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ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΣτΕ
Ε

Απογοήτευση Συνταξιούχων

κδόθηκε τελικά η πολυαναμενόμενη απόφαση του ΣτΕ επί της προσφυγής του
ΕΦΚΑ-ΒΡΟΥΤΣΗ, η οποία απογοήτευσε τους
Συνταξιούχους.
Όπως έχουμε ξαναγράψει αυτή ήταν, μια
πρωτοφανής δικονομική και Πολιτική μεθόδευση, ξανά προσφυγή και ξανά συζήτηση στο
Ανώτατο Δικαστήριο, για απόφαση που είχε
εκδώσει η ολομέλεια του, τον Ιούνιο του 2015,
με μεγάλη πλειοψηφία, και ικανοποιούσε σε
ένα μεγάλο βαθμό τις απαιτήσεις των Συνταξιούχων, τουλάχιστον από 10/6/2015 και μετά.
Η τωρινή απόφαση του ΣτΕ ΑΝΑΤΡΕΠΕΙ αυτήν
του Ιουνίου 2015 και ικανοποιεί απολύτως την
απαίτηση του ΕΦΚΑ-ΒΡΟΥΤΣΗ, περιορίζοντας στο
ελάχιστο δυνατό, το χρόνο αντισυνταγματικότητας
και το ποσό των μνημονιακών περικοπών, στο χρονικό διάστημα Ιούνιος 2015 έως Μάιος 2016!!! δη-

Τ

Τηλέγραφος

ο Ιατρείο του Συλλόγου λειτούργησε, ήταν όραμα
χρόνων και έγινε πράξη. Όσοι δεν το στήριξαν, δεν
το ψήφισαν, δεν αντιλαμβάνονται την χρησιμότητα και
την ωφελιμότητα για τα μέλη μας;
Κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ 09.00 έως 14.00 ο γιατρός (γενικής
ιατρικής), θα είναι στο Σύλλογο, στο Ιατρείο μας, για να
εξυπηρετεί τα μέλη μας.
Ξεκίνησε στην Αθήνα, συνεχίζεται στη Θεσ/νίκη και σε
όποιες πόλεις τις περιφέρειας, θα υπάρχουν οι οικονομικές και χωροταξικές δυνατότητες.
Ανοίγουμε νέους δρόμους, πόρτες, παράθυρα να μπει
νέος φρέσκος αέρας δημιουργίας, ανανέωσης και συναδελφικότητας.
Βήμα βήμα θα διευρύνουμε τους ορίζοντες τις δράσεις,
και τις προσφορές προς τα μέλη μας. Ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε πολλά να βελτιώσουμε ουσιαστικά τη
ζωή μας τις Ανθρώπινες σχέσεις, αλληλεγγύης, αλληλοβοήθειας, και συναδελφικότητας.
Ένα μεγάλο μπράβο, στο Ιατρικό και Νοσηλευτικό
προσωπικό του Δημοσίου Συστήματος ΥΓΕΙΑΣ, για
την προσφορά και την αυτοθυσία τους, απέναντι του
κορονοϊου.
Από την άλλη άκρη του Ατλαντικού, το σήμα λέει ότι
ο Τραμπ-τιστας, αρπάζει τα φάρμακα, και το εμβόλιο
του κορονοϊού, μόνο για πάρτι του ξαναγυρίζοντας
το κόσμο, σε Άγρια Δύση! Από την άλλη πλευρά του
Αιγαίου, ο φίλος του ο Σουλτάνος, ασελγεί στα ιστορικά μνημεία-σύμβολα πολιτισμού και Χριστιανοσύνης,
προκαλώντας τους πάντες και τα πάντα, ανενόχλητος!
Κακό του Κεφαλιού τους, θα το πληρώσουν ακριβά!
Ο πολιτισμός και ο Ανθρωπισμός, είναι ζητήματα
Ποιοτικά και όχι ποσοτικά!
Ο Τηλέγραφος λαμβάνει, και στέλνει μηνύματα
αισιοδοξίας - ελπίδας και προοπτικής!

λαδή μόνο ένα 11μηνο, ούτε κάν τους 42 μήνες έως
τις 1/1/19, που εφαρμόσθηκε ο Ν. Κατρούγκαλου!
Με εκτιμώμενο κόστος περίπου 2,8 δις €! Όταν οι
περικοπές των συνταξιούχων ήταν 63 δις €! Μάλιστα φέρεται να αναφέρει, η απόφαση, ότι το 11μηνο
αφορά μόνο όσους έχουν ασκήσει ένδικα μέσα, ή θα
ΑΣΚΗΣΟΥΝ, θεωρώντας ότι για τους υπόλοιπους

δεν ισχύουν οι λόγοι αντισυνταγματικότητας;
Επίσης, αναφέρεται ότι η αντισυνταγματικότητα του 11μηνου αφορά μόνο τις ΚΥΡΙΕΣ συντάξεις, και ΟΧΙ τις ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ και τα ΔΩΡΑ!
Απίστευτα -πρωτόγνωρα- εκπληκτικά πράγματα, από το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας!
Ούτε ο Υπουργός Εργασίας, δεν θα εξέδιδε τέτοια
δικαστική απόφαση! Περιέκοψαν- αφαίρεσαν
63 δις €, επιστρέφουν 2,8 δις € (σε βάθος 6ετίας)!
Με αυτό το σκεπτικό της απόφασης, οι
προσδοκώμενες επιστροφές-αναδρομικά θα
κυμαίνονται από 660-3800€, σαφέστατα πολύ λιγότερα από όσα τα διάφορα ΜΜΕ “διαφημίζουν”
καθημερινά, και δημιουργούν σύγχυση και ελπίδες
στους Συνταξιούχους, οι οποίες βέβαια είναι κάλπικες!
Συνέχεια στη σελ. 2

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ:
Ενωτικά και Αποφασιστικά προχωράμε μπροστά

Μ

ετά από πέντε μήνες αναστολής όλων των
συλλογικών διαδικασιών λόγω κορονοϊού,
συνήλθε με πλήρη απαρτία και σε κανονική συνεδρίαση το Δ. Συμβούλιο του Συλλόγου μας την
Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020, με όρους, μέτρα, και
προϋποθέσεις, υγιεινής και ασφαλείας των συμμετεχόντων.
Τα θέματα πολλά, σοβαρά, και επείγοντα, μιας
και είναι σε εξέλιξη αποφάσεις και εφαρμοστικοί νόμοι, καθοριστικοί για τα Συνταξιοδοτικά και
Ασφαλιστικά μας δικαιώματα. Η εξειδίκευση και
εφαρμογή τις πρόσφατης απόφασης του ΣτΕ, για
όλοτο επίμαχο - διεκδικούμενο διάστημα, και για
όλα τα μέλη μας, ανεξάρτητα από το αν είχαν κα-

ταθέσει αγωγή η ΟΧΙ. Η ανάληψη πρωτοβουλιών,
και η διερεύνηση, προσφυγής του Συλλόγου σε
συνεργασία και συμπόρευση με τις άλλες Συνταξιοδοτικές Οργανώσεις και την ΑΓΣΣΕ, στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια, για το τμήμα των πρόσφατων αποφάσεων του ΣτΕ, με τις οποίες δεν ικανοποιήθηκε
το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων μας, και ως
εκ τούτου προσβάλλονται και καταπατώνται βασικά ατομικά και οικονομικά μας δικαιώματα.
Εκφράστηκε η απογοήτευση του Δ. Συμβουλίου,
για αυτή την απόφαση του ΣτΕ, που περιόρισε στο
ελάχιστο, τα διεκδικούμενα ποσά των συντάξεων
μας, από τις μνημονιακές περικοπές.
Συνέχεια στη σελ. 3

Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ
στον ΣΥΝΩΣΤΙΣΜΟ ΑΝΘΟΦΟΡΕΙ
ΠΛΕΝΟΥΜΕ
ΧΕΡΙΑ

ΦΟΡΑΜΕ
ΜΑΣΚΑ

ΚΡΑΤΑΜΕ
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

Συνάδελφοι
σας ευχόμαστε άνετες και δροσερές διακοπές!
Λόγω των ειδικών συνθηκων
που δημιούργησε η πανδημία,
κρατάμε τις προφυλάξεις
για να είμαστε και στις διακοπές
ΑΣΦΑΛΕΙΣ.

Υπομονή και Προσοχή,
για να είμαστε ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ
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Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

Η Πανδημία του Κορονοϊού, ο Σύλλογος & το μετά
του Προέδρου του Συλλόγου

Έ

χουν περάσει κάπου 6 μήνες από την ανάληψη
της Διοίκησης του Συλλόγου από την νέα εκλεγμένη ηγεσία. Στο διάστημα αυτό μας προέκυψαν πολλά
γεγονότα όπως η πιλοτική δίκη για τα αναδρομικά, ο
νέος ασφαλιστικός νόμος Βρούτση αλλά και απρόβλεπτα όπως η Πανδημία του Κορονοϊού. Έτσι από την
πρώτη στιγμή που αναλάβαμε ασχοληθήκαμε με όλα
τα προβλήματα που αφορούν τα μέλη του Συλλόγου
μας και συνεχίζουμε αυτόν τον αγώνα, με όλες τις
αντιξοότητες και τα εμπόδια που συναντήσαμε και συναντούμε μέχρι την τελική επίλυση τους.
Πιο συγκεκριμένα:
Στις διεργασίες και στην διαβούλευση για το νέο
ασφαλιστικό Νόμο Βρούτση (Ν. 4670/20) στη Βουλή
ο Σύλλογός μας για πρώτη φορά πήρε μέρος σ’ όλα,
τόσο με το εκτενές και αναλυτικό υπόμνημα κατά τη
διαδικασία της διαβούλευσης, όσο και με την αυτοπρόσωπη παρουσία και ομιλία του Προέδρου στην
αίθουσα της Γερουσίας της Βουλής, όπου μπροστά
στον Υπουργό, τους βουλευτές και τους υπόλοιπους
κοινωνικούς φορείς αναδείξαμε και παρουσιάσαμε τις
θέσεις και τις προτάσεις μας για το Νομοσχέδιο και
τα προβλήματα που απασχολούν τα μέλη μας και που
συνδέονται άμεσα με το παρόν νομοσχέδιο αλλά και με
τον ν. 4387 (Νόμο Κατρούγκαλου).
Με το Διοικ. Συμβούλιο του Φεβρουαρίου σχεδιάσαμε, εγκρίναμε και ψηφίσαμε όλες τις διαδικασίες που
προβλέπονται από το Καταστατικό μας σε σχέση με τις
Περιφερειακές μας Συνελεύσεις και την ολοκλήρωση
τους με τη Γ.Α.Σ, που θα γινόταν στα μέσα Μαΐου στην
Αθήνα. Δυστυχώς η Πανδημία του Κορονοϊού ανέτρεψε όλες τις αποφάσεις και μας υποχρέωσε όλες αυτές
τις διαδικασίες να τις μεταθέσουμε για τον Σεπτέμβριο

και τον Οκτώβριο και με την προϋπόθεση πάντα ότι οι
Υγειονομικές συνθήκες θα μας το επιτρέψουν.
Με την ορμητική επέλαση της Πανδημίας του Κορονοϊού οδηγήθηκε ολόκληρη η χώρα μας σε καθολικό
Lockdown από τα μέσα Μαρτίου και για δύο περίπου
μήνες. Η κατηγορία η δική μας των Συνταξιούχων, περιλαμβάνεται στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και
άρα τα μέτρα αυτοπροστασίας για όλους μας ήταν και
πρέπει να είναι πιο αυξημένα. Σ’ αυτό το πρωτόγνωρα
δύσκολο δίμηνο, ο Σύλλογός μας ήταν από τους ελάχιστους που δεν έκλεισε, αφήνοντας στην τύχη τους
και αβοήθητα τα μέλη του και κυρίως εκείνα που τους
προέκυψαν επείγουσες και έκτακτες περιπτώσεις. Έτσι
πέραν των ανακοινώσεων στο site και της ανάρτησης
σε αυτό των τηλεφώνων των μελών του Προεδρείου, έγινε και εκτροπή των τηλεφώνων του Συλλόγου
στο τηλέφωνο του Προέδρου. Με αυτές τις επιλογές
μπορέσαμε ν’ αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε
με επάρκεια και να δώσουμε λύσεις σε όλα σχεδόν τα
έκτακτα περιστατικά. Και μάλιστα σε μια στιγμή που
όλες οι υπηρεσίες των ταμείων είχαν κατεβάσει ρολά,
ελάχιστοι υπάλληλοι προσέρχονταν στις εργασίες τους
αλλά και αυτοί, ούτε απαντούσαν στα τηλέφωνα, ούτε
δεχόντουσαν κανέναν στα γραφεία τους.
Με την επάνοδό μας, μετά από αυτή τη δύσκολη
περίοδο σιγά - σιγά και με προσοχή στην κανονικότητα, επανήλθαν στην αιχμή των διεκδικήσεων
και των προσπαθειών μας, προβλήματα όπως:
• Οι εκκρεμότητες από τον πρώτο επανυπολογισμό,
που αν δεν λυθούν και δεν εκκαθαριστούν δεν μπορεί ν’ αρχίσουν και να προχωρήσουν οι νέες διαδικασίες που προκύπτουν από το δεύτερο επανυπολογισμό, βάσει του ασφαλιστικού Νόμου Βρούτση.

• Η οριστική λύση της εκκρεμότητας που ακόμα καθυστερεί για περίπου 100 συναδέλφους μας και που
αναμένουν να πάρουν την επικουρική τους σύνταξη.
Η σχετική τροπολογία βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο
γραφείο του αρμόδιου Υπουργού Κου Βρούτση και
ευελπιστούμε να ψηφισθεί και να τελειώσει επιτέλους η ταλαιπωρία των Συναδέλφων μας.
• Η αναδιοργάνωση – αποδιοργάνωση και διάλυση του
π. ΤΑΠ-ΟΤΕ σε εφαρμογή του άρθρου 67 του νέου
Νόμ4670/20, δηλ. του Νόμου Βρούτση οδηγεί σε
ανυπέρβλητα και χαοτικά προβλήματα στον τρόπο
απονομής των νέων συντάξεων.
• Η τωρινή δημοσίευση της απόφασης του ΣτΕ για
την χορήγηση των αναδρομικών, έστω και για το
11μηνο, αφήνει εκτός της μέγιστη πλειοψηφία
των συναδέλφων μας που δεν είχαν καταθέσει
αγωγές. Αν η Κυβέρνηση μέχρι τον Σεπτέμβριο
δεν δώσει οριζόντια πολιτική λύση για όλους, ο
Σύλλογος τότε θα αναλάβει πρωτοβουλία για να
μην στερηθεί κανένας συνάδελφος μας έστω και
αυτά τα λίγα αναδρομικά που προκύπτουν από
την απόφαση του ΣτΕ.
Τελειώνοντας και αφού ευχηθώ σ’ όλους σας να περάσετε ένα Ευχάριστο Καλοκαίρι με Υγεία και Αισιοδοξία, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο Σύλλογος θα είναι
πάντα κοντά σας, δίνοντας τις μικρές και τις μεγάλες
μάχες του, τόσο για τα μεγάλα συλλογικά μας προβλήματα, όσο και για τα μικρά, καθημερινά, προσωπικά
και ανθρώπινα προβλήματα που για εκείνον που τα
βιώνει τον αγγίζει στην καρδιά του.
Καλό Καλοκαίρι και Καλές Αντάμωσες πάντα
με Υγεία και με όλους σας μετά τον Αύγουστο.

Συνέχεια από τη σελ. 1

ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΣτΕ
Απογοήτευση Συνταξιούχων

στους οποίους επιστράφηκαν τα σχετικά ποσά.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Κυβέρτης απόφασης, όταν το συγκρίνουμε με το σκεπτινηση με Νομοθετική ρύθμιση θα το επεκτείνει σε
κό τις προηγούμενης του 2015, αλλά κυρίως με
ΟΛΟΥΣ (εξάλλου η αναφορά του ΣτΕ, και σε όσους
αυτό του Μισθοδικείου (Ανώτατο Ειδικό Δικακαταθέσουν ΤΩΡΑ αγωγή, αυτό προϊδεάζει) αλλά
στήριο) που είχε αποφανθεί ότι ήταν αντισυσύμφωνα με τις "αντοχές τις οικονομίας" δηλαδή
νταγματικές ΟΛΕΣ οι μνημονιακές περικοπές
σε έξι χρόνια -72 δόσεις, από 1/1/21 η 1/1/22!!!
μισθών και Συντάξεων, των Δικαστικών, ΠαΓια τους Συνταξιούχους ήταν ξεκάθαρο, και το
νεπιστημιακών και Ειδικών μισθολογίων, και
λέγαμε από την πρώτη στιγμή, ότι το θέμα είναι
πρωτίστως ΠΟΛΙΤΙΚΟ, και όχι Νομικό. Γι’ αυτό
ζητούσαμε και ζητάμε να δοθεί πολιτική λύση,
και με Κυβερνητική απόφαση να ρυθμιστεί το
θέμα. Όπως έκαναν σε ανάλογες με τη δική
Ιδιοκτησία του Πανελλήνιου Συλλόγου
μας περίπτωση, οι Κυβερνήσεις της ΠορτογαΣυνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών - Oμίλου ΟΤΕ
λίας και της Ισπανίας, οι οποίες επιστρέφουν τις
μνημονιακές περικοπές στους Συνταξιούχους
Υπεύθυνοι Έκδοσης:
τους.
Γιώργος Κουτσιμπογεώργος & Αντώνης Σεργιάννης
Το ελάχιστο που οφείλει και πρέπει να κάνει
τώρα, η Κυβέρνηση, είναι με νομοθετική ρύθΣυντακτική Επιτροπή:
μιση να επεκτείνει το 11μηνο, για ΟΛΟΥΣ (ώστε
Στάθης Ανέστης, Χρήστος Γιαννόπουλος,
να αποτραπεί νέα δικηγορική αφαίμαξη), και
Νίκος Κακούρης, Νίκος Κούνας,
να καταβάλει τα αναλογούντα ποσά σε ολιγόΘεόδωρος Μπούρχας
μηνες δόσεις. Στο ερώτημα αν όσοι δεν είχαν κάνει αγωγή πρέπει να κάνουν τώρα,
Βερανζέρου 13, Αθήνα
σαφέστατα απαντάμε ΟΧΙ, γιατί δεν χρειάe-mail: pss-ote@otenet.gr • www.pssote.gr
ζεται. Είναι υποχρεωμένη η Κυβέρνηση να το
Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το σκεπτικό αυτής

επεκτείνει σε ΟΛΟΥΣ! Σε κάθε περίπτωση αν μέχρι
τέλος Σεπτεμβρίου δεν έχει κλείσει αυτό το θέμα,
θα επανεξετάσουμε τη θέση μας.
Συνάδελφοι,
Ειδικότερα μετά από αυτή τη δραματική συρρίκνωση στο ελάχιστο, των δίκαιων απαιτήσεων μας,
δεν επιτρέπεται η κυβέρνηση να παίζει με την αξιοπρέπεια και την νοημοσύνη των Συνταξιούχων, οι
οποίοι έχουν και ΚΡΙΣΗ και ΜΝΗΜΗ και ΨΗΦΟ και
δεν ξεγελιούνται με μακροχρόνιο χαρτζιλίκι!
Μας αφαίρεσαν 63 δις €, ας επιστρέψουν τουλάχιστον τα 2,8 δις € αξιοπρεπώς!
Οι Συνταξιούχοι δεν επαιτούν, απαιτούν ισότητα,
δικαιοσύνη και σεβασμό από όλους και για όλα,
και κυρίως από την Κυβέρνηση, ενώ θα πρέπει σε
συνεργασία με την Ανώτατη Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδας (ΑΓΣΣΕ), και τις άλλες Συνταξιοδοτικές οργανώσεις της χώρας, να εξετάσουν
τις δυνατότητες προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και να οργανώσουν, κοινές αγωνιστικές
εκδηλώσεις, για να ασκηθεί η μέγιστη κοινωνική
πίεση για τη διεκδίκηση των δίκαιων, ρεαλιστικών
και Συνταγματικών τους δικαιωμάτων.

Στην ΕΝΟΤΗΤΑ η ΔΥΝΑΜΗ μας!
Στον ΑΓΩΝΑ η ΝΙΚΗ!!!
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Αναγκαίος και Απαραίτητος ο Ηλεκτρονικός Εκσυγχρονισμός
του EΦΚΑ αρκεί να Υπηρετεί και να Εξυπηρετεί το Κοινωνικό Όφελος και τους Ασφαλισμένους

Π

ολλές φορές οι προθέσεις είναι καλές, όμως το
αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό. Ας δούμε συνοπτικά τον σημερινό "τραγέλαφο" του ΕΦΚΑ και του
ΕΟΠΥΥ, και το χρέος των στελεχών μας.
Η διασπορά των τμημάτων και υπηρεσιών του τ.
ΤΑΠ - ΟΤΕ στα "πέντε" σημεία του ορίζοντα, καθώς
και ο διαχωρισμός των κλάδων κυρίας σύνταξης και
υγείας, όπως και του κλάδου επικουρικής σύνταξης
και εφάπαξ, επέφερε τεράστια δυσλειτουργικότητα
αλλά και ταλαιπωρία των μελών μας και των ασφαλισμένων.
Η βιαστική, απρογραμμάτιστη και ανοργάνωτη,
ίδρυση και λειτουργία του ΕΦΚΑ και του ΕΟΠΥΥ, διόγκωσε τα προβλήματα, την γραφειοκρατία την αναποτελεσματικότητα, και τις καθυστερήσεις, στην διεκπεραίωση των αποφάσεων και των παροχών, γιατί
ουσιαστικά δημιουργήθηκε ένα υδροκεφαλικό, υπερσυγκεντρωτικό και αναποτελεσματικό σύστημα.
Αυτή όμως η ενοποίηση δεν συνοδεύτηκε και από
την ενιαιοποίηση των όρων και προϋποθέσεων παροχών και δικαιωμάτων, αφού ο κάθε ενοποιούμενος
φορέας διατήρησε τους δικούς του κανονισμούς και
το δικό του καταστατικό παροχών.
Ο ΕΟΠΥΥ, η Νοσοκομειακή και Ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη και υγεία ενοποιήθηκε και υποβαθμίστηκε
δραματικά, και παρά την αύξηση της εισφοράς ΥΓΕΙΑΣ
(6% επί τις κυρίας και επικουρικής σύνταξης) ο Ασφαλισμένος πρέπει να έχει συνεχώς το χέρι στην τσέπη!
Έτσι ο Συνταξιούχος - Ασφαλισμένος ΟΤΕ, που έχει
οποιοδήποτε πρόβλημα ή αίτημα, με κάποιο φορέα
-τμήμα για (κυρία - χηρείας -επικουρική σύνταξη,
για την υγεία, εφάπαξ) μπορεί να περιμένει χρόνια, να
προσκομίζει χαρτιά και δικαιολογητικά, και τελικά να
μην λύνεται το πρόβλημά του γιατί ο αρμόδιος υπάλληλος ήταν αναρμόδιος η ανενημέρωτος.
Οι αλλεπάλληλες αλλαγές των ασφαλιστικών νόμων, με χιλιάδες μεταβατικές διατάξεις και εγκυκλίους, δημιούργησαν έναν λαβύρινθο κανονισμών

-παροχών τις οποίες όχι μόνο ο συνταξιούχος, αλλά
πολλές φορές ούτε τα υπηρεσιακά στελέχη γνωρίζουν
και μπορούν να διεκπεραιώσουν, με αποτελέσματα τα
μέλη μας να στερούνται και να χάνουν βασικά δικαιώματα και παροχές.
Τώρα με την σχεδιαζόμενη από τον κ. Βρούτση,
αναδιοργάνωση-αποδιοργάνωση των επί μέρους
υπηρεσιών του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, σε ένα υπέρ ταμείο των
160.000 Συνταξιούχων, θα δημιουργηθεί το απόλυτο
χάος!
Σήμερα είναι σε 5 σημεία του ορίζοντα (Αγ. Κωνσταντίνου, Ακαδημίας, Φιλελλήνων, Πατησίων, Μυλλέρου) και αύριο θα είναι... σε 105!
Οι δε νοσοκομειακές δαπάνες και οι παροχές σε
είδος του ΤΑΥΤΕΚΩ είναι στην κυριολεξία ένας γολγοθάς γραφειοκρατίας και αναποτελεσματικότητας. Ο
δε θεσμός του οικογενειακού γιατρού όλο εξαγγέλεται και όλο αναβάλλεται λόγω και των συντεχνιακών
συμφερόντων των γιατρών.
Εδώ αναδεικνύεται και προκύπτει η ανάγκη και
ο ρόλος του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ως συμπαραστάτη και υπερασπιστή, του κάθε απλού συναδέλφου, στο κέντρο
και ειδικότερα στη περιφέρεια, ο οποίος δικαιούται,
απαιτεί και πρέπει να βρει το δίκιο του, για να λύσει το
πρόβλημά του.
Η πολυπλοκότητα και η σοβαρότητα των προβλημάτων δεν αντιμετωπίζεται με ψευτο τσαμπουκάδες,
υβρεολόγιο, αυταρχισμούς, απειλές, και αντιδημοκρατικές συμπεριφορές ξεπερασμένων εποχών.
Απαιτούνται στελέχη, με σοβαρότητα, γνώση, ικανότητα, και αποφασιστικότητα, αλλά και συνεργασίες
- συνέργειες με την ΑΓΣΣΕ, και τις άλλες Συνταξιοδοτικές οργανώσεις (γιατί σε ένα μεγάλο βαθμό,τα
προβλήματα είναι κοινά) όπως και κυρίως με τους
εκπροσώπους εργαζομένων και Συνταξιούχων, στα
Δ. Συμβούλια του ΕΦΚΑ του ΕΟΠΥΥ κ. Έτσι γινόμαστε πιο δυνατοί και αποτελεσματικοί, βγάζουμε τον
Σύλλογο από την απομόνωση, και το περιθώριο,

ενώνουμε δυνάμεις, διευρύνουμε και ενισχύουμε,
τον κοινωνικό μας ρόλο.
Το νέο προεδρείο του
ΣΥΛΛΟΓΟΥ μας παλεύει και
συγκρούεται καθημερινά
με τα χιλιάδες αυτά γραφειοκρατικά
εμπόδια και
δυσκολίες,
με μια μεγάλη
προσπάθεια να δώσει λύσεις και να ικανοποιήσει τα
σοβαρά αιτήματα- προβλήματα των Συναδέλφων μελών μας, που δεν έχουν που άλλου να απευθυνθούν
να βοηθηθούν και να ακουμπήσουν. Αυτός πρέπει να
είναι για εμάς ο ρόλος και η ευθύνη του ΣΥΛΛΟΓΟΥ
και των στελεχών του.
Για εμάς τα προβλήματα και οι αδικίες είναι ο
ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ, είναι ο ΕΧΘΡΟΣ. Είναι οι "κόφτες",
οι απέναντι, οι έξω από το Σύλλογο και τη Συλλογική δράση, είναι οι εκάστοτε ΚΥΒΕΡΝΩΝΤΕΣ και
οι ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ των ΤΑΜΕΙΩΝ μας (e-ΕΦΚΑ - ΕΟΠΥΥ κ.λ.) που με τις αντικοινωνικές αποφάσεις
και τις αντεργατικές πολιτικές τους, μας στερούν
βασικά και θεμελιώδη κοινωνικά και οικονομικά
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και ΠΑΡΟΧΕΣ.
Τα κοινά μας ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα, μας ΕΝΩΝΟΥΝ ΟΛΟΥΣ!
Δίνουμε μάχες και παραστάσεις στους ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ και στους ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ όχι με την εσωστρέφεια στην "ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ" και στους ΔΙΚΑΣΤΕΣ!
ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
Έφορος Δ. Σχέσεων

Συνέχεια από τη σελ. 1

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ: ενωτικά και αποφασιστικά προχωράμε μπροστά
Αποφασίστηκε να απαιτηθεί από την Κυβέρνηση, με
πολιτική απόφαση, να επιστρέψει σε ΟΛΟΥΣ τους Συνταξιούχους, το επίμαχο διάστημα και τα διεκδικούμενα
ποσά, χωρίς νέες δικαστικές προσφυγές.
Ο Σύλλογος θα κινηθεί ομαδικά για την εφαρμογή σε
ΟΛΟΥΣ του 11μηνου γι’ αυτό δεν πρέπει να ενεργήσει
κανείς ατομικά (αυτή τη στιγμή).
Οι εκκρεμότητες πολλές, σοβαρές, και ιεραρχημένες.
• Επανυπολογισμός συντάξεων Ν. Κατρούγκαλου Ν. Βρούτση.
• Αναδιοργάνωση - αποδιοργάνωση-διάλυση του τ.
ΤΑΠ- ΟΤΕ.
• Συντάξεις χηρείας για τις οποίες ακόμα δεν εφαρμόζεται ο Νόμος για την αναπροσαρμογή από 50 σε
70%.
• Η απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας προστατευόμενων μελών (συζύγων).
• Η εξαγορά χρόνου επικουρικής ασφάλισης (ελλείπων χρόνος).
Ο αυθαίρετος τρόπος αναπροσαρμογής των επικουρικών μας, Συντάξεων στις 2/6/20 κατ’ εφαρμογή του
Ν. Βρούτση (κάτι είχε «μαντέψει» για την απόφαση του
ΣτΕ, που βγήκε στις 14/7/20) και ο οποίος διέγραψε
όλες τις απαιτήσεις και περικοπές, των επικουρικών μας Συντάξεων (που ήταν πάνω από 50%).
Για τις καταστατικές και συλλογικές μας διαδικασίες,

αποφασίστηκε, να πραγματοποιηθούν, οι Περιφερειακές Συνελεύσεις, έως το πρώτο 10 ήμερο Οκτωβρίου, και η Γ.Α.Σ. του Συλλόγου
έως το τελευταίο 10 Οκτωβρίου,
εφόσον το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες.
Όλες οι δράσεις- πρωτοβουλίες - ενέργειες οι δαπάνες και ο
εξοπλισμός του Ιατρείου Αθήνας,
καθώς και οι αποφάσεις του Προεδρείου για όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά κυρίως τα επόμενα
βήματα και οι διεκδικήσεις του
Συλλόγου, τέθηκαν στη κρίση του
Δ. Συμβουλίου, και εγκρίθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία.
Επιδιώκουμε τις συναινέσεις, και τις ομοφωνίες, που
θα ενισχύουν την δύναμη και την αποτελεσματικότητα
των διεκδικήσεων μας, για τα κοινά μας αιτήματα για
την βελτίωση της ζωής μας, αλλά δυστυχώς, ορισμένοι δεν θέλουν και δεν μπορούν να συμπορευθούν, και να συμβάλουν στην κοινή μας προσπάθεια
αλλά συνεχίζουν να διχάζουν, και να διασπούν το
κοινό μας μέτωπο.
Το Προεδρείο με σοβαρό, τεκμηριωμένο και υπεύθυνο λόγο, απάντησε σε όλες τις ενστάσεις, αντιρρήσεις, διαφωνίες, και κραυγές απελπισίας, εκείνων των

λίγων, που συνεχίζουν να είναι εκτός τόπου - χρόνου και πραγματικότητας απειλώντας διαρκώς, με
αγωγές, με δικαστικές προσφυγές, και προσβολές
κατά πάντων, και για τα πάντα.
Το Προεδρείο, και ο Σύλλογος μας, θα συνεχίσει
και θα εντείνει τις δράσεις, παρεμβάσεις, και διεκδικήσεις, για όλα τα κοινά μας, σοβαρά και μεγάλα
Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά μας προβλήματα. Γιατί αυτό ενδιαφέρει και αφορά τα μέλη και
τους Συναδέλφους μας, για αυτό έχουν αγκαλιάσει, αυτή τη νέα πορεία, αυτό το νέο Προεδρείο και
αυτή την Αλλαγή πορείας στο Σύλλογο μας.
Όλοι μαζί μπορούμε, στην ενότητα η δύναμη μας.
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Άρθρα - Απόψεις

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

Η προοπτική και το μέλλον του ασφαλιστικού
Συνέντευξη από τον Καθηγητή Σάββα ΡΟΜΠΟΛΗ στον έφορο Δ. Σχέσεων Στάθη Ανέστη
1. Μετά την ψήφιση του Ν.4670/20 ποια είναι η
προοπτική βιωσιμότητας και κοινωνικής αποτελεσματικότητας του συστήματος κοινωνικής
ασφάλισης (ΣΚΑ);
Μετά την ψήφιση του πρόσφατου Ν.4670/20, οι
σχετικές με την μακροχρόνια βιωσιμότητα του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης (ΣΚΑ) στην χώρας
μας, αναλογιστικές προσεγγίσεις αναδεικνύουν ότι
αυτή επιτυγχάνεται με την υπονόμευση της κοινωνικής αποτελεσματικότητας του ΣΚΑ. Κι΄αυτό γιατί
μέχρι το 2070 η συνολική συνταξιοδοτική δαπάνη
(κύρια και επικουρική σύνταξη) μειώνεται από 17,
3% του ΑΕΠ το 2016 σε 12% του ΑΕΠ-34 δις. ευρώ,
ποσοστό πολύ κατώτερο του Μνημονιακού πλαφόν
του 16, 2% του ΑΕΠ, αντιστοιχώντας σε αριθμό συνταξιούχων 2.580.000 άτομα και σε επίπεδο κύριας
και επικουρικής σύνταξης 1.150 ευρώ (μεικτά) σε
σταθερές τιμές. Ταυτόχρονα, ο συνολικός συντελεστής αναπλήρωσης μειώνεται από 75%(2009) σε
52% το 2070.
2. Το επίπεδο ανεργίας, οι ελαστικές μορφές απασχόλησης -ψευτοαπασχόληση- οι οι μισθοί και
τα ημερομίσθια πως επιδρούν στην διαμόρφωση
των συντάξεων;
Η προοπτική των επιπτώσεων των ασκούμενων πολιτικών αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού στην Ελλάδα κατά το έτος 2020, προδιαγράφει,
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των υπολογισμών μας,
επίπεδο ύφεσης 10%-12% και επίπεδο ανεργίας
21, 3%-22, 1% αντίστοιχα κατά τον Δεκέμβριο του
τρέχοντος έτους, από 16, 3%-758.000 άνεργοι τον
Δεκέμβριο του 2019. Από την άποψη αυτή, η προοπτική επαλήθευσης αυτών των εκτιμήσεων της
απώλειας εσόδων του ΣΚΑ από ασφαλιστικές
εισφορές, δεν απειλούν, κατά την γνώμη μας,
το επίπεδο των καταβαλλόμενων συντάξεων
στην χώρα μας. Κι΄αυτό γιατί η συγκεκριμένη
απώλεια των εσόδων του ΣΚΑ από ασφαλιστικές
εισφορές είναι δυνατόν να χρηματοδοτηθεί από
τους διαθέσιμους πόρους (εγχώριους και ευρωπαϊκούς) της ελληνικής οικονομίας.

3. Τ
 ι επιπτώσεις θα έχει η «ιδιωτικοποίηση» των
επικουρικών συντάξεων για τους σημερινούς
αλλά και τους μελλοντικούς συνταξιούχους;
Η μετάβαση (ιδιωτικοποίηση) της επικουρικής
ασφάλισης από την αναδιανεμητική στην ultra-κεφαλαιοποιητική λειτουργία των ατομικών λογαριασμών, ουσιαστικά στοχεύει στην μετατροπή της σε
«πεδίο κερδοφορίας» των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Όμως, στα οικονομικά της κοινωνικής ασφάλισης η μετάβαση από ένα αναδιανεμητικό σύστημα
κοινωνικής ασφάλισης σε ένα σύστημα των ατομικών λογαριασμών, προκαλεί ένα κόστος μετάβασης,
αφού η σημερινή γενιά της μετάβασης θα πρέπει να
καταβάλλει διπλές ασφαλιστικές εισφορές. Ταυτόχρονα, οι μελλοντικοί συνταξιούχοι του νέου
ιδιωτικοποιημένου συστήματος θα αντιμετωπίζουν την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα, δεδομένου της ανυπαρξίας εγγυημένων παροχών
στο σύστημα των ατομικών λογαριασμών.
4. Ποιά είναι η διεθνής εμπειρία και σε ποιες χώρες
εφαρμόζεται αυτό το σύστημα των ατομικών λογαριασμών;
Σε επίπεδο ανεπτυγμένων χωρών δεν παρατηρείται
η μετάβαση στο σύστημα των ατομικών λογαριασμών. Κι΄αυτό λόγω, μεταξύ των άλλων, του υψηλού κόστους μετάβασης το οποίο είναι πραγματικό
και όχι λογιστικό, γεγονός που σημαίνει ότι θα κληθούν να το πληρώσουν είτε οι ασφαλισμένοι (μέσω
καταβολής διπλών ασφαλιστικών εισφορών), είτε το
κράτος μέσω της επιβολής επιπρόσθετης φορολογίας στους πολίτες. Ακόμη και ομόλογα αναγνώρισης,

όπως υποστηρίζεται, να εκδοθούν, η ουσία δεν αλλάζει, αφού και το ομόλογο αυτό δεν είναι τίποτε άλλο
παρά ένας τίτλος χρέους (χρεόγραφο). Αντίστοιχα,
η Γερμανία δεν έχει αναλάβει κανένα τέτοιο κόστος
μετάβασης, ενώ αντίθετα στη συγκεκριμένη χώρα η
κοινωνική ασφάλιση είναι κατά 70% αναδιανεμητικού(Ελλάδα 30%) και κατά 30% κεφαλαιοποιητικού
(Ελλάδα 70%) χαρακτήρα.Το ίδιο παρατηρείται και
σε άλλες αναπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες όπως η
Ολλανδία, η Αυστρία, το Λουξεμβούργο, η Ελβετία.
Το πείραμα της μετάβασης με όρους ultra-κεφαλαιοποιητικής λειτουργίας έχει εφαρμοστεί
μόνο σε χώρες της Λατινικής Αμερικής και της
Ανατολικής Ευρώπης με τα γνωστά δυσμενή
αποτελέσματα (σημαντική μείωση των συντάξεων, επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου των
συνταξιούχων, διεύρυνση των κοινωνικών και
οικονομικών ανισοτήτων) τα οποία έχουν καταγραφεί στη διεθνή σχετική βιβλιογραφία.
5. Υπάρχει άλλο προηγούμενο σε Ευρωπαϊκό ή Παγκόσμιο επίπεδο, πέντε (5) Ασφαλιστικών Αλλαγών-Νόμων μέσα σε μία δεκαετία;
Προφανώς και όχι μέσα σε μία δεκαετία. Όμως,
όπως προκύπτει εκ του αποτελέσματος, σε διεθνές
και ευρωπαϊκό επίπεδο εφαρμόσθηκαν, κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια, στα συνταξιοδοτικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης πολιτικές που διακήρυσσαν ότι επιδιώκουν την διασφάλιση της μακροχρόνιας χρηματοοικονομικής τους ισορροπία. Στις
συνθήκες αυτές, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις
οι ασκούμενες πολιτικές εστιάστηκαν αποκλειστικά στην μείωση των μελλοντικών συνταξιοδοτικών
παροχών, ώστε να περιοριστεί η επίδραση τους στα
δημόσια οικονομικά των χωρών. Όμως, σε πρόσφατες μελέτες που εξετάζεται το επίπεδο επάρκειας
των συνταξιοδοτικών παροχών αποδεικνύεται ότι οι
ασκούμενες περιοριστικές πολιτικές σε διεθνές και
ευρωπαϊκό επίπεδο κατά τα τελευταία τριάντα χρόνια επέφεραν σημαντική συρρίκνωση της κοινωνικής αποτελεσματικότητας των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης. Στην Ελλάδα οι Μνημονιακές
περιοριστικές πολιτικές στην κοινωνική ασφάλιση κατά την περίοδο 2010-2019 επέφεραν σημαντικές μειώσεις στο επίπεδο των συντάξεων
(κύριων και επικουρικών) τουλάχιστον κατά
45%, αφαιρώντας από τους συνταξιούχους 63
δις ευρώ, προκειμένου ο δείκτης συνταξιοδοτικές δαπάνες προς ΑΕΠ να διαμορφωθεί κάτω
από το ανώτερο μνημονιακό ποσοστό 16% του
ΑΕΠ μέχρι το 2070.
6. Πόσο πιθανό θεωρείται να επιχειρηθεί η κρίση
ΥΓΕΙΑΣ -κορωνοϊού- να μετατραπεί σε κρίσης της
οικονομίας και των κοινωνικών δικαιωμάτων;
Οι δυσμενείς εξελίξεις της αντιμετώπισης της εξάπλωσης του κορωνοϊού κατά το τετράμηνο Μαρτίου- Ιουνίου 2020, αναδεικνύουν με τον πιο εύληπτο
τρόπο, μεταξύ των άλλων, τον ιογενή και εξωγενή
χαρακτήρα της κρίσης της πανδημίας που διεισδύει
και επιταχύνει όλες τις κοινωνικοοικονομικές ανισορροπίες (παραγωγή, απασχόληση, έσοδα, δαπάνες) των κρατών, των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών, επιφέροντας μία βαθιά ύφεση κατά το 2020
και σημαντική συρρίκνωση και απομείωση τόσο των
κοινωνικών δικαιωμάτων, όσο και σημαντικών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Στις συνθήκες αυτές εάν
οι εκφρασμένες διαφωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση
δεν αρθούν, τότε θα προδιαγραφούν δύσκολες και
χρονοβόρες διαπραγματεύσεις, επιφέροντας στα
κράτη-μέλη μία προοπτική από την βαθιά ύφεση
στην ρηχή ανάκαμψη, με ό,τι αυτό αρνητικά συνεπάγεται για την οικονομία, τα κοινωνικά-εργασιακά δικαιώματα και το βιοτικό επίπεδο σημαντικού

τμήματος του πληθυσμού στην
Ευρώπη και τα κράτη-μέλη.
Ειδικότερα στην Ελλάδα στην
κατεύθυνση αυτή, το επίπεδο
των οικονομικών μεγεθών του 2019 θα προσεγγισθεί, ανεξάρτητα των χαμηλών ποσοστών ανάκαμψης κατά το 2021 και κατά το 2022, το 2023,
και μάλιστα σε συνθήκες, κατά βάση, υψηλής
στατιστικής ανεργίας (17, 3%) και διεύρυνσης
των ευέλικτων μορφών απασχόλησης.
7. Τ
 ι θα έπρεπε κατά τη γνώμη σας να διεκδικήσουν
στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη τα συνδικάτα
για να επανέλθει ένα κοινωνικά δίκαιο Ασφαλιστικό σύστημα;

 αταρχήν επιβάλλεται σε στρατηγικό επίπεδο τα
Κ
συνδικάτα να διεκδικήσουν στην Ελλάδα και την
Ευρώπη την αποδοχή από την πλευρά των κυβερνήσεων ότι οι δυσμενείς προοπτικές του Ασφαλιστικού απαιτείται να κατανοηθούν ex ante ως ανησυχητικές προκλήσεις και όχι ως δεδομένες εξελίξεις
επίτευξης της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των κοινωνικο - ασφαλιστικών συστημάτων. Κι’ αυτό γιατί
η επικαλούμενη μακροχρόνια (2070) βιωσιμότητα
των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.-27), επιτυγχάνεται με μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης
σε χαμηλό επίπεδο (11, 4% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο
το 2070).
Αυτό σημαίνει ότι κατά τις επόμενες δεκαετίες οι
ασκούμενες κοινωνικο - ασφαλιστικές πολιτικές
στην Ελλάδα και την Ευρώπη θα πρέπει να χαρακτηρίζονται από την σταδιακή αύξηση των συντελεστών
αναπλήρωσης των συνταξιοδοτικών παροχών και
την αύξηση της συνολικής (κύρια και επικουρική)
συνταξιοδοτικής δαπάνης μέχρι το πλαφόν του 16%
του ΑΕΠ, στην κατεύθυνση διεύρυνσης (100%) της
αναδιανεμητικής λειτουργίας του ΣΚΑ και μετατόπισης του κοινωνικο-ασφαλιστικού κινδύνου από τον
ασφαλισμένο στο κράτος.
8. Τ
 έλος, με βάση τις σημερινές εργασιακές, ασφαλιστικές και κοινωνικές συνθήκες, πόσα βήματα
πίσω -χρόνια- έχει πάει η ζωή των Ανθρώπων
και των κοινωνικών δικαιωμάτων;

Ιστορικά η νεοφιλελεύθερη καταιγίδα σταδιακής
συρρίκνωσης των εργασιακών, ασφαλιστικών, μισθολογικών και κοινωνικών δικαιωμάτων σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ξεκίνησε από
τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Βέβαια, σε χώρες
που υπέστησαν Μνημονιακές πολιτικές κατά την δεκαετία 2009-2019 το επίπεδο επιδείνωσης των προαναφερόμενων δικαιωμάτων και του βιοτικού επιπέδου σημαντικού τμήματος του πληθυσμού ήταν
καταλυτικό. Από την άποψη αυτή, χαρακτηριστική
περίπτωση αποτελεί στην Ελλάδα η μείωση του επιπέδου των συντάξεων (κύριων και επικουρικών)
κατά την περίοδο 2009-2070. Κι’ αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το επίπεδο της συνολικής
συνταξιοδοτικής δαπάνης του 12% του ΑΕΠ το 2070
(ΑΕΠ 2070, 280 δις ευρώ) και με αριθμό συνταξιούχων 2.580.000 αντιστοιχεί με το επίπεδο της συνταξιοδοτικής δαπάνης 13, 7%% του ΑΕΠ το 2009 (ΑΕΠ
2009, 232 δις ευρώ) με αριθμό όμως συνταξιούχων
2.410.000 άτομα. Έτσι, στις συνθήκες αυτές το
συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης (κύρια και επικουρική σύνταξη) προβλέπεται να μειωθεί από
75% το 2009 σε 52% το 2070. Με άλλα λόγια,
ενώ κατά την περίοδο 2009-2070 το ΑΕΠ της
χώρας μας θα αυξηθεί κατά 22%, η συνολική
συνταξιοδοτική δαπάνη θα αυξηθεί μόλις κατά
5, 7% και το ποσοστό αναπλήρωσης θα μειωθεί
κατά 30%.
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Ηλεκτρονικά εκδίδεται πλέον
η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Από 1/6/2020 καταργήθηκε ο παλιός τρόπος έκδοσης της
Ευρωπαϊκής Κάρτας Υγείας (με υποβολή αίτησης και των
σχετικών δικαιολογητικών) στον ΕΦΚΑ, (π. ΤΑΥΤΕΚΩ) Μυλλέρου 13 και τώρα πλέον εκδίδεται μόνο Ηλεκτρονικά μέσω
του e-ΕΦΚΑ.
Για διευκόλυνση παραθέτουμε τα βήματα που πρέπει να
γίνουν, στην ηλεκτρονική σελίδα του e-ΕΦΚΑ για την έκδοση
της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης.
	e-ΕΦΚΑ (αρχική σελίδα).
	Επιλέγουμε Αριστερά Υπηρεσία για ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ.
	Έκδοση ΕΚΑΑ (Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης).

	Συνέχεια στο TAXIS NET.
	Εισάγουμε τους κωδικούς Username & Password.
	Επιλέγουμε Εξουσιοδότηση.
	Ανοίγει η Φόρμα Επικοινωνίας για την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας.
	Εισάγουμε email & κινητό τηλέφωνο.
	Αποστολή από τον ΕΦΚΑ κωδικού επιβεβαίωσης.
	Λαμβάνουμε στο email που δηλώσαμε τον κωδικό επιβεβαίωσης και τον εισάγουμε στην φόρμα επικοινωνίας και
πατάμε ΣΥΝΕΧΕΙΑ.

	Επιλέγουμε Νέα αίτηση.
	Ανοίγει φόρμα με τα πλήρη στοιχεία μας.
	Στο 3.1 επιλέγω τον λόγο έκδοσης της κάρτας
(Νέα κάρτα-λήξη κάρτας-απώλεια κάρτας).
	Ελέγχουμε τα στοιχεία μας και προς το τέλος της φόρμας
συμπληρώνουμε την Διεύθυνση που θα μας αποσταλεί η
κάρτα.
	Πατάμε υποβολή του αιτήματος.
	Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία πατάμε Εκτύπωση. Πιστοποιητικού Προσωρινής Αντικατάστασης Ευρωπαϊκής
Κάρτας (ισχύει για ένα μήνα).
	Η κανονική κάρτα θα αποσταλεί ταχυδρομικά στη διεύθυνση που έχουμε δηλώσει.
Σημ.: Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης αφορά και ενδιαφέρει
μόνο, όσους σκοπεύουν να ταξιδέψουν ή να σπουδάσουν
στις χώρες της Ε. Ένωσης.
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
1)	Αίτηση για Κύρια Σύνταξη υποβάλλεται στον ΕΦΚΑ (π. ΤΑΠ-ΟΤΕ) Αγίου Κωνσταντίνου 16, Τ.Κ. 10431 ΑΘΗΝΑ.
	Μαζί με τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλλεται και η ηλεκτρονική αίτηση που
πρέπει να έχει γίνει στο σύστημα ΑΤΛΑΣ.
Ικανοποιούνται αιτήσεις του ΙΟΥΝΊΟΥ & ΙΟΥΛΊΟΥ 2019, που θα πληρωθούν τέλος
Αυγούστου.
2)	Αίτηση για Επικουρική Σύνταξη υποβάλλεται στον ΕΦΚΑ-ΕΤΕΑΕΠ (π. ΟΤΕ) Φιλελλήνων 13-15, Τ.Κ. 10557 ΑΘΗΝΑ.
	Προσοχή: Υποβάλλεται ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ την ίδια ημέρα, με την Αίτηση για την ΚΥΡΙΑ Σύνταξη, γιατί έτσι καθορίζεται πλέον η σειρά έκδοσης Επικουρικών Συντάξεων.
	(Θα ενεργοποιηθεί βέβαια μόλις προσκομιστεί η οριστική απόφαση τις κύριας σύνταξης).
	Έχουν σταματήσει στις αιτήσεις αποφάσεων Κύριας Σύνταξης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
2018 και γύρισαν πίσω στον ΜΆΙΟ-ΙΟΥΝΙΟ του 2017.
3)	Αίτηση για ΕΦΑΠΑΞ παροχή υποβάλλεται στον ΕΦΚΑ-ΕΦΑΠΑΞ (π. ΟΤΕ) Ακαδημίας 58, Τ.Κ. 10679 ΑΘΗΝΑ.
	Μπορεί να υποβληθεί ταυτόχρονα η αίτηση, όμως η σειρά ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ από την
ημέρα κατάθεσης της ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ.
Ικανοποιούνται αιτήσεις του ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019.
	Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, λόγω των
μέτρων του κορωνοϊού ή με ταυτόχρονη παρουσία κατόπιν ραντεβού.
	Υπάρχει ΤΕΡΑΣΤΙΑ καθυστέρηση σε όλες της αποφάσεις του ΕΦΚΑ - ΕΤΕΑΕΠ
- ΕΦΑΠΑΞ γιατί οι πρόχειρες αλλαγές, οι ελλείψεις σε προσωπικό, και η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ έχουν "βαλτώσει" όλο το Ασφαλιστικό σύστημα.
Οι χρόνοι διεκπεραίωσης και έκδοσης αποφάσεων έχουν αυξηθεί από 3-5 μήνες
παρά τις καθημερινές παρεμβάσεις και πιέσεις μας.

ΗΔΙΚΑ - ΑΥΛΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΣΗ

Σ

ύμφωνα με την ανακοίνωση της ΗΔΙΚΑ, είναι πλέον δυνατή η ηλεκτρονική
ιατρική συνταγογράφηση φαρμάκων.
Η διαδικασία είναι απλή - σχετικά εύκολη, και ασφαλής.
Κατ' αρχήν επιλέγουμε το site gov.gr
- ΥΓΕΙΑ και ΠΡΟΝΟΙΑ και στη συνέχεια
την υποκατηγορία - ΦΑΚΕΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣη οποία θα ανοίξει την εφαρμογή για την
άυλη συνταγογράφηση.
Στη συνέχεια συμπληρώνοντας τους
κωδικούς Taxisnet και τον ΑΜΚΑ γίνεται η
εγγραφή στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ.
Απαραίτητα συμπληρώνεται ο αριθμός
του κινητού τηλεφώνου ή και το email, στο
οποίο γίνεται επιβεβαίωση της εγγραφής.
Αμέσως μας αποστέλλεται με sms ο κωδικός εγγραφής.
Στη συνέχεια ζητάμε από το γιατρό μας,
να μπει στην πλατφόρμα e-presumption.
gr όπου με τον κωδικό εγγραφής, θα καταχωρήσει την συνταγή φαρμάκων όπως
έκανε μέχρι χθες.
Αντί όμως να την εκτυπώσει, θα αποστείλει στον ασφαλισμένο με sms ή και με
email τον κωδικό της συνταγής.
Η εκτέλεση της συνταγής γίνεται από τον

φαρμακοποιό μόνο με τον κωδικό της συνταγής του ασφαλισμένου. Ακόμα και αν
έχει ξεχασθεί ή έχει χαθεί ο κωδικός μπορεί να εκτελεστεί η συνταγή με τον ΑΜΚΑ
του ασφαλισμένου, γιατί έχει εγγραφεί στο
σύστημα.
Έτσι απλά-γρήγορα και με ασφάλεια για
ΟΛΟΥΣ.
Αποφεύγουμε τον κίνδυνο για εμάς, για
τους τριγύρω μας, και την αναμονή στους
χώρους των ιατρείων.
Ελπίζουμε αυτή η απλή-γρήγορη και
ασφαλής διαδικασία να διατηρηθεί και
μετά τη λήξη των "ειδικών υγειονομικών
μέτρων" γιατί απαλλάσσει από ταλαιπωρία,
γραφειοκρατία, και πρόσθετες δαπάνες
τους Συνταξιούχους μέλη μας.
Το Προεδρείο του Συλλόγου μας, με
προσοχή, υπευθυνότητα, και ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ παρακολουθεί και παρεμβαίνει καθημερινά στις εξελίξεις, για τα μεγαλύτερα
αλλά και για τα μικρότερα προβλήματα
των συναδέλφων μελών μας, με συναδελφικότητα, συμπόνια, και αλληλεγγύη προς
ΟΛΟΥΣ όπως επιβάλουν και απαιτούν οι
δύσκολες μέρες που βιώνουμε.
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Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

Ο κορονοïος και ο φωτισμένος κύριος Τσιόδρας

Π

ροσωπικά δεν θα ξεχάσω ποτέ τη στιγμή που ο σεμνός καθηγητής λοιμωξιολόγος και καθοδηγητής τις μέρες της πανδημίας, δάκρυσε όταν μίλησε
για τις απώλειες των συμπολιτών μας, των γιαγιάδων και των παππούδων τονίζοντας ότι η ανθρώπινη ζωή είναι πολύτιμη.
Αναφερόμενος σε μια επιστολή που έλαβε από συνάδελφό του, όπου του επεσήμανε ότι «γίνεται πολλή φασαρία για μερικούς υπερήλικες», ο κ. Τσιόδρας δεν
άντεξε την συγκίνηση και απευθυνόμενος στους Έλληνες πολίτες να λέει πόσο
πολύτιμοι είναι οι γιαγιάδες και οι παππούδες μας, οι οποίοι είναι οι ρίζες μας και
η ταυτότητα μας, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχαμε!
Μακάρι να είχαμε πολλούς Τσιόδρες, στα Πανεπιστήμια, στην κοινωνία, στην πολιτική...
Έγραψε προ ημερών για τον κ. Τσιόδρα μία κυρία: «Μια διαδρομή που λογοδοτεί στη συνείδησή του και ταλανίζεται από την ατομική ευθύνη. Έναν μοναχισμό, όχι μονόχνοτο, αλλά αυτάρκειας και ταπεινοσύνης. Μια ολότητα που
κατακτιέται από αρχές, ήθος, επιείκεια και αγάπη προς τον συνάνθρωπο».
Οδηγός για όλους μας τα λόγια του κ. Σωτήρη Τσιόδρα: «Ελπίζω όλοι μαζί
να συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά, να συνεχίσουμε να τα καταφέρνουμε... Αντέξαμε όλοι μαζί σε αυτή την πρώτη φάση περιορίσαμε τη μετάδοση
του ιού...Παρέμεινα μαθητής, παρά καθηγητής σε μια κατάσταση με συνεχείς
αβεβαιότητες, τις οποίες κατά καιρούς σάς παρουσίασα. Προσπάθησα επί τέσσερις μήνες να δίνω χρήσιμες πληροφορίες. Να απαντώ σε ερωτήματα και κά-

ΠΑΚ ΕΤΟ ΠΡ Ο Ï Ο Ν ΤΩΝ
& ΥΠΗΡ ΕΣΙ ΩΝ
ΟΤΕ - COSMOTE

Α

πό τις πρώτες ημέρες συγκρότησης σε
σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου,
απεστάλη επιστολή προς τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της COSMOTE – ΟΤΕ, κύριο
Τσαμάζ με αίτημα την συνάντηση μαζί μας.
Μεσολάβησαν οι συνθήκες του κορονοïού,
οι υποχρεώσεις του κυρίου Τσαμάζ (η Γενική
Συνέλευση Μετόχων ΟΤΕ) και παρά τα επανειλημμένα τηλεφωνήματα και την παράκληση να
προσδιοριστεί αυτή η συνάντηση, δυστυχώς
μέχρι σήμερα δεν έγινε κατορθωτό. Θέλουμε
να ελπίζουμε ότι θα γίνει το αμέσως επόμενο
διάστημα. Εμείς θα επιμείνουμε ξανά και ξανά,
γιατί για το θέμα αυτό μόνο ο ίδιος μπορεί να
δώσει λύση.
Ένα από τα θέματα που θέλουμε να συζητήσουμε μαζί του, είναι και το πακέτο προϊόντων
και υπηρεσιών της COSMOTE για τους Συνταξιούχους ΟΤΕ.
Αυτό που σήμερα ισχύει και προσφέρεται
στους Συνταξιούχους ΟΤΕ είναι ξεπερασμένο
και μη ελκυστικό. Θα ζητήσουμε να δοθεί και
στους Συνταξιούχους ένα πακέτο προϊόντων
και υπηρεσιών ανάλογο με αυτό των εργαζόμενων του ΟΤΕ.
Όλες μα όλες οι μεγάλες και σοβαρές επιχειρήσεις, αναγνωρίζοντας την προσφορά των
απόμαχων τους (συνταξιούχους πλέον), αλλά
και την κοινωνική ευθύνη τους, προσφέρουν
ειδικές και ελκυστικές τιμές-χρεώσεις των
προϊόντων και υπηρεσιών τους στους εργαζομένους αλλά και στους Συνταξιούχους τους.
Ελπίζουμε και προσδοκούμε ότι κάτι ανάλογο, θα δοθεί και στους Συνταξιούχους ΟΤΕ γιατί
το δικαιούνται και τους ΑΞΙΖΕΙ!!!

ποιες φορές να εμψυχώνω από τη δική μου πλευρά μια κοινωνία που αγωνιούσε.
Επανέλαβα πολλές φορές αυτό που είναι το μοναδικό δεδομένο στην επιστήμη. Η
αβεβαιότητα, η εντιμότητα του να πει κανείς δεν γνωρίζω.
Ελπίζω όλοι μαζί να συνεχίσουμε να προχωράμε μπροστά, να συνεχίσουμε να
τα καταφέρνουμε».
Τόσα πολλά και σημαντικά μηνύματα, μέσα σε λίγα λόγια. Ας είναι αυτά
αφορμή, να αναθεωρήσουμε, απόψεις και αντιλήψεις στη καθημερινότητα μας, στις σχέσεις μας, στη κοινωνική μας συμπεριφορά και λειτουργία.
Σε ευχαριστούμε Κύριε Τσιόδρα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΗΜΈΡΑ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝΤΟΣ
Στο πλαίσιο εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας
Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου, το Περιφερειακό
Τμήμα Μυτιλήνης του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών- Ομίλου ΟΤΕ, συμμετείχε ενεργά στις εκδηλώσεις των πολιτών για το
περιβάλλον μέσα από δράσεις – παρεμβάσεις .
Με σκοπό την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε
θέματα οικολογίας και Περιβάλλοντος, μέλη του
Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής καθάρισαν το
Πάρκο και τον περιβάλλοντα
χώρο της παιδικής χαράς του
Αγίου Ευδοκίμου και ειδικότερα το άγαλμα του ταγματάρχη ήρωα Βασίλη Παπαγιάννη που έπεσε στη μάχη
του Σκρα στις 17 Μαΐου 1918
επικεφαλής του Τάγματος
Λεσβίων του 5ου Συντάγματος “Αρχιπελάγους”.
Εκτός των άλλων με τη
συμμετοχή μας, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην αναγκαιότητα και ευαισθητοποίηση
των πολιτών σε θέματα ευ-

πρεπισμού και συντήρησης των μνημείων και αγαλμάτων των νησιών μας συμβάλλοντας έτσι στη διατήρηση και ενίσχυση της πολιτιστικής και εθνικής
κληρονομιάς του τόπου μας και γενικότερα ολόκληρης της ευαίσθητης περιοχής των νησιών του Β.Α.
Αιγαίου .
Για το Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μάκης Βενέτας

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νέλλη Τσακπινέλη

ΤΡΑΠΕΖΕΣ & ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΕΡΑΝΑΛΗΨΗΣ
Οι Τράπεζες, παρά την πολιτική της σκληρής οικονομικής λιτότητας, χρεώνουν πλέον τις υπηρεσίες και τις
δυνατότητες, που παρέχουν στους πελάτες τους.
Μια τέτοια είναι η υπηρεσία της ΥΠΕΡΑΝΑΛΗΨΗΣ
στους λογαριασμούς ΟΨΕΩΣ, την οποία χρεώνουν με
20€/ ετησίως, ανεξάρτητα αν κάνει χρήση ή όχι ο πελάτης.
Όσοι συνάδελφοι έχουν λογαριασμό όψεως και δεν
έκαναν ή δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν την

δυνατότητα “υπερανάληψης” πρέπει να μεταβούν στο
υποκατάστημα της Τράπεζας τους και να καταθέσουν
σχετική δήλωση.
Σημ.: Όσοι έλαβαν ήδη χρέωση της υπερανάληψης (20€)
εντός 30 ημερών, να ζητήσουν την ανάκληση της, εφ’
όσον δεν έκαναν χρήση.
Δυστυχώς οι Τράπεζες που, ανακεφαλαιοποιήθηκαν
κατ’ επανάληψη με τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών
μας ανταποδίδουν χρεώνοντας μας πλέον για τα πάντα!

Αναβαθμίζουμε
και και
Ανανεώνουμε
το siteτο
τουsite
Συλλόγου,
(www.pssote.gr)
για έγκαιρη
και έγκυρη,
ενημέρωση
μελώνμας.
μας.
Αναβαθμίζουμε
Ανανεώνουμε
του Συλλόγου
για έγκαιρη
και έγκυρη,
ενημέρωση
τωντων
μελών
Όλα τα Όλα
νέα,τακαι
πληροφορίες,
εκεί.Από
Απότοτο
Σεπτέμβριο,
περισσότερα
και νεωτέρα.
νέα,χρηστικές
και χρηστικές
πληροφορίες,θαθατις
τιςβρείτε
βρείτε εκεί.
Σεπτέμβριο,
περισσότερα
και νεώτερα.

Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος
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ΟΔΗΓΟΣ
Για την εκτύπωση των Ενημερωτικών Σημειωμάτων Πληρωμής
Κύριων Συντάξεων του ΕΦΚΑ μέχρι 31-12-2018
και από 1-1-2019
Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
Για Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων έως 31/12/2018
Μπαίνουμε στο Google και πληκτρολογούμε στην διεύθυνση το www.efka.gov.gr
και πατάμε ENTER. Eν συνεχεία – Υπηρεσίες για συνταξιούχους- εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος.
Εν συνεχεία ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων μέχρι 31-12-2018
– Είσοδος στην Υπηρεσία – Ανοίγει το παράθυρο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεων – Συμπληρώνουμε τα πεδία Α.Μ., Α.Μ. ΔΙΑΣ –κάνουμε κλικ στο βελάκι για να επιλέξουμε μήνα π.χ. Δεκέμβριο – έτος π.χ.
2018 και πληκτρολογούμε τον Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσης. Τέλος
πατάμε εκτύπωση.
Για Ενημερωτικά Σημειώματα Συντάξεων από 1-1-2019
Μπαίνουμε στο Google και πληκτρολογούμε στην διεύθυνση το
www.efka.gov.gr και πατάμε ENTER. Εν συνεχεία – Υπηρεσίες για συνταξιούχους- εκτύπωση μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος.
Εν συνεχεία ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων από 1-1-2019 –
Είσοδος στην υπηρεσία – συνέχεια στο TAXISNET –πληκτρολογούμε
USERNAME και PASSSWORD – Είσοδος – Εξουσιοδότηση – Πληκτρολογούμε Α.Φ.Μ., ΑΜΚΑ, Κωδικό Οπτικής Επιβεβαίωσης – Είσοδος
– Πατάμε ενημ. Σημειώματα – Πατάμε το βελάκι και επιλέγουμε το
έτος π.χ. 2019 και τον μήνα π.χ. Ιανουάριο – Αναζήτηση – Εκτύπωση
– Εκτέλεση - ΟΚ – Κάτω αριστερά στην σελίδα πατάμε statement. Pdf
για να ανοίξει το αρχείο – Πατάμε το εικονίδιο της εκτύπωσης πάνω
δεξιά στην σελίδα και εν συνεχεία τυπώνουμε το ενημερωτικό.

ΟΔΗΓΟΣ
Για την εκτύπωση των Ενημερωτικών Σημειωμάτων Πληρωμής
Επικουρικών Συντάξεων του ΕΤΕΑΕΠ
Μπαίνουμε στο Google και πληκτρολογούμε στη διεύθυνση το www.eteaep.gov.
gr και πατάμε ENTER.
Πατάμε πάνω στη σελίδα στο Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες.
Πατάμε στο (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) Συνταξιούχων ΕΤΕΑΕΠ.
Πατάμε στο (ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ) Θα ανακατευθυνθείτε στο site της ΓΓΔΕ.
Γράφουμε το Username και το Password (του TAXIS) και πατάμε Είσοδος.
Ανοίγει η σελίδα της ΑΑΔΕ και πατάμε Εξουσιοδότηση.
Είμαστε στα Ενημερωτικά Δελτία Συντάξεων. Στην οθόνη μας βλέπουμε το πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο (Αν θέλουμε κάποιο άλλο, επιλέγουμε ΕΤΟΣ και ΜΗΝΑ και Επιλογή περιόδου) και πατάμε ΕΚΤΥΠΩΣΗ.
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BΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑ AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΎ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΚΙΝΔΥΝΟΥ για το e-ΕΦΚΑ

Σ

ε σοβαρή αμφισβήτηση
μπαίνει η βιωσιμότητα του
ασφαλιστικού συστήματος και η
εξασφάλιση των Συντάξεων.
Παρά τις Κυβερνητικές διακηρύξεις και υποσχέσεις του
Υπουργού Κου Βρούτση για την
βιωσιμότητα του συστήματος
έως το 2070 και πριν "αλέκτωρ
λαλήσει", και μόλις πέντε μήνες μετά τη ψήφιση του Ν.4670/20 τα ελλείμματα ανοίγματα στον ΕΦΚΑ έκαναν την εμφάνιση τους, και τα οποία δυστυχώς καθημερινά διευρύνονται!
Τον Απρίλιο μεταφέρθηκαν στο ΕΤΕΑΕΠ από τον ΑΚΑΓΕ 40εκατ. € από τον "κουμπαρά" της νέας γενιάς!
Για δεύτερη φορά, στις αρχές ΙΟΥΛΙΟΥ ο ΕΦΚΑ- ΕΤΕΑΕΠ έσπασε ομόλογα 286
εκατ. € για να καλύψει τις επικουρικές συντάξεις του προσεχούς διαστήματος,
παρά το γεγονός ότι εκκρεμούν περί τις 160 χιλιάδες επικουρικές συντάξεις.
Μειώνονται έτσι τα αποθεματικά του επικουρικού στο 1 δις € περίπου.
Ίδια και πιο ανησυχητική είναι η κατάσταση στον ΕΦΚΑ για τις Κύριες Συντάξεις όπου το έλλειμμα - άνοιγμα του πρώτου εξαμήνου του 2020, έφθασε τα
900 εκατ. €!
Με αυτό το ρυθμό ελλειμμάτων, έγινε πρώτη μείωση ασφαλιστικών εισφορών
(και εξαγγελία για δεύτερη), με την ανεργία να ξεπερνά το 20% και με συνεχόμενες
χαριστικές ρυθμίσεις προς τους Εργοδότες, είναι σίγουρο ότι έως το τέλος του
χρόνου, το Ασφαλιστικό θα είναι στο ΚΟΚΚΙΝΟ!!! Ο κορωνοϊός δεν μπορεί να είναι
το ισχυρό και "ακαταμάχητο" άλλοθι για τις σοβαρότατες Κυβερνητικές ευθύνες
και ανεπάρκειες, για την δύσκολη οικονομική κατάσταση του ΕΦΚΑ.
Δεν επιτρέπεται να γίνονται καθημερινά χαριστικές ρυθμίσεις και διαγραφές
οφειλών των εργοδοτών και των ελεύθερων επαγγελματιών. Όλες οι Ευρωπαϊκές
χώρες επλήγησαν από τον κορωνοϊό, αλλά καμία άλλη δεν φορτώνει όλα τα βάρη
τις κρίσης στο Ασφαλιστικό σύστημα και στις μειώσεις - έσοδα - του Σ.Κ.Α, θέτοντας σε κίνδυνο τις συντάξεις. Εξάλλου τα ελλείμματα στο ΕΤΕΑΕΠ ξεκίνησαν από
τον Οκτώβριο '19 και τρέχουν με ρυθμό 27 εκατ. € το μήνα!
Πριν είναι πολύ αργά, και πριν κληθούν ξανά οι Συνταξιούχοι να πληρώσουν τις Κυβερνητικές ανεπάρκειες, και τις αντικοινωνικές πολιτικές,
επιβάλετε να ληφθούν άμεσα -χθες- μέτρα και αποτελεσματικές αποφάσεις,
είσπραξης των εισφορών και των δυσθεώρητων χρεών, ώστε να εξασφαλισθεί η οικονομική βιωσιμότητα, και η κοινωνική αποτελεσματικότητα του
Ασφαλιστικού συστήματος στη χώρα μας.
Να σταματήσουν τις χαριστικές ρυθμίσεις για τους οικονομικά ισχυρούς και
να σεβαστούν επιτέλους την κοινωνία και τους απλούς ανθρώπους!
Να εισπράττονται κατά προτεραιότητα οι οφειλές και οι εισφορές της κοινωνικής ασφάλισης για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα του ΕΦΚΑ.

ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΠΟΛΛΑ - ΔΕΝ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΞΑΝΑ!

Λόγω κορονοϊού κλειστά

τα παραθεριστικά κέντρα Τέμενης Αιγίου
και Φαναριού Κομοτηνής

Μ

ε ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΟΠΑΚΕ – ΟΤΕ και για επιδημιολογικούς
λόγους, αποφασίστηκε να παραμείνουν κλειστά (για φέτος) τα παραθεριστικά κέντρα Τέμενης και Φαναρίου.
Έτσι το πρόγραμμα του ΟΠΑΚΕ – ΟΤΕ για το 2020, έχει μόνο ξενοδοχειακές μονάδες (με ειδική τιμή) και ΜΟΝΟ για τους Εργαζομένους.
Αποκλείστηκαν οι Συνταξιούχοι ΟΤΕ, με ένα προβληματικό, αντιεπιστημονικό
και διχαστικό επιχείρημα.

ΔΗΛΩΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ
Τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής Κακούρης Νίκος & Μπούρχας
Θεόδωρος, ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ, με το άρθρο "ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ-ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ" που δημοσιεύθηκε
στο προηγούμενο φύλλο 293 της εφημερίδας μας.

ΟΛΙΣΘΗΜΑ ΟΠΑΚΕ – ΟΤΕ

Μια λανθασμένη απόφαση, με διχαστικό υπόβαθρο
Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο αποκλεισμός των
Συνταξιούχων όσο η αιτιολόγηση. Μια πρωτοφανής αιτιολόγηση, κόντρα στις συστάσεις και
οδηγίες του Π.Ο.Υ. του Ε.Ο.Δ.Υ., και της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας.
Αλήθεια αυτή η απόφαση ποιους θέλει να προστατεύσει; Τους Εργαζόμενους ή τους Συνταξιούχους; Στα ξενοδοχεία
διαμονής δε θα συνυπάρξουν με άλλους Συνταξιούχους Έλληνες και ξένους;
Αστείες δικαιολογίες, αντιεπιστημονικές, διχαστικές και προσβλητικές,
για ΟΛΟΥΣ, και για τους Συνταξιούχους ΟΤΕ. Επειδή υποκρύπτονται
πολλοί σοβαρότεροι λόγοι πίσω από αυτό τον αποκλεισμό, θα τα συζητήσουμε αναλυτικά με την ΟΜΕ-ΟΤΕ, τα ΣΩΜΑΤΕΙΑ, τον ΟΠΑΚΕ, και
τον ΟΤΕ.
Οι Συνταξιούχοι μαζί και οι Συνταξιούχοι ΟΤΕ, δεν ανέχονται τον κοινωνικό στιγματισμό, από κανέναν και με τίποτα.
Ας θυμούνται οι φίλοι του ΟΠΑΚΕ, τη ρήση:
Εκεί που είσαι ήμουνα - και εδώ που είμαι θα’ ρθεις!

Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος
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Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

Συνάντηση με τον Υποδιοικητή του e-ΕΦΚΑ
ΑΡ.ΠΡΩΤ: 19028 / Φ2
Αθήνα 19 / 6 / 2020

ΑΡ.ΠΡΩΤ: 19028 / Φ2
Αθήνα 19 / 6 / 2020

Προς τον Διοικητή του e – ΕΦΚΑ
Κον Χάλαρη Χρήστο
ΕΝΤΑΥΘΑ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
Προς τονΑΙΤΗΜΑΤΑ
Διοικητήκαι
τουΑΙΤΗΜΑ
e - ΕΦΚΑ
Κύριε Διοικητά

Κον Χάλαρη Χρήστο

Για άλλη μια φορά μετά την τρίμηνη υποχρεωτική διακοπή κάθε δραστηριότητας λόγω της πανδημίας με
τον Κορωνοϊό , επανερχόμαστε και σας ζητάμε μία συνάντηση μαζί σας για να παρουσιάσουμε αναλυτικά
τα παρακάτω εκκρεμή προβλήματα που είναι άκρως επείγοντα και πρέπει να επιλυθούν το συντομότερο
δυνατόν:

ΕΝΤΑΥΘΑ

1. Εκκρεμότητες, λάθη και παραλείψεις από την εφαρμογή του επανυπολογισμού του Ν. 4387/16

ενόψει της διαδικασίας της εφαρμογής του 2 επανυπολογισμού του Ν. 4670/20 και τα οποία έχουν
ΑΙΤΗΜΑΤΑ
και
ΑΙΤΗΜΑ
βαλτώσει στην ΗΔΙΚΑ και στον
ανάδοχο
του ΕΦΚΑ από τιςΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ
αρχές του χρόνου.
ου

2. Λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων σας και στο πρώην ΕΤΕΑ-ΕΠ θα θέλαμε να σας εκθέσουμε ένα

Σ

ε συνέχεια της από 19/6/20 επιστολής μας
προς τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ κ. Χ. Χάλαρη
πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 22/6/20, συνάντηση της Εκτελεστικής Επιτροπής με τον Υποδιοικητή κ. Ν. Παγώνη, και προς τον οποίο αναπτύχθηκαν-εξηγήθηκαν αναλυτικά όλα τα θέματα των Κυρίων και Επικουρικών Συντάξεων και
τα οποία περιλαμβάνονται στη σχετική επιστολή.
Ο Υποδιοικητής σε συνεννόηση με τον Διοικητή και τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, δεσμεύτηκε να απαντήσει τις επόμενες ημέρες (ελ-

πίζουμε σε εύλογο χρόνο) για την αντιμετώπιση
και εξέλιξη των θεμάτων μας.
Εμείς σε κάθε περίπτωση θα επανέλθουμε, θα
πιέζουμε και θα απαιτούμε την ικανοποίηση και
λύση όλων των ανωτέρω δίκαιων και νόμιμων
αιτημάτων μας για τα οποία υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση και δυστοκία, τόσο από τους Υπηρεσιακούς παράγοντες, όσο και από την πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

πρόβλημα των τελευταίων 5 χρόνων, που αφορά συναδέλφους μας σχετικά με την επικουρική τους

σύνταξη (Συνοδεύεται από σχετικά συνημμένα Αιτιολογικής Έκθεσης και Σχεδίου Τροπολογίας).
Κύριε
Διοικητά

3. Η αναδιοργάνωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης του Κλάδου Κύριας Σύνταξης του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ

Για
φορά
τηνΚύριων
τρίμηνη
υποχρεωτική
και ηάλλη
περαιτέρωμια
τύχη και
εξέλιξη τηςμετά
έκδοσης των
Συντάξεων και
όλων των δράσεων της
Διεύθυνσης για την περίοδο που θα ακολουθήσει.
διακοπή
κάθε δραστηριότητας λόγω της πανδημίας
Με την εκτίμηση ότι θα ανταποκριθείτε άμεσα στο αίτημά μας και πάντα λαμβάνοντας υπόψη τις
μετακορωνοιό συνθήκες, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
με τον Κορωνοϊό, επανερχόμαστε και σας ζητάμε μία
συνάντηση μαζί σας για να παρουσιάσουμε αναλυτικά
τα παρακάτω εκκρεμή προβλήματα που είναι άκρως
επείγοντα και πρέπει να επιλυθούν το συντομότερο
δυνατόν:
1.	Εκκρεμότητες, λάθη και παραλείψεις από την
εφαρμογή του επανυπολογισμού του Ν. 4387/16
ενόψει της διαδικασίας της εφαρμογής του 2ου
επανυπολογισμού του Ν. 4670/20 και τα οποία
έχουν βαλτώσει στην ΗΔΙΚΑ και στον ανάδοχο
του ΕΦΚΑ από τις αρχές του χρόνου.

2.	Λόγω των αυξημένων αρμοδιοτήτων σας και στο
πρώην ΕΤΕΑ-ΕΠ θα θέλαμε να σας εκθέσουμε
ένα πρόβλημα των τελευταίων 5 χρόνων, που
αφορά συναδέλφους μας σχετικά με την
επικουΑΡ.ΠΡΩΤ:
19028 / Φ2
Αθήνα 19 / 6 / 2020
ρική τους σύνταξη (Συνοδεύεται από σχετικά συΠρος τον Διοικητή του e – ΕΦΚΑ
νημμένα
Αιτιολογικής Έκθεσης και Σχεδίου ΤροΚον
Χάλαρη Χρήστο
ΕΝΤΑΥΘΑ
πολογίας).
ΑΙΤΗΜΑΤΑ και ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

3.	Η αναδιοργάνωση της Περιφερειακής ΔιεύθυνΚύριε Διοικητά
σης
Κύριας
τουλόγωτ.τηςΤΑΠ-ΟΓια άλλη μια
φορά του
μετά τηνΚλάδου
τρίμηνη υποχρεωτική
διακοπήΣύνταξης
κάθε δραστηριότητας
πανδημίας με
τον Κορωνοϊό , επανερχόμαστε και σας ζητάμε μία συνάντηση μαζί σας για να παρουσιάσουμε αναλυτικά
τα παρακάτωΤΕ
εκκρεμή
που είναι άκρως
επείγοντα
και πρέπει
να επιλυθούν
συντομότερο
καιπροβλήματα
η περαιτέρω
τύχη
και
εξέλιξη
τηςτοέκδοσης
δυνατόν:
των Κύριων Συντάξεων και όλων των δράσεων
1. Εκκρεμότητες, λάθη και παραλείψεις από την εφαρμογή του επανυπολογισμού του Ν. 4387/16
ενόψει της διαδικασίας της εφαρμογής του 2 επανυπολογισμού του Ν. 4670/20 και τα οποία έχουν
τηςστηνΔιεύθυνσης
γιατουτην
περίοδο
που
θα ακολουβαλτώσει
ΗΔΙΚΑ και στον ανάδοχο
ΕΦΚΑ
από τις αρχές του
χρόνου.
2. Λόγωθήσει.
των αυξημένων αρμοδιοτήτων σας και στο πρώην ΕΤΕΑ-ΕΠ θα θέλαμε να σας εκθέσουμε ένα
ου

πρόβλημα των τελευταίων 5 χρόνων, που αφορά συναδέλφους μας σχετικά με την επικουρική τους
σύνταξη (Συνοδεύεται από σχετικά συνημμένα Αιτιολογικής Έκθεσης και Σχεδίου Τροπολογίας).

Με την εκτίμηση ότι θα ανταποκριθείτε άμεσα στο
αίτημά
μας και πάντα λαμβάνοντας υπόψη τις μετακοκαι η περαιτέρω τύχη και εξέλιξη της έκδοσης των Κύριων Συντάξεων και όλων των δράσεων της
Διεύθυνσης για την περίοδο που θα ακολουθήσει.
ρωνοιό συνθήκες, σας ευχαριστούμε εκ των προτέΜε την εκτίμηση ότι θα ανταποκριθείτε άμεσα στο αίτημά μας και πάντα λαμβάνοντας υπόψη τις
μετακορωνοιό συνθήκες, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
ρων.

3. Η αναδιοργάνωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης του Κλάδου Κύριας Σύνταξης του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΜΜΕΣΟΥ ΜΕΛΟΥΣ (Συζύγου)
Η κάλυψη ασφαλιστικής ικανότητας που
ίσχυε κανονικά έως 30/6/2020 και ενώ
είχαν δοθεί διαβεβαιώσεις από τις υπηρεσίες του ΤΑΥΤΕΚΩ ότι θα γίνει ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΑΠΟ ΤΗΝ 1/7/2020, δεν
έγινε, γιατί όλο το σύστημα είναι σχεδόν
διαλυμένο και αποδιοργανωμένο.

ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΜΕΣΑ - ΕΜΜΕΣΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΦΚΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΗΤΡΩΟΥ & ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
(ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΩΗΝ ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΠΟΤΕ)
ΑΜΚΑ
ΑΜΚΑ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ
ΑΜ. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ

Επειδή το ΤΑΥΤΕΚΩ «έχασε» μεγάλο μέρος του αρχείου, που αφορά τα στοιχεία
των προστατευόμενων μελών (κυρίως
συζύγων) με αποτέλεσμα να εμφανίζονται
ανασφάλιστα από 1/7/2020, είναι αναγκαίο
και απαραίτητο για αυτούς και ΜΟΝΟ, να
ξαναγίνουν αιτήσεις προς το ΤΑΥΤΕΚΩ
ώστε να συμπληρωθούν τα στοιχεία.

ΟΝΟΜΑ

Ωστόσο με νεότερη απόφαση του
ο ΕΦΚΑ – ΤΑΥΤΕΚΩ, παρέτεινε την
ασφαλιστική ικανότητα ΟΛΩΝ έως
28/2/2021, εκτός εκείνων των προστατευόμενων μελών (συζύγων), για
τις οποίες λείπουν ατομικά στοιχεία
από το μητρώο τους, και για τους οποίους η παράταση έγινε έως 30/9/20.

ΟΔΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
ΑΡ. ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤ. ή ΑΡΙΘΜ. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ
ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ (ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18)
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
ή ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΑΦΜ
Δ.Ο.Υ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ
Τ.Κ
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ημερομηνία………………….2020
Ο/Η Αιτ……..

Γι' αυτές τις περιπτώσεις μόνο, πρέπει να γίνουν οι νέες αιτήσεις.
Οι αιτήσεις άμεσου η έμμεσου μέλους (ανάλογα την περίπτωση) πρέπει να συμπληρώνονται με τα πλήρη και σωστά στοιχεία. Αν πρόκειται για άμεσο μέλος, μόνο η αίτηση με τα στοιχεία του. Αν πρόκειται για έμμεσο μέλος, και τις δυο αιτήσεις, τόσο του έμμεσα, αλλά του άμεσα ασφαλισμένου.
Η αίτηση ή οι αιτήσεις, αποστέλλονται στις παρακάτω διευθύνσεις:
•	στο ΤΑΥΤΕΚΩ: tm.asfpar.tayteko@efka.gov.gr (E-mail) / 210 8808902 (Fax) ή
•	στον Σύλλογο: pss-ote@otenet.gr (E-mail) / 210 3824752 (Fax)
Σημ.: Όσοι συνάδελφοι δεν γνωρίζουν αν λείπουν στοιχεία των συζύγων μπορούν να το ελέγξουν, με την
πρώτη ευκαιρία επαφής με γιατρό ή νοσοκομείο, όπου και θα είναι σε θέση να ελέγξουν τη χρονική
διάρκεια της ασφαλιστικής ικανότητας τους.

Ταυτόχρονη καταβολή
της ΚΥΡΙΑΣ και ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Α

πό το τέλος Ιουλίου 2020, οι συντάξεις του e-ΕΦΚΑ, Κύριας και Επικουρικής σύνταξης, θα καταβάλλονται την ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ!
Έτσι θα ελαχιστοποιηθεί η ταλαιπωρία των Συνταξιούχων μελών μας, να προσέρχονται δύο φορές
στην Τράπεζα για τον ίδιο σκοπό και για τις δύο συντάξεις σε διαφορετικές ημερομηνίες.

Πιθανότατα και αυτές οι συντάξεις (λόγω των συνθηκών του κορονοιού) που θα καταβληθούν ταυτόχρονα να γίνουν σύμφωνα με το τελευταίο ψηφίο
του ΑΜΚΑ.
* Αν βέβαια είναι σωστά διορθωμένες και αναπροσαρμοσμένες οι συντάξεις μας τόσο το καλύτερο.

Μάρτιος - Απρίλιος 2020
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ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ και ΚΟΡΟΪΔΙΑ για τις Επικουρικές Συντάξεις

Γιατί κύριε Βρούτση;

Σ

τις 2/7 έγινε η αναπροσαρμογή των Επικουρικών Συντάξεων που είχαν κοπεί -μειωθεί μετά
τον Ιούνιο του 2015.
Ενώ στις 9/7 κατατέθηκαν και τα αναδρομικά 8
μηνών σε 200.000 περίπου συνταξιούχους.
Αφορούσε όσων είχαν μειωθεί με το
N.Κατρούγκαλου οι επικουρικές τους συντάξεις,
ενώ 2 εκατ. μεταξύ αυτών και οι συνταξιούχοι ΟΤΕ,
που είχαν δικαιωθεί από το ΣτΕ το 2015, ήταν εκτός
αυτής της αναπροσαρμογής, ξεχασμένοι και διεγραμμένοι από τον Υπουργό Εργασίας κ. Βρούτση!
*Σε ερώτηση που έγινε στον Υπουργό Εργασίας
κ.ΒΡΟΥΤΣΗσχετικά με τα αναδρομικά των Επικουρικών Συντάξεων απάντησε ως εξής:
Την Πέμπτη 9/7 τα αναδρομικά σε όσους τα έχασαν
άδικα από τονΝόμο Κατρούγκαλου!!
Ρωτάμε τον κ.ΒΡΟΥΤΣΗ:
Οι υπόλοιποι Συνταξιούχοι, μεταξύ αυτών και
οι Συνταξιούχοι του ΟΤΕ δίκαια έχασαν το 50%
των επικουρικών τους Συντάξεων;
Οι περικοπές-κατακρεούργηση των Επικουρικών μας Συντάξεων δεν έγιναν, όπως και των
Συνταξιούχων που έκανε ο Ν. Κατρούγκαλου με
βάση τις προβλέψεις των Ν 4051 και 4093/12,

Ζήσε Μάη μου
να φας Τριφύλλι!!!

Σ

ύμφωνα με τα σενάρια που επεξεργάζεται
η Κυβέρνηση (με πρόφαση και δικαιολογία

τον κορονοϊό, και τις αντοχές τις οικονομίας) η
επιστροφή-καταβολή των "αναδρομικών" των
μνημονιακών περικοπών θα γίνει:
Σε βάθος εξαετίας, δηλαδή σε 72 δόσεις, κατά
εξάμηνο αρχής γενομένης από το 2021 και
μετά!!! Αυτό σημαίνει ότι, θα ολοκληρωθεί η
επιστροφή το 2027!!!
Αν αυτό δεν είναι εμπαιγμός, δεν ξέρω πως
αλλιώς να το χαρακτηρίσει κανείς! Όπως είναι
γνωστό, σύμφωνα με την απόφαση του ΣτΕ,
αφορά μόνο το 11μηνο (Ιούνιος 15 έως Μάιος
16) και θα επεκταθεί για ΟΛΟΥΣ, είτε είχαν κα-

ταθέσει αγωγή, είτε ΟΧΙ.

που είχαν την 31/12/2014; Γιατί λοιπόν δήλωνε ότι
επιστρέφονται οι περικοπές των επικουρικών και
δημιουργούσε ψεύτικες προσδοκίες στους συνταξιούχους ;
Τελικά Κατρούγκαλος και Βρούτσης, βλάπτουν
σοβαρά την υγεία και τα δικαιώματα των Συνταξιούχων!!
Μετά τις διαμαρτυρίες και τις ενστάσεις που
έγιναν προς τον e-ΕΦΚΑ- ΕΤΕΑΕΠ για την περίφημη «αναπροσαρμογή -επανυπολογισμό- των
επικουρικών από 2/7/20, η οποία ήταν μια από
τα ίδια και με πολλά λάθη, επειδή έκανε κρατήσεις-μειώσεις και επικλήσεις Νόμων που είτε
έχουν ενσωματωθεί ή είχαν χαρακτηριστεί αντισυνταγματικοί, κατέβασε – απέσυρε από το site
του e-ΕΦΚΑ, τα ενημερωτικά σημειώματα του
Ιουλίου 2020.
Αναγνωρίζοντας έτσι έμμεσα τα λάθη και τις
αυθαιρεσίες.
Ας σταματήσουν λοιπόν τον εμπαιγμό και την
κοροϊδία, και ας επιστρέψουν σε ΟΛΟΥΣ τους Συνταξιούχους αυτά που δικαιούνται και με ψευτοδικαιολογίες τους στερούν!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΣΠΑ ΟΤΕ
Αγαπητέ Συνάδελφε και
Συναδέλφισσα,
Στα 12 χρόνια λειτουργίας ο Σύνδεσμος Συνταξιούχων Πρόσθετης
Ασφάλισης ΣΥΣΠΑ- ΟΤΕ, κάλυψε επάξια το κενό
που προέκυψε από την διακοπή της συμπληρωματικής ασφάλισης, η οποία μας κάλυπτε όσο
ήμασταν εργαζόμενοι. Το Ομαδικό Πρόγραμμα
μας, κάλυψε δαπάνες νοσηλείας στα μέλη του
Συνδέσμου μας, άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ
σε άμεσα και έμμεσα μέλη των Οικογενειών μας.
Σήμερα περισσότερο από ποτέ λόγω της υγειονομικής κρίσης ήταν επιτακτικό να δώσουμε λύση
σε περισσότερους συναδέλφους. Μετά από προσπάθεια ετών ο ΣΥΣΠΑ - ΟΤΕ σε συνεργασία με
την ασφαλιστική εταιρεία ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ, έχει
σχεδιάσει και προσφέρει σε όλους τους συναδέλφους συνταξιούχους και τα εξαρτώμενα μέλη
τους, ένα Νέο Ομαδικό Νοσοκομειακό Πρόγραμμα, σε ειδικά συμβεβλημένα Ιδιωτικά Νοσοκομεία

καθώς και στα Δημόσια Νοσοκομεία.
Στο πρόγραμμα εντάσσονται άτομα που την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης είναι από 30 ημερών έως 75 ετών, για Νοσοκομειακή Περίθαλψη,
από ατύχημα ή ασθένεια, Ιατρικές και Διαγνωστικές Εξετάσεις, ετήσιο Check up και Οδοντιατρικές
υπηρεσίες.
Η μοναδικότητα του Νέου Προγράμματος
έγκειται στο γεγονός ότι μπορούν να εισέλθουν
συνάδελφοί μας με σημαντικά θέματα υγείας καθώς και με ηλικία εισόδου έως και το 75ο έτος της
ηλικίας τους και να διατηρήσουν το Πρόγραμμα
Ασφάλισης για όσο καταβάλουν τα ασφάλιστρά
τους.
Για όποια ή όποιο συνάδελφό μας επιθυμεί να
ενημερωθεί αναφορικά με το Πρόγραμμα μπορεί
να καλέσει στο 2106714500 & 6932 271584 την
κα Γεννάδη (Υπεύθυνη Διαχείρισης του Προγράμματος) και τον υπογράφοντα.
Δ. Αποστολόπουλος,
Πρόεδρος Συνδέσμου, 6977207416

Το συνολικό ποσό είναι περίπου 2,8 δις €, και
αναλογούν από 660 έως 3.800 €. Όταν βέβαια
με τις μνημονιακές περικοπές, μας αφαίρεσαν
63δις €, και κόπηκαν στο μισό οι Συντάξεις, και
καταργήθηκαν και τα Δώρα.
Ας ελπίσουμε να επικρατήσει, η λογική
και η σοβαρότητα και να μην επιχειρηθεί,
τέτοιος μακάριος προγραμματισμός. Γιατί
κάτι τέτοιο, δεν θα το δικαιολογήσει, δεν θα
το ανεχθεί, και δεν θα το συγχωρέσει ούτε
ο ΘΕΟΣ!

ς

Ειδικές τιμές για συνταξιούχου
και εργαζόμενους ΟΤΕ

ς

Ειδικές τιμές για συνταξιούχου
και εργαζόμενους ΟΤΕ

ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Νέο σενάριο εμπαιγμού
των Συνταξιούχων

που έχουν από κάτω την δική του υπογραφή;
Οι περικοπές των επικουρικών μας συντάξεων, κατά 50% και η κατάργηση των δώρων, δεν
είναι ΑΔΙΚΕΣ;
Αυτές οι περικοπές ήταν ΔΙΚΑΙΕΣ;
Με τις αποφάσεις του ΣτΕ του Ιουνίου 2015, δεν
κρίθηκαν παράνομες και αντισυνταγματικές αυτές
οι περικοπές;
Που είναι ο σεβασμός στις αποφάσεις της δικαιοσύνης;
Γιατί επιστράφησαν στους Δικαστικούς, στους
Πανεπιστημιακούς και στα Ειδικά μισθολόγια
όλες οι μνημονιακές περικοπές των συντάξεών
τους;
Γιατί λοιπόν δεν επιστρέφονται σε ΟΛΟΥΣ τους
συνταξιούχους;
Του Κατρούγκαλου ήταν ΑΔΙΚΕΣ, του Βρούτση
είναι ΔΙΚΑΙΕΣ;
Ο Ν. 4670/20 που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο
του 2020 και προβλέπει ξεκάθαρα ότι «οι επικουρικές συντάξεις παραμένουν στο ύψος που ήταν στις
31/12/2014» δεν είναι δικός του Νόμος, που ουσιαστικά λέει ότι παγώνουν οι επικουρικές στο ύψος
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΛΤΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ «Η ΕΝΟΤΗΤΑ»

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
Διοικητή ΕΦΚΑ κ. Χρήστο Χάλαρη
Ακαδημίας 58, Αθήνα
Κύριε Διοικητά,
Εκπλαγήκαμε δυσάρεστα με την απόφασή σας, να διαλύσετε το τοπικό υποκατάστημα Ασφαλισμένων του εντασσόμενου κλάδου σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ, που
εδρεύει στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 16,
στην Αθήνα. Πρόκειται για ένα υποκατάστημα, που για τον ΕΦΚΑ, επί καθημερινής
μάλιστα βάσης, μπορούμε να πούμε ότι
αποτελεί νησίδα σωστής εξυπηρέτησης για
χιλιάδες συναδέλφους.
Εκφράζουμε την έντονη αντίθεσή μας
στην απόφαση διάλυσης του υποκαταστήματος, διότι θα προκαλέσει τεράστια
και δυσεπίλυτα προβλήματα για περίπου
60.000 συνταξιούχους του εν λόγω Ταμείου. Ήδη κατά τις πρώτες ημέρες εφαρμογής της απόφασης – και αυτό αποτελεί
άκρως ανησυχητικό δείγμα – παρατηρούνται φαινόμενα σοβαρών δυσλειτουργιών.
Πολλαπλασιάζονται ακόμη και προβλήματα που αφορούν πρακτικά ζητήματα και
τις επιπτώσεις υφίστανται αποκλειστικά οι
ασφαλισμένοι.
«Μάρτυρες» της αλλόκοτης και εν συγχύσει κατάστασης που επικρατεί στο υποκατάστημα του κλάδου σύνταξης ΤΑΠ-ΟΤΕ,
είμαστε εμείς, τα μέλη των Δ.Σ. των Συλλόγων ΕΛΤΑ, ΟΤΕ, ΟΣΕ, που συμβάλλουμε
στην εξυπηρέτηση των συναδέλφων μας,
με την αρωγή και τη συνεργασία των εξαις

Ειδικές τιμές για συνταξιούχου
και εργαζόμενους ΟΤΕ

ς

Ειδικές τιμές για συνταξιούχου
και εργαζόμενους ΟΤΕ

ρετικών υπαλλήλων, οι οποίοι αποτελούν
παράδειγμα στον ΕΦΚΑ.
Με την απόφασή σας ανατρέπεται τα
πάντα επί τα χείρω!
Αντί να ενισχύσετε το εν λόγω υποκατάστημα με υπαλλήλους, προκειμένου να καταστεί ακόμη πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό, μεταθέτετε και τους ήδη υπάρχοντες (εξαιρετικούς γνώστες των θεμάτων
του κλάδου ΤΑΠ - ΟΤΕ) σε άλλες υπηρεσίες
του ΕΦΚΑ.
Αντί να δώσετε λύσεις, διευκολύνοντας
τους συνταξιούχους, δημιουργείτε ανυπέρβλητα εμπόδια και χάος άνευ προηγουμένου.
Ζητάμε, λοιπόν, από σας να αναθεωρήσετε ή έστω να δώσετε κάποιο ακόμη μεταβατικό διάστημα εφαρμογής της
απόφασης. Διαφορετικά να ξέρετε και λυπούμαστε γι’ αυτό, ότι οι συνταξιούχοι του
πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ θα προστεθούν σ’ αυτούς
από τους οποίους ζητάμε συγνώμη και κατανόηση, για τις δυσλειτουργίες του Φορέα.
Αυτό που επιχειρείτε να κάνετε, ιδίως τη
συγκεκριμένη περίοδο όπου δεν υπάρχουν
πιθανότητες επιτυχίας, δεν είναι μεταρρύθμιση, αλλά διάλυση! Ήδη οι χρόνοι έκδοσης
προσωρινών, κύριων καθώς και συντάξεων χηρείας αυξάνονται δραματικά.

Για τα Διοικητικά Συμβούλια Συνταξιούχων
ΟΤΕ –ΕΛΤΑ -ΟΣΕ

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ Αγίου Κωνσταντίνου
Παρά την επιστολή και εν αναμονή συνάντησης με τον κ. Χάλαρη, οι διαδικασίες αποδιοργάνωσης του ΤΑΠ-ΟΤΕ προχωρούσαν με ταχύτατες διαδικασίες γιαυτό:
Τη Δευτέρα 13/7/20 τα προεδρεία των 3 Συλλόγων ΟΤΕ – ΕΛΤΑ
– ΟΣΕ μετέβησαν εκτάκτως στα γραφεία του eΕΦΚΑ, για να συναντήσουν τον Διοικητή κ. Χρ. Χάλαρη αλλά αυτό δεν έγινε εφικτό, με
πρόφαση και δικαιολογία τα “πρωτόκολλα του κορονοϊού” αλλά προφανώς λόγω αδυναμίας να δοθεί σοβαρή και τεκμηριωμένη απάντηση, για τους λόγους αναδιοργάνωσης – αποδιοργάνωσης των υπηρεσιών του τ. ΤΑΠ – ΟΤΕ.
Αναγκαστικά η συνάντηση έγινε με την Δ/τρια του Γραφείου του
κα Σέρβου, στην οποία κατατέθηκε το υπόμνημα, αναπτύχθηκαν οι
σοβαροί λόγοι, και η αναγκαιότητα για την ενιαία και συγκροτημένη
(με όλα τα τμήματα μαζί) λειτουργία και στέγαση των υπηρεσιών του
τ. ΤΑΠ – ΟΤΕ.
Ελπίζουμε το μήνυμα να φτάσει και στον Διοικητή κύριο Χάλαρη
και στον Υπουργό κύριο Βρούτση και να μην προχωρήσουν στην
πλήρη διάλυση και αποδιοργάνωση του Ταμείου. Τα συσσωρευμένα
προβλήματα και οι εκκρεμότητες στον κλάδο σύνταξης, δεν επιτρέπουν, άλλους πειραματισμούς και άλλες διασπάσεις υπηρεσιών. Τουλάχιστον έως ότου ολοκληρωθούν ΟΛΕΣ οι εκκρεμότητες επανυπολογισμού των συντάξεων, και την πλήρη ηλεκτρονική λειτουργία του
eΕΦΚΑ.
Οι 60.000 Συνταξιούχοι του ΟΤΕ – ΕΛΤΑ – ΟΣΕ αλλά και οι εργαζόμενοι των αντίστοιχων οργανισμών, είναι αγανακτισμένοι και εξοργισμένοι, γιατί εκτός των άλλων δεν έγινε καμία απολύτως διαβούλευση και ενημέρωση, πριν ληφθεί η σχετική απόφαση για αυτή την
εξέλιξη που μας αφορά άμεσα!
Αν παρόλα αυτά προχωρήσουν και αγνοήσουν τις σοβαρές και συγκροτημένες προτάσεις των Συλλόγων μας, να ξέρουν ότι θα εισπράξουν την καθολική οργή και αγανάκτηση των Συνταξιούχων μελών
μας.
ς

Ειδικές τιμές για συνταξιούχου
και εργαζόμενους ΟΤΕ

ς

Ειδικές τιμές για συνταξιούχου
και εργαζόμενους ΟΤΕ

Ο Λεονάρδος Νικ. Μπενάκης
ιατρός ορθοπεδικός χειρουργός,
επιμελητής Νοσοκομείου
METROPOLITAN Ν. Φαλήρου,
Ιατρείο
Λεωφ. Πεντέλης 18, Βριλήσσια
Δέχεται με ραντεβού
Τηλ.: 6970 262676
210 6835566

ς

Ειδικές τιμές για συνταξιούχου
και εργαζόμενους ΟΤΕ

Δράσεις Περιφερειακών Τμημάτων

Μάρτιος - Απρίλιος 2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΈΣ ΔΡΆΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Η Περιβαλλοντική Ομάδα του Περιφερειακού
Τμήματος Λαμίας, την Κυριακή 14 Ιουνίου 2020,
ύστερα από αίτησή της, έκανε καθαρισμό του Νέου
Περιφερειακού Δρόμου Αγίου Λουκά Λαμίας, μήκους 3 περίπου χιλιομέτρων.
Η Ομάδα αποτελείτο από τα μέλη:
Αλεξοπούλου Ευαγγελία, Βάλσαμο Νίκο, Βαλσάμου Αγγελική, Γεωργίου Βασίλη, Γεωργίου Σταυρούλα, Γεωργούλα Σωτήρη, Γεωργούλα Ελένη,
Δουλαβέρη Γιώργο, Καραβίδα Μαρία, Καραγιάννη
Γιώργο, Καψάλη Έφη, Μίχο Νίκο, Μπρέκη Τάκη,
Σταυροπούλου Ντίνα και Σταυρόπουλο Σπύρο....
διότι η καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά..!!
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΚΔΡΟΜΗ
ΞΑΝΘΗ - ΚΑΒΑΛΑ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία έγιναν δύο εκδρομές από το
Περιφερειακό Τμήμα Συνταξιούχων
ΟΤΕ Θεσσαλονίκης στο τριήμερο
της Καθαράς Δευτέρας.
Η πρώτη στο εσωτερικό, όπου
επισκεφθήκαμε το σπήλαιο της Αλιστράτης ένα από το ωραιότερα σπήλαια της Ελλάδος, τον αρχαιολογικό
χώρο των Φιλίππων.
Στην Καβάλα επισκεφτήκαμε το
Φρούριο, τις Καμάρες ένα βυζαντινό τείχος που πιθανότατα λειτουργούσε και ως υδραγωγείο. Στην Ξάνθη έγινε επίσκεψη στην παλιά
πόλη στο μουσείο της σκιάς, στο σπίτι του μεγάλου μουσικοσυνθέτη Μανού Χατζηδάκη το λαογραφικό
μουσείο. Καφέ και βόλτα στην Κομοτηνή. Όλες οι διανυκτερεύσεις ήταν στην Αλεξανδρούπολη. Επισκεφθήκαμε, ιστορικά μνημεία και πολιτιστικούς χώρους στην, Καβάλα, Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη. Πανέμορφες ξεναγήσεις και γνωριμία με την τοπική ιστορία.
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Η δεύτερη στο εξωτερικό ήταν στην Ρουμανία. Ξεναγηθήκαμε στο Βουκουρέστι
(Εθνικό Μουσείο Τέχνης, Προεδρικό Μέγαρο το Παλάτι του Κοινοβουλίου, Πατριαρχική κατοικία και εκκλησία, έπαυλη της οικογένειας Τσαουσέσκου, μουσείο του Χωριού
με αναπαράσταση των παραδοσιακών σπιτιών όλης της Ρουμανίας, Ορθόδοξο Ναό
Σταυροπόλεως και απολαύσαμε καφέ στο
Carυ΄cu bere στην παλιά πόλη).
Επισκεφθήκαμε πολλούς θρησκευτικούς και αρχαιολογικούς χώρους, ξεναγηθήκαμε σε ιστορικά μνημεία και κτήρια. Ήταν και
οι δύο πολύ πετυχημένες και ευχάριστες εκδρομές, που ικανοποίησαν απολύτως, όλους τους
συμμετέχοντες συναδέλφους.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ η υποβολή δαπανών για τα έξοδα κηδείας

Σ

ύμφωνα με την εγκύκλιο του eΕΦΚΑ 32/17/7/2020
ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται πλέον οι αιτήσεις
και τα σχετικά δικαιολογητικά, είτε από το γραφείο
τελετών είτε από τον δικαιούχο των εξόδων κηδείας.
Στο site: apps.ika.gr/eParoxes1. Όσες αιτήσεις
έχουν υποβληθεί μέχρι σήμερα θα διεκπεραιωθούν
με τον παλιό τρόπο, ενώ από 17/7/20 μόνο ηλεκτρονικά θα γίνονται δεκτές. Τα σχετικά ποσά αποζημίωσης θα καταβάλλονται άμεσα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ
Σε όλους εσάς που συμπαρασταθήκατε στον αναπάντεχο
χαμό του αγαπημένου μας παιδιού, συζύγου, πατέρα ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΖΑΡΚΙΝΟΥ, έχουμε να πούμε ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
Οικογένεια
Γεωργίου Ζαρκινού, σύζυγος και τέκνα

Έφυγαν από κοντά μας - Ας είναι η μνήμη τους αιωνία
Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Τηλεπικ. Ομίλου ΟΤΕ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια για τους παρακάτω συναδέλφους που έφυγαν από κοντά μας το προηγούμενο διάστημα.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αλαμάνου Σοφία του Βασιλείου
Βλαχογιάννης Κωνσταντίνος του Νικολάου
Γαντζόγιας Λουκάς του Αγησιλάου
Γιακουμάκης Νικόλαος του Μιχαήλ
Γκιώκα Κωνστάντω του Πέτρου
Γκούζια Ελένη του Γεωργίου
Δημητρακόπουλος Μιχάλης του Παναγιώτη
Ευσταθίου Γεώργιος του Αντωνίου
Ηλιοδομίτη Ιωάννης του Ιωάννου
Θεοδωρόπουλος Κωνσταντίνος του Ανδρέα

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Καλογεράκης Κωνσταντίνος του Γεωργίου
Κατσιγαράκης Εμμανουήλ του Θεοφάνους
Κόλλιας Νικόλαος του Ηλία
Κουράφας Πολυζώης - Ζώης
Κουτίβας Βασίλειος του Νικήτα
Μπαστάκης Γεώργιος του Οδυσσέα
Μπέλλος Θεολόγος του Δημητρίου
Μπον Βασίλης του Θεοδώρου
Μπουσδούκας Γεώργιος του Χρήστου
Νάνος Ιωάννης του Δημητρίου

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ντάλλας Βασίλειος του Χρήστου
Πετρόπουλος Θεόδωρος του Διονυσίου
Σαρρής Ιωάννης του Μιχαήλ
Σαρρής Νικόλαος του Αθανασίου
Σκουλούδης Γεώργιος του Αντωνίου
Τάτσης Ελευθέριος του Θεοχάρη
Τσιάμης Αναστάσιος του Χαραλάμπους
Φέττας Δημήτριος του Θωμά
Φούσκης Στυλιανός του Νικολάου
Χρήστου Παύλος του Χρήστου

Αιωνία τους η μνήμη, ο Θεός να τους αναπαύσει και να δίνει υγεία και παρηγοριά στους συγγενείς και φίλους των εκλιπόντων.

Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος
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Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Το δικό μας σήμα, το δικό μας μήνυμα, οι δικές μας αξίες
Ε Ν Α Ρ Ξ Η

Ι Α Τ Ρ Ε Ι Ο Υ

Ο

Σύλλογός μας ξεκίνησε την λειτουργία του Ιατρείου στο χώρο του Συλλόγου, Βερανζέρου
13, 2ος όροφος από την ΤΕΤΑΡΤΗ 8η ΙΟΥΛΙΟΥ.
Το Ιατρείο μας θα λειτουργήσει έως και την
ΤΕΤΑΡΤΗ 5 Αυγούστου (θα υπάρξει μια μικρή
διακοπή λόγω των αδειών) και θα λειτουργήσει
ξανά την ΤΕΤΑΡΤΗ 2 Σεπτεμβρίου.

Το ιατρείο θα λειτουργεί κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ από
09:00 έως 14:00 στο οποίο γιατρός Παθολόγος Γενικής Ιατρικής θα συνταγογραφεί για τα μέλη του Συλλόγου μας ΔΩΡΕΑΝ. Για την διευκόλυνση και καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών μας, θα πρέπει να προηγείται τηλεφωνικό ραντεβού για την ώρα επίσκεψης
στο γιατρό, διαφορετικά αν η επίσκεψη γίνεται χωρίς
ραντεβού, είναι πιθανό, να υπάρχει αναμονή ενώ η

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ

σειρά προτεραιότητας, θα καθορίζεται από
τη σειρά προσέλευσης.
Τα τηλεφωνικά ραντεβού, θα κλείνονται στα τηλέφωνα του Συλλόγου μας
(210-3821338 & 210-3823769) μέχρι
την προηγούμενη της επίσκεψης. Οι συνάδελφοι μέλη μας, θα πρέπει να προσέρχονται τηρώντας τα ατομικά μέτρα προστασίας, ενώ στο χώρο λειτουργίας του
Ιατρείου εφαρμόζονται τα πρωτόκολλα και
οι οδηγίες του ΕΟΔΥ. Η νέα αυτή προσφορά – υπηρεσία του Συλλόγου προς τα μέλη
μας, είναι μια νέα πρωτοποριακή πράξη αλληλεγγύης, ανθρωπιάς και αλληλοϋποστήριξης, στις δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε.
Τα Ιατρεία μας ήταν ανάγκη των καιρών, απαίτηση των μελών, και απόφαση ίδρυσης του σημερινού
Διοικητικού Συμβουλίου.
Οι συνάδελφοι αγκάλιασαν, από τις πρώτες μέρες λειτουργίας το Ιατρείο μας, με σημαντική προσέλευση, και άψογη εξυπηρέτηση. Αυτό μας δίνει
ικανοποίηση, αλλά και πρόσθετες ευθύνες. Είμαστε
αποφασισμένοι, να τις συνεχίσουμε και να τις διευρύνουμε, και με άλλες τέτοιες πρωτοβουλίες.
Στο αίτημα που τίθεται, από αρκετούς συναδέλφους από την περιφέρεια για Ιατρείο

ΕΝΑΡΞΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο

Σύλλογος μας ξεκινά την λειτουργία Ιατρείου στο χώρο των γραφείων
μας, Μητροπόλεως 19, 5ος όροφος, αρχής γενομένης από την Τετάρτη
2 Σεπτεμβρίου 2020.
Ένα πάγιο αίτημα μας, που με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. είχε παρουσιαστεί στο πρόγραμμα δράσης του Τοπικού Περιφερειακού Τμήματος μας το
2018, γίνεται πραγματικότητα με την αμέριστη βοήθεια του σημερινού Δ.Σ.
του Κεντρικού μας Συλλόγου πού χωρίς την συγκατάθεση του θα ήταν αδύνατη η πραγματοποίηση του, όπως συνέβη και κατά το παρελθόν.
Το Ιατρείο μας θα λειτουργεί κάθε ΤΕΤΑΡΤΗ από 10:00 έως 13:00,
στο οποίο ο ιατρός θα γράφει φάρμακα και παραπεμπτικά ΔΩΡΕΑΝ για τους
συναδέλφους μέλη του Τμήματος μας, καθώς και τα έμμεσα ασφαλισμένα
μέλη των.
Συνάδελφοι μη εγγεγραμμένοι δεν θα γίνονται δεκτοί,
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
παρά μόνο μετά την αίτηση
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ
εγγραφής στο σύλλογο.
Για την διευκόλυνση και
καλύτερη
εξυπηρέτηση
των μελών μας, θα πρέπει
να προηγείται τηλεφωνικό
ραντεβού στο 2310 270702
μέχρι την προηγούμενη της
επίσκεψης, διαφορετικά αν
η επίσκεψη γίνεται χωρίς
ραντεβού, θα εξυπηρετείτε στο τέλος της λίστας και
εφόσον επαρκεί ο χρόνος
του γιατρού.

IATΡΕΙΟ

Σ Τ Η Ν

Α Θ Η Ν Α

στη περιοχή τους, απαντάμε, ότι εφόσον υποβληθεί
τέτοιο αίτημα, από οποιοδήποτε Περιφερειακό Τμήμα, θα το εξετάσουμε σοβαρά και θετικά.
Ο Σύλλογος μας και το σημερινό Προεδρείο έχει
ως πρωταρχικό στόχο και σκοπό, την προσφορά και
την εξυπηρέτηση των Συναδέλφων μελών μας γι’
αυτό το επόμενο διάστημα, θα αναπτύξει και άλλες
τέτοιες πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και υποστηρικτικές δράσεις.
Με ενότητα, σοβαρότητα, και υπευθυνότητα μπορούμε και πρέπει να κάνουμε πολλά!
Τα Ιατρεία είναι μόνο η αρχή, μιας Νέας πορείας του Συλλόγου!

