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εµπαιγµό
στην ταλαιπωρία των αιτήσεων...
στον

Μ

ε στόχο πάντα την επιστροφή των παρανόµως και παρατύπως παρακρατηθέντων, οι συνάδελφοί µας, καταθέτουν αιτήσεις στον ΕΦΚΑ και τον ΕΤΕΑΑΠ.
Στην περίπτωση κατά την οποία δεν λάβουν
απάντηση εντός 60 ηµερών από την κατάθεση
της εν λόγω αίτησης, ακολουθούν το επόµενο
βήµα που είναι η αγωγή.
Ωστόσο, το εν λόγω βήµα, της αγωγής, συνεπάγεται επιπλέον έξοδα για την πληρωµή
δικηγόρων…, οι οποίοι θα αµειφτούν µε 10
ή 12 % από την µε οποιονδήποτε τρόπο επιστροφή των παρακρατηθέντων.

Στη χώρα των επιδοµάτων...
για τους πλούσιους
και των περικοπών
για τους φτωχούς
Στη χώρα των "Σκανδάλων, των εργολαβικών και της µη απονοµής δικαιοσύνης.
Απόµαχοι της εργασίας και όχι της
ζωής, παρακολουθούµε τις οικονοµικές
αλλά και πολιτικές εξελίξεις οι οποίες βυθίζουν ακόµη περισσότερο σε τέλµα τις
όποιες προσδοκίες µας.
Σε µια χώρα που ποτέ δεν υπήρξε συναίνεση ακόµη και για το αυτονόητο, η
βαρβαρότητα της αδικίας σαρώνει τα πάντα.
Σε αυτό το σκηνικό πρωταγωνιστές και
κοµπάρσοι σε ένα θέατρο παραλόγου,
ασχολούνται µε τα εισιτήρια της παράστασης "Αίµα και Σπέρµα" και σφυρίζουν
αδιάφορα στις κραυγαλέες αδικίες αι
παρανοµίες που συντελούνται εις βάρος
των συνταξιούχων.
Αδικίες και παρανοµίες που αν η δικαιοσύνη λειτουργούσε ίσως κάτι µπορεί να
απολάµβαναν από τους κόπους και τις
θυσίες µιας ζωής.
∆υστυχώς όµως αυτούς τους κόπους
ούτε τα παιδιά ούτε τα εγγόνια θα µπορέσουν να αποκτήσουν γιατί το σενάριο
είναι καλογραµµένο.
Αρκεί κάποιος να κάνει µια αναδροµή
συνέχεια στη σελίδα 2

Επί του προκειµένου...
Συνάδελφοι
Σας γνωρίζουµε ότι ο Σύλλογος µας έχει αποστείλει εξώδικα προς τους αρµοδίους της Κυβέρνησης και τους φορείς για τα θέµατα που
έχουν σχέση µε τις παράνοµες παρακρατήσεις
από τον ΕΦΚΑ & ΕΤΕΑΕΠ.
Στο φύλλο της Εφηµερίδας που κυκλοφορεί
εντός των εποµένων ηµερών υπάρχουν λεπτοµέρειες.
Τονίζουµε ότι το αίτηµα µας είναι κατ’εξοχήν
πολιτικο-κυβερνητικό και θα πρέπει να λυθεί
µε απόφαση της κυβέρνησης, ενώ ο Σύλλογός
µας αξιοποιώντας όλα τα µέσα(εξώδικα, παραστάσεις µηνύσεις κλπ.) θα ασκήσει την µέγιστη
πίεση για την άµεση και δίκαιη λύση του προβλήµατός µας.
Όσον αφορά την υποβολή ή όχι των αιτήσεων, τονίζουµε ξανά ότι δεν είναι αναγκαίο και
απαραίτητο και δεν θα επιστραφούν τα παράνοµα παρακρατηθέντα ποσά µόνο σε όποιους
κάνουν αίτηση, αλλά σε ΌΛΟΥΣ.

Γι' αυτό δεν πρέπει οι συνάδελφοι να "τρέχουν", για την υποβολή αιτήσεων ή δικαστικών
αγωγών και δεν πρέπει να παρασυρθεί κανένας
γιατί είναι πρόωρο και δεν συντρέχει και κανένας λόγος παραγραφής.
Αποτελεί σκανδαλώδη συµπεριφορά «η σιωπή» των φορέων αλλά και του Υπουργείου αν
όχι συµπαιγνία και µετάθεση στο απώτερο µέλλον τυχόν δικαίωσης.
Εµείς θα συνεχίσουµε τις πιέσεις για τη θεσµική λύση του θέµατος όπως κάναµε και στο
πρόσφατο παρελθόν για τις παράνοµες παρακρατήσεις υπέρ του Κλάδου Υγείας, οι οποίες
και επεστράφησαν έστω και κουτσουρεµένες
(και έχουµε και για αυτό ξανά προσφύγει) χωρίς
την µεσολάβηση εργολαβικών και ποσοστών!!!
Σας καλούµε σε συσπείρωση και συµπόρευση µε τον Σύλλογο και στις δράσεις του, γιατί
µόνο συλλογικά µπορούµε να κατακτήσουµε
αυτά που µας πρέπουν και µας αξίζουν.
συνέχεια στη σελίδα 2

∆ιευρυµένο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 30-31 Ιανουαρίου

Τ

ο ∆.Σ. ασχολήθηκε διεξοδικά και µε τα ζητήµατα των εκλογών και των
δικαστικών αποφάσεων που
κατά την διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας διαµόρφωσαν το πλαίσιο της διεξαγωγής τους.
Έγινε εκτενέστατη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων
και θέσεων.
Κοινή διαπίστωση είναι

ότι παρά τα προβλήµατα, η
εκλογική διαδικασία διεξήχθη
οµαλά όπως και το πρακτικό

ανακύρηξης της Κ.Ε.Φ.Ε. καταγράφει.
συνέχεια στη σελίδα 3

 Τα αναδροµικά, oι κρατήσεις για την αλληλεγγύη και οι αιτήσεις

 σελ. 4

Λογαριασµός Νεότητας & φορολογικές δηλώσεις

 σελ. 5

 Συντάξεις χηρείας

 σελ. 5

 Προεδρεία Περιφερειακών Τµηµάτων

 σελ. 7
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συνέχεια απο τη σελίδα 1

ΟΧΙ

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

στον εμπαιγμό στην ταλαιπωρία των αιτήσεων...

Επισημαίνουνε επίσης, ότι αποστείλαμε στα κόμματα του Ελληνικού Δημοσίου επισυνάπτοντας και τα εξώδικα ζητώντας να αναλάβουν επιτέλους τις πρωτοβουλίες τους για το λόγω θέμα και πάντα στα πλαίσια των Κοινοβουλευτικών καθηκόντων τους.
Ταυτόχρονα ζητήσαμε και συναντήσεις με τις Ηγεσίες τους και τις αρμόδιες Κοινοβουλευτικές επιτροπές και αναμένουμε απαντήσεις
για τις σε εκκρεμότητες ευρισκόμενες συναντήσεις.
Επιπλέον δε, σας παραθέτουμε τα 2 εξώδικα:
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

oν

1

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ– ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών Ομίλου Ο.Τ.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βερανζέρου, αρ. 13 και εκπροσωπείται νόμιμα.
ΠΡΟΣ
1. Τον κ. Πρωθυπουργό
2. Την κα Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας
3. Τον κ. Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας
4. Τον κ. Διοικητή ΕΤΕΑΕΠ

Είμεθα συνταξιούχοι και τέως εργαζόμενοι
του Ομίλου Ο.Τ.Ε., που επί σειρά ετών καταβάλαμε υψηλότατες ασφαλιστικές εισφορές στο
συνέχεια απο τη σελίδα 1

της ιστορίας και να ταυτοποιήσει τα
κομμάτια της.
Δυστυχώς σε λίγο καιρό ίσως τα
ξεχάσουμε όλα γιατί βαδίζουμε σε ένα
καινούργιο δρόμο. Αυτό της ανάγκης
προάσπισης της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας!!!
‘Μη μιλάς, μη γελάς κινδυνεύει η
Ελλάς’ λέει προφητικά το τραγούδι.
Είναι έτσι όμως ή έτσι θέλουν κάποιοι να μας αποπροσανατολίσουν
ακόμη μία φορά.
Το μήνυμα που δίνουμε σε όλους
είναι ότι δεν σκύβουμε, δεν κρυβόμαστε, δεν υποχωρούμε και προπάντων
δεν δουλευόμαστε.
Απαιτούμε κράτος δικαίου, σεβασμό
και αναγνώριση της προσφοράς μιας
ζωής.
Θέλουμε στη δύση της ζωής μας να
την ζήσουμε με αξιοπρέπεια και όχι
ως επαίτες.
Μέσα από την συλλογικότητα και
την δύναμη που μας δίνει αυτή οφείλουμε να υψώσουμε το λάβαρο του
αγώνα και να σπάσουμε τον φαύλο
κύκλο της μιζέριας και της κατευθυνόμενης διεκδίκησης αυτών που μας
ανήκουν.
Και αν όχι για εμάς, έχουμε χρέος
για τους απογόνους μας.
Η ΦΩΝΉ

ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας. Οι εισφορές μας αυτές ήταν περίπου 50% υψηλότερες
από τις εισφορές που καταβάλει ένας κοινός
ασφαλισμένος του ΙΚΑ, δεδομένου ότι αυτό
προβλεπόταν από την σχετική κοινωνικο-ασφαλιστική νομοθεσία. Ανήκουμε όπως γίνεται κατανοητό στην κατηγορία των συνταξιούχων που
οι συντάξεις τους στην κυριολεξία σφαγιάσθηκαν από τις αλλεπάλληλες μνημονιακές περικοπές, τόσο στις κύριες όσο και στις επικουρικές
συντάξεις μας.
Όπως είναι γνωστό οι επικουρικές συντάξεις
μας με βάση το άρθρο 96 ν. 4387/2016, επανυπολογίσθηκαν και αναπροσαρμόσθηκαν.
Από τον επανυπολογισμό αυτόν υπέστημεν
μια ακόμη σημαντική μείωση στις συντάξεις
μας από τον Αύγουστο του 2016. Παρά την μείωση όμως που υποστήκαμε, η κράτηση που
προβλέπεται από τον νόμο 3986/2011 (άρθρο
44 παρ. 13) για τις επικουρικές συντάξεις, που
διαμορφώνεται και οριοθετείται από το ύψος
της επικουρικής σύνταξης (από 3% έως 10%
για ποσά από 300 ευρώ και άνω), εξακολουθεί
να αντιστοιχεί στο ποσό επικουρικής σύνταξης
που λαμβάναμε πριν την μείωση που υποστήκαμε μετά τον επανυπολογισμό, χωρίς να έχει
περιοριστεί στο ποσοστό που αντιστοιχεί στο
νέο ποσό επικουρικής. Κι αυτό παραδόξως
έγινε από τον Σεπτέμβριο του 2016 αφού τον
Αύγουστο του 2016, μήνα κατά τον οποίο εφαρμόσθηκε για πρώτη φορά ο επανυπολογισμός,
είδαμε στα πρώτα ποσά των νέων επικουρικών
συντάξεων, η κράτηση αυτή να είναι ορθή και
σύμφωνη με την προαναφερθείσα διάταξη.
Κάτι ανάλογο έχει συμβεί σε κάποιες περιπτώσεις και στις μειώσεις που προβλέπει το άρθρο Πρώτο παρ. 13 ν. 4093/2012 (μείωση συντάξεων στο άθροισμα κύριας και επικουρικής

σύνταξης που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ από
5% έως 20% ανάλογα με το συνολικό ύψος),
όπου και πάλι μετά τις μειώσεις των επικουρικών, διατηρήθηκαν ποσοστά μειώσεων που
αντιστοιχούν σε υψηλότερα ποσά συντάξεων.
Έτσι λοιπόν πέραν των προβλεπομένων μειώσεων, περιορισμών και κρατήσεων, έχουμε
μια πρόσθετη, παντελώς παράνομη μείωση των
επικουρικών μας συντάξεων, η οποία προφανώς οφείλεται σε εσφαλμένη εφαρμογή αυτών
των ίδιων των νομοθετικών ρυθμίσεων που
προβλέπουν τις μειώσεις και περικοπές των
επικουρικών συντάξεών μας.
Επειδή υφιστάμεθα μια οφθαλμοφανή αδικία
από μη νόμιμη εφαρμογή διατάξεων.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
Άμεσα να προβείτε στις νόμιμες και απαραίτητες ενέργειες, ώστε οι επικουρικές μας συντάξεις να καταβάλλονται στο ύψος που προβλέπουν οι ισχύουσες νομοθετικές ρυθμίσεις, να
μας αποδοθούν δε τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά αφ΄ης εχώρησε η μη νόμιμη κράτησή τους. Κι αυτό χωρίς υποβολή αιτήσεων ή
άσκηση αγωγών, που συνεπάγονται πρόσθετη
ταλαιπωρία και αδικαιολόγητες δαπάνες των
συνταξιούχων.
Σε αντίθετη περίπτωση θα ασκήσουμε όλα τα
ένδικα μέσα ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων της χώρας μας, προβαίνοντας σε κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια προς αποκατάσταση
της δικαιοσύνης και της νομιμότητος.
Αθήνα 24-1-2018
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Διευρυμένο Διοικητικό Συμβούλιο 30-31 Ιανουαρίου
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΑΡΧΗΣ

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ– ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών Ομίλου Ο.Τ.Ε., που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Βερανζέρου, αρ. 13 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών Ομίλου Ο.Τ.Ε., που εδρεύει
στην Αθήνα, οδός Βερανζέρου, αρ. 13 και εκπροσωπείται νόμιμα.
ΠΡΟΣ
1. Τον κ. Πρωθυπουργό
2. Την κα Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας
3. Τον κ. Υφυπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας
4. Τον κ. Διοικητή ΕΦΚΑ

Είμεθα συνταξιούχοι και τέως εργαζόμενοι του Ομίλου Ο.Τ.Ε., που επί σειρά ετών
καταβάλαμε υψηλότατες ασφαλιστικές εισφορές στο ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας. Οι εισφορές μας αυτές ήταν περίπου 50% υψηλότερες από τις εισφορές που
καταβάλει ένας κοινός ασφαλισμένος του
ΙΚΑ, δεδομένου ότι αυτό προβλεπόταν από
την σχετική κοινωνικο-ασφαλιστική νομοθεσία. Ανήκουμε όπως γίνεται κατανοητό
στην κατηγορία των συνταξιούχων που οι
συντάξεις τους στην κυριολεξία σφαγιάσθηκαν από τις αλλεπάλληλες μνημονιακές περικοπές.
Με εξώδική διαμαρτυρία και πρόσκληση
μας, είχαμε επισημάνει την παράνομα εφαρμοζόμενη παρακράτηση και ζητούσαμε τη
διευθέτηση του θέματος από πλευρά σας.
Είχαμε επισημάνει επίσης ότι αυτή η διευθέτηση έπρεπε να γίνει άμεσα, για να μην
καταστεί η χώρα σε ένα απέραντο δικαστήριο διεκδίκησης των αυτονόητων και οι συνταξιούχοι βορά εργολαβικών δικογράφων
και αφαίμαξης ακόμα περισσότερο των πετσοκομμένων από τους μνημονιαίους Νόμους συντάξεών τους.
Σε αναμονή της επίλυσης του θέματος,
έχοντας διαβεβαιώσεις ότι θα προωθείτο
ρύθμιση σύμφωνα και με το αίτημα, διαπιστώσαμε ότι μόνο μερικώς έγινε η επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων.
Με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση
(άρθρο 2 ν. 4501/2017), προβλέφθηκε η
άτοκη επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων ποσών υπέρ υγειονομικής
περίθαλψης για τις κρατήσεις ν. 4024/2011,
4051/2012, 4093/2012, ΚΥΑ 476/2012, για
το χρονικό διάστημα από 1-11-2011 έως
30-6-2016, χωρίς να αφαιρεθούν τα ποσά
που αφορούν την ειδική εισφορά Αλληλεγγύης που επιβλήθηκε με το άρθρο 38 ν.
3863/2010 και συμπληρώθηκε με το άρθρο
44 ν. 3986/2011.
Με την παραπάνω λοιπόν διάταξη που
υλοποιήθηκε με επιστροφή ποσού στις
συντάξεις Δεκεμβρίου 2017, καθόλου δεν
αποκαταστάθηκε η αδικία του υπολογισμού
κράτησης ασθένειας, όχι στο προκύπτον
μετ΄ αφαίρεση όλων των μνημονιακών πε-

ρικοπών ποσό σύνταξης, αλλά σε ποσό στο
οποίο συμπεριλαμβάνεται η εισφορά αλληλεγγύης, που άρχισε να παρακρατείται από
μας τους συνταξιούχους από 1-8-2010.
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το απολύτως
δίκαιο θα ήτο η κράτηση ασθενείας να υπολογίζεται στο ποσό σύνταξης που προκύπτει
μετ΄ αφαίρεση όλων και όχι μερικών εκ των
μνημονιακών περικοπών, όπως δυστυχώς
συνέβη με την πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ιδιαίτερα η
κατηγορία η δική μας έχει υποστεί ληστρικές υπεξαιρέσεις στα ποσά συντάξεων που
μας απονεμήθηκαν. Στα παραπάνω πλαίσια
και αφ΄ ης εκδηλώνεται πρόθεση έστω και
σε έναν τομέα αποκατάσταση διαπιστωμένων παρανόμων παρακρατήσεων, αυτή θα
πρέπει να έχει χαρακτήρα καθολικής διευθέτησης, στον επιλεγμένο τομέα αποκατάστασης και όχι μερικής, που από καμία λογική δεν μπορεί να συναχθεί και να προκύψει.
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
Άμεσα να διευθετήσετε το θέμα της καθ΄
ολοκληρία, ήτοι από 1-8-2010 και όχι από
1-11-2011, επιστροφής των παρανόμως
παρακρατηθέντων ποσών υπέρ ασθένειας
και από τις κρατήσεις για την ειδική εισφορά Αλληλεγγύης.
Άμεσα να ενημερώσετε με αναλυτικό
σημείωμα τον κάθε συνταξιούχο πως προέκυψε το ποσό κράτησης ασθένειας που
του επιστράφη ή που δικαιούται να του επιστραφεί.
Σε αντίθετη περίπτωση θα ασκήσουμε
όλα τα ένδικα μέσα ενώπιον των αρμοδίων
δικαστηρίων της χώρας μας και θα προβούμε σε κάθε περαιτέρω νόμιμη ενέργεια
προς αποκατάσταση της δικαιοσύνης και
την νομιμότητας.
Αθήνα 24-1-2018

Τα θέματα που προέκυψαν εξ’αιτίας του μητρώου
που με εισαγγελική παραγγελία παραδόθηκε από
τον ΕΦΚΑ ήταν σημαντικά και το επόμενο διάστημα
το Δ.Σ. και η Ε.Ε. πρέπει να βρεί λύσεις που δεν θα
ξαναδημιουργήσουν τέτοιου είδους προβλήματα και
που θα διασφαλίζουν ακόμη περισσότερο την έγκαιρη και έγκυρη αποστολή στις διευθύνσεις των μελών
μας. Ειδικότερα στο ζήτημα των προσωρινών αποφάσεων για τους συνδυασμούς και προς αποφυγή
συγκρούσεων με νόμους, το Δ.Σ. επαναβεβαίωσε τη
θέση που είχε λάβει στις 22/8/2017.
Εκφράζει την πλήρη αντίθεση του με την εφαρμογή της σχετικής προσωρινής διαταγής στον συνταξιουχικό χώρο, όπως ομόφωνα αποφάσισε η ΓΑΣ σε
σχετική απόφαση.
Το Δ.Σ. εμμένοντας με σεβασμό στην εκφρασμένη
βούληση της ΓΑΣ σχετικά με τη μη εφαρμογή των διατάξεων του ν. 1264/1982 θα συνεχίσει τον δικαστικό
αγώνα, πιστεύοντας ακράδαντα ότι οι σχετικές διατάξεις είναι
αντισυνταγματικές, όπως
ήδη
με
γνωμοδοτήσεις
τους, γνώστες του αντικειμένου έχουν εκφράσει την άποψή
τους, ότι οι διατάξεις του ν. 1264/1982 εφαρμόζονται
στις Οργανώσεις των εν ενεργεία εργαζομένων και
έχουν βασικό πυρήνα της φιλοσοφίας του νόμου, την
εργασιακή σχέση.
Το Δ.Σ. εμμένοντας με σεβασμό στην εκφρασμένη
βούληση της ΓΑΣ σχετικά.
Εμμένει επίσης ότι:
Η εσωτερική οργάνωση, ο τρόπος εκλογής των
οργάνων διοίκησης και εν γένει η λειτουργία του
συλλόγου διέπεται από τις διατάξεις του καταστατικού του όπως αυτό κάθε φορά ισχύει με βάση τη
βούληση των μελών του όπως αυτή εκφράζεται με
τις αποφάσεις της ΓΑΣ.
Προκειμένου το επόμενο διάστημα, με συζητήσεις
που θα γίνουν στα πλαίσια και των γενικών συνελεύσεων και οι οποίες θα αφορούν μια γενική διαμόρφωση του καταστατικού του Δ.Σ. θα προτείνει
σε πρώτη φάση την διατύπωση άρθρου το οποίο θα
διευκολύνει την λειτουργία της Κ.Ε.Φ.Ε. σε περίπτωση που στο μέλλον και εφόσον ισχύει νόμους που
καθορίζει εκλογική διαδικασία διαφορετική από τα
ισχύοντα στο καταστατικό η Κ.Ε.Φ.Ε. να μπορεί με
απόφασή της να τροποποιεί την εκλογική διαδικασία
του ισχύοντος άρθρου 23 ή όπως αυτό κατά τον χρόνο των εκλογών έχει διαμορφωθεί.
Στην κατεύθυνση αυτή η επικείμενη Γ.Α.Σ. εφόσον
αποδεχθεί και εγκρίνει αυτή τη τροποποίηση θα ορίσει επιτροπή τροποποίησης καταστατικού δίνοντας
ταυτόχρονα το περίγραμμα που θα οφείλει αυτή η
επιτροπή να κινηθεί.
Σχετικά με το Περιφερειακό Τμήμα Μυτιλήνης, το
διευρυμένο Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε για τα
προβλήματα δυσλειτουργίας που εμφανίζει να δρομολογηθούν όλες οι συνδικαλιστικές διαδικασίες που
προβλέπονται από το καταστατικό του Συλλόγου μας
εξουσιοδοτώντας προς τούτο την Εκτελεστική Επιτροπή να πράξει τα δέοντα.
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Τα αναδρομικά - Οι κρατήσεις για την αλληλεγγύη
...και οι αιτήσεις

α) Κύριες Συντάξεις
Με τον Ν. 3863/10 εφαρμόστηκαν για πρώτη
φορά από 1-8-2010 οι κρατήσεις για την εισφορά
Αλληλεγγύης κλιμακωτά από 3% έως 10% υπέρ
του Α.Κ.Α.Γ.Ε. (Ασφ. Κεφ. Αλληλ. Γενεών) για
όσους είχαν συνολικό ποσό σύνταξης από 1.400
ευρώ και άνω. Ένα χρόνο ακριβώς μετά με τον
Ν.3986/11 τα παραπάνω ποσοστά αυξήθηκαν με
κλιμάκωση από 3% μέχρι και 14%. Στη συνέχεια
ακολούθησαν οι κρατήσεις στις συντάξεις μας με
τους μνημονιακούς νόμους 4024/11, 4051/12
και Ν.4093/12 .Με τον Ν.2084 /92 προβλέπεται οι κρατήσεις για την ασθένεια να γίνονται επί
των καταβαλλομένων ποσών. Τα τελευταία όμως
χρόνια οι κρατήσεις για την ασθένεια γινόταν παράνομα και για τις τέσσερις παραπάνω κρατήσεις.
Από 1.7.16 και μετά, οι κρατήσεις για την ασθένεια
γίνονται ορθά χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι
παραπάνω τέσσερις κρατήσεις στον υπολογισμό
για την Ασθένεια. Με τον Ν. 4501/2017 καταβλήθηκαν άτοκα με την σύνταξη του Δεκεμβρίου
2017 οι παράνομες παρακρατηθείσες Εισφορές
υπέρ ασθενείας για τους τρεις παραπάνω μνημονιακούς νόμους, χωρίς να μας επιστραφούν
τα χρήματα που παρακρατήθηκαν παρανόμως
για την εισφορά Αλληλεγγύης από 1.8.10 μέχρι
30.6.16. Αυτά τα ποσά διεκδικούμε ως Σύλλογος
στην κύρια σύνταξη με κάθε μέσο και κάθε τρόπο
να μας επιστραφούν γιατί κρατήθηκαν παράνομα
παραβιάζοντας η ίδια η πολιτεία τους δικούς της
ψηφισμένους νόμους.
Β) Επικουρικές Συντάξεις
Με τον νόμο 3986/11 εφαρμόστηκαν κρατήσεις
για την εισφορά Αλληλεγγύης και στις επικουρικές
συντάξεις εφόσον το συνολικό ποσό της σύνταξης
ήταν μεγαλύτερο των 300 ευρώ κλιμακωτά με
ποσοστά από3% έως και 10%. Με τον Ν. 4387/16
προβλεπόταν επανυπολογισμός και για τις επικουρικές συντάξεις. Για το δικό μας επικουρικό ταμείο
ο επανυπολογισμός έγινε τον Αύγουστο του 2016.
Ο επανυπολογισμός έγινε σε όλους μας πλην εκείνων των οποίων το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης ήταν μικρότερο των 1.300 ευρώ
και οι οποίες επικουρικές έμειναν όπως ήταν.
Όλες οι επικουρικές συντάξεις με ακαθάριστα
ποσά άνω των 300 ευρώ και για τις οποίες παρακρατούνταν ειδική εισφορά Αλληλεγγύης μέχρι
και 10% αν η σύνταξη ήταν άνω των 650 ευρώ,
έπεσαν με τον επανυπολογισμό σε ακαθάριστο
ποσό κάτω των 400 ευρώ και για τα οποία αντιστοιχεί ειδική Εισφ. Αλληλ. 4% ή αν είναι μικρότερο των 350 ευρώ αντιστοιχεί 3% και αν το νέο
ακαθάριστο ποσό της σύνταξης ήταν κάτω των
300 ευρώ τότε δεν παρακρατείται ειδική εισφορά.
Τον Αύγουστο με τον επανυπολογισμό έγινε η
σωστή παρακράτηση της ειδικής εισφοράς πάνω
στα νέα ακαθάριστα ποσά της επικουρικής σύντα-

ξης. Από τον επόμενο μήνα τον Σεπτέμβριο του
2016 μέχρι και σήμερα η παρακράτηση της ειδικής
εισφοράς Αλληλεγγύης δεν γίνεται στα νέα ποσά
της επικουρικής σύνταξης που αποτυπώνονται
στα επίσημα μηνιαία φύλλα σύνταξης αλλά αυθαίρετα και παράνομα γίνεται στο ακαθάριστο ποσό
της σύνταξης που υπήρχε πριν τον επανυπολογισμό και το οποίο σήμερα δεν υπάρχει πλέον μετά
τον επανυπολογισμό. Πιο συγκεκριμένα ο καθένας μας, αν από την ειδική εισφορά Αλληλεγγύης
του φύλλου σύνταξης της επικουρικής του μηνός
Σεπτεμβρίου του 2016 αφαιρέσει την ειδική εισφορά του φύλλου σύνταξης του προηγούμενου
μηνός Αυγούστου 2016 θα βρει το μηνιαίο μικτό
ποσό που παράνομα μας παρακρατά κάθε μήνα
το ταμείο μέχρι και σήμερα. Αυτό είναι μία άδικη
αυθαίρετη και παράνομη κλοπή μέρους της αποδεκατισμένης επικουρικής μας σύνταξης από το
αρμόδιο Υπουργείο και την Κυβέρνηση μέσω του
Ταμείου μας χωρίς να στηρίζεται σε καμμία διάταξη νόμου και σε οποιαδήποτε άλλη νόμιμη διαδικασία.
Εν τω μεταξύ μετά από προσφυγή συναδέλφων
μας στο συνήγορο του Πολίτη, η Αρχή εξέδωσε
πόρισμα που εστάλη στο Υπουργείο με αυστηρές
συστάσεις για την εφαρμοζόμενη παράνομη διαδικασία υπολογισμού των επικουρικών συντάξεων στον ΟΤΕ και το καλεί να συμμορφωθεί με την
ορθή και νόμιμη διαδικασία παρακράτησης της
ειδικής εισφοράς.
Όσον αφορά τον τεράστιο θόρυβο που έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες εβδομάδες τόσο από
δημοσιογράφους όσο και από "ειδικούς" στα ΜΜΕ
σε σχέση με την αναγκαιότητα υποβολής αιτήσεων στα αντίστοιχα ταμεία έχουμε να σας επισημάνουμε ότι είτε κάνουμε αιτήσεις, είτε δεν κάνουμε
η επίλυση των αναδρομικών εξαρτάται από την
Κυβέρνηση που συνεχίζει τη παρακράτηση παραβιάζοντας τους ήδη ψηφισμένους νόμους. Και
προς αυτή την κατεύθυνση εστιάζουμε όλο μας
τον αγώνα διεκδικώντας με όλα τα συνδικαλιστικά, πολιτικά και νομικά μέσα την επιστροφή των
ποσών που παράνομα μας κρατούν και στην Κύρια και στην Επικουρική σύνταξη. Όποιος όμως
συνάδελφος επιθυμεί να καταθέσει Αίτηση ο
Σύλλογος φρόντισε και ετοίμασε την φόρμα με το
περιεχόμενο των Αιτήσεων προσαρμοσμένες στα
αιτήματα των δικών μας διεκδικήσεων από τα Ταμεία μας και μπορεί όποιος θέλει να τις προμηθευτεί από τον Σύλλογο.
Τέλος, όσον αφορά το θέμα του επανυπολογισμού των κύριων συντάξεων με βάση τον Νόμο
4387/16,όσο και την κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων με βάση το Νόμο 4472/17
ελπίζουμε να έχουμε σύντομα όλα εκείνα τα
απαραίτητα πληροφοριακά στοιχεία ώστε να σας
ενημερώσουμε αξιόπιστα σε επόμενο φύλλο της
εφημερίδας μας.

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

Επιβεβαίωση
Των θέσεων του Συλλόγου μας, για το θέμα
των αιτήσεων και την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων.
Ε.Φ.Κ.Α.
ΤΟΠΙΚΟ ΥΠΟΚ/ΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
Αθήνα 1.3.2018
ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΑΠ – ΟΤΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
Αγ. Κωνσταντίνου 16 10431 Αθήνα
Τηλ.: 210 811001,002
ΠΡΟΣ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΣΥΝ/ΧΩΝ
ΟΤΕ
Βερανζέρου 13, 10677 ΑΘΗΝΑ
Με αφορμή τον τεράστιο αριθμό αιτήσεων
που υποβάλλουν οι συν/χοι του π. ΤΑΠ-ΟΤΕ
στην υπηρεσία μας, αναφορικά με την εφαρμογή
των μνημονιακών νόμων 3863/10,3986/11 και
4093/12 στις κύριες και επικουρικές συντάξεις,
καθώς και για το θέμα ενημέρωσης και ελέγχου
των επιστρεφόμενων ποσών υπέρ ΕΟΠΥΥ που
έγινε κεντρικά τον Νοέμβριο 2017, σας γνωρίζουμε τα εξής:
•Η
 εφαρμογή και ο τρόπος υπολογισμού των
πάσης φύσεως μνημονιακών κρατήσεων
(ν. 3863/10, 3986/11, 4024/11, 4051/12 και
4093/12) γίνεται ΚΕΝΤΡΙΚΑ από την Διοίκηση
του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους των εποπτευόντων φορέων. Οποιασδήποτε μορφής αίτηση, ένσταση, διαμαρτυρία επ’
αυτών των θεμάτων που έχει ΓΕΝΙΚΟ χαρακτήρα (και όχι ατομικό) δεν ικανοποιείται από
την υπηρεσία μας και αφορά ενέργειες και
αποφάσεις της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ κυβέρνησης.
• Ειδικότερα για την εφαρμογή και τον τρόπο
επιστροφής των παρακρατηθέντων ποσών
υπέρ ΕΟΠΥΥ, αυτή έγινε ΣΥΝΝΟΜΑ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ν.4501/2017 και
τις ανάλογες ερμηνευτικές εγκυκλίους του
ΕΦΚΑ. Κάποιες ελάχιστες ατομικές περιπτώσεις που παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις,
αποκαθίστανται από την αρμόδια μηχ/κή υπηρεσία του ΕΦΚΑ σε εύλογο χρόνο.
Τα παραπάνω αναφέρονται προκειμένου να
υπάρξει ενημέρωση των μελών σας (και όχι
μόνον ιδιαίτερα μάλιστα της επαρχίας, όπου παρατηρείται αυξημένη ροή αιτήσεων ακόμη και
από συν/χους ΑΛΛΩΝ φορέων ασφάλισης π.χ.
π. ΟΑΕΕ, ΟΓΑ , ΙΚΑ κ.λ.π.) περί ορθών δεδομένων και αποφυγής άσκοπης ταλαιπωρίας λόγω
παραπλανητικής ενημέρωσης.
Η Πρ/νη Δ/νσης του Υποκ/τος
Κ. Σοφιανοπούλου
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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

σα παιδιά συναδέλφων το περασμένο έτος
(2017) έχουν πάρει την προκαταβολή ή
την εκκαθάριση εξόφλησης του Λογαριασμού
Νεότητας φέτος, θα υποβάλλουν υποχρεωτικά
την δική του φορολογική δήλωση.
Το επόμενο χρονικό διάστημα οι αρμόδιες
οικονομικές υπηρεσίες του ΟΤΕ αφ’ ενός
θα έχουν αποστείλει στο taxis το ποσό της
χορηγίας που έδωσε ο ΟΤΕ είτε για την
προκαταβολή είτε για εκκαθάριση και που θα
καταχωρηθεί στον ΚΩΔ 403 της φορολογικής
δήλωσης του κάθε παιδιού και αφ’ ετέρου θα
σταλεί επίσης από τον ΟΤΕ μια βεβαίωση στο
σπίτι του κάθε παιδιού που θα απεικονίζει το
ποσό της χορηγίας που έδωσε ο ΟΤΕ.
Για όσα παιδιά προέβησαν πέρυσι στην
εκκαθάριση του Λογαριασμού Νεότητας θα
τους σταλεί επίσης από τον ΟΤΕ μια βεβαίωση
με τους τόκους που τους επιδόθηκαν από
το ποσό που κάθε μήνα κατέθετε ο γονέας
τους στον Λογαριασμό τους, εμπεριέχοντας
η βεβαίωση και τον φόρο επί των τόκων
που κατατέθηκε από τον ΟΤΕ στο κράτος. Οι
τόκοι στέλνονται από τον ΟΤΕ και στο taxis.
To ποσό που κάθε μήνα καταθέτει ο γονέας
στον Λογαριασμό Νεότητας για το παιδί του
φορολογείται κανονικά κάθε έτος με την
δήλωση εισοδήματός του και το ολικό ποσό
που έχει συγκεντρωθεί από τις εισφορές του
γονέα θα απεικονίζεται μόνο στο συνολικό
κατατεθέν ποσό στην Εθνική Τράπεζα μαζί με
την χορηγία του ΟΤΕ και τους τόκους.
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& φορολογικές δηλώσεις

Σύμφωνα με τον φορολογικό νόμο 4172/14
και ειδικότερα με την Δ12Α037360/16-3-15
εγκύκλιο της ΓΓΔΕ φορολογείται μόνο η χορηγία
του ΟΤΕ ως επιχειρηματική δραστηριότητα
και γι’ αυτό και εγγράφεται στον ΚΩΔ 403 της
φορολογικής δήλωσης. Ο φόρος είναι 22%
χωρίς αφορολόγητο και παρακρατείται ισόποση
του φόρου προκαταβολή για το επόμενο έτος.
Αν το παιδί δεν έχει άλλα εισοδήματα ή αυτά
που έχει είναι μικρά τότε προβλέπεται να
ισχύσει και φέτος σ’ αυτήν την περίπτωση μια
πιο ευνοϊκή φορολόγηση που απευθύνεται για
φοιτητές, ανέργους κλπ από την οποία μπορεί
να προκύψει αφορολόγητο μέχρι και 6.000 €.
Όσον αφορά την προκαταβολή που
εγγράφεται στο εκκαθαριστικό και είναι το 100%
του φόρου που προκύπτει επειδή το εισόδημα
αυτό που χαρακτηρίζεται εισόδημα από
επιχειρηματική δραστηριότητα, είναι εφάπαξ.
Έχουμε έρθει σε συνεννόηση με το Υπουργείο
Οικονομικών ώστε η προκαταβολή να
διαγράφεται τον μήνα Σεπτέμβριο όταν ανοίγει
το σύστημα στο taxis, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 70 του 4172. Για να πετύχουμε την
ολική διαγραφή της προκαταβολής, πρέπει
μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης
του παιδιού να πληρωθεί η πρώτη δόση φόρου
και προκαταβολή εμπρόθεσμα και εμπρόθεσμα
πριν την λήξη της πληρωμής της πρώτης
δόσης να έχει κατατεθεί η αίτηση διαγραφής
της προκαταβολής με τα συνημμένα της
στην οικεία εφορία που ανήκει. Το υπόδειγμα
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της αίτησης υπάρχει στον Σύλλογο και είναι
στη διάθεση του κάθε ενδιαφερομένου
προς χρήση. Σε διαφορετική περίπτωση η
προκαταβολή θα είναι απαιτητή από την εφορία
και θα επιστραφεί με την φορολογική δήλωση
του 2019.
Σε κάθε περίπτωση μετά από δύο χρόνια
εφαρμογής του Νόμου 4172/14 και των
εμπειριών
που
αποκτήσαμε
είμαστε
στη διάθεση του κάθε ενδιαφερομένου
συναδέλφου κατά την περίοδο της υποβολής
των φορολογικών δηλώσεων του παιδιού
τους για κάθε τους απορία ώστε να έχουν το
καλύτερο φορολογικό αποτέλεσμα.
Για όσα παιδιά συναδέλφων έχουν εισπράξει
τα ποσά του Λογαριασμού Νεότητας το
2016 θα πρέπει με την υποβολή της φετινής
φορολογικής δήλωσης να κλείσουν το θέμα της
προκαταβολής σε όσους υπάρχει εκκρεμότητα,
με πιθανότερη εκδοχή την επίσκεψή τους στην
οικεία εφορία για συμψηφισμό ή επιστροφή
της προκαταβολής.
Τελειώνοντας σας βεβαιώνουμε ότι θα
είμαστε κοντά στους συναδέλφους που
σχετίζονται με τον Λογαριασμό Νεότητας είτε
τα παιδιά τους πήραν την προκαταβολή ή
την εκκαθάριση τα έτη 2016 και 2017 είτε θα
πάρουν φέτος και ταυτόχρονα θα συνεχίσουμε
την προσπάθειά μας ώστε να θεσμοθετηθεί
ένα ευνοϊκότερο φορολογικό καθεστώς για
την φορολόγηση του Λογαριασμού Νεότητας
στους επόμενους μελλοντικούς δικαιούχους.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ

Σχετικά με το θέμα που δημιουργήθηκε σε χήρους ή χήρες, είχαμε τονίσει στο προηγούμενο τεύχος της εφημερίδας μας ότι θα κάνουμε ό, τι είναι δυνατόν
σαν Σύλλογος, προκειμένου να προφυλάξουμε τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους μας από ταλαιπωρίες λόγω ασαφειών και παρερμηνειών που
προκύπτουν από διάφορα έγγραφα. Μετά από επαφές μας, εκδόθηκε η σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος που παρουσιάζουμε σήμερα στο παρόν τεύχος
της εφημερίδας μας. Επιπλέον, δε επισημαίνουμε ότι παραμένουμε στις επάλξεις της διαρκούς ενημέρωσης και θα σας ενημερώνουμε για κάθε εξέλιξη
επί του θέματος…!!!
Κατόπιν όλων τούτων, όσοι συνάδελφοι παίρνουν συντάξεις χηρείας και δικαιούνται αναδρομικά, λόγω των κρατήσεων υπέρ ΕΟΠΠΥ, θα τα πάρουν: είτε
αυτόματα από τις μηχανογραφικές υπηρεσίες, όταν μπορεί να γίνει διασταύρωση των στοιχείων του θανόντος με τα στοιχεία των δικαιούχων σύνταξης
λόγω θανάτου, είτε με χειρόγραφη διαδικασία μετά από αίτηση του δικαιούχου της σύνταξης λόγω θανάτου...
Για όλες τις άλλες περιπτώσεις απαιτείται αίτηση με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αφορούν στον ΕΦΚΑ.
Επίσης, συνάδελφοι που έχουν προσωρινή σύνταξη χηρείας, μετά από παρέμβασή μας, έγινε αποδεκτό το αίτημα, ώστε με την απόφαση για χορήγηση
προσωρινής κύριας σύνταξης να μπορεί να εκδοθεί και η ανάλογη προσωρινή επικουρική σύνταξη.

Παραθέτουμε την υπ. αριθμ. Σ60/3/60880 εγκύκλιο του ΕΦΚΑ
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου,
προς διευκόλυνση των δικαιούχων και προκειμένου
να εφαρμοστεί με ενιαίο τρόπο η καταβολή
αναδρομικών παροχών στους δικαιούχους
μετά το θάνατο των συνταξιούχων των φορέων
που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ, διευκρινίζουμε τα
ακόλουθα:
α) Στις περιπτώσεις που υπάρχει δικαίωμα
σε σύνταξη λόγω θανάτου κατά το μήνα
Δεκέμβριο του 2017 σε μέλη οικογένειας του
θανόντος συνταξιούχου, οι διαφορές ποσών
που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής
περίθαλψης καταβάλλονται είτε αυτόματα από τις
μηχανογραφικές υπηρεσίες, όταν μπορεί να γίνει
διασταύρωση των στοιχείων του θανόντος με τα
στοιχεία των δικαιούχων σύνταξης λόγω θανάτου,

είτε με χειρόγραφη διαδικασία μετά από αίτηση του
δικαιούχου της σύνταξης λόγω θανάτου.
β) Εάν δεν καταβάλλεται σύνταξη κατά τα ανωτέρω,
η επιστροφή κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης
κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4501/2017,
θα γίνεται στους νόμιμους κληρονόμους του
συνταξιούχου που απεβίωσε, είτε εξ αδιαθέτου είτε
εκ διαθήκης.
Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται
στην υπηρεσία η ιδιότητα του κληρονόμου με τα
ακόλουθα δικαιολογητικά:
i) Στην περίπτωση που δεν έχει δημοσιευτεί
διαθήκη:
πρόσφατο
πιστοποιητικό
περί
μη δημοσίευσης διαθήκης, πιστοποιητικό
πλησιέστερων συγγενών, πιστοποιητικό περί

μη αποποίησης κληρονομικού δικαιώματος
(υποβάλλεται από όλους τους δικαιούχους).
ii) Στην περίπτωση που έχει δημοσιευτεί διαθήκη:
αντίγραφο της διαθήκης,
πρόσφατα πιστοποιητικά περί μη προσβολής/
αμφισβητήσεως του κληρονομικούδικαιώματος
και περί μη δημοσίευσης άλλης/νεότερης
διαθήκης, πιστοποιητικό περί μη αποποίησης του
κληρονομικού δικαιώματος (υποβάλλεται από
όλους τους δικαιούχους).
γ) Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι,
η αίτηση για την απόδοση των αναδρομικών θα
υποβάλλεται είτε ξεχωριστά από τον καθένα είτε
από έναν, νόμιμα εξουσιοδοτημένο να ενεργήσει
ως εκπρόσωπος των υπολοίπων.
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Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Με θέματα ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το καταστατικό
Ξενοδοχείο
ΑΝΑΤΟΛΙΑ, 18:00

Πολιτιστικό Κέντρο
ΟΤΕ (λέσχη) 10:00

ΣΕΡΡΕΣ
14/3/2018

Κέντρο Ελιά,
10:30
Κέντρο Φρόντζου
Πολιτεία
11:00

ΚΟΜΟΤΗΝΗ
28/3/2018
ΚΑΒΑΛΑ
22/02/2018

ΒΕΡΟΙΑ
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
28/02/2018 25/4/2018
ΚΟΖΑΝΗ
15/3/2017

Πολιτιστικό Κέντρο
Εργαζομένων ΟΤΕ
(λέσχη), 19:00

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
25/04/2018

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΛΑΡΙΣΑ
19/04/2018

Εργατικό Κέντρο
Κοζάνης, 10:30

Εργατικό
Κέντρο Βόλου
10:30

Εργατικό Κέντρο
Λαμίας, 11:00

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
25/04/2018
ΠΑΤΡΑ
24/04/2018

Ξενοδοχείο
THEOXENIA,
11:00

ΟΤΕ (λέσχη), 19:00

ΒΟΛΟΣ
18/04/2018

ΛΑΜΙΑ
17/04/2017

Πολιτιστικό
Κέντρο ΟΤΕ
(λέσχη), 10:30

Πολιτιστικό Κέντρο
Αίθουσα Ομοσπ.
Δυτικομακεδονικών
Σωματείων, 10:00

Καθίδρυμα Αθανασίου
Ματάλα, Χάμιλτον 6
11:00

ΑΘΗΝΑ
07/05/2018

ΤΡΙΠΟΛΗ
25/04/2018
ΣΥΡΟΣ
25/04/2018

Ξενοδοχείο
AΣΤΗΡ, 11:00

ΚΑΛΑΜΑΤΑ
26/04/2018

Γραφείο Συλλόγου
Κ. Μαρούλη 14
12:00

Τουριστικό Περίπτερο
Τρίπολης Πλατεία
Άρεως, 11:00

ΡΟΔΟΣ
20/04/2017

Ξενοδοχείο
REX, 10:30

Καβάλα και Βέροια έχουν ήδη
πραγματοποιήσει τις Γενικές τους
Συνελεύσεις

ΧΑΝΙΑ

17/04/2018

Αίθουσα
Αποστράτων
Αεροπορίας, 18:00

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

16/04/2018

Εργατικό
Κέντρο
Ηρακλείου,
17:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Γενική Συνέλευση Αθηνών

Η 27η Γ.Α.Σ. Τακτική Γενική
Αντιπροσωπευτική Συνέλευση

Αθήνα • 7 Μαΐου 2018 (11η πρωινή),
Καθίδρυμα Αθανασίου Ματάλα, Χάμιλτον 6

Αθήνα • 10 & 11 Μαΐου 2018,
Ξενοδοχείο NOVOTEL, Μιχαήλ Βόδα

Πολιτιστικό
Κέντρο ΟΤΕ
(λέσχη),
18:00

Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2017 - Ιανουάριος 2018
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ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΜΕΙΖΟΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΤΗΛ.-FAX 23210-97775, ΣΕΡΡΕΣ 62122
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΠΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΑΜΙΑΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΚΟΓΚΑ ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ

Δ/ΝΣΗ: ΑΠ.ΣΟΥΖΟΥ 14, ΤΗΛ.-FAX 25310-25050,
ΚΟΜΟΤΗΝΗ 69100
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΚΑΤΡΑΝΑΣ ΣΑΒΒΑΣ
ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΚΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΚΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΔΑΓΚΛΗ 5, ΤΗΛ.-FAX 2510-211747, ΚΑΒΑΛΑ 65403
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΖΑΡΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΟΥΝΑΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΕΙΖΟΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 19,
ΤΗΛ. 2310-270702, FAX 2310-221644, ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 54622
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΑΝΑΠ. Γ. ΓΡΑΜΜΜΑΤΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΒΟΥΚΑΝΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΠΟΛ. ΕΚΔ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΑΡΑΔΕΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΙΛΤΙΔΗΣ ΙΓΝΑΤΙΟΣ
ΣΑΡΑΓΛΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΒΕΡΜΙΟΥ 5 ΤΗΛ.-FAX 23310-65851,
ΒΕΡΟΙΑ 59100

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΤΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΝΤΙΝΑΣ ΧΑΡΗΣ
ΝΤΟΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΝΔΥΛΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ: Κ.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ & ΣΕΦΕΡΗ,
ΤΗΛ.-FAX 24610-32222, KOZANH 50100
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΕΡΕΓΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΔΑΜΟΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΕΥΚΟΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Δ/ΝΣΗ: Π. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 12,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΖΕΜΙΝΤΙΜΗ ΖΩΗ
ΚΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΙΖΟΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΠΑΝΟΣ 14, ΤΗΛ. 2410-251788, FAX 2410-539248,
ΛΑΡΙΣΑ 41222
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΚΩΣΤΑΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΠΟΛ. ΕΚΔ.
ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΧΤΣΕΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΨΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ: Κ.ΚΑΡΤΑΛΗ 150, ΤΗΛ.-FAX 24210-55535,
ΒΟΛΟΣ 38221

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.
ΤΑΜΙΑΣ
ΑΝ.ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΤΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΡΑΠΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΛΚΑΜΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΜΠΑΝΑΚΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΑΚΟΥ, ΤΗΛ.-FAX 22310-30403,
ΛΑΜΙΑ 35100

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ
ΜΕΛΟΣ

ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΚΑΛΥΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΜΑΡΙΑ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΙΖΟΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΖΥΓΟΜΑΛΗ 10-12, ΤΗΛ.-FAX 26510-29682,
ΙΩΑΝΝΙΝΑ 45332
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΓΟΥΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΑΝΑΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΖΟΥΛΑΦΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΝΤΑΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΚΕΡΚΥΡΑ 49100
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΛΟΥΒΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΤΖΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΖΙΟΒΑΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΡΙΒΥΖΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΜΠΑΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

ΜΕΙΖΟΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 56, ΤΗΛ. 2610-631160
FAX 2610-241118, ΠΑΤΡΑ 26221
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΙΓΚΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΡΟΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝΑΠ. ΓΡΑΜΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜ.
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΠΟΛ. ΕΚΔ.
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΠΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΗ-ΜΑΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΜΑΡΚ.ΜΠΟΤΣΑΡΗ 5, ΤΗΛ.-FAX 26310-22008,
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 30200
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΑΡΦΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΡΟΥΝΙΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΤΑΜΙΑΣ
ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΟΥΒΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΛΛΙΑΝΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΥΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΙΖΟΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
Δ/ΝΣΗ: 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 13-15, ΤΗΛ.-FAX 2710241575, ΤΡΙΠΟΛΗ 22100

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΠΑΝ.
ΑΝΑΠ. ΓΡΑΜΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤ. ΕΚΔ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΚΟΥΒΑΒΑ ΜΑΡΙΑ
ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΟΥΣΤΕΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΑΤΟΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

συνέχεια στην επόμενη σελίδα
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Δράσεις Περιφερειακών Τμημάτων

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

συνέχεια από τη προηγούμενη σελίδα
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΒΑΣ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ 15, ΤΗΛ.-FAX 27210-99507,
ΚΑΛΑΜΑΤΑ 24100
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΥΜΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΟΥΤΙΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΑΔΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΥΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ: Κ.ΜΑΡΟΥΛΗ 14 & ΠΕΤΡΙΤΣΗ,
ΤΗΛ.-FAX 22810-79100, ΣΥΡΟΣ 84100
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΟΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΖΑΡΑΝΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ

ΞΗΡΑΔΑΚΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ
ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΡΟΔΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΒΑΣ.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 30, ΤΗΛ.-FAX 22410-20160,
ΡΟΔΟΣ 85100
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΑΡΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΘΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΣΦΗΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΜΕΙΖΟΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΙΖΗΜΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΕΙΖΟΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΒΙΑΝΝΟΥ 13-17, ΤΗΛ. 2810-341405,
FAX 2810-341415, ΗΡΑΚΛΕΙΟ 71201
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΛΑΧΑΚΗ-ΓΑΡΓΕΡΑΚΗ
ΕΛΠΙΔΑ

Νίκος Τζανάκος

Ο Νίκος Τζανάκος, αυτός ο εκλεκτός
συνάδελφος, με την πλούσια και πολύχρονη παρουσία του στην Αυτοδιοίκηση,
κάθε τρεις και λίγο μας ξαφνιάζει και με
το πληθωρικό συγγραφικό του έργο. Έχει
βάλει στόχο ζωής φαίνεται, να αναδείξει
την κάθε γωνιά της όμορφης Πάτρας, της πόλης που τόσο
αγαπήσαμε όλοι μας.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΑΝΑΠ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜ.
ΕΦΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤ. ΕΚΔ.
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΛΗΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΡΕΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΟΣ

ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΤΣΙΡΙΓΩΤΑΚΗ - ΓΑΡΑΖΑΝΟΥ
ΦΑΡΑΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ: ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ & ΚΕΛΑΙΔΗ 8,
ΤΗΛ.-FAX 28210-02717, ΧΑΝΙΑ 73100
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΣΙΜΠΙΣΚΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΗΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ
ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ
ΜΕΛΟΣ

ΜΠΟΥΡΜΠΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΛΙΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ
Στην κατάμεστη αίθουσα του κέντρου "Time out" οι
συνάδελφοι του Περιφερειακού Τμήματος Λαμίας έκοψαν
την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους.

Το Δ.Σ. του ΠΣΣΤΟ - ΟΤΕ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Με πολύ μεγάλη συμμετοχή έγινε και φέτος στις 13 Ιανουαρίου η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στα Γιάννενα. Μέσα σε ένα όμορφο περιβάλλον οι συνάδελφοι
ξεφαντώσανε με την βοήθεια της ορχήστρας μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.
Στην Άρτα η κοπή της πίτας έγινε στις 31 Ιανουαρίου με πολλούς συναδέλφους να
δίνουν το παρόν.

Φωτογραφίες από κοπή πίτας και
προσφορά τροφίμων στα συσσίτια
απόρων, Περιβλέπτου και Αγίου
Νικολάου Κοπάνων για τις γιορτές
των Χριστουγέννων

Με πολύ μεγάλη συμμετοχή, πραγματοποιήθηκε στις
4 -2-2018 ο ετήσιος χορός των συνταξιούχων του Περιφ.
Τμήματος Λαμίας, στην αίθουσα του κοσμικού κέντρου
"ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ" στην Λαμίας. Το κέφι, η ποιότητα και οι
παρουσίες, θύμισαν τις παλιές καλές εποχές των χορών
του ΟΤΕ και έδειξαν ότι μπορούμε ακόμη καλύτερα....!!!!

Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2017 - Ιανουάριος 2018

Δράσεις Περιφερειακών Τμημάτων

Ο Σύλλογός μας ενημερώνει τα κόμματα

Τ

ο Προεδρείο του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων
Τηλεπικοινωνιών Ομίλου Ο.Τ.Ε. συναντήθηκε στις 28/2/2018 στο
γραφείο της Νέας Δημοκρατίας στη
Βουλή με τον αρμόδιο Τομεάρχη κο
Βρούτση Ιωάννη και στελέχη του Τομέα.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΥ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε και φέτος η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας σε Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Λευκάδα και Ναύπακτο! Ευχαριστούμε θερμά όσους παρευρέθηκαν κοντά μας!!!

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε
στα πλαίσια της ενημέρωσης προς
τα Κόμματα για τις ενέργειες που
ως Σύλλογος έχουμε κάνει για την επιστροφή των παρανόμως
παρακρατηθέντων ποσών στην Κύρια και Επικουρική σύνταξη.
Αναπτύχθηκαν εκτενώς τα θέματα και υπήρξε δέσμευση
ότι τις επόμενες ημέρες η Νέα Δημοκρατία θα προχωρήσει σε
κοινοβουλευτικές ενέργειες ανάδειξης του θέματος.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Το Δ.Σ. του Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας και η εκπρόσωπος
της Μείζονος Περιφέρειας και Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Τρίπολης προκειμένου να ενημερώσουν τα μέλη του Τμήματος
στην Περιφέρεια μας θα επισκεφθούν τις παρακάτω πόλεις στις ημερομηνίες:
1. ΔΕΥΤΕΡΑ 16-4-2018 ΩΡΑ 1100 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ (ΚΑΦΕΤ. ΕΝ ΠΛΩ)
2. ΤΕΤΑΡΤΗ 18-4-2018 ΩΡΑ 1100 ΠΥΛΟ (ΚΑΦΕΤ. GALAXY)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑθΗΝΩΝ
Με μεγάλη επιτυχία και συμμετοχή μελών έγινε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στη Λιβαδειά και στη Χαλκίδα, που διοικητικά ανήκουν στο Περιφερειακό Τμήμα Αθηνών.
Στις εκδηλώσεις παραβρέθηκαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου
του Συλλόγου μας, Μπαλωμένος Λουκάς, Δαλάκας Χρήστος, Ανέστης
Στάθης, Δαφνής Γιώργος, Κουτσουμπογιώργος Γιώργος, ο Πρόεδρος
της Ελεκτικής Δημητρίου Νίκος και το Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής της Εφημερίδας Μπούρχας Θεόδωρος.

Συνάδελφοι , ελάτε να γνωριστούμε και να μιλήσουμε.
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Γ. ΚΟΥΜΟΥΡΑΣ

Π. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Ο Σύλλογός σας περιμένει, τις Δευτέρες για τους άνδρες και τις ποδοΚατηφορίζοντας για την επιστροφή, επισκεφτήκαμε τη Μονή Αγίου Δισφαιρικές αναλύσεις τους (και όχι μόνο) και τις Πέμπτες για τις γυναίκες ονυσίου Ολύμπου, το Λιτόχωρο και στον Παλαιό Παντελεήμονα Πιερίας,
αυτό το χωριό ζωγραφιά, πέρα από τα υπέροχα φαγητά που γευτήκακαι τις συνταγές τους (και όχι μόνο βεβαίως, βεβαίως……….).
Τις Τρίτες και τις Τετάρτες οι γυναικείες παρέες του ντεκουπάζ και του με, (…..ένα κότσι μούρλια!!), ακόμα και νύφες είδαμε να σεργιανάνε στα
καλντερίμια του !!!!!
χορού συμπληρώνουν τις δραστηριότητες μας……
Ήταν μια θαυμάσια εξόρμηση, για να αντέξουμε το χειμώνα…….
Την Κυριακή 1η Οκτωβρίου 2017, ημέρα της τρίτης ηλικίας, στο εξωκΠάντα τέτοια!!! Η “λαϊκή ετυμηγορία”, σε λίγες μέρες θα αποφανθεί για
κλήσι του Αγιάννη του Ψηλονόμου στην Τρίπολη, ετελέσθη για άλλη μια
την
νέα Διοίκηση του Συλλόγου μας.
χρονιά η καθιερωμένη πλέον για την πρώτη Κυριακή κάθε Οκτώβρη,
Εμείς είπαμε να ανακοινώσουμε από τώρα τα σχέδιά μας.
Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των
Προς θεού, μην τα εκλάβετε ως προγραμματικές δηλώσεις της Κυεκλιπόντων συναδέλφων μας.
βέρνησης,
εκεί δώσαμε, δώσαμε!!!.....απλά, την κυκλοφορία της εφημεΟι συνάδελφοι, παπα-Κώστας Κουβαβάς στο ιερό,
ρίδας θέλουμε να προλάβουμε !!!
Γιώργος Κουρόγιωργας στο ψαλτήρι και όλοι εμείς
Θα ακολουθήσουν και αναλυτικές ανακοινώσεις,
οι παρευρεθέντες, προσευχηθήκαμε για όλους αυκρατάτε
επαφή με τους κατά τόπους εκπροσώπους
τούς που μια ζωή συμπορευτήκαμε……….
του Συλλόγου.
Στον καφέ και στο «συγχώριο» με ψωμοτύρι που
Με επιτυχία και προσέλευσθη πολλών συναδέλακολούθησε, θυμηθήκαμε περιστατικά σοβαρά και
φων και φίλων η κοπή της πίτας και ο αποκριάτικος
ευτράπελα, αναπολήσαμε τη νιότη μας……. και μείχορός, την Κυριακή στις 11 Φεβρουαρίου 2018, το
ναμε με τη θλιβερή διαπίστωση ότι η «λίστα» μεμεσημέρι, στο Κέντρο SUNSET
γαλώνει, όσο κι αν ευχόμαστε του χρόνου να μην
Επισκέψεις - ενημερωτικές συναντήσεις
•
«λείπει» κανείς…………………
Σάββατο 10 Μαρτ. 2018 (11.00) ΚΙΑΤΟ, (17.00) ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Το τριήμερο 12 – 14 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήσαμε μια υπέροχη
Κυριακή 11 Μαρτ. 2018 (11.00) ΛΕΩΝΙΔΙΟ, (17.00) ΠΑΡΑΛΙΟ ΑΣΤΡΟΣ
εκδρομή στη Νύμφη του Θερμαϊκού τη Θεσσαλονίκη μας.
	Σάββατο 17 Μαρτ. 2018 (11.00) ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, (17.00) ΜΟΛΑΟΙ
Προσκυνήσαμε τον τάφο του άγιου Παϊσιου, πήραμε γεύση ρεμπετάΛΑΚΩΝΙΑΣ
δικου, απολαύσαμε με χαλαρό ρυθμό το κέντρο, την παραλία, το Λευκό
Κυριακή 18 Μαρτ. 2018 (17.00) ΣΠΑΡΤΗ
Πύργο, τα Λαδάδικα τον Πύργο του ΟΤΕ, και τις βιτρίνες βεβαίως………..,
• Προσκυνηματική εκδρομή
και ξεναγηθήκαμε (με ξεναγό!) στον Αγιοδημήτρη, το Κάστρο και όλα τα
Παρασκευή 23 Μαρτ. 2018 (14.00) Ακάθιστος Ύμνος
αξιοθέατα της πόλης………. και τα τρίγωνα του Πανοράματος !!!!
Στο μοναστήρι Παναγίας Λεχοβίτισας στο Κρυονέρι Κορινθίας
Στην ταβέρνα το Κάστρο του Βλασταρά οι «μουσικόφρονες» με μια
Για το Δ.Σ.
υπέροχη ρεμπέτικη πανδαισία, μας ανέβασαν από το Κάστρο στα ουράΗ Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
νια ………. και στα τραπέζια !!!!!
ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΒΑΒΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΥΛΟΣ
(Νανά για σένα…..!!)
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Κοινωνικά

j

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

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.

Bασίλης
Στεφανάκης

Τσακανίκας Παναγιώτης

Παναγιώτης

Έφυγε πρόωρα από κοντά
μας, για το μακρινό ταξίδι προς
την αιωνιότητα, ένας εξαίρετος συνάδελφος με ανθρωπιά
και ήθος. Συμμετέχω ολόψυχα
στον πόνο και στη θλίψη της
οικογένειάς σου και εκφράζω
τα θερμά συλλυπητήριά μου.
Ο αγαπημένος φίλος σου
και συνάδελφος
Γρηγόρης Ι. Σηφάκης

Κωνσταντίνος
Πέγκας

Μιμής
Άλλη μια απώλεια αγαπητού συναδέλφου από τη
Χίο σε ηλικία 72 χρόνων
του Παναγιώτη Μιμή. Στη
σύζυγό και στα παιδιά του
ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια. Ο Θεός να τον
αναπαύσει.
Οι συνάδελφοί σου

Πρόσφατα έφυγε από κοντά μας ο αγαπημένος μας φίλος και συνάδελφος Παναγιώτης
Τσακανίκας. Ήταν έντιμος άνθρωπος, άριστος
υπάλληλος και δυνατός αγωνιστής. Υπήρξε
άψογος οικογενειάρχης, ιδανικός σύζυγος
και στοργικός πατέρας. Εκφράζουμε τα θερμά
μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και ο
Θεός να τους χαρίζει υγεία, παρηγοριά και δύναμη για να ξεπεράσουν το τραγικό γεγονός.
Εμείς Παναγιώτη δε θα σε ξεχάσουμε ποτέ.
Καλό σου ταξίδι φίλε μας στην αιωνιότητα.
Λουκάς Μπαλωμένος
Γιώργος Μεράκος
Γιώργος Αρνής

Ιωάννης Σκλάβος

Για τον
Ευάγγελο

Ξαφνικά έφυγε από τη ζωή ο αγαπητός
συνάδελφος και φίλος Ιωάννης Σκλάβος.
Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας
στην οικογένειά του και ευχόμεθα ο Θεός
να τους χαρίζει υγεία, παρηγοριά και δύναμη για να ξεπεράσουν το δυσάρεστο
γεγονός. Να είναι αιωνία η μνήμη σου και
ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης που σε
σκέπασε.

Σον φίλο και συνάδελφο
Γιώργο Τσιτούρα και στην
γυναίκα του Μαρία εύχομαι ο Θεός να δώσει δύναμη ψυχής για να αντέξουν τον πρόωρο χαμό
του γιου τους Βαγγέλη.

Νικηφόρος Φακουρέλης

Λουκάς Μπαλωμένος

Παναγιώτης Λυμπέρης

Γεώργιος Μεράκος

Σόνια Λάζαρη

Λίλλης Μιχάλης

Την 5-1-18 έφυγε από κοντά
μας ο αγαπητός φίλος και εκλεκτός συνάδελφος Κώστας Πέγκας. Καλό σου ταξίδι φίλε Κώστα και ελαφρύ το χώμα που
σε σκέπασε. Θα σε θυμόμαστε
πάντα με αγάπη. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του.
Να είναι αιωνία η Μνήμη του.

Ευαγγελία Μαυράκη
Έφυγε από κοντά μας ξαφνικά σε ηλικία μόλις 61 χρόνων άλλη μια ακόμα συνάδελφος συνταξιούχος από τη
Χίο, η Ευαγγελία Μαυράκη. Η μοίρα δυστυχώς φάνηκε
σκληρή απέναντί της και ο θάνατός της μας συγκλόνισε
γιατί περίπου τέτοιες μέρες, Σεπτέμβρη μήνα, πριν κάποια χρόνια είχαμε βιώσει την απώλεια του μόλις δεκαέξι ετών τότε γιού της από τροχαίο ατύχημα.
Στην οικογένειά της ευχόμαστε θερμά συλλυπητήρια.
Βαγγελιώ καλό σου ταξίδι στη γειτονιά των αγγέλων!
Οι συνάδελφοί σου

Κων/να
Τσιρεζιώτου

Για τον θάνατο της
αγαπητής μας συναδέλφου
Κων/
νας Τσιρεζιώτου
εκφράζω
στους
οικείους της τα πιο
θερμά μου συλλυπητήρια για την εξ
ύψους παρηγοριά.
Σόνια Λάζαρη

Δημήτρης
Αργυράκης
Πρόσφατα έφυγε από την
ζωή ένας εξαίρ5ετος άνθρωπος κι ένας άριστος
συνάδελφος, ο Δημήτρης
Αργυράκης. Καλό ταξίδι
ξάδελφε κι ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει.
Κώστας Αργυράκης

Λευτέρης Κουζούπης

Σαρουσαβίδης
Γεώργιος
Tην 17/11/2017 έφυγε από τη
ζωή ο εκλεκτός συνάδελφός μας
Σαρουσαβίδης Γεώργιος. Το Περιφερειακό Τμήμα Βέροιας και
όλοι οι συνάδελφοι εκφράζουμε
τα θερμά συλλυπητήρια στους οικείους του.
Το Δ.Σ. του Περιφερειακού
Τμήματος Βέροιας

Κωνσταντίνος
Παναγιωτόπουλος

Νικόλαος Καραγεώργος

Με θλίψη και οδύνη πληροφορήθηκα τον ξαφνικό σου θάνατο αγαπητέ
μου φίλε και συνάδελφε Νίκο. Ήσουν
φίλος εξαιρετικός υπάλληλος, τέλειος
άνθρωπος, στοργικός πατέρας και ιδανικός σύζυγος. Θερμά συλλυπητήρια
στην οικογένειά σου και ο Θεός να τους
χαρίζει υγεία, υπομονή και παρηγοριά
για να ξεπεράσουν τον τραγικό γεγονός. Εμείς σε αγαπάμε και πάντα θα σε
θυμόμαστε. Να είναι αιωνία η μνήμη
σου.
Λουκάς Μπαλωμένος

ΕΙΣ ΜΝΉΜΗΝ
Αγγελικής
Μαρκοπούλου
Καραμπιτσάκου

Ευχαριστώ θερμά το Δ.Σ. του Συλλόγου
και όλους τους φίλους και συναδέλφους,
για την ειλικρινή συμπαράσταση και συμμετοχή στο βαρύ πένθος για την απώλεια
της αγαπημένους μου συζύγου Αγγελικής.
Αθανάσιος Καραμπιτσάκος
Και τέκνα Σπύρος και Βασίλης

Κοντογιάννης Χρήστος
Νούσιας Ευάγγελος
Κουνιστής Ευάγγελος

Έφυγαν από κοντά μας οι αγαπητοί και εκλεκτοί συνάδελφοι. Στην οικογένειά του εκφράζουμε τα θερμά
μας συλλυπητήρια και ευχόμαστε ο θεός να τους χαρίζει
υγεία, δύναμη υπομονή και να τους θυμούνται για πάντα.

ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Νίκος Σπυρόπουλος

Πρόσφατα έφυγε από κοντά μας ο
αγαπητός συνάδελφος και φίλος Κώστας Παναγιωτόπουλος. Εκφράζουμε
τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τέκνα του και τους
ευχόμεθα ο Θεός να δίδει δύναμη και
υγεία για να τον θυμούνται πάντα.
Λουκάς Μπαλωμένος

Στις 11 Αυγούστου 2017, έφυγε από κοντά μας ο εξαίρετος,
ο αγαπητός συνάδελφος Νίκος
Σπυρόπουλος εν ζωή κάτοικος
Ναυπάκτου. Στην οικογένειά
του εκφράζουμε τα θερμά μας
συλλυπητήρια και ευχόμαστε
ο Θεός να τους χαρίζει υγεία,
δύναμη και να τον θυμούνται
για πάντα.

Γιώργος Κανελλόπουλος

Το Δ.Σ. του περιφερειακό

Ιωάννης Σχίζας

τμήματος Μεσολογγίου

Κωνσταντίνος
Γιαννούσης

Αποχαιρετίσαμε
τον
Κων/νο Πανούση του
Πανταζή,
συνταξιούχο του ΟΤΕ Γαλατσίου,
αγαπημένο σύζυγο, πατέρα και παππού. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που
τον σκεπάζει.
Η κόρη του Ελισάβετ
Γιαννούση, Παιδίατρος
Νοσοκομείου Χανίων

Κοινωνικά

Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2017 - Ιανουάριος 2018

Μιχάλης Σφυράκης

Έφυγε από κοντά μας ο συνάδελφος Μιχάλης Σφυράκης. Ανιδιοτελής με ενεργή συμμετοχή στα
πολιτικά γεγονότα του νησιού
μας, πάντα ανήσυχος και δραστήριος ακόμα και στο διάστημα της
μακράς περιπέτειας της υγείας
του. Η αξιοπρέπεια και η ιδεολογική του ακεραιότητα των συντρόφευαν μέχρι τέλους. Θερμά
συλληπητήρια στην οικογένειά
του. Μιχάλη καλό σου ταξίδι
Οι συνάδελφοί σου
από τη Χίο

Αλέκος Λαρδής
Έφυγε ξαφνικά από κοντά μας για
το αιώνιο ταξίδι ο φίλος-συνάδελφος Αλέκος Λαρδής. Ας είναι
ελαφρύ το το χώμα της Πεντελικής γης που τον σκέπασε.

Κυριάκος
Κυριακόπουλος
Το Δ.Σ. εκφράζει την

Λευτέρης Φωστιέρης
Πρόσφατα έφυγε από κοντά μας
ο πρώην διευθυντής του ΤΑΠ –
ΟΤΕ, Λευτέρης Φωστιέρης. Εκ-

οδύνη του για τον

φράζουμε θερμά συλλυπητήρια

απροσδόκητο θάνατο

στην οικογένειά του και ευχό-

του αείμνηστου συνα-

μαστε ο Θεός να χαρίζει υγεία,

δέλφου μας, Κυριάκου
Κυριακόπουλου.
Το Δ.Σ. του
Περιφερειακού
Τμήματος Τριπόλεως

δύναμη και παρηγοριά για να ξεπεράσει το τραγικό γεγονός.
Καλό ταξίδι φιλέ Λευτέρη.
Κώστας Αργυράκης
Πρώην Διευθυντής

Δημήτρης Σκανδάλης

Ανήμερα της Πρωτοχρονιάς έφυγε για το μεγάλο ταξίδι, ο
συνάδελφος και φίλος Δημήτρης Σκανδάλης. Σ αυτήν την λίαν
φορτισμένη από πόνο, και θλίψη στιγμή και ως ελάχιστο φόρο
τιμής προς τον αξέχαστο φίλο και συνάδελφο, εκφράζω τα
θερμά μου συλλυπητήρια προς την πολυαγαπημένη του σύζυγο Φωτεινή, την οικογένειά του καθώς και σε κάθε συγγενή
και φίλο.

Παπαστάθης Σταμάτης
Φωτεινόπουλος Παναγιώτης

Επιμνημόσυνος Δέηση υπέρ
Πεσόντων Συναδέλφων
υπό των Γερμανικών
Κατοχικών Στρατευμάτων
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Αγγελική
Μαρκοπούλου – Καραμπιτσάκου
ΣΕ γενικευμένο κλίμα βαθειάς θλίψης κι ανείπωτου πόνου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι συνοδέψαμε την εκλεκτή μας, Αγγελική Μαρκοπούλου
– Καραπιτσάκου, στην τελευταία της κατοικία στο νεκροταφείο του Βύρωνα. Η Αγγελική ήταν μια πραγματική ηρωίδα, στην οικογένεια της, στον χώρο της
δουλειάς της και γενικότερα σε ολόκληρη την ζωή
της. Απόδειξη, ότι πάλεψε μέχρι και την τελευταία
της στιγμή με σθένος και ζηλευτή αξιοπρέπεια. Στον
σύζυγό της, τον αγαπημένο συνάδελφο και φίλο,
Θανάση, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια κι
ευχόμαστε ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της και να
δίνει κουράγιο στον ίδιο να ξεπεράσει τον πόνο και
την έλλειψη της παρουσίας της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΣΤ Ομίλου ΟΤΕ

Σόλων Δερδεμέζης

Βαθειά συντετριμμένος ο φίλος και συνάδελφος

Ο Σόλων έφυγε από κοντά μας για το αιώνιο ταξίδι
τον περασμένο Γενάρη. Στην οικογένεια του ωραίου
κι ευπρεπή συνάδελφο εκφράζουμε τα θερμά μας
συλλυπητήρια και στο αξέχαστο φίλο ευχόμαστε
καλό παράδεισο.!

Τάσος Νοδάρος

Σύλλογος συνταξιούχων υπαλλήλων ΤΑΠ – ΟΤΕ

ΕΙΣ ΜΝΉΜΗ
Διακουμέα Διονυσίου
Γεωργόπουλου Νικόλαου
Κανελλόπουλου Σωτήριου
Ασημακόπουλου Φώτη
Λιακέα Γεώργιου
Χρήστος Μαλαπάνης
Η μεγάλη οικογένεια των συνταξιούχων ΟΤΕ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ θρηνεί την απώλεια
των αγαπητών συναδέλφων. Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήριά στις οικογένειές τους και να είναι ελαφρύ το χώμα του τους σκεπάζει.
Το Δ.Σ. του Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας

Αρκάς
Μιχαήλ
Έφυγε από τη ζωή στις
16-2-2018, ένας από τους
παλαιότερους

συνταξι-

ούχους ΟΤΕ σε ηλικία 98
ετών, αφήνοντας σύζυγο,
παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα.
Ο Θεός να τον αναπαύσει

Ειδικές τιμές για συναδέλφους

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 Δευτέρα 7 Μαΐου 2018
και ώρα 10:00 στο κτήριο της οδού
Κωλέττη.

Ειδικές τιμές για συναδέλφους

Με αγάπη η σύζυγος και
τα παιδιά του

Καλούμε όλους να συμμετάσχουν
στην εκδήλωση μνήμης και τιμής.
Το Δ.Σ. του ΠΣΣΤ - ΟΤΕ

Ειδικές τιμές για συναδέλφους
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Ενημέρωση ΟΠΑΚΕ

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 217, 151 24 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΗΛ.: 210 6147210, FAX: 210 6147291
www.opake-ot e.gr • E -m ail:info@opake-o te . g r
Ενημερώνουμε
τους
συνταξιούχους
συναδέλφους
μας,
σχετικά
με
την
υποβολή
των
αιτήσεων για τα Παραθεριστικά Κέντρα Τέμενης και Φαναρίου μέσω της εφημερίδας του Συλλόγου μας. Οι αιτήσεις για τα Παραθεριστικά Κέντρα Τέμενης & Φαναρίου θα γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της διεύθυνσης:
www.opake-ote.gr και η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται έως 19 Απριλίου 2018.
Παραταύτα, όσοι συνάδελφοι αδυνατούν να υποβάλλουν την αίτηση ηλεκτρονικά, μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμματεία
του Συλλόγου για να διευκολυνθούν στην κατάθεση της αίτησής τους.

Πάσχα 2018

Πέραν των ανωτέρω αναφερθέντων, υπάρχουν προορισμοί και για το Πάσχα του 2018. Συγκεκριμένα, για ξενοδοχεία στα Ιωάννινα, την Καστοριά, τη λίμνη Πλαστήρα, το Καρπενήσι, την Πορταριά Πηλίου, τα Τρίκαλα Κορινθίας,
Βυτίνα, Μετέωρα, Αράχωβα, Λουτρά Πόζαρ και στο Π. Κ. Τέμενης. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 6 Μαρτίου μόνον
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.opake-ote.gr.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πάγια εντολή στην Εθνική Τράπεζα για καταβολή συνδρομής Πολιτιστικής Λέσχης ΟΤΕ
Θεσσαλονίκης.
Παρακαλούνται οι συνταξιούχοι- μέλη της Πολιτιστικής Λέσχης, προκειμένου να γίνεται
αυτόματα η κράτηση της μηνιαίας συνδρομής τους, να περάσουν από τα γραφεία της Λέσχης,
Ερμού 40, όπου θα συμπληρώσουν αίτηση πάγιας ηλεκτρονικής καταβολής.
Στην αίτηση συμπληρώνονται ονοματεπώνυμο, αριθμός ταυτότητας, τηλέφωνο
επικοινωνίας και αριθμός λογαριασμού της Εθνικής Τράπεζας.
Συνημμένα υπάρχει έντυπο με αναλυτικούς όρους της εντολής, το οποίο επίσης
υπογράφεται.
Για διευκρινίσεις καλέστε στα γραφεία μας 2310427400 ή στους:
Πέτρο Παπαδόπουλο 6979128028 και Θανάση Νεραντζάκη 6974819190
Εκ του Δ.Σ. της Πολιτιστικής Λέσχης ΟΤΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο Σύλλογός µας προκειμένου να προβάλλει
την επαγγελματική δραστηριότητα παιδιών
συναδέλφων μας.

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙ
Να
αποστέλλονται
στη
συντακτική
επιτροπή ολιγόλογες ανακοινώσεις και
με την επισήμανση ότι: για την εν λόγω
προβολή προσφέρονται ειδικές τιμές στους
συναδέλφους μέλη του Συλλόγου μας.

