπε ο συντάκτης – υπουργός, ότι οι σημερινές συντάξεις συντηρούν
ολόκληρες οικογένειες θύματα των μνημονίων….

Η

όποια επιστημονική προσέγγιση ως προς
το ασφαλιστικό σύστημα, δεν πρέπει να παραβλέπει ότι αυτό είναι άρρηκτα συνδεδεμένο
με τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και
τη δυναμική της οικονομίας. Με απλά λόγια, το
συζητούμενο νομοσχέδιο δεν επιλύει το όντως
φλέγον Ασφαλιστικό Ζήτημα της χώρας…, αλλά
στοχεύει στην περαιτέρω δημοσιονομική τιθάσευση, σύμφωνα με τις προσταγές των δανειστών…
Παραβλέπει η παρούσα κυβέρνηση τις δικές
της αστοχίες στα δημόσια οικονομικά, την καλπάζουσα ύφεση που περιορίζει έτι περαιτέρω
την λαϊκή κατανάλωση κι μεν τέλει δημιουργεί τα
ελλείμματα, τα capital controls στις τράπεζες που
ενίσχυσαν αφάνταστα την νομισματική ασφυξία
στην αγορά…, με ένα ακόμα δευτερογενές αποτέλεσμα την ανακοπή στην αποκλιμάκωση της
ανεργίας.
Κατ επέκταση κι αναλογία, Θύμα όλων αυτών
το ασφαλιστικό, δηλαδή εργαζόμενοι και συνταξιούχοι, που καλούνται να «πληρώσουν το μάρμαρο».
Πιο συγκεκριμένα, από το 2015 μέχρι το 2018
εξανεμίζονται σωρευτικά 18,1 δις €, λόγω της
μετάπτωσης της οικονομίας από ανάπτυξη σε
ύφεση (Πίνακας 1).
Πίνακας 1
ΜΠΔΣ 2015-2018
2015 2016 2017 2018
ΑΕΠ
2,9% 3,7% 3,5% 3,2%
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 3ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΚΑΙ
ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΕΠ
-1,4% -1,3% 2,7% 3,1% ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΕΠ (%) -4,3% -5,0% -0,8% -0,1%
-10,2%
ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΕΠ
7.635 8.878 1.420
178
18.111
(εκατ. €)

Επιπλέον, μέχρι το τέλος του 2016, χάνονται
τουλάχιστον 200.000 θέσεις εργασίας, καθώς η
ανεργία για το 2016 προβλέπεται κατά 6,3 μονάδες αυξημένη σε σχέση με το ΜΠΔΣ 2015-2018
(Πίνακας 2).
Πίνακας 2
ΜΠΔΣ 2015-2018
2015
2016
2017
2018
ΑΝΕΡΓΙΑ
22,5%
19,5%
17,1%
15,9%
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 3ου ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΝΕΡΓΙΑ
25,7%
25,8%
24,4%
22,1%

Αυτά είναι τα απτά αποτελέσματα μιας αποτυχημένης διακυβέρνησης, οι επιπτώσεις των
οποίων αντανακλούν στο ασφαλιστικό.
Όπως προκύπτει μάλιστα, από τον Προϋπολογισμό του 2016, που κατέθεσε η συγκυβέρνηση

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, το 2014 είχε επιτευχθεί η ταμειακή ισορροπία του ασφαλιστικού, που χάθηκε το
2015 και 2016. Συγκεκριμένα, το ισοζύγιο των
οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης από πλεόνασμα 697 εκατ. € το 2014, μετατρέπεται το 2015
σε έλλειμμα 1,221 δις € και το 2016 σε έλλειμμα
1,044 δις € (Πίνακας 3).
Πίνακας 3
2014
2014
2015
Γενική Κυβέρνηση κατά ESA ανά υποτομέα Απολογι- Εκτίμηση Πρόβλεσμός
ψη

1. Ισοζύγιο Κρατικού Προϋπολογισμού
(Βουλή, Υπουργεία, Περιφερειακές
-9.526 -5.985 -5.070
Υπηρεσίες Υπουργείων και Αποκεντρώσεις Διοικήσεις)
2. Ισοζύγιο Κεντρικής Κυβέρνησης
(Κράτος, ΝΠ, ΔΕΚΟ ταξινομημένες
-7.593 -4.637 -2.966
εντός της Γενικής Κυβέρνησης και
νοσοκομεία)
3. Ισοζύγιο Οργανισμών Τοπικής Αυτο550
241
315
διοίκησης (ΟΤΑ)
4. Ισοζύγιο Οργανισμών Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΟΚΑ) εκτός Νοσοκο697 -1.221 -1.044
μείων
5. Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης
-6.345 -5.618 -3.695
(2+3+4)
% του ΑΕΠ
-3,6
-3,2
-2,1
6. Ενοποιημένοι τόκοι Γενικής Κυβέρ6.989 6.904 6.821
νησης
% του ΑΕΠ
3,9
3,9
3,9
7. Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής
Κυβέρνησης σύμφωνα με τη μεθο644 1.286 3.126
δολογία ESA (5+6)
% του ΑΕΠ
0,4
0,7
1,8
8. Πρωτογενές αποτέλεσμα Γενικής
Κυβέρνησης σύμφωνα με τη μεθοδο555
-349
919
λογία της Σύμβασης Χρηματοδοτικής
Διευκόλυνσης
% του ΑΕΠ
0,3
0,2
0,5
9. Ενοποιημένο Χρέος Γενικής Κυβέρ317.117 316.500 327.600
νησης
% του ΑΕΠ
178,6 180,2 187,8
ΑΕΠ

177.559 175.658 174.438

Φυσικά, όλα αυτά θα ήταν δυνατόν να αποφευχθούν εάν όλες οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας
συνέκλιναν και συναινούσαν σε μια πραγματική
μεταρρύθμιση με συνέχεια μεν και ανοχή από τον
κόσμο της εργασίας και της εργοδοσίας…, Εάν
χρησιμοποιούσαν τα εργαλεία για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας…, εάν εφάρμοζαν
το ν. 3863/2010 που είχε ενιαίους κανόνες, βασική και ανταποδοτική σύνταξη και εκτεταμένη
περίοδο μεταβατικότητας με σεβασμό στα δικαιώματα προσδοκίας των υποψηφίων συνταξιούχων…, εάν προχωρούσαν στην ολοκλήρωση του
συστήματος «ΑΤΛΑΣ» ώστε να λυθεί το ζήτημα
των καθυστερήσεων στην απονομή των συντάξεων…, εάν δεν είχαν «διαταράξει» την ομαλή
είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών με τις
αλλεπάλληλες νομοθετικές αλλαγές που οδήγησαν στο «φιάσκο» των 100 δόσεων…, εάν είχαν
εφαρμόσει κανονικά τη ρήτρα μηδενικού ελλείμ-

ματος…, βάσει της οποίας οι μειώσεις στις επικουρικές θα ήταν για το έτος 2015, 4,5% και για
το 2016, μηδέν…
Έτσι λοιπόν, η πρότασή της δεν είναι τίποτα
περισσότερο από ένα κακέκτυπο αντίγραφο του
υπάρχοντος Ν.3863/2010 στην πιο δυσμενή και
στρεβλή εκδοχή του, δεν αναγνωρίζει καμία
μεταβατικότητα, μειώνει τους συντελεστές αναπλήρωσης, μειώνει τις συντάξιμες αποδοχές και
οδηγεί σε άμεσες και μεγάλες μειώσεις των κύριων συντάξεων.
Περαιτέρω, ως προς τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος που τόσο λοιδορούσαν και καταγγελτικά αρνούνταν να εφαρμόσουν, όχι μόνο την
επαναφέρουν, μετονομάζοντάς την σε ρήτρα
βιωσιμότητας, αλλά έχουν ήδη επιβάλλει επιπλέον οριζόντια μείωση 6% στις επικουρικές συντάξεις. Επιπρόσθετα, στις επικουρικές προτείνεται
και νέα μείωση, καθώς στην πρόταση Κατρούγκαλου προβλέπεται μειωμένος συντελεστής για
τον υπολογισμό της σύνταξης κατά 5% (από 20%
που είναι σήμερα σε 15%).
Δημιουργούν επίσης, ένα ταμείο- «μαμούθ»,
άκρως δυσλειτουργικό και ανεπαρκές να καλύψει τις ανάγκες ασφαλισμένων και συνταξιούχων.
Και φυσικά, ξεκαθαρίζεται η πλήρης κατάργηση του ΕΚΑΣ για 340.000 χαμηλοσυνταξιούχους.
Κι όλα αυτά συμβαίνουν, ενώ ήδη έχουν επιβληθεί, 13 μειώσεις στις συντάξεις αντί της 13ης
σύνταξης που υπόσχονταν.. Δυστυχώς και οι
νέες μειώσεις της συγκυβέρνησης είναι χωρίς
αντίκρισμα, καθώς δεν αντιμετωπίζουν την αιτία
του προβλήματος. Δεν αντιμετωπίζουν τις θεμελιακές κρίσιμες παραδοχές του: 1. Ανάπτυξη.
2. Εφαρμογή διαρθρωτικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων. 3. Ανάσχεση ανεργίας. 4. Μείωση φορολογίας και ασφαλιστικών εισφορών. 5.
Ασφαλιστική συνείδηση.
Η κυβέρνηση συνεχίζει να παίζει το επικοινωνιακό «κρυφτούλι» της παραπληροφόρησης. Συνειδητά προσβάλλει τη νοημοσύνη του ελληνικού
λαού με τα συνεχή ψέματά της, που δυστυχώς
όμως γι’ αυτήν, έγιναν αντιληπτά. Τώρα, κάτω
από την πίεση της κοινωνικής κατακραυγής,
προσπαθεί να βρει «σανίδα σωτηρίας». Κανείς
όμως δεν μπορεί να της συγχωρέσει το μεγάλο
κακό που προξένησε.
Επιβεβαιώνεται με λίγα λόγια, πως ό,τι χτίζεται
με πολύ κόπο, γκρεμίζεται σε λίγα λεπτά.
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Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

Χρηματικά Βραβεία σε παιδιά εν ενεργεία,

συνταξιοδοτηθέντος ή αποβιώσαντος προσωπικού του Οργανισμού
Υλικές Αμοιβές – Χρηματικά Βραβεία Προσωπικού

Ο

ι μεταβολές που έχουν επέλθει στο εκπαιδευτικό σύστημα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας την τελευταία διετία καθώς και οι αναπροσαρμογές που έχουν
γίνει, κατά το ίδιο διάστημα, από τη Διοίκηση
του Οργανισμού στα ποσά των χορηγούμενων στους υπαλλήλους χρηματικών βραβείων, καθιστούν αναγκαία την έκδοση μιας
νέας εγκυκλίου που θα περιέχει ενοποιημένα
τα ισχύοντα για τα χρηματικά αυτά βραβεία,
όπως επίσης και τις ισοτιμίες τους σε ΕΥΡΩ,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 112/7/22-32001 Β.Ε. της Δ/νσης Οργάνωσης
Χρηματικά Βραβεία σε παιδιά εν ενεργεία, συνταξιοδοτηθέντος ή αποβιώσαντος προσωπικού του Οργανισμού.
1. Τ α ποσά των χρηματικών βραβείων που
καταβάλλονται, σύμφωνα με το άρθρο
16 παρ. 2 του νέου Γ.Κ.Π-ΟΤΕ, είναι, ανά
βαθμίδα εκπαίδευσης, τα παρακάτω:
α. Ανώτατη Εκπαίδευση:
• απόκτηση πτυχίου με «ΑΡΙΣΤΑ» 400€
• απόκτηση πτυχίου με «Λ. ΚΑΛΩΣ» 250€
β. Ανώτερη Εκπαίδευση:
• απόκτηση πτυχίου με «ΑΡΙΣΤΑ» 300€
• απόκτηση πτυχίου με «Λ. ΚΑΛΩΣ» 180€
γ. Μέση Εκπαίδευση:
• Απολυτήριο Λυκείου με «ΑΡΙΣΤΑ» 200€
• Ενδεικτικό Α΄ και Β΄ τάξεως Λυκείου με
«ΑΡΙΣΤΑ» 160€
• Απολυτήριο Γυμνασίου με «ΑΡΙΣΤΑ» 120€
• Ενδεικτικό Α΄ και Β΄ τάξεως Γυμνασίου
με «ΑΡΙΣΤΑ» 80€
Τα χρηματικά αυτά βραβεία χορηγούνται
στους μαθητές και σπουδαστές, παιδιά εν
ενεργεία, συνταξιοδοτηθέντος ή αποβιώσαντος προσωπικού του Οργανισμού, τα οποία
δεν έχουν υπερβεί το 27 έτος της ηλικίας
τους και διακρίνονται κατά την εκπαίδευσή
τους στις Σχολές Μέσης, Ανώτερης και Ανώτατης Δημόσιας Εκπαίδευσης της χώρας, καθώς και σε άλλες Σχολές που έχουν αναγνωριστεί ως ισότιμες προς αυτές.
2. Τα αυτά χρηματικά βραβεία απονέμονται
και στους μαθητές που φοιτούν σε αναγνωρισμένα από το Υπουργείο Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων Ιδιωτικά
Γυμνάσια και Λύκεια. Ειδικότερα, με τον
ισχύοντα σήμερα θεσμό των πανελληνίων
εξετάσεων στις δύο τελευταίες τάξεις του
Λυκείου, δεν υφίσταται καμμία διάκριση
μεταξύ των ενδεικτικών της Β΄ και της Γ΄
τάξεως Λυκείου που εκδίδονται από Δημόσια ή Ιδιωτικά Λύκεια της χώρας.
3. Η
 καταβολή των ποσών στους δικαι-

ούχους, θα γίνεται από τις Υπηρεσιακές
σιακής Λειτουργίας που υπηρετεί.
Λειτουργίες του Οργανισμού που διαχειρίβ. Ο
 ι συνταξιούχοι, στην Υπηρεσία που
ζονται υπηρεσιακές προκαταβολές (Λογαυπηρετούσαν πριν συνταξιοδοτηθούν.
ριασμοί Γ ή Δ ) και από τις Τ.Τ. Εισπράξεις
γ. Ο
 ι εν ζωή γονείς ή οι νόμιμοι κηδεμόΕσόδων με τις ακόλουθες προϋποθέσεις
νες για τα παιδιά του αποβιώσαντος,
και διαδικασίες.
εν ενεργεία ή συνταξιοδοτηθέντος
Οι ενδιαφερόμενοι θα προσκομίζουν στις
προσωπικού του Οργανισμού, στην
ανωτέρω Υπηρεσίες τα εξής:
Υπηρεσία που υπηρετούσαν οι θανόα. Οι εν ενεργεία ή συνταξιούχοι:
ντες.
• Σχετική Αίτηση - Δήλωση με πλήρη στοι5. Τα παραπάνω δικαιολογητικά για την καχεία σύμφωνα με το υπόδειγμα Ι.
ταβολή των ποσών στους δικαιούχους
Αποδεικτικό στοιχείο σπουδών, πρωτόθα πρέπει να υποβάλλονται στις αρμόδιες
γραφο ή φωτοαντίγραφο θεωρημένο από
Υπηρεσίες, για μεν τους μαθητές της ΜέΔημόσια Αρχή ή επικυρωμένο από Υπηρεσία
σης Εκπαίδευσης μέχρι 31 Δεκεμβρίου
του ΟΤΕ, σύμφωνα με την 913/42/12-4-93
του χρόνου απόκτησης του σχετικού αποΒ.Ε.
δεικτικού σπουδών, για δε τους σπουδαβ. Οι εν ζωή γονείς ή, ελλείψει αυτών, οι
στές Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευέχοντες αναλάβει την κηδεμονία παιδιών
σης, μέχρι 31 Δεκεμβρίου του επομένου
αποβιώσαντος, εν ενεργεία ή συνταξιοδοαπό το χρόνο απόκτησης του τίτλου σπουτηθέντος προσωπικού του Οργανισμού: δών έτους.
Σχετική Αίτηση - Δήλωση με πλήρη στοιχεία
13Χ16.5cm
* Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
σύμφωνα με το υπόδειγμα ΙΙ.
να
ζητούν
πληροφορίες από τη κυρία
• Αποδεικτικό στοιχείο σπουδών, πρωτόΕ. Μακρυωνίτου, τηλ.: 210 6114057
γραφο ή φωτοαντίγραφο
θεωρημένο
από Δημόσια Αρχή ή
επικυρωμένο από Υπηρεσία
του
ΟΤΕ,
σύμφωνα με την
Προγράµµατα για συνταξιούχους ΟΤΕ
913/42/124-93 Β.Ε
Ο Όµιλος Eταιρειών ΟΤΕ παρέχει αποκλειστικά για τους συνταξιούχους του ΟΤΕ
Στις περιπτώπρογράµµατα για το σταθερό σε απίστευτα χαµηλές τιµές!
σεις
σπουδαστών Ανώτατης
Επιλέξτε το πρόγραµµα που ταιριάζει στις ανάγκες σας.
και Ανώτερης
Εκπαίδευσης θα




προσκομίζεται
Telephony
Home Double Play Home Double Play Home Double Play
24 S
24 XL
50 XL
XL
το πτυχίο ή αντί15,00€ /µήνα
17,50€ /µήνα
25,00€ /µήνα
30,00€ /µήνα
γραφο αυτού.
Internet
Έως 24 Mbps
Έως 24 Mbps
Έως 50 Mbps
4. Ο
 ι ενδιαφερόμενοι για
Οµιλία
Σταθερά
Απεριόριστα
Χρονοχρέωση
Απεριόριστα
Απεριόριστα
τη χορήγηση
Kινητά
Χρονοχρέωση
των χρηματι120’
300’
300’
κών βραβείων θα απευΤα προγράµµατα παρέχονται από τον ΟΤΕ.
θύνονται:
Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε δωρεάν στο 1249.
(Ώρες λειτουργίας κέντρου εξυπηρέτησης: Καθηµερινές 08:00-16:00).
α. Τ
 ο εν ενεργεία προσωπικό,
στην
Οικο νο μ ι κ ή
Υπ η ρ ε σ ί α
της Υπηρε-
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

Η Φορολόγηση του Ποσού από τον ΟΤΕ για το Καταβλητέο του 2015

Συνάδελφοι –ες όπως γνωρίζετε
με τον Φορολογικό Νόμο 4172/13
και την διευκρινιστική εγκύκλιο
Δ12Α1037360/16-3-2015 τα εφάπαξ ποσά που καταβάλλονται από τον
ΟΤΕ για το Λογαριασμό Νεότητας στα
ενήλικα παιδιά μας με την εκκαθάριση ή την προκαταβολή, φορολογούνται σαν εισόδημα του τέκνου από
επιχειρηματική δραστηριότητα.
Παρ’ όλες τις παρεμβάσεις του
Συλλόγου μας σε συνεργασία και με
την Διοίκηση της ΟΜΕ – ΟΤΕ δεν πετύχαμε κάτι καλύτερο για την χρονιά
που πέρασε. Οι προσπάθειές μας συνεχίζονται την τρέχουσα χρονιά και
εν όψει της ψήφισης του νέου Φορολογικού Νόμου (νέου Κ.Φ.Ε).

Στα εισοδήματα του 2015 από επιχειρηματική δραστηριότητα πέραν
της φορολόγησης 26% από το πρώτο
ευρώ (προσοχή: μόνο για το ποσό
από τον ΟΤΕ), στην ηλεκτρονική εκκαθάριση θα αποτυπώνεται τυχόν
και αντίστοιχο ποσό για προκαταβολή του επόμενου έτους. Για το λόγο
αυτό στην φορολογική δήλωση που
θα υποβάλλουν τα παιδιά μας που
εισέπραξαν είτε το τελικό ποσό, είτε
την προκαταβολή κατά το έτος 2015,
και που θα το απεικονίσουν στον
ΚΩΔ. 401 στη σελίδα 2 της φορολογικής δήλωσης, θα πρέπει το ΙΔΙΟ
ποσό, να το απεικονίσουν και στον
ΚΩΔ 655 στη σελίδα 4 της φορολογικής δήλωσης.

Παράλληλα ανεξάρτητα αν στο εκκαθαριστικό βγει πέραν του φόρου
και τυχόν προκαταβολή – φυσικά
μετά την ηλεκτρονική υποβολή της
δήλωσης – θα πρέπει να πάμε στον
Έφορο της Δ.Ο.Υ. που ανήκουμε, με
την δήλωση και ένα αντίγραφο της
βεβαίωσης από τον ΟΤΕ, ώστε να διασφαλίσουμε πλήρως την μη καταβολή της προκαταβολής, μιας και
το ποσό που καταβάλλεται από τον
ΟΤΕ είναι εφάπαξ.
Τα παραπάνω είναι πλήρως διασταυρωμένα τόσο με τους συμβούλους επί των φορολογικών του
αρμοδίου Αναπληρωτή Υπουργού
Οικονομικών όσο και με επαγγελματίες φοροτεχνικούς.

Οδυνηρές συνέπειες

στην

Ο

ι συνέπειες της απόφασης για επιβολή
περιορισμού παροχών «clawback» στη
νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη φάνηκαν
με τον πιο δραματικό τρόπο για δεκάδες ασθενείς
σοβαρών χρόνιων παθήσεων, τις πρώτες
εβδομάδες του νέου έτους.
Πολλά δημόσια νοσοκομεία «στέγνωσαν» από
φάρμακα, όπως ογκολογικά, αντιρετροϊκά, για
ρευματικά νοσήματα κλπ. Σάλος δημιουργήθηκε,
όταν δεκάδες καρκινοπαθείς έχασαν τις
προγραμματισμένες χημειοθεραπείες τους, λόγω
έλλειψης των συγκεκριμένων φαρμάκων, ενώ
και η Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα
κατήγγειλε την απόφαση του υπουργείου Υγείας,
να χορηγούνται πλέον τα φάρμακα νοσοκομειακής
χρήσης αποκλειστικά από τα φαρμακεία των
κρατικών νοσοκομείων και όχι από τα φαρμακεία
του ΕΟΠΥΥ, με την ένδειξη «στερείται» όπως
συνέβαινε μέχρι πρότινος.
Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας
προσπαθεί με κάθε τρόπο να καταλαγιάσει τις
αντιδράσεις, υποστηρίζοντας ότι οι σοβαρές
ελλείψεις που παρουσιάστηκαν οφείλονται
στη «μεταβατική περίοδο» μέχρι το σύστημα
να προσαρμοστεί στην πρόσφατη νομοθετική
ρύθμιση, που προβλέπει κλειστό προϋπολογισμό
και επιβολή clawback στη νοσοκομειακή
φαρμακευτική δαπάνη, καθώς και ότι σήμερα η
κατάσταση έχει ομαλοποιηθεί. Μάλιστα, τονίζει τον
επιτακτικό χαρακτήρα της εφαρμογής του μέτρου,
παρουσιάζοντάς το ως «μνημονιακή δέσμευση».

Ειδικές τιμές για συναδέλφους

Ωστόσο, η εισήγηση για το μέτρο δεν ήρθε από το
εξωτερικό, όπως επιμένει το υπουργείο Υγείας,
αντίθετα η ιδιοκτησία της ιδέας βρίσκεται εντός της
χώρας και μάλιστα στη διοίκηση του ΕΟΦ.
Πατώντας στην εμμονή των δανειστών για
ακόμα μεγαλύτερη συρρίκνωση των δημοσίων
δαπανών υγείας και δη για το φάρμακο, η Α΄
αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων
(ΕΟΦ) και πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης
Φαρμακοποιών των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
(ΠΕΦΝΙ), Δέσποινα Μακριδάκη, φέρεται να
πρότεινε κατά τη διάρκεια της «διαπραγμάτευσης»
των προαπαιτούμενων, που ακολούθησε την
υπογραφή του τρίτου μνημονίου, την εφαρμογή
κλειστού προϋπολογισμού και επιβολή clawback στη νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη.
Ταυτόχρονα, η χορήγηση των ακριβών
φαρμάκων νοσοκομειακής χρήσης θα επέστρεφε
αποκλειστικά στα φαρμακεία των νοσοκομείων
από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.
Η κ. Μακριδάκη, θέλοντας πιθανώς να
εξυπηρετήσει συντεχνιακά ή άλλα συμφέροντα,

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ
ΟΠΤΙΚΑ - ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ
Οπτικός - Οπτομέτρης
Γρηγ. Σακκά - Ιωάνιννα
Τηλ.- Φαξ: 26510 70037
sterg.alex@gmail.com
Ειδικές τιμές για συναδέλφους

ΣΗΜ: Όσα παιδιά συναδέλφων δεν
έχουν βιβλιάριο στην Εθνική Τράπεζα,
και είναι δικαιούχοι λήψης προκαταβολής ή του ολικού ποσού από τον
Λογαριασμό Νεότητας, θα πρέπει να
υποβάλουν αίτηση προς τον Λογαριασμό Νεότητας για να τους χορηγηθεί
βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του, την οποία θα προσκομίσουν
στην Εθνική Τράπεζα ώστε η Τράπεζα
να άρει τον περιορισμό των Capital
Controls και να τους εκδώσει βιβλιάριο Καταθέσεων.
Για τυχόν απορίες και περαιτέρω
διευκρινήσεις, θα είμαστε πάντα στη
διάθεσή σας.
Γιώργος Κουτσιμπογεώργος

Υγεία

αδιαφόρησε πλήρως για τις συνέπειες μίας τέτοιας
απόφασης. Το πρώτο κύμα προβλημάτων έκανε
ήδη την εμφάνισή του, τα σημαντικότερα όμως
θα ακολουθήσουν και έχουν να κάνουν με την
επάρκεια των νοσηλευτικών ιδρυμάτων στα εν
λόγω ακριβά φάρμακα. Και αυτό, γιατί μειώνονται
δραματικά οι προϋπολογισμοί των νοσοκομείων
για τις προμήθειες φαρμάκων, καθώς χάνουν 450
εκατ. ευρώ για την επόμενη τριετία. Επειδή δε
είναι δεδομένο ότι αυτή η δαπάνη δεν θα επαρκεί
για τις ανάγκες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων,
το υπερβάλλον ποσό θα κληθούν να πληρώσουν
οι φαρμακευτικές εταιρείες, τη στιγμή που οι
ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου συστήματος,
αυτή τη στιγμή ανέρχονται σε 1,32 δισ. ευρώ.
Εκπρόσωποι της φαρμακοβιομηχανίας έχουν
χαρακτηρίσει μη υλοποιήσιμο το μέτρο, ενώ έχουν
αφήσει να εννοηθεί ότι δεν είναι διατεθειμένοι να
πληρώσουν την υπέρβαση.
Η κ. Μακριδάκη, πάντως, εμφανίζεται το
τελευταίο διάστημα αποστασιοποιημένη από τα
διοικητικά πράγματα του ΕΟΦ, πιθανώς γιατί
«οσμίζεται» δυσαρέσκεια προς το πρόσωπό της,
καθώς έφερε την ηγεσία του υπουργείου Υγείας
προ τετελεσμένων, με την πρωτοβουλία της στο
συγκεκριμένο θέμα. Άλλωστε, η επιλογή του
συγκεκριμένου προσώπου για τη θέση της Α’
αντιπροέδρου του ΕΟΦ, ανήκει στην προηγούμενη
ηγεσία του υπουργείου και η εμπιστοσύνη φαίνεται
πλέον να έχει χαθεί.

ΟΠΤΙΚΑ - ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ
Γυαλιά ηλίου και οράσεως με εγγύηση, ποιότητα και
χαμηλή τιμή.
Κεντρική αγορά Ηρακλείου
Οδός 1866, αρ. 109, Κρήτη
Τηλ.: 2810282361 • www.antonakai-optics.gr
Ειδικές τιμές για συναδέλφους
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Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

Άρση των Περικοπών Κυρίων και Επικουρικών Συντάξεων
Επισημάνσεις για την υποβολή αιτήσεων κατά τα πρότυπα
του εσωκλειόμενου ενθέτου

 Οι αιτήσεις που ευρίσκονται στην εφη-

μερίδα ως ένθετο, αφορούν αποκλειστικά
και μόνο τις περικοπές κύριας και επικουρικής σύνταξης για το χρονικό διάστημα
από 1/1/2012 μέχρι και σήμερα δυνάμει
της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας
του ΣτΕ (ΟλΣτΕ2287/2015), περιλαμβανομένων και των Δώρων Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και επιδόματος
αδείας
Συμπληρώνονται σε κάθε πεδίο από τον

ενδιαφερόμενο μέλος του Συλλόγου μας
και υπογράφονται ιδιοχείρως.
 Αφορούν, κατά κύριο λόγο, την άρση των
περικοπών των συντάξεων από την ημεροχρονολογία υποβολής των αιτήσεων και
εντεύθεν και δευτερευόντως την επιστροφή των κρατήσεων αναδρομικά από την
1/1/2012 και εντεύθεν.
 Από την απάντηση των οικείων φορέων
κοινωνικής ασφάλισης επί των ανωτέρω
αιτήσεων και για αποκλειστική προθεσμία

εξήντα (60) ημερών, ο αιτών συνταξιούχος
έχει δικαίωμα να ασκήσει το ένδικο βοήθημα της προσφυγής ενώπιον του αρμοδίου
Διοικητικού Πρωτοδικείου, με την αρωγή
Δικηγόρου της Επιλογής του, για την άρση
της περικοπής της σύνταξής του για το
μέλλον.
 Ως προς τη διεκδίκηση των χρηματικών
ποσών που παρανόμως του παρακρατήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από
10/6/2015 και εντεύθεν και όλως επικουρικά από 1/1/2012 και εντεύθεν, ο συνταξιούχος διαθέτει το ένδικο βοήθημα της
αγωγής, το οποίο υπόκειται - καταρχήν σε διετή παραγραφή.
	Ο Σύλλογος επ’ ουδενί δεν αναλαμβάνει τη δικαστική διεκδίκηση των ανωτέρω περικοπεισών χρηματικών ποσών
από τις συντάξεις των μελών του, αντ’
αυτών και για λογαριασμό τους, αλλά
δημοσιεύει τις ανωτέρω αιτήσεις προς
διευκόλυνση των μελών του, προκειμένου να τις διοχετεύσει μαζικά στους οι-

κείους φορείς. Από την γνωστοποίηση
των απαντήσεων επί των αιτήσεων αυτών από τους οικείους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και εντεύθεν έκαστο
μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνο για
τη δικαστική επιδίωξη των αξιώσεών
του.

 Η

εξουσιοδότηση που βρίσκεται στο ένθετο προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Κων/νο
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟ και το Γενικό Γραμματέα του
Δ.Σ. Αντώνιο ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, συμπληρώνεται και αποστέλλεται με τον απαντητικό φάκελο που υπάρχει στο ίδιο ένθετο.

 Ουδεμία οικονομική επιβάρυνση γεννάται

εις βάρος του μέλους του Συλλόγου για την
υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων.
Αθήνα, 25/1/2016
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Σ. ΜΗΤΣΟΥΡΑΣ
ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΠΣΣ-ΟΤΕ

Οι αγώνες συνεχίζονται... με νέο παλμό!
Α

πό σήμερα η μέσω εντύπου επικοινωνία μαζί σας αλλάζει…
«σελίδα». Στο τεύχος που κρατάτε στα χέρια σας, φιλοδοξούμε
να αποτυπωθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ανάγκη μιας πιο
ελκυστικής και ενδιαφέρουσας περιοδικής έκδοσης του Συλλόγου μας.
Σε μια τέτοια ακριβώς κατεύθυνση, η προσπάθεια μας εκδηλώνεται
με πολλούς τρόπους. Ο πρώτος – και πλέον ευδιάκριτος ασφαλώς – έχει
σχέση με τις αλλαγές σε σχήμα και μορφή. Αλλαγές, τις οποίες κρίναμε
απαραίτητες, όχι μόνο γιατί κινούνται στη ρότα των πιο σύγχρονων
εκδοχών για ανάλογες εκδοτικές πρωτοβουλίες, αλλά και κυρίως γιατί
έχουμε ήδη λάβει τα μηνύματα ότι τις ανέμενε η συντριπτική πλειοψηφία
των δικών μας αναγνωστών.
Γνωρίζουμε πολύ καλά, όμως ότι αυτό δεν φτάνει. Άλλωστε,
υπάρχουν αρκετά έντυπα με τεχνικά άρτιο προφίλ αλλά με μέτριο έως
και κακό γενικό αποτέλεσμα λόγω των ποιοτικών χαρακτηριστικών
τους, που βρίσκονται σταθερά κάτω από τη βάση… Το δικό μας στοίχημα
επομένως δεν μπορεί και δεν πρέπει να εξαντλείται στο «φαίνεσθαι»…
Θα μπορούσαμε μάλιστα να πούμε πως μια τέτοια μονοδιάστατη
ή μονομερής προσέγγιση θα αδικούσε την ίδια μας την προσπάθεια
ενώ ίσως έδινε αφορμές για σχόλια περί υποτίμησης της νοημοσύνης
χιλιάδων συναδελφισσών και συναδέλφων, που μας παρακολουθούν
και μας κρίνουν.
Είμαστε αποφασισμένοι, λοιπόν, να κινηθούμε στον αντίποδα αυτής
της λογικής και να συνδυάσουμε αρμονικά τις τεχνικές προσαρμογές
του εντύπου μας με το επιβαλλόμενο ποιοτικό άλμα ως προς το
περιεχόμενό του.
Τότε και μόνο τότε θα έχουν πρακτικό (και θετικό) αντίκρισμα οι
προθέσεις μας. Τότε και μόνο τότε θα μπορούμε βάσιμα να ισχυριζόμαστε
ότι μάλλον ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες σας.
Γνωρίζουμε άριστα, βεβαίως, πως το να υπηρετήσουμε αποτελεσματικά
ένα τέτοιο στόχο δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση και ότι μια δική

μας απλή δήλωση προθέσεων είναι μεν αναγκαία αλλά όχι και ικανή
συνθήκη… Καταθέτοντας, συνεπώς, στην κρίση σας ένα πρώτο δείγμα
γραφής, ας μας επιτραπεί να διεκδικήσουμε την επιδοκιμασία του νέου
μας αυτού εγχειρήματος βήμα-βήμα και από τεύχος σε τεύχος.
Όσο μας αφορά, πάντως, ούτε τρέφουμε ούτε θέλουμε να
καλλιεργήσουμε αυταπάτες. Αν η δική μας προσπάθεια δεν έχει τη
στήριξη και τη συμμετοχή σας, είναι πολύ πιθανό να μείνει ημιτελής.
Και τούτο, γιατί ο στόχος της ποιοτικής αναβάθμισης με διευρυμένη
θεματολογία, με φρεσκάδα στην έκφραση, με ουσιαστική κάλυψη
της επικαιρότητας και με περιεχόμενο που να ανταποκρίνεται στα
σημερινά ενδιαφέροντα των χιλιάδων απαιτητικών αναγνωστών μας,
είναι αδύνατο να υλοποιηθεί μόνο από τις εμπνεύσεις μιας ολιγάριθμης
συντακτικής επιτροπής.
Αυτός είναι και ο λόγος που από την πρώτη κιόλας στιγμή σπεύδουμε
να καλέσουμε όλες και όλους σας να δηλώσετε έμπρακτα συμμετοχή
στην κοινή μας προσπάθεια. Με παρατηρήσεις, σχόλια, βελτιωτικές
προτάσεις, με επισήμανση λαθών ή παραλείψεων μας αλλά και με δικά
σας σημειώματα προς συνεχή εμπλουτισμό της ύλης.
Επιμένουμε στην ανοιχτή αυτή πρόσκληση και είμαστε βέβαιοι για
την ανταπόκρισή σας, γιατί ξέρουμε πως δεν την απευθύνουμε σε
απόμαχους ή απλούς θεατές των εξελίξεων. Αλλά σε ανθρώπουςπολίτες με δημιουργική ζωντάνια, με πρωταγωνιστική παρουσία στο
οικογενειακό τους περιβάλλον, με ποικιλόμορφη παρέμβαση στην
κοινωνική και πολιτική μας ζωή, με δραστήρια συμμετοχή σε δομές
αλληλεγγύης και με αγάπη για τη ζωή, που μπορεί μεν να τραβά την
ανηφόρα αλλά και που μας βρίσκει ορθοστατούντες και ορθοβαδίζοντες
με χαμόγελο και αισιοδοξία!...
Καλό ξεκίνημα στη ΦΩΝΗ ΣΑΣ!!!
Α.Μ
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Συναδέλφισα – Συνάδελφε
Σας κάνουμε γνωστό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 10 του Καταστατικού μας, η 23η Τακτική Γενική Αντιπροσωπευτική
Συνέλευση (Γ.Α.Σ.) του Συλλόγου μας, της οποίας είστε Σύνεδρος θα πραγματοποιηθεί στις 18 & 19 Μαΐου 2016, ημέρες Τετάρτη &
Πέμπτη, στο Ξενοδοχείο NOVOTEL ATHENS (Μιχαήλ Βόδα 4-6, τηλ.210-8200700 ) και ώρα 08:30, ύστερα και από την απόφαση
του Δ.Σ. που πάρθηκε στη συνεδρίαση 1557/ 26 & 27-1-2016 του Δ.Σ.
Ώρα έναρξης των Εργασιών 08:30

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

1. Απόδοση τιμής σε Συναδέλφους
5. Έκθεση Κεντρικής Ελεγκτικής
8. Αντιμετώπιση φαινομένων
2. Διοικητικός Απολογισμός.
Επιτροπής.
δυσλειτουργίας Περ. Τμημάτων
3. Οικονομικός Απολογισμός.
6. Προγραμματισμός Δράσης.
9. Ψηφοφορίες.
4. Οικονομικός Προϋπολογισμός .
7. Τροποποίηση Άρθρων Καταστατικού
10. Ψηφίσματα.
Για κάθε άλλη πληροφορία παρακαλούμε να απευθύνεστε στον Σύλλογο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Με δική τους ημερήσια διάταξη

ΣΕΡΡΕΣ
9/3/2016

Κέντρο Ελιά,
11:00

ΒΕΡΟΙΑ
24/2/2016

Κέντρο
Λιθαρίτσια,
11:00

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
11/5/2016
ΚΕΡΚΥΡΑ
11/5/2016

Πολιτιστικό
Κέντρο
Εργαζομένων
ΟΤΕ, 10:30

Εργατικό Κέντρο
Κοζάνης, 11:00

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
30/3/2016

Αίθουσα Ομοσπ.
Δυτικομακεδονικών
Οργανώσεων, 10:00
Χώρος
Μεταξουργείο,
11:00

ΒΟΛΟΣ
6/4/2016

ΛΑΜΙΑ
5/4/2016
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
12/5/2016
ΠΑΤΡΑ
11/5/2016

Ξενοδοχείο
Theoxenia,
11:00

ΚΑΒΑΛΑ
11/2/2016

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
10/3/2016

ΚΟΖΑΝΗ
1/3/2016

ΛΑΡΙΣΑ
7/4/2016

Ξενοδοχείο
ΑΝΑΤΟΛΙΑ, 17:30

Πολιτιστικό Κέντρο
Εργαζομένων ΟΤΕ,
18:00

Εργατικό Κέντρο
Σερρών, 11:00

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
16/5/2016

Ξενοδοχείο
Σπανέλη - Νεάπολη
18:30

Εργατικό Κέντρο
Λαμίας, 11:00
Πολιτιστικό
Κέντρο
Εργαζομένων
ΟΤΕ, 9:00

ΑΘΗΝΑ
9/5/2016

ΤΡΙΠΟΛΗ
10/5/2016
Ξενοδοχείο
ΑΣΤΗΡ,
10:00

ΣΥΡΟΣ
20/4/2016
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
11/5/2016

Τουριστικό
Περίπτερο
Τρίπολης, 11:00

Πολιτιστικό Κέντρο
Εργαζομένων ΟΤΕ,
18:00

ΡΟΔΟΣ
& ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΩΝ
16/4/2016

Ξενοδοχείο
REX, 10:30

ΧΑΝΙΑ

12/4/2016

Αίθουσα Ένωσης
Αποστράτων Αξιωμ.
Αεροπορίας, 18:00

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
11/4/2016

Ξενοδοχείο
ΑΣΤΟΡΙΑ,
17:30

Πολιτιστικό
Κέντρο
Εργαζομένων
ΟΤΕ, 18:00
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Μετά την εορταστική ανάπαυλα, ξανάρχισαν δυναμικά οι ρυθμοί και σε
μαζώξεις τις Δευτέρες και τις Πέμπτες και σε δράσεις (εκμάθηση χορών
και όσες θα ακολουθήσουν).
Παρακολουθήσαμε δύο πολύ όμορφες μουσικο-θεατρικές
παραστάσεις στην ΑΘΗΝΑ.
Στα θέατρα ΒΕΜΠΟ το «Πριν το χάραμα» και BADMINTON το «Ταξίδι
στο Σταυρό του Νότου». Μαγεία...
Στα πλαίσια κοινωνικής αλληλεγγύης η Πρόεδρος με άλλες κυρίες μέλη επισκέφτηκαν στο Άστρος και την Κόρινθο τους εκεί Συλλόγους
φίλων ΑΜεΑ και προσφέραμε το προϊόν του κόπου κάποιων μελών
μας σε καπάκια! για προμήθεια αναπηρικών αμαξιδίων. Η προσπάθεια –
συλλογή συνεχίζεται. Μπορείτε όλοι…..
Προγραμματίζουμε
•6
 Μαρτίου 2016, Κυριακή (12.00) Κοπή Πίτας και Αποκριάτικος
χορός στο SUN SET.
•8
 Μαρτίου 2016, Τρίτη (17.00) Γιορτή Γυναίκας στα εντευκτήρια του
Συλλόγου.
•1
 2-14 Μαρτίου 2016 εκδρομή στη Ζάκυνθο καρναβάλι – κούλουμα.
•2
 0/3 – 20/4/2016 επισκέψεις του Δ.Σ. σε πόλεις των Νομών μας
όπως αναλυτικά αναφέρεται σε ξεχωριστή ανακοίνωση μας.
•8
 Απριλίου 2016, Παρασκευή (15.00) προσκύνημα στην Ι.
Μ. Κοιμήσεως Θεοτόκου Βαλτεσινίκου και παρακολούθηση της
ακολουθίας των Χαιρετισμών.
•2
 9/4 – 2/5 εκδρομή στην Κέρκυρα για Πάσχα και Πρωτομαγιά.
•1
 0 Μάϊου 2016, Τρίτη (11.00) Γενική Συνέλευση στο Τουριστικό
Περίπτερο στην Τρίπολη.
Για το Δ. Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΒΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΚΟΠΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ Π.Κ. ΟΤΕ Ν. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιτας του Πολιτιστικού Κέντρου
Ν. Μεσσηνίας πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2016 και ώρα
21.00 στο κέντρο «ΚΟΥΚΟΥΤΣΗ» στην Καλαμάτα με ζωντανή μουσική.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας εύχεται
σε όλους τους Συναδέλφους και τις οικογένειές του ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ,
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΣ Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 2016 με ΑΓΑΠΗ – ΥΓΕΙΑ και
οικογενειακή ΕΥΤΥΧΙΑ.
		
		

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΚΟΥΜΟΥΡΑΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Β. ΚΟΥΤΙΒΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Την Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016 ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ
Ηρακλείου πραγματοποίησε με μεγάλη επιτυχία την εθιμοτυπική κοπή
βασιλοπίτας για τον ερχομό του νέου έτους στο κέντρο ‘’ΙΡΙΔΑ’’ στα ΠΕΖΑ
Ηρακλείου .
Ο πρόεδρος άνοιξε την εκδήλωση με ένα σύντομο λόγο ,όπου ευχαρίστησε
τα μέλη και τους φίλους που με την παρουσία τους, τίμησαν την εκδήλωση
και ευχήθηκε για την νέα χρονιά. Έπειτα καλωσόρισε το μέλος του περιφερ.
Κεντρικού Δ.Σ. Ηρακλή Κουτάντο και το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής
Γιώργο Κουτσιμπογιώργο οι οποίοι χαιρέτησαν και ευχήθηκαν για την νέα
χρονιά .
Το Δ.Σ του συλλόγου ευχαριστεί και εύχεται σε όλους καλή χρονιά με
υγεία και οικογενειακή ευτυχία.
Το Δ.Σ.

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΡΟΔΟΥ
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Εκ μέρους του Περιφερειακού Συμβουλίου και όλων των μελών
του τμήματος Συνταξιούχων Ομίλου Τηλεπικοινωνιών ΟΤΕ Δωδ/
σου, σας εκφράζουμε τις βαθύτατες ευχαριστίες μας, για την
ευγενική και άμεση ανταπόκρισή σας, στο αίτημα για εξασφάλιση
της επίπλωσης του νεοαποκτηθέντος γραφείου μας στη Ρόδο.
Τέτοιες πρωτοβουλίες, εξακολουθούν να συντηρούν και να
ενισχύουν ακόμα περισσότερο τους ακατάλυτους δεσμούς, μεταξύ
του Οργανισμού και των απόμαχων της εργασίας σ’ αυτόν.
Φιλοδοξία μας είναι να καταστήσουμε τους χώρους αυτούς, πέρα
από τόπους συνεύρεσης, διαλόγου και ψυχαγωγίας των μελών
μας, και σε χώρου προβολής και διαφήμισης του ίδιου του Ομίλου
COSMOTE. Ευχόμαστε μια νέα προσοδοφόρα και δημιουργική
χρονιά, στο χώρο της τηλεπικοινωνιακής αγοράς, στην Ελλάδα και
το εξωτερικό.
Τέλος, ευχόμαστε στα στελέχη και στους εργαζόμενους του
Ομίλου COSMOTE, χρόνια πολλά και καλή χρονιά.
Για την Περιφερειακή Επιτροπή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ. ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΗΣ
Δ. ΠΟΘΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΎ ΗΜΑΘΊΑΣ
Το Περιφερειακό τμήμα Συνταξιούχων Νομού Ημαθίας και
το πολιτιστικό Κέντρο διοργάνωσαν με επιτυχία από κοινού τον
ετήσιο χορό και κοπής βασιλόπιτας ΚΕΝΤΡΟ «ΡΕΜΒΗ» στις 6-22016 ημέρα Σάββατο. Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που
παρευρέθηκαν.
Το Δ.Σ. Βέροιας
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΊΟΥ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης
πίτας από το Περιφερειακό Τμήμα Μεσολογγίου στο Μεσολόγγι, τη
Ναύπακτο, το Αγρίνιο και τη Λευκάδα. Τα μέλη μας ανταποκρίθηκαν
με τις αίθουσες να γεμίζουν από κόσμο! Το Δ.Σ. ευχαριστεί τα μέλη
του Συλλόγου για την αθρόα προσέλευσή τους και εύχεται στον
καθένα ξεχωριστά κάθε προσωπική και οικογενειακή ευτυχία!!!
Το Δ.Σ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων & Συνταξιούχων ΟΤΕ
Ν. Χίου όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στις 17/1/2016 στην
όμορφη αίθουσα του ξενοδοχείου “CRECIAN CASTLE” έκοψε την
Πρωτοχρονιάτικη πίτα του.
Στους παρευρισκόμενους απηύθυναν ευχές ο πρόεδρος του
Πολιτιστικού Κέντρου Χίου Γιώργος Γεωργίτσης και η εκπρόσωπος
ΓΑΣ Περιφ. Τμήματος Μυτιλήνης, Καίτη Μπλούγκαρη - Πασβάντη.
Ακολούθησε απολογισμός των δράσεων του Πολιτιστικού
Κέντρου και του συλλόγου Συνταξιούχων σε τοπικό επίπεδο και
προγραμματισμός της νέας χρονιάς. Η βραδιά κύλησε ευχάριστα σε
ζεστό συναδελφικό κλίμα και όχι μόνο αφού είχε και τους τυχερούς
που κέρδισαν με κλήρωση δώρα προσφορά του Πολιτιστικού
Κέντρου και του Συλλόγου Συνταξιούχων.
Επίσης έγινε μια λαχειοφόρος αγορά, με κλήρωση δύο
δωροεπιταγών, μία πρόταση του τοπικού Δ.Σ. της ΠΕΤ-ΟΤΕ που
υλοποιήθηκε με την συνεισφορά όλων των παρευρισκόμενων και
έτσι συγκεντρώθηκε το ποσό των (650 ευρώ) για τα παιδιά της
Κιβωτού Αιγαίου στη Χίο.
Να είμαστε και του χρόνου καλά!
Το Δ.Σ.

Ιούνιος - Ιούλιος 2015

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΣΕ ΕΥΒΟΙΑ ΚΑΙ ΒΟΙΩΤΙΑ

Κοπή πίττας και ενημερωτική συγκέντρωση για τους
συναδέλφους της Εύβοιας και
της Βοιωτίας από την Ε. Ε του
ΠΣΣ Ομίλου ΟΤΕ.
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίττας
και η ενημέρωση των συναδέλφων στην Χαλκίδα και την
Λειβαδιά.
Συγκεκριμένα :
1. Στις 3/2/16 ημέρα Τετάρτη
στο ξενοδοχείο «Παλίρροια»
παρευρέθηκαν πάνω από
110 συνάδελφοι από την
Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές στην κοπή της πίττας
για το 2016 και στην ενημερωτική συγκέντρωση που
ακολούθησε από τα μέλη
της ΕΕ, Λουκά Μπαλωμένο (Αντιπρόεδρο), Αντώνη
Μπιρμπιλή Γενικό Γραμματέα), Αμαλία Γκινάκη (Αναπλ. Γεν. Γραμματέα), Χρήστο
Δαλάκα (Έφορο Δημοσίων
Σχέσεων) και Γιώργο Κουτσιμπογιώργο.
2. Την
επόμενη
Τετάρτη
10/2/16, στο κέντρο «Ανεμόμυλος» στην Λειβαδιά
έγινε για πρώτη φορά, η
κοπή της πίττας για τους συναδέλφους της Λειβαδιάς,
της Θήβας και των γύρω
πόλεων.
Παρευρέθηκαν
περισσότεροι από 55 συνάδελφοι. Μετά την κοπή της
πίττας, ακολούθησε ενημέρωση των συναδελφων.
Από πλευράς ΕΕ, του Κεντρικού Συλλόγου παρευρέθηκαν οι, Λουκάς Μπαλωμένος (Αντιπρόεδρος),
Αντώνης Μπιρμπιλής Γενικός Γραμματέας), Χρήστος
Δαλάκας (Έφορος Δημοσίων Σχέσεων) και Γιώργος
Κουτσιμπογιώργος.
Για την επιτυχία των ανωτέρω εκδηλώσεων εργάστηκαν,
για μεν την Χαλκίδα ο Βαγγέλης Μαργέτης, ο Αντώνης
Μοσχοβάκος, και ο Δημήτρης
Γιαννάκης. Για δε, την Βοιωτία,
ο Βαγγέλης Σκούρας, η Θωμαής Κελερμένου, κι ο Κώστας
Κλειδαράς.
Τους ευχαριστούμε για την
πολύ καλή συνεργασία και την
επιτυχία των εκδηλώσεων.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΌ ΤΜΉΜΑ ΛΑΜΊΑΣ
1. Με απόλυτη επιτυχία και μεγάλη χαρά πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016 η κοπή της πίττας,
στην πόλη της Λαμίας και στην αίθουσα του κέντρου Καραγιώργου. Παρόντες ήταν πολλοί συνάδελφοι. Είχαμε
την ευκαιρία να ανταλλάξουμε ευχές για τον νέο χρόνο και να αναπολήσουμε τα παλιά.
2. Στις 26 Ιανουαρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 11, στο κέντρο του Κώστα Αρκουμάνη στο Καρπενήσι, παρουσία του
ΔΣ της Λαμίας των συνταξιούχων του ΟΤΑ πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίττας με μεγάλη επιτυχία.
3. Στις 11 Φεβρουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 στην ταβέρνα ΣΠΑΝΑΣΑΣ στην Αταλάντη, παρουσία του Δ.Σ.
της Λαμίας των συνταξιούχων του ΟΤΕ και με πολλούς συναδέλφους πραγματοποιήθηκε η κοπή της πίττας με
μεγάλη, επίσης, επιτυχία.
Για την Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος
Ο πρόεδρος
Ο Γενικός Γραμματέας
Χ. Σαμιώτης
Γ. Πολίτης
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Μύρινα Λήμνου 28/1/2016
Κύριε Πρόεδρε,
Δεχθείτε τις εγκάρδιες ευχές μας για χαρούμενη και ευτυχισμένη χρονιά από τους συνταξιούχους της ακριτικής
Λήμνου. Σας ευχαριστούμε για τη χορήγηση του ποσού των 300ε για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις
26/1/2016. Επίσης, ένα μεγάλο ευχαριστώ και ευχές σε εσάς, το Δ.Σ. του Συλλόγου και στον κ. Τσαγκαρνή Κων/
νο Επαρχιακό Σύμβουλο, για την συνδρομή του, την στήριξή του και την κατ’ επανάληψη τηλεφωνική ενημερωσή
μας.
Ευχαριστούμε
Νικ. Δάλλης
Χρ. Κολλερός
Επιμνημόσυνος Δέηση υπέρ Πεσόντων Συναδέλφων
υπό των Γερμανικών Κατοχικών Στρατευμάτων
Ο Σύλλογός θέλοντας να τιμήσει τους 17 ήρωες-πεσόντες συναδέλφους που
συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν από τα Γερμανικά Στρατεύματα Κατοχής στις 7
Μαΐου 1944 στην Καισαριανή επειδή συμμετείχαν στην οργάνωση απεργίας, θα
τελέσει επιμνημόσυνο δέηση την Παρασκευή 6 Μαΐου 2016 και ώρα 11:00 στο
κτήριο της οδού Κωλέττη.
Καλούμε όλους να συμμετάσχουν στην εκδήλωση μνήμης και τιμής.
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Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

Διονύσης Χ. Καλογεράς

Ο

Διονύσης Καλογεράς γεννήθηκε το 1945 στην Αθήνα. Ευρίσκεται σε συνεχή επαφή με την Κεφαλονιά από τα παιδικά του
χρόνια μέχρι σήμερα. εργάστηκε επί 35 χρόνια ως τεχνικός στον ΟΤΕ.
Το βιβλίο «Κεφαλονίτης, Σκορπιός και του Μηχανικού» του Διονύση Καλογερά ξεκινά από την επιστράτευση της 28ης Οκτωβρίου
1940 και τελειώνει με την επιστράτευση της 20ης Ιουλίου 1974. Στο ενδιάμεσο περιγράφονται περιστατικά που έζησε ο ίδιος και
άλλα μέλη της οικογενείας του, σε συνάρτηση με τα πολιτικά γεγονότα και τις καταστάσεις αυτής της περιόδου. Το βιβλίο, γραμμένο
σε πρωτοπρόσωπη αφήγηση, με ύφος ζωντανό και γλαφυρό, δίνει το ύψος μιας εποχής που διαμόρφωσε σε πολύ μεγάλο βαθμό
τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία.

Νικόλαος Πανέλλης

Ο

Νικόλαος Πανέλλης του Δημητρίου γεννήθηκε το 1950 στην
Κορωνησία Άρτας. Τελείωσε το εξατάξιο Γυμνάσιο στην Άρτα.
Σπούδασε Ηλεκτρονικός Τεχνολόγος Μηχανικός. Εργάστηκε ως Τεχνικός
στα συστήματα ψηφιακής μετάδοσης στον Ο.Τ.Ε.
Από το 1987 έως σήμερα είναι μέλος του Πολιτιστικού Συλλόγου του
Απανταχού Κορωνησιωτών, όπου διετέλεσε Γραμματέας και Πρόεδρος.
Από το 1988 – 2011 δημοσιογραφούσε στην εφημερίδα «ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ», ενώ
από το 2004 – 2010 διετέλεσε υπεύθυνος της έκδοσής της. Είναι μέλος του

Γ

Γιάννης Χρυσανθόπουλος

εννήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1942 στα
Νικολέϊκα Αιγιαλείας. Οι γονείς του ήταν ο
Ανδρέας και η Μάρω, ήταν πρωτότοκος σε άλλα
δύο αγόρια και ένα κορίτσι.
Σπούδασε στο ΠΑΝΤΕΙΟ – ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ και είναι επίσης Απόφοιτος
της Σχολής Προπονητών Κλασικού Αθλητισμού
(ΣΤΙΒΟΣ) της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.
Άρχισε από πολύ μικρός το τρέξιμο. Στην πέμπτη Δημοτικού των Νικολέϊκων έτρεξε και κέρδισε στον αγώνα των 2.000 μ.!

Μ

Δ.Σ. Συλλόγου των Ενεργών Πολιτών περιοχής
Αμβρακικού.
Οι «ιστορίες βρεγμένες με αρμύρα» είναι το
δεύτερο βιβλίο του.
Το πρώτο βιβλίο του «ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ, η καρδιά του
Αμβρακικού», που κυκλοφόρησε το 2011 από τις
εκδόσεις Πέτρα, είναι μια ιστορική και λαογραφική
έρευνα της Κορωνησίας του νομού Άρτας.

Στο Γυμνάσιο Διακοπτού, κέρδισε στους Περιφερειακούς Σχολικούς Αγώνες Γυμνασίων του Ν. Αχαΐας τα 400μ.
Σταθμός στην αθλητική του εξέλιξη ήταν ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας Στίβου Γκιούλα Άνταλ, ο οποίος μετά την επιτυχία μου στο αγώνισμα
των 1.500μ. (στο Παναθηναϊκό Στάδιο - Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών),
όπου αν και έφηβος, ήρθε 10ος με επίδοση 4΄ 14΄΄ , των συμπεριέλαβε
στην προεθνική ομάδα στίβου!
Ηεπιλογή του αυτή δεν τον διέψευσε, καθώς, σε 18 μήνες ήταν πρωταθλητής ημιαντοχής στα 800μ. με 1΄ 52΄΄ και 1.500μ. με 3΄50΄΄.

Μουσείο Τηλεπικοινωνιών – Ομίλου ΟΤΕ

ε την βοήθεια της φιλόξενης «Φωνής» μας,
θέλω να απευθύνω θερμές ευχαριστίες
προς τους αρμόδιους του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών – Ομίλου ΟΤΕ – για την απόφαση τους
να επιλέξουν κατάλληλη γωνιά του Μουσείου
αυτού για να αναρτήσουν εκεί τα αποδεικτικά
στοιχεία του πρώτου μέρους της εκπληκτικής
καλλιτεχνικής πορείας της μεικτής χορωδίας του

BRAVA CUCINA
ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ
- ΠΑΙΔΙΚΟ ΔΩΜΑΤΙΟ
Θεόδωρος Σαρατσιώτης - Τεχνικός Υπεύθυνος
1ο Κατάστημα
Καλυψούς 3 Τ.Κ., 175 61 Παλ. Φάληρο
Τηλ.Φαξ: 210 98 55 483 • Κιν.: 6944 434 226
Ειδικές τιμές για συναδέλφους

ΟΤΕ Αθηνών.
Είχα το ξεχωριστό προνόμιο να είμαι αυτός
που συγκρότησε, εκπαίδευσε και τελικά οδήγησε επί 43 ολόκληρα χρόνια (1968 -2011), αυτό το
θαυμαστό χορωδιακό συγκρότημα της χώρας,
σε αμέτρητα παλκοσένικα του κόσμου, σε 22 λαμπρές κατακτήσεις υπέρ του ελληνικού τραγουδιού, σε διεθνείς αναμετρήσεις και σε απίστευτες

καταγεγραμμένες αποδοχές των ειδημόνων του
πνεύματος και της μουσικής.
Φίλες και φίλοι, του Μουσείου των Ελληνικών
Τηλεπικοινωνιών, σας ευχαριστώ γιατί υπήρξατε
δίκαιοι απέναντι σε μια ουσιαστική προσφορά…,
στην προσφορά των άξιων χορωδών μου…
Αλέξανδρος Παπαγιαννόπουλος

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ - ΠΟΤΑ

Ιωάννης Γ. Ρουκουνάκης
Ορθοπαιδικός Χειρουργός Τραυματολόγος

Βασίλης Γεωργούσης
Βεραντζέρου 27, Αθήνα
Τηλ.: 210 52 32 878
οικίας 210 75 25 496
κινητό 6974 78 68 68
www. georgousis –ksiroikarpoi.gr
Ειδικές τιμές για συναδέλφους

Εξυπηρετούνται έκτακτα περιστατικά
Γιαμπουδάκη & Φιλλελήλων γωνία, 721 00, Άγ. Νικόλαος Κρήτη
Τηλ.: 28410 89191 • Κιν.: 6948 245 736
Εmail: roukounakis@gmail.com
Ειδικές τιμές για συναδέλφους
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Στις οικογένειες των θανόντων συναδέλφων και στους φίλους αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου μας, εκφράζει τα θερμά συλλυπητήριά του και εύχεται την εξ ύψους παρηγοριά.

Δημήτρης Τζαβέλας

Για τον πρόωρο χαμό του αγαπητού
συναδέλφου Δημήτρη Τζαβέλα.
Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου
συλλυπητήρια στην αγαπημένη του
οικογένεια ευχόμενη την εξ’ ύψους
παρηγοριά και ο Θεός ν’ αναπαύσει
την ψυχή του. Ας είναι αιωνία η
μνήμη του.
Σόνια Λάζαρη
Μέλος του Δ.Σ. του
ΠΣΣ – Ομίλου ΟΤΕ

Στην
αγαπημένη
του
σύζυγο, τα παιδιά και τους
λοιπούς του συγγενείς
εκφράζομε τα θερμά μας
συλλυπητήρια και ευχόμαστε
ο θεός να τους χαρίζει υγεία,
δύναμη για να τον θυμούνται
πάντα.
ΤΟ ΔΣ του ΠΤ Μεσολογγίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κ. Καρατζόγλου
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. Κανδύλας

Σε κλίμα οδύνης πλήθος κόσμου, αποχαιρέτησε την 28η Δεκεμβρίου,
στο κοιμητήριο Αγίας Μαρίνας στην Ηλιούπολη, τον αγαπητό φίλο και
συνάδελφο Ευθύμιο Λούτσοβο. Στο «τελευταίο αντίο» βρέθηκαν πολλοί
συνάδελφοί του από τον Ο.Τ.Ε., φίλοι και συγγενείς.
Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια μας στην οικογένειά του, με την
ευχή ο Ύψιστος να τους δώσει παρηγοριά και υγεία για να τον θυμούνται
πάντα και να ξεπεράσουν το τραγικό γεγονός.
Αιωνία η μνήμη σου και να είναι ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης που
σε σκέπασε.
Λουκάς Μπαλωμένος

Γιάννης Παππαδιονυσίου

Τσιάρας Ιωάννης
Το Περιφερειακό τμήμα Βέροιας και
όλοι οι Συνάδελφοι Συνταξιούχοι του
Νομού Ημαθίας με οδύνη και πόνο
ψυχής για τον χαμό της Συναδέλφου
ΤΣΙΑΡΑ ΙΩΑΝΝΗ εκφράζει στην
οικογένειά του και στους οικείους
του τα θερμά συλλυπητήριά του.

Ευθύμιος Λούτσοβος
Ύστατος χαιρετισμός

Χαράλαμπος
Πελέκης

Πριν από μέρες έφυγε από κοντά μας ένας εξαίρετος άνθρωπος, φίλος
και συνάδελφος ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ, ο γνωστός ως ο «ΨΗΛΟΣ».
Αξιαγάπητος, καλοπροαίρετος, εκτιμώμενος ιδιαίτερα από όλους μας, έβαλε
με την παρουσία του την Δική του σφραγίδα στην κοινωνία του ΟΤΕ, αλλά
και γενικότερα. Ήταν άνθρωπος, εξαίρετος συνάδελφος και ανεπανάληπτος
οικογενειάρχης, χαρακτηριστικά τα οποία επιβεβαίωσαν όλες οι ευχές για καλό
ταξίδι και καλό Παράδεισο. Γεια σου ρε Αξέχαστε «ΨΗΛΕ».
Ο φίλος και συνάδελφός σου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΦΑΝΤΗΣ, Συν/χος τέως Γεν. Δ/ντής του ΟΤΕ.
11/01/2016

Καίτη Δημοπούλου

Έχοντας στη μνήμη μας, την αθόρυβη, σεμνή και πολλή αξιοπρεπή παρουσία σου,
στην κοινή μας συναδελφική ζωή και όχι μόνο, (Λογιστήριο Διεθνούς Κέντρου) σε
αποχαιρετήσαμε το Σάββατο 9 – 1- 2016.
Ευχόμαστε η πορεία σου να ‘ναι καλοτάξιδη και μακάρια η ανάπαυση της ψυχής σου.
Ο Πανάγαθος Θεός να χαρίζει υγεία, δύναμη και κουράγιο στον λατρευτό σου σύζυγο
Γιώργο και στο αξιαγάπητο παιδί σου «τον Παναγιώτη σου». Ας είναι ελαφρύ το χώμα που
σε σκεπάζει.
Οι φίλες σου
Υφαντία Λουκέρη, Πόπη Μπαντουβάκη,
Τασούλα Ζαχαροπούλου, Μαίρη Δανίκα

Αθανάσιος
Αναγνωστόπουλος

Συλλυπητήρια

Έφυγε και ο ψηλός

Η είδηση του θανάτου σου στις 02 Δεκ.
2015 προκάλεσε μεγάλη θλίψη και οδύνη
σε όλους μας!
Στον ΟΤΕ, όπου και εργάστηκες
με απαράμιλλο ζήλο, υπευθυνότητα
και εντιμότητα, διακρίθηκες με την
αδιάλειπτη και ενεργή συμβολή σου στην
προσπάθεια μετεξέλιξης του Οργανισμού
σε μια σύγχρονη κυρίαρχη Εταιρία, γι’
αυτό άλλωστε τιμήθηκες επάξια και με
τον ανώτατο βαθμό του Διευθυντή!
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της γης που
σε σκεπάζει στη γενέτειρά σου Πεντάπολη
Λιδωρικίου.
Ο ανιψιός σου
Κύριλλος Μαυρομμάτης

Γιάννης Γαλαμάτης
Στη σύζυγο και τους οικείους του
εκλιπόντος, σήμερα 17 – 12- 2015,
εξαιρέτου συναδέλφου και φίλου
Γιάννη Γαλαμάτη εκφράζουμε
τα θερμά μας συλλυπητήρια και
ευχόμαστε εξ’ ύψους παρηγορία.
Γιάννη,
υπήρξες
εξαίρετος
άνθρωπος, άριστος υπάλληλος,
στοργικός σύζυγος και ιδανικός
πατέρας.
Καλό ταξίδι αγαπητέ Γιάννη και
να είναι ελαφρύ το χώρα του Άνω
Σταυρού Θεσσαλονίκης, που θα σε
σκεπάζει από αύριο.
Άγγελος Βουκάντσης
ΔΠΤ Θεσσαλονίκης

Στον αγαπητό συνάδελφο, Γιάννη Λούβαρη
εκφράζουμε τα θερμά
μας συλλυπητήρια για
την απώλεια της προσφιλούς συζύγου του.
Το Δ.Σ.
του Συλλόγου μας

Αθανάσιος
Παπασπυρόπουλος

Τελείως απρόσμενα έφυγε από κοντά μας ο
αγαπημένος μας σύζυγος, πατέρας.
Μας χάρισες πολύ αγάπη στα χρόνια που είμαστε
μαζί. Για μας θα είσαι πάντα κοντά μας.
Ευχαριστούμε τους συναδέλφους του ΑΘΗΝΑΙ –
ΡΑΔΙΟ για την συμπαράστασή τους στο βαρύτατο
πένθος μας.
Φωφώ – Ηλίας

Στέλιος Ρουνάκης

Στην μνήμη του αξέχαστου φίλου και συναδέλφου που
έφυγε από κοντά μας στις 4 Ιανουαρίου του 2015, καταθέσαμε
ένα συμβολικό ποσό στον «Σύλλογο Ελπίδα»..
Ταυτόχρονα, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην
οικογένειά του για την μεγάλη απώλεια.
Οι φίλοι του
Β. Λάμπρου (Πρόεδρος ΟΜΕ-ΟΤΕ), Ν. Πέττας, Κ. Καλομοίρης,
Δ. Παπακώστας, Γ. Κατσιαμάκης – Χ. Δαλάκας.

Μανώλης Καλανδράνης

Η είδηση του θανάτου του αγαπητού φίλου και συναδέλφου
συγκλόνισε όλους μας. Με την οφειλόμενη τιμή και αγάπη σε
αποχαιρετώ.
Ήσουν άνθρωπος που ανάλωσες τη ζωή σου στην οικογένειά
σου, στην κοινωνία και τον θεό…
Καλό σου ταξίδι και αιωνία η μνήμη σου…
Κωνσταντίνος Τσαγκουρνής

Οι ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ θα γίνονται ηλε

12

Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 217, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΗΛ.: 210 6147210, FAX: 210 6147291
www.opake-ote.gr E-mail:info@opake-ote.gr

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
από 0ΟΜΙΛ
8/0
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 217, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΗΛ.: 210 6147210, FAX: 210
HOTEL DU LAC
NERID
www.opake-ote.gr E-mail:info@opake-ote.gr

ΛΙΜΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ
Η *ΦΚΩαΝθΉα ρ ά Δ ε υ τ έ ρ α (11/03 - 14/03/
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* Κ α θ α ρ ά Δ ε υ τ έ ρ α (11/03 - 14/03/2016)*
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ
HOTEL DU
LAC
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BOUTIQUE HOTEL
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 217, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ,
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www.opake-ote.gr

HOTEL DU LAC
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EL

ΛΙΜΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝγιαΠΑΜΒΩΤΙΔΑ
τις 2 διαν/σειςμε πρωινό
ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΙΡΕΣΙΩΝΗ-ΑΡΑΧΩΒΑ

HOTEL DU LAC
ΛΙΜΝΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΜΒΩΤΙΔΑ

σεις
άν
€

ΛΙΟ

www.hoteldulac.gr

ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ

NERIDA BOUTIQUE HOTEL
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ

www.nerida-hotel.gr

www.xenonas-iresioni.gr

www.xenonas-iresioni.gr
105€/άτομο
για 3 διαν/σεις
90€/άτομο
για 3 διαν/σεις
www.villavirginia.gr
παιδιά 0-5 για
ετών:
Δωρεάν
παιδιά 0-5 ετών: Δωρεάν
125€/άτομο
3 διαν/σεις
75€/άτομο
γιαετών:
3 διαν/σεις
παιδιά
5-12
ετών:
15€www.hoteldulac.gr
παιδιά 5-12
10€
παιδιά
0-4
ετών:
Δωρεάν
παιδιά 0-5 ετών: Δωρεάν
για τις 2 διαν/σεις με πρωινό
ΒΙΛΛΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ - ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
HOTEL
- ΠΗΛΙΟ
παιδιάZAGORA
5-12 ετών:
15€
για τις 2 διαν/σειςμε
πρωινό
105€/άτομο
για 3 διαν/σεις
HOTEL ΠΑΤΡΙΚΟ
NYMFASIA RESORT-ΒΥΤΙΝΑ
ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
παιδιά 0-5 ετών: Δωρεάν

ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΙΡΕΣΙΩΝΗ-ΑΡΑΧΩΒΑ
NYMFASIA RESORT-ΒΥΤΙΝΑ

ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

125€
παιw

80€/ά
παιδ
παι
ΠΑΛ

THERMES HO

ΞΕΝΩΝΑΣ ΕΙΡΕΣΙΩΝΗ-ΑΡΑΧΩΒΑ
www.villavirginia.gr

www.zagorahotel.gr

130
80€/άτομο για 3 διαν/σεις
125€/άτομο
για 3 διαν/σεις
75€/άτομο
για 3 διαν/σεις
www.zagorahotel.gr
www.patriko.gr
www.nymfasiaresort.com
w
πα
παιδιά 0-5 ετών: Δωρεάν
παιδιά 0-4 ετών: Δωρεάν
παιδιά 0-5 ετών: Δωρεάν
130€/άτομο για 3 διαν/σεις
80€/άτομο για 3 διαν/σεις
130€/άτομο
για 3ετών:
διαν/σεις
50€/άπ
παιδιά 5-12
15€
παιδιά 5-12 www.xenonas-iresioni.gr
ετών: 15€
www.nerida-hotel.gr
παιδιά 0-5 ετών:
Δωρεάν
παιδιά 0-5 ετών: Δωρεάν
παιδιά 0-5 ετών: Δωρεάν
παιδ
HOTEL5-12
ΠΑΤΡΙΚΟ
NYMFASIA
RESORT-ΒΥΤΙΝΑ
THERMES
HOTEL-ΛΟΥΤΡΑΚΙ
AE
παιδιά 5-12
ετών: 15€
παιδιά
ετών: 15€
παιδιά
5-12 ετών: 15€ΑΡΙΔΑΙΑΣ HOTELπαι
90€/άτομο
για
3
διαν/σεις
125€/άτομο
για
3
διαν/σεις
ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
THERMES HOTEL-ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΑΡΙΔΑΙΑΣ HOTEL AENAΟ–ΛΙΜΝΗ ΠΛΑΣΤΗΡΑ KALAVRITA CANYON - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

παιδιά 0-5 ετών: Δωρεάν
www.hoteldulac.gr
www.nerida-hotel.gr
παιδιά 5-12 ετών: 15€
παιδιά 5-12 ετών: 10€
για τις 2 διαν/σεις με πρωινό
105€/άτομο
για 3 ΒΙΡΓΙΝΙΑ
διαν/σεις
ΒΙΛΛΑ
- ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 90€/άτομο
HOTELγια
ZAGORA
- ΠΗΛΙΟ
3 διαν/σεις
www.villavirginia.gr
www.patriko.gr
για τις 2 διαν/σειςμεwww.zagorahotel.gr
πρωινό

παιδιά 0-4 ετών: Δωρεάν
www.xenonas-iresioni.gr

HOTEL ΠΑΤΡΙΚΟ
125€/άτομο
για 3www.thermes.com.gr
διαν/σεις
www.kalavritacanyon.gr
130€/άτομο
για
3 διαν/σειςΑΓ.
ΠΑΛΑΙΟΣ
50€/άτομο
για 3 διαν/σεις
www.aenao-hotel.gr
παιδιά
0-4ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ετών:
Δωρεάν
παιδιά 0-5 ετών: Δωρεάν
παιδιά 0-5 ετών: Δωρεάν
www.nymfasiaresort.com





ΠΡΟ
ΚΑΤ
ΕΞΟ
ΠΡΑ
ΠΕΡw
ΟΛΟ
70€
Ο
πα
ΔΩΜ
π
ΚΑΛ
ΠΛΗ

www.patriko.gr
www.nymfasiaresort.com
www.thermes.com.gr
130€/άτομο
για 3Δωρεάν
διαν/σεις
παιδιά
0-5
ετών:
Δωρεάν80€/άτομο

για 3 διαν/σεις
παιδιά 0-5
ετών:
75€/άτομο
για
3 διαν/σεις
παιδιά
0-5
ετών:
110€/άτομο για 3 διαν/σεις
παιδιά
0-5
ετών:
Δωρεάν
παιδιά
0-5
ετών:
Δωρεάν
130€/άτομο
για
3
διαν/σεις
σεις
70€/άτομο για 3 διαν/σεις
130€/άτομο για 3 διαν/σεις
50€/άτομο για 3 Δωρεάν
διαν/σεις
παιδιά 5-12 ετών: 15€
παιδιά
ετών:
10€
παιδιά
ετών:
15€ παιδιά
ετών:
10€
παιδιά
0-55-12
ετών:
Δωρεάν
παιδιά0-5
5-12
ετών:
15€
παιδιά0-5
5-12
ετών:
15€ παιδιά 5-12
παιδιά5-12
5-12
ετών:
15€
0-5 ετών:
Δωρεάν
άν
παιδιά 0-5 ετών: Δωρεάν
ετών:
Δωρεάν
παιδιά
ετών:
Δωρεάν

παιδιά
5-12
ετών:
10€
παιδιά
5-12
ετών:
15€
KALAVRITA
- ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
€ για τιςNYMFASIA
παιδιάCANYON
5-12 ετών:
10€
5-12 ετών: ΑΡΙΔΑΙΑΣ
15€
παιδιά 5-12 ετών:
10€
RESORT-ΒΥΤΙΝΑ
THERMES παιδιά
HOTEL-ΛΟΥΤΡΑΚΙ
HOTEL AENAΟ–ΛΙΜΝΗ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ
2 διαν/σεις
με πρωινό
ΓΙΑ ΤΗ
ΤΟ
 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΤΟΣ 3 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ
ΒΙΛΛΑ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
HOTEL ZAGORA - ΠΗΛΙΟ
HOTEL ΠΑΤΡΙΚΟ
ΡΙΔΑΙΑΣ
HOTELΒΙΡΓΙΝΙΑ
AENAΟ–ΛΙΜΝΗ -ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
KALAVRITA CANYON - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ 70€ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΤΟΥ ΟΠΑΚΕγια τις
διαν/σειςμε
•Π
2
ΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ
ΕΝΤΟΣπρωινό
3 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΤΟΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΤΗΣ
ΣΑΣΜΕΚΡΑΤΗΣΗΣ.
3 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ
ΤΗΝΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ,
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΩΣ 01/03
ΠΑΛΑΙΟΣ
ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ 70€ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ.
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΑΤΑΘΕΣΗ 70€ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ

σεις
άν
€

•Ο
 ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ
1 ΔΙΚΛΙΝΟΥ
 www.zagorahotel.gr
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ 01/03/2016 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ
 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ Θ
www.villavirginia.gr
www.patriko.gr
ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ.
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΑΚΥΡΩΣΗ
ΤΗΣ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΤΗΣΓΙΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΩΜΑΤΙΟΥ. Η ΚΡΑΤΗΣΗ
2 ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΝΟ
ΤΗΝ ΣΑΣ ΚΡΑΤΗ
www.kalavritacanyon.gr
 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
 Ο ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΡ
www.nymfasiaresort.com
www.thermes.com.gr
www.aenao-hotel.gr
130€/άτομο
γιαΤΟΥ.
3 διαν/σεις
•Ε
 ΞΟΦΛΗΣΗ75€/άτομο
ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ
01/03/2016 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ
ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΗΣ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
80€/άτομο
γιαΤΗΣ3ΚΑΛΥΨΗ
διαν/σεις
γιαΕΩΣ
3 διαν/σεις
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΣΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ.
ΔΩΜΑΤΙΟΥ. Η ΚΡΑΤΗΣΗ 2 ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΕΙΝΑΙ Δ
110€/άτομο για 3 διαν/σεις
www.kalavritacanyon.gr
www.aenao-hotel.gr
 Ο ΚΑΘΕ για
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΤΟ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ
1ετών:
ΔΙΚΛΙΝΟΥ
70€/άτομο
3
διαν/σεις
ΚΑΛΥΨΗ
ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΑΚΥΡΩΣΗ
ΤΗΣ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ.
130€/άτομο
για 3 διαν/σειςΑΥΤΟΜΑΤΗ
50€/άτομο
για
3
διαν/σεις
παιδιά
0-5
ετών:
Δωρεάν
•
Π

ΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ
210
6147210
(09:00 -ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ
παιδιά
0-5
Δωρεάν
παιδιά
0-5
ετών:
Δωρεάν
παιδιά
0-5
ετών:
Δωρεάν
ΔΩΜΑΤΙΟΥ.
Η ΚΡΑΤΗΣΗ
2 ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 21
110€/άτομο
για Δωρεάν
3 διαν/σεις
παιδιά
0-5 ετών:
Δωρεάν
παιδιά
0-5 ετών:
Δωρεάν
παιδιά
0-5
ετών:
70€/άτομο
για
3
διαν/σεις
παιδιά
5-12
ετών:
10€
•Π
 ΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΤΑ
ΤΗΝ5-12
17:00)
ΚΑΛΥΨΗ
ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ.
παιδιά 5-12 ετών: 15€
παιδιά
ετών:
15€
παιδιά
0-5 ετών:ΘΑ
Δωρεάν
παιδιά
5-12 ετών:
15€
παιδιά
5-12
ετών:
10€ΤΗΣ

παιδιά 0-5
5-12ετών:
ετών:Δωρεάν
15€
παιδιά
παιδιά
5-12
ετών:
10€
KALAVRITA CANYON - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

παιδιά 5-12 ετών: 10€
παιδιά 5-12 ετών: 10€



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 210 6147210 (09:00 - 17:00)

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
Ν. ΚΑΣΟΛΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
«Σας ενημερώνουμε
ότι οι
αιτήσεις για τα
Παραθεριστικά
Κέντρα
Τέμενης
& Φαναρίου
θα γίνονται μόνοΠΛΑΣΤΗΡΑ
ηλεκτρονικά στη
NYMFASIA RESORT-ΒΥΤΙΝΑ
THERMES
HOTEL-ΛΟΥΤΡΑΚΙ
ΑΡΙΔΑΙΑΣ
HOTEL AENAΟ–ΛΙΜΝΗ
 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΤΟΣ 3 ΗΜΕΡΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ,
ΜΕ
Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
Ν. ΚΑΣΟΛΑΣ
www.villavirginia.gr
www.zagorahotel.gr
www.patriko.gr
διεύθυνση:
www.opake-ote.gr
και
υποβολή
των
αιτήσεων
θα
γίνεται
από
1
Φεβρουαρίου
έως
14
Απριλίου
2016».
ΚΑΤΑΘΕΣΗ 70€
ΣΤΟηΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΤΟΥ
ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
3 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΜΕ

 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ 01/03/2016 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ
ΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ.
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ.
ΤΕΡΟ ΕΩΣ 01/03/2016 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ
 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΟΜΑΤΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ.
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ.
www.kalavritacanyon.gr
ΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΘΑ
ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
 Ο ΚΑΘΕ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ 1 ΔΙΚΛΙΝΟΥ
ΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ.
ΔΩΜΑΤΙΟΥ. Η ΚΡΑΤΗΣΗ 2 ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
3 διαν/σεις
ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ110€/άτομο
ΚΡΑΤΗΣΗΣ 1γιαΔΙΚΛΙΝΟΥ
ΚΟΣΤΟΣΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑ ΤΩΝ
ΜΕΣΟ
& ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ.
ΠΕΡΙΠΕΡΙπαιδιά
0-5
ετών:
Δωρεάν
2 ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΔΥΝΑΤΗ
ΜΟΝΟ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΑΠΟ ΕΩΣ
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 210 6147210 (09:00 - 17:00) ΑΠΟ
ΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΤΟΥ.
ΟΔΟΣ
ΟΔΟΣ
παιδιά 5-12 ετών: 10€
ΣΕ
ΕΥΡΩ
www.thermes.com.gr
ΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 210 6147210 (09:00www.nymfasiaresort.com
- 17:00)
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προς ενημέρωση σας οι περίοδοι – χρεώσεις μέσων καθώς και οι επισυναπτόμενοι Όροι συμμετοχής στις κληρώσεις

130€/άτομο για 3 διαν/σεις
για 3 διαν/σεις
75€/άτομο για 3 διαν/σεις για διακοπές80€/άτομο
στα Παραθεριστικά
Κέντρα Τέμενης και Φαναρίου.
παιδιά 0-5 ετών: Δωρεάν
παιδιά 0-5 ετών: Δωρεάν
παιδιά 0-5 ετών: Δωρεάν
Π.Κ.ΤΕΜΕΝΗΣ
Π.Κ.ΦΑΝΑΡΙΟΥ
ΚΟΣΤΟΣ
ΑΝΑ ΜΕΣΟ
& ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ
παιδιά
5-12
ετών: 15€
παιδιά 5-12 ετών: 15€ ΕΩΣ
παιδιά 5-12 ετών: 15€

ΣΕ ΕΥΡΩ
www.aenao-hotel.gr
1
14/5
28/5 ΟΙΚ.=10€
1 ΑΡΙΔΑΙΑΣ
14/5 28/5 ΟΙΚ.=10€
ΤΡΟΧ.=7€
ΙΔ.ΤΡΟΧ.=7€
ΙΔ. ΣΚ.=7€
ΤΡΟΧ.=7€
ΙΔ.ΤΡΟΧ.=7€
ΙΔ. ΣΚ.=7€
NYMFASIA
RESORT-ΒΥΤΙΝΑ
THERMES
HOTEL-ΛΟΥΤΡΑΚΙ
HOTEL
AENAΟ–ΛΙΜΝΗ
ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
Ν. ΚΑΣΟΛΑΣ
ΥΛΙΟ
70€/άτομο
για
3
διαν/σεις
130€/άτομο
για
3
διαν/σεις
50€/άτομο
για
3
διαν/σεις
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
2
28/5 11/6 ΟΙΚ.=10€ ΤΡΟΧ.=7€
2
28/5 11/6 ΟΙΚ.=10€ ΤΡΟΧ.=7€
ΙΔ.ΤΡΟΧ.=7€ ΙΔ. ΣΚ.=7€
ΙΔ.ΤΡΟΧ.=7€ ΙΔ. ΣΚ.=7€
Ν. ΚΑΣΟΛΑΣ
Ν. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
0-5 ετών:
Δωρεάν ΙΔ. ΣΚ.=7€
0-5 ετών:
Δωρεάν ΙΔ.ΤΡΟΧ.=7€ παιδιά
0-5 ετών:3 Δωρεάν
3
11/6 παιδιά
25/6 ΟΙΚ.=10€
11/6 25/6 ΟΙΚ.=10€παιδιά
ΤΡΟΧ.=7€
ΙΔ. ΣΚ.=7€
ΤΡΟΧ.=7€
ΙΔ.ΤΡΟΧ.=7€
5-12 ετών:
10€ ΙΔ. ΣΚ.=7€
παιδιά
5-12 ετών:
15€ ΙΔ.ΤΡΟΧ.=7€ ΙΔ.
παιδιά
10€
4
25/6 09/7
4
25/6 09/7 ΟΙΚ.=15€ παιδιά
ΟΙΚ.=15€
ΤΡΟΧ.=10€
ΣΚ.=7€5-12 ετών:
ΤΡΟΧ.=10€
ΙΔ.ΤΡΟΧ.=7€
5
09/7 23/7 ΟΙΚ.=15€ ΤΡΟΧ.=10€ ΙΔ.ΤΡΟΧ.=7€ ΙΔ. ΣΚ.=7€
5
09/7 23/7 ΟΙΚ.=15€ ΤΡΟΧ.=10€
ΙΔ.ΤΡΟΧ.=7€ ΙΔ. ΣΚ.=7€
KALAVRITA CANYON - ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
6
23/7 06/8 ΟΙΚ.=15€ ΤΡΟΧ.=10€
6
23/7 06/8 ΟΙΚ.=15€ ΤΡΟΧ.=10€
ΙΔ.ΤΡΟΧ.=7€ ΙΔ. ΣΚ.=7€
ΙΔ.ΤΡΟΧ.=7€ ΙΔ. ΣΚ.=7€
 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΤΟΣ 3 ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΜΕ
7
06/8 20/8 ΟΙΚ.=15€ ΤΡΟΧ.=10€
7 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
06/8 20/8 ΤΟΥ
ΙΔ.ΤΡΟΧ.=7€ ΙΔ.
ΣΚ.=7€ 70€ ΣΤΟ
ΟΙΚ.=15€
ΤΡΟΧ.=10€
ΙΔ.ΤΡΟΧ.=7€ ΙΔ. ΣΚ.=7€
ΚΑΤΑΘΕΣΗ
ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ.
8
20/8 03/9 ΟΙΚ.=10€ ΤΡΟΧ.=7€
8
20/8
03/9
ΙΔ.ΤΡΟΧ.=7€
ΙΔ.
ΣΚ.=7€
ΟΙΚ.=10€
ΤΡΟΧ.=7€
ΙΔ.ΤΡΟΧ.=7€
ΙΔ. ΣΚ.=7€
 ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ 01/03/2016 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ
www.nymfasiaresort.com
www.thermes.com.gr
www.aenao-hotel.gr
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΚΡΑΤΗΣΗΣ. ΙΔ.ΤΡΟΧ.=7€ ΙΔ. ΣΚ.=7€
9
03/9 17/9 ΟΙΚ.=10€ ΤΡΟΧ.=7€
9 ΑΥΤΟΜΑΤΗ
03/9 17/9 ΑΚΥΡΩΣΗ
ΙΔ.ΤΡΟΧ.=7€ ΙΔ.
ΣΚ.=7€
ΟΙΚ.=10€ΤΗΣΤΡΟΧ.=7€
 ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΘΑ ΛΑΒΕΤΕ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
70€/άτομο για 3 διαν/σεις
130€/άτομο για 3 διαν/σεις
50€/άτομο
για 3 διαν/σεις
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ
ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΣΑΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ.
www.kalavritacanyon.gr
 Ο0-5
ΚΑΘΕ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ
1 ΔΙΚΛΙΝΟΥ
παιδιά 0-5
ετών: Δωρεάν
παιδιά 0-5 ετών: Δωρεάν
παιδιά
ετών:
ΔωρεάνΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ
ΔΩΜΑΤΙΟΥ. Η ΚΡΑΤΗΣΗ 2 ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ
110€/άτομο για 3 διαν/σεις
παιδιά 5-12 ετών: 15€
παιδιά
5-12ΤΩΝ
ετών:
10€ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ.παιδιά 5-12 ετών: 10€
ΚΑΛΥΨΗ
ΑΝΑΓΚΩΝ
παιδιά 0-5 ετών: Δωρεάν
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 210 6147210 (09:00 - 17:00)

παιδιά
5-12 ετών: 10€
KALAVRITA CANYON
- ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΤΟΣ 3 Ν.
ΗΜΕΡΩΝ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Β. ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ
ΚΑΣΟΛΑΣ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ
70€
ΣΤΟ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
ΤΟΥ
ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ



ΚΡΑΤΗΣΗΣ, ΜΕ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΩΣ 01/03/2016 ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ.

