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Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών - Ομίλου
ΟΤΕ, υλοποιώντας την απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής
Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσής του, κατέθεσε την Δευτέρα 28 Νοεμβρίου στον
Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών
μήνυση κατά των Διοικήσεων του ΙΚΑ και
του ΕΤΕΑ, καθώς και οποιουδήποτε άλλου
ήθελε αποδειχθεί υπαίτιος για το ζήτημα
της μη υλοποίησης των αποφάσεων του
Στε, οι οποίες έκριναν αντισυνταγματικές
τις περικοπές των συντάξεων.

Όχι άλλος...
Άκρατος
εμπαιγμός…
Παρά τις αλλεπάλληλες και συνεχιζόμενες μειώσεις στις συντάξεις, ο
πρωθυπουργός σε μια απέλπιδα προσπάθεια να τονώσει το πρωθυπουργικό του προφίλ αφ ενός και να κολακεύσει ή και να προσεγγίσει πολιτικά
τους ελάχιστους αφελείς που απέμεινα σ αυτήν την χώρα, εξήγγειλε και
δη δια τηλεοπτικού διαγγέλματος, την
τάχα…, την δήθεν…, επαναφορά της
13ης σύνταξης : Ενώ στην κυριολεξία,
πρόκειται περί μιας εφ άπαξ ελεημοσύνης στους πλειστάκις, πολλάκις και
παντοιοτρόπως καταληστευθέντες συνταξιούχους…
Υπενθυμίζουμε στον γαλαντόμο
πρωθυπουργό μας…, πως οι περικοπές σε συντάξεις δουλευμένες…, και
ακριβοπληρωμένες με εισφορές ακριβές και μακροχρόνιες από τους ίδιους
τους εργαζόμενους..., έχουν περικοπεί
περί τις 14, εν συνόλω, φορές…, Και
δυστυχώς έπεται συνέχεια…
Επιπλέον, θυμίζουμε στον «γαλαντόμο» πρωθυπουργό μας, πως η υπ αυτόν κυβέρνηση έκοψε φέτος 700 εκατ.
ευρώ από συντάξεις, ΕΚΑΣ, μερίσματα, εφάπαξ και θα κόψει άλλα 700
εκατ. ευρώ το 2017, με το ΔΝΤ να ζητά
επιπλέον περικοπές 1 δισ. Ευρώ….
συνέχεια στη σελίδα 2

Παράλληλα ζητήθηκε από την Προϊστάμενη Αρχή της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών, όπως συνδράμει τον αγώνα
μας δίδοντας εντολή να εξετασθεί η έγκληση μας κατά προτεραιότητα.
Συνεχίζουμε τον ΑΓΩΝΑ διεκδίκησης με
κάθε μέσο και τρόπο όπως οι αποφάσεις
των Οργάνων του Συλλόγου μας, η βούληση των μελών αλλά και οι συνθήκες επιτάσσουν.
συνέχεια στη σελίδα 2

 Συμμετοχή στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργιακή
Κινητοποίηση της ΓΣΕΕ (8 Δεκεμβρίου 2016)
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Αδιάψευστο ντοκουμέντο ο προϋπολογισμός

νέα μείωση εισοδημάτων που θα υποστούν
οι συνταξιούχοι, είτε μέσω της αύξησης των
ασφαλιστικών εισφορών είτε μέσω της μείωσης
των συντάξεων, αποτυπώνεται στον προϋπολογισμό του 2017.
Ειδικότερα, ο προϋπολογισμός του 2017 προβλέπει μέτρα-φωτιά με αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 1,37 δισ. ευρώ και με νέες
μειώσεις συντάξεων (κύριων, επικουρικών και
χηρείας), που φτάνουν συνολικά στα 984 εκατ.

ευρώ μαζί με το μεγάλο ψαλίδι στο ΕΚΑΣ κατά
431 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον προβλέπεται μείωση κατά 10,6 εκατ.
ευρώ στα οικογενειακά επιδόματα, που θα προέλθει από τη θέσπιση χαμηλότερων εισοδηματικών κριτηρίων. Οι νέες επικουρικές συντάξεις
θα μειωθούν κατά 27 εκατ. ευρώ λόγω του
νέου τρόπου υπολογισμού τους ενώ από τις
υφιστάμενες επικουρικές κόβονται άλλα 234
συνέχεια στη σελίδα 2

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΠΣΣΤ ομίλου ΟΤΕ
σας Εύχεται

Καλά Χριστούγεννα

και Ευτυχισμένο το 2017
χωρίς άλλες περικοπές συντάξεων

 Πρόταση σύστασης ενιαίου λογαριασμού ασφαλισμένων
του Νίκου Δομένικου τ. Προέδρου ΤΑΥTΕΚΩ
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Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

συνέχεια από τη σελίδα 1

Όχι άλλος... Άκρατος εμπαιγμός…

Το «τύποις διάγγελμα» του πρωθυπουργού πραγματικά προκάλεσε
χαρμολύπη..,
Ίσως να μην θυμάται ότι πριν από μερικές ημέρες, συμφώνησε σε
αδιανόητες, νέες υποχωρήσεις με συνέχιση της κρίσης έως το 2060. Ο
πρωθυπουργός καταλαβαίνει ότι αυτό είναι σε 44 χρόνια από σήμερα
και με τις συμφωνίες, που τόσο εύκολα κάνει καταδικάζει μέχρι και τις
επόμενες δύο νέες γενιές….
Αυτές οι γιορτές για εμάς τους συνταξιούχους, για τα παιδιά μας, τα
εγγόνια μας και γενικά τις οικογένειες μας είναι οι φτωχότερες και οι πιο
δύσκολες των τελευταίων χρόνων. Και ο Αλέξης Τσίπρας αντί να παλέψει για να διεκδικήσει εκείνα που κέρδισαν με αίμα και ιδρώτα οι προηγούμενες γενιές εργαζομένων, τα «πετά» στα σκουπίδια και συνεχίζει το
καταστροφικό του έργο.
Σ αυτό το κοινωνικό περιβάλλον και κλίμα, αποφάσισε, η κυβέρνηση,
να δώσει... τύπου «13η σύνταξη» στους χαμηλοσυνταξιούχους, ισχυριζόμενη πως διαθέτει κοινωνικό προφίλ.
Οι συνταξιούχοι, όμως, ξέρουν καλά ότι, οι κυβερνώντες τους κοροϊδεύουν, τους τάζουν συνεχώς πράγματα χωρίς να τους τα δίνουν, και
ταυτόχρονα τους κόβουν συντάξεις και επιδόματα, οδηγώντας τους στην
εξαθλίωση.
Μήπως τελικά είναι υποκρισία αυτό το βοήθημα; Φτάνει να περάσει τις
γιορτές της μία οικογένεια συνταξιούχων; Ο χειμώνας είναι μακρύς και
το κρύο δυνατό. Φτάνει για λίγο πετρέλαιο;
Τι να πρωτοπρολάβει να πληρώσει ένας συνταξιούχος; Ενοίκιο, δάνειο, ρεύμα, νερό, σούπερ-μάρκετ, φόρους; Με μολύβι και χαρτί, οι
περισσότεροι συνταξιούχοι μέσα σε ένα χρόνο έχασαν ακόμα και πέντε
συντάξεις! Απίστευτο αλλά άκρως πραγματικό!
2016: Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
1. έως 40% στις συντάξεις
2. ακόμα και 35% στις αναπηρικές
συνέχεια από τη σελίδα 1

3. μέχρι και 20% στο ΕΦΑΠΑΞ
4. έως 30% στο μέρισμα του Δημοσίου
Ταυτόχρονα:
1. σταδιακή κατάργηση ΕΚΑΣ
2. ηλικιακά όρια και μείωση δικαιούχων συντάξεων χηρείας
3. μείωση κατώτατης σύνταξης
4. αύξηση φορολογικών κρατήσεων.
Κάθε χρόνο και δυσκολότερα τα δεδομένα για όλους εμάς τους συνταξιούχους. Οι συνεχιζόμενες περικοπές στις συντάξεις, αλλά και οι ταυτόχρονες αυξήσεις των τιμών στα βασικά είδη διατροφής, μας έχουν φέρει
σε δεινή θέση. Ίσως είναι τα πιο «μαύρα» Χριστούγεννα που βιώνει η τρίτη ηλικία τα τελευταία 30 χρόνια. Οι περικοπές στις συντάξεις δεν έχουν
τέλος. Τα χαράτσια και οι φόροι αυξάνονται συνεχώς και η κατάσταση
οδεύει από το κακό στο χειρότερο.
Τα οικονομικά προβλήματα των συνταξιούχων, την ώρα που οι μειώσεις που έχουμε υποστεί σε συντάξεις και επιδόματα έχουν εκμηδενίσει
τα εισοδήματά τους.
Πέραν όλων τούτων…, «Μαύρο» θα είναι και το 2017…, Έρχεται
«τυφώνας» περικοπών
1. Νέα μείωση στο ΕΚΑΣ 250.000 δικαιούχων του επιδόματος. Αυτή είναι η 2η φάση της σταδιακής του κατάργησης.
2. Περικοπές σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, που έχουν αιτηθεί οι
ασφαλισμένοι μετά τις 12/5/2016.
3. Επανυπολογισμός 2,6 εκατομμυρίων κύριων συντάξεων. Σύμφωνα με
πληροφορίες, δεν προβλέπεται προσωπική διαφορά.
4. Περαιτέρω μείωση του μερίσματος 280.000 συνταξιούχων του Δημοσίου.
5. Αυξάνεται το κόστος εξαγοράς των πλασματικών ετών.
Τούτων, όλων δοθέντων, ευκαιρία είναι να αναφωνήσουμε όλοι…, και πάλι
ΑΡΚΕΙ Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ…

ΝΈΟ ΔΡΕΠΆΝΙ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΆΞΕΙΣ ΤΟ 2017
Αδιάψευστο ντοκουμέντο ο προϋπολογισμός

εκατ. ευρώ από τις υφιστάμενες επικουρικές συντάξεις με νέες περικοπές
και για το 2017, πέραν αυτών που άρχισε να εφαρμόζει το ΕΤΕΑ αναδρομικά από τον Ιούνιο του 2016.
Η εξοικονόμηση των 234 εκατ. ευρώ από τις καταβαλλόμενες επικουρικές συντάξεις δεν θα προέλθει μόνον από την παρακράτηση των 50 ευρώ
της αναδρομικής μείωσης, αλλά ενδεχομένως και από την ενεργοποίηση
της ρήτρας του νόμου 4387/16 που προβλέπει αναπροσαρμογή συντάξεων αν υπάρχει απόκλιση άνω του 0,5% μεταξύ δαπανών και εσόδων.
Την ίδια ώρα μειώνονται κατά 86 εκατ. ευρώ τα ποσά για τις νέες κύριες
συντάξεις που θα υπολογιστούν με τα ποσοστά του νόμου Κατρούγκαλου
και μπαίνει σε εφαρμογή το νέο και μικρότερο πλαφόν σε όσους έχουν μία
σύνταξη ή περισσότερες συντάξεις. Το πλαφόν για τη μία σύνταξη κατεβαίνει στα 2.000 ευρώ μικτά. Από τη μείωση αυτή θα εξοικονομηθούν 132,4
εκατ. ευρώ.
Ο προϋπολογισμός 2017 φέρνει μειώσεις σε συντάξεις οι οποίες θα αγγίξουν ακόμα και τα 600 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα φέρνει και φορο-τσουνάμι άνω των 2,6 δισ. ευρώ από τις αρχές του 2017.
Ειδικότερα, το συνολικό «πακέτο» του
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ψουν από μειώσεις
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μειώσεις στα αφοροΌργανο του Πανελλήνιου Συλλόγου
Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών - Ομίλου ΟΤΕ

λόγητα όρια και στις αλλαγές στις κλίμακες υπολογισμού του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.
Οι καλά γνωρίζοντες, επισημαίνουν πως είναι δρομολογημένες μειώσεις
από 1,8% έως 42,4% στις κύριες συντάξεις καθώς το ΔΝΤ, προκειμένου
να συνεχίσει να παραμένει εντός προγράμματος, απαιτεί να εξισωθούν στα
επίπεδα των νέων και μικρότερων συντάξεων που προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου, με κατάργηση της λεγόμενης «προσωπικής διαφοράς» που
θα προκύψει από τον επανυπολογισμό τους με τα ποσοστά αναπλήρωσης
του ασφαλιστικού νόμου 4387/2016.
Οι μειώσεις που ζητά το Ταμείο κυμαίνονται:
• από 1,8% έως και 32,5% για τους συνταξιούχους ΙΚΑ με 15 έως 40 χρόνια ασφάλισης,
• από 13% έως 27% για τους συνταξιούχους του Δημοσίου, με 25 έως 35
έτη ασφάλισης,
• από 0,34% έως 42,4% για τον ΟΑΕΕ με 25 έως 40 έτη ασφάλισης (κυρίως
για συνταξιούχους του πρώην ΤΕΒΕ),
• από 10% έως 22,6% για συνταξιούχους ΔΕΚΟ-τραπεζών με 35 έτη
ασφάλισης.
Τελικώς, ο επανυπολογισμός των συντάξεων θα γίνει με τα ποσοστά του
νόμου Κατρούγκαλου που συμφωνήθηκε με τους δανειστές.
Ο ασφαλιστικός νόμος λέει ότι για τον επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλόμενων κύριων συντάξεων θα ληφθούν υπόψη οι ίδιες αποδοχές με
τις οποίες υπολογίστηκε η αρχική σύνταξη. Ο επανυπολογισμός θα γίνει
με δεδομένα τα έτη ασφάλισης, τον συντάξιμο μισθό και την ασφαλιστική
κλάση, αλλά θα προκύψει διαφορετική σύνταξη, κατά κανόνα μικρότερη.
Η διαφορά θα συνεχίσει να καταβάλλεται, από τη στιγμή που το ΔΝΤ έχει
θέσει θέμα κατάργησης, είναι πολύ πιθανό να καταργηθεί και έτσι οι μειώσεις που θα προκύψουν από τον επανυπολογισμό θα περάσουν αυτόματα
στις κύριες συντάξεις.
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Πρόταση σύστασης ενιαίου λογαριασμού ασφαλισμένων
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ΛΠΧ (Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα) δημιουργήθηκε στην αρχή του 2013. Με τον
ν. 4075/12, μεταξύ άλλων, ο Κλάδος Υγείας
των Τομέων του ΤΑΥΤΕΚΩ διαχωρίστηκε σε ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΕΙΔΟΣ και σε ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ.
Την διαχείριση των ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ανέλαβε
ο ΕΟΠΥΥ και πήρε και όλη την κινητή και ακίνητη
περιουσία που είχε δημιουργηθεί μέχρι τότε από
τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών.
Την δε διαχείριση των ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
ανέλαβε το ΤΑΥΤΕΚΩ, χωρίς καμία περιουσιακή
υποδομή, στις αρχές του 2013, αφού όποια περιουσία είχε σωρευτεί μέχρι τότε παραχωρήθηκε
στον ΕΟΠΥΥ.
Σήμερα πλέον, με δεδομένες τις συγχωνεύσεις
των Ασφαλιστικών Ταμείων στον ΕΦΚΑ εντός του
2016, σύμφωνα με τον πρόσφατο νόμο που ψηφίστηκε στην Βουλή. Προκειμένου να μην χαθεί το
σημαντικό κεφάλαιο που ήδη έχει συγκεντρωθεί
στον ΛΠΧ (Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα) /
ΤΑΥΤΕΚΩ από τις εισφορές Εργοδοτών και Ασφαλισμένων και για να διασφαλιστούν οι ασφαλιστικές
παροχές του ΛΠΧ που είναι ανταποδοτικές με προοπτική αναβάθμισής τους, κατατέθηκε πρόταση με
συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση για την δημιουργία ΝΠΙΔ από τους Φορείς που συμμετέχουν
στο ΛΠΧ/ΤΑΥΤΕΚΩ με σκοπό την αυτόνομη ιδιωτική διαχείριση των πόρων του.
Η συγκεκριμένη πρόταση είναι σύμφωνη με
την ευρωπαϊκή κοινοτική νομοθεσία και τον Ν.
3029/2002 που δίνει την δυνατότητα σύστασης
επαγγελματικών Ταμείων.
Την πρόταση αποδέχτηκαν ομόφωνα, συνυπέγραψαν και απέστειλαν ως αίτημα στον Υπουργό
Εργασίας κ. Γ. Κατρούγκαλο στις 25-Απριλίου 2016
όλοι οι επικεφαλής των κύριων Ομοσπονδιών Εργαζομένων (ΟΤΟΕ, ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, ΟΜΕ-ΟΤΕ) και
Συνταξιούχων, των Φορέων που συνεισφέρουν
στο ΛΠΧ/ΤΑΥΤΕΚΩ.
Τονίζεται πως ο ΛΠΧ από μηδενική βάση το 2013,
χωρίς κανένα κρατικό πόρο, κατά την διάρκεια του
απερχόμενου ΔΣ που είχα την τιμή να Προεδρεύω,
από τις εισφορές Εργοδοτών και Ασφαλισμένων
έγινε πλεονασματικός και σχημάτισε μέχρι το 2015
απόθεμα ύψους 65 εκατ. €, το οποίο αναμένεται
στο τέλος του 2016 να ανέλθει στο ύψος των 91
εκατ. €.
Κατόπιν της θετικής πρώτης τριετούς εφαρμογής του ΛΠΧ και δεδομένου ότι πρόκειται για σαφώς πλεονασματικό λογαριασμό που δεν προκαλεί
κανένα Δημοσιονομικό κόστος, ο οποίος συνεχώς
θα αυξάνει, ceteris paribus, θα είναι εφικτή ακόμα
και η βελτίωση της ανταποδοτικής παροχής στους
ασφαλισμένους.
Προφανώς, θα μπορούσε να γίνει σύγχρονη
αναδόμηση των παροχών αλληλεγγύης υπέρ των
ασφαλισμένων ώστε να καλύπτει όσο το δυνατό
καλύτερα περισσότερες ανάγκες.
Υπολογίζεται πως το εγχείρημα μπορεί να λειτουργεί με αυτοχρηματοδότηση όλων των λειτουργικών εξόδων, με ένα συγκεκριμένο αριθμό
εργαζομένων και ολιγομελές ΔΣ στο οποίο θα
πρέπει συμμετέχουν εκπρόσωποι των κύριων εργοδοτικών Φορέων, καθώς και το Πανεπιστήμιο,
προκειμένου να παρέχει την σύγχρονη - επιστημο-

του Νίκου Δομένικου, οικονομολόγου τ. Προέδρου ΤΑΥTΕΚΩ
νική αντίληψη στην τρέχουσα πραγματικότητα των
ασφαλίσεων.
Το 95% των εισφορών στον ΛΠΧ καταβάλλεται
από τις Τράπεζες Πειραιώς, Alpha, Eurobang, την
ΔΕΗ και τον ΟΤΕ. Οι δε Εργοδότες καταβάλλουν
2πλασιες εισφορές των Εργαζόμενων κάθε μήνα.
Τα ποσοστά κυμαίνονται από 1,20% έως 2,80%
επί του μισθού και ανάλογα με τον Φορέα. Τα μεγαλύτερα ποσά καταβάλλονται κάθε μήνα από τις
Τράπεζες.
Επισημαίνεται πως το μεταβατικό στάδιο για την
εφαρμογή του ΕΦΚΑ έχει οριστεί εντός του 2016
και επομένως τα χρονικά περιθώρια δημιουργίας
ΝΠΙΔ είναι περιορισμένα. Εάν δε ο ΕΦΚΑ απορροφήσει τον ΛΠΧ/ΤΑΥΤΕΚΩ, εκτιμάται ότι θα εξανεμιστεί κάθε δυνατότητα σύστασης ΝΠΙΔ.
Συνοπτικά για την δημιουργία ΝΠΙΔ εκτιμάται πως απαιτούνται οι ακόλουθες εργασίες:
1. Συγκρότηση ομάδας εργασίας από εκπροσώπους Φορέων.
2. Ορισμός συντονιστή εργασιών.
3. Συνδρομή Πανεπιστημιακού Στελέχους οικονομικής τεχνογνωσίας, προκειμένου να γίνουν τα
ακόλουθα: Σύνταξη τεκμηριωμένης πρότασης
προς την Κυβερνητική ηγεσία. Ακριβής εντοπισμός του αποθεματικού που θα αποτελέσει
ιδρυτικό κεφάλαιο του ΝΠΙΔ. Σύνταξη Καταστατικού ΝΠΙΔ. Σύνταξη Αναλογιστικής Μελέτης.
(Εδώ πρέπει να αναφερθεί πως κατά το τελευταίο διάστημα της θητείας μου στο ΤΑΥΤΕΚΩ, το
ΔΣ αποφάσισε ειδικά για τον ΛΠΧ, την ανάθεση
σύνταξης Αναλογιστικής Μελέτης σε ιδιωτικό
Οικονομικό Γραφείο, του οποίου η αμοιβή θα
καταβληθεί από το ΤΑΥΤΕΚΩ και εξ όσων γνωρίζω η σχετική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη).
Σκιαγράφηση οργανογράμματος, περιγραφή
στελέχωσης, εξεύρεση έδρας, προεργασία ενιαιοποίησης των εισφορών και αναβάθμιση των
παροχών. Η χρονική διάρκεια των εργασιών της
ομάδας εργασίας θα λήξει αμέσως μετά τον ορισμό νέου ΔΣ/ΝΠΙΔ από τους κύριους Φορείς.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως για τα παραπάνω, εκτός της Πολιτικής ηγεσίας που ενημέρωσαν
οι ίδιοι οι εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών, ενημέρωσα με σχετικές επιστολές τον Μάιο 2016 τους
επικεφαλής εργοδότες των βασικών επιχειρηματικών Φορέων που εισφέρουν στον ΛΠΧ του ΤΑΥΤΕΚΩ. Ήτοι τον Δ/ντα Σύμβουλο της Eurobank, τον
Πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς, τον Πρόεδρο της
Alpha Bank, τον Πρόεδρο της ΔΕΗ και τον Πρόεδρος του ομίλου ΟΤΕ.
Ακολουθεί αυτούσια η πρόταση που οι επικεφαλής των κύριων Ομοσπονδιών Εργαζομένων
(ΟΤΟΕ, ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, ΟΜΕ-ΟΤΕ) και Συνταξιούχων, των Φορέων που συνεισφέρουν στο ΛΠΧ/
ΤΑΥΤΕΚΩ, συνυπέγραψαν και απέστειλαν ως αίτημα στον Υπουργό Εργασίας κ. Γ. Κατρούγκαλο στις
25-Απριλίου 2016.
Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα (ΛΠΧ).
Εν όψη της αναδιάρθρωσης του ασφαλιστικού
συστήματος και τον νέο Εθνικό Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), στα πλαίσια της σχετικής διαβούλευσης, εκφράζω την ακόλουθη σκέψη για τον
ΛΠΧ του ΤΑΥΤΕΚΩ.
Ο ΛΠΧ του ΤΑΥΤΕΚΩ αφορά 300.000 ασφαλισμένους και λαμβάνει εισφορές από τους εργα-

ζόμενους και τους εργοδότες των Φορέων του
ΤΑΥΤΕΚΩ, ήτοι των Τραπεζών Πειραιώς, Alpha και
Eurobank, του Ομίλου ΟΤΕ, του Ομίλου ΔΕΗ, της
ΕΘΝΙΚΗΣ Ασφαλιστικής, ΟΣΕ, ΕΛΤΑ, ΗΣΑΠ και ΗΛΠΑΠ.
Η πλειοψηφία των εργαζομένων και συνεπώς
των εισφορών προέρχεται από επιχειρήσεις που
ανήκουν στον αμιγή ιδιωτικό χώρο.
Ο ΛΠΧ καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των ασφαλισμένων όπως αυτές προκύπτουν από τα καταστατικά τους, οι οποίες δεν καλύπτονται από πουθενά αλλού και είναι πλεονασματικός.
Ξεκίνησε το 2013 από μηδενική βάση, δεδομένου ότι όλα τα αποθεματικά του ΤΑΥΤΕΚΩ μεταφέρθηκαν με νόμο στον ΕΟΠΥΥ, και σήμερα παρουσιάζει ένα σημαντικό απόθεμα.
Πρόταση
Προτείνεται ο ΛΠΧ να λειτουργήσει αυτοτελώς,
ως ένας λογαριασμός αλληλεγγύης για τους ασφαλισμένους των προαναφερόμενων Φορέων του
ΤΑΥΤΕΚΩ, με στόχο την καλύτερη ανταποδοτική
παροχή, δεδομένου ότι πρόκειται για σαφώς πλεονασματικό λογαριασμό που δεν προκαλεί κανένα
Δημοσιονομικό κόστος.
Στην βάση αυτή, θα μπορούσε να γίνει σύγχρονη
αναδόμηση των παροχών αλληλεγγύης υπέρ των
ασφαλισμένων που να καλύπτει όσο το δυνατό καλύτερα περισσότερες ανάγκες.
Υπολογίζεται πως το εγχείρημα μπορεί να λειτουργεί με αυτοχρηματοδότηση όλων των λειτουργικών εξόδων, με ένα συγκεκριμένο αριθμό
εργαζομένων και ολιγομελές ΔΣ στο οποίο θα
πρέπει συμμετέχουν εκπρόσωποι των κύριων εργοδοτικών Φορέων, καθώς και το Πανεπιστήμιο,
προκειμένου να παρέχει την σύγχρονη - επιστημονική αντίληψη στην τρέχουσα πραγματικότητα των
ασφαλίσεων.
ΑΝΤΙΘΕΤΑ εάν συμπεριληφθεί στον ΕΦΚΑ, δεδομένης της σπουδαιότητας των συντάξεων, των
επικουρικών συντάξεων και των εφάπαξ, εκτιμάται πως ο ΛΠΧ θα τεθεί, εκ των πραγμάτων, σε
δεύτερη μοίρα και τα σοβαρά πλεονάσματά του θα
χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των τριών παραπάνω αμέσων αναγκών του νέου ΕΦΚΑ.
Προφανώς κάτι τέτοιο θα χειροτερέψει τις μέχρι
σήμερα παροχές του ΛΠΧ και θα μηδενίσει την υφιστάμενη δυνατότητα βελτίωσής των.
Προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση.
Μέχρι τις 31.12.2017 και μετά τη σύνταξη
αναλογιστικής μελέτης που θα αποδεικνύει τη
βιωσιμότητα τους Τομείς, Κλάδοι και Λογαριασμοί του ΤΑΥΤΕΚΩ που υπήχθησαν και προβλέπεται να υπαχθούν στον ΕΦΚΑ δύνανται με
αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των
εργοδοτών να εξαιρούνται από την ένταξη στον
ΕΦΚΑ μετατρεπόμενοι αυτοδίκαια σε νομικά
πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) υποχρεωτικής ασφάλισης κατά τα οριζόμενα στα άρθρα
7 και 8 του ν. 3029/2002 (Α’ 160).
Με τη μετατροπή τους σε ΝΠΙΔ απαγορεύεται
οποιαδήποτε χρηματοδότηση από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό.
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Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

Γολγοθά φέρνει το 2017 στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΠΥ…

Έ

να μικρό «Γολγοθά» θα πρέπει να ανεβαίνουν οι ασφαλισμένοι
του ΕΟΠΥΥ για να λαμβάνουν παραπεμπτικό για διαγνωστικές
εξετάσεις όπως προβλέπει το επικαιροποιημένο μνημόνιο.
Σύμφωνα με τα όσα μέχρι τούδε έχουν έντεχνα διαρρεύσει, θα πρέπει
μέχρι το Μάρτιο να έχει καταρτιστεί ένα νέο σύστημα ηλεκτρονικών δεδομένων για τα παραπεμπτικά των ασφαλισμένων σε διαγνωστικές εξετάσεις
το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το καλοκαίρι του 2017. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μνημόνιο το σύστημα θα δίνει προέγκριση των
επισκέψεων σε ιδιώτες γιατρούς συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ, ιδιωτικά
θεραπευτήρια και διαγνωστικά κέντρα. Σκοπός είναι να δίνεται προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων από τις δομές του ΠΕΔΥ και στα
νοσοκομεία του ΕΣΥ.
Ανάλογά όμως με το χρόνο αναμονής που χρειάζεται για την πραγματοποίηση των εξετάσεων, και εφόσον οι ασφαλισμένοι δεν μπορούν να κλείσουν εκεί ραντεβού, τότε μόνο θα δίνεται παραπεμπτικό για πρόσβαση σε
ιδιωτικούς παρόχους υγείας. Περιορισμοί πάντως αναμένονται και σε ότι
αφορά στον ΕΣΥ. Και αυτό γιατί έως το τέλος του έτους θα πρέπει να έχει
καταρτιστεί το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, που θα στηρίζεται στα ιατρεία της γειτονιάς και στον οικογενειακό γιατρό .Αυτό θα είναι
το πρώτο και απαραίτητο στάδιο από το οποίο θα περνούν οι ασθενείς για να
παραπέμπονται στη συνέχεια για πιο εξειδικευμένες εξετάσεις και ιατρικές
επισκέψεις σε νοσοκομεία και δομές του ΠΕΔΥ. Στο πλαίσιο αυτό θα υπάρχει
πλήρης ιατρικός φάκελος ανά ασθενή, όπου θα καταγράφονται οι διαγνωστικές εξετάσεις που έχει πραγματοποιήσει, τα φάρμακα που λαμβάνει, ειδικά
όταν πρόκειται για θεραπείες υψηλού κόστους, οι ιατρικές επισκέψεις και οι
νοσηλείες σε δημόσια νοσοκομεία και θεραπευτήρια. Έτσι με βάση το ιατρικό
αυτό αρχείο, είτε θα δίνεται στους ασφαλισμένους η έγκριση για τη διενέργεια επιπλέον ιατρικών πράξεων, είτε ο ΕΟΠΥΥ θα βάζει φρένο στις επιπλέον

παροχές Υγείας που καλύπτει.
Στους νέους κανόνες περιλαμβάνεται και ο υπολογισμός της μέσης δαπάνης ανά παραπεμπτικό της κάθε ειδικότητας ανάλογα με τον κωδικό νόσου
(ICD-10). Όταν ο γιατρός ξεπερνά το 20% του μέσου παραπεμπτικού θα καταγράφεται η υπέρβαση και θα ενημερώνεται ο ΕΟΠΥΥ.
Στόχος της επιβολής νέων στενών ορίων στη συνταγογράφηση των εξετάσεων είναι να μπει φρένο στον εκτροχιασμό των δαπανών, πέραν του κλειστού προϋπολογισμού των 302 εκατ. ευρώ που αντιστοιχεί από τον ΕΟΠΥΥ
στα διαγνωστικά κέντρα. Είναι χαρακτηριστικό πως οι δαπάνες για διαγνωστικές εξετάσεις, παρά τη μεγάλη μείωση των τιμών αποζημίωσης που ισχύουν από τις αρχές του έτους, έχουν τεθεί εκτός ελέγχου.Την ίδια ώρα, για τις
κατηγορίες αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών δημιουργούνται πακέτα εξετάσεων. Όταν ο γιατρός επιλέγει περισσότερες από μία εξετάσεις που
ανήκουν σε κάποιο από τα πακέτα, τότε οι εξετάσεις αποζημιώνονται από τον
ΕΟΠΥΥ με έκπτωση ως εξής:
η δεύτερη εξέταση αποζημιώνεται με έκπτωση 50%, η τρίτη εξέταση
αποζημιώνεται με έκπτωση 75% και από την τέταρτη και μετά
λαμβάνει έκπτωση 100%.

Οι χρόνιες ασθένειες
του ΕΣΥ…

Π

έραν την όποιας πολιτικής προσέγγισης, είναι σαφές και καταδεικνύεται καθημερινά και με κάθε τρόπο, πως το ΕΣΥ πάσχει εδώ και πολλά χρόνια από μεγάλες οργανωτικές και διοικητικές ελλείψεις…, οι οποίες
με την σειρά τους οδηγούν στην περαιτέρω υποβάθμιση της ποιότητας
παροχής υπηρεσιών υγείας αφ ενός…, κι αφ έτερου σε σημαντική απώλεια πόρων και διόγκωση των δαπανών για τα νοσοκομεία της χώρας.
Τα προβλήματα αφορούν τόσο το μακροοικονομικό επίπεδο του συστήματος υγείας (έλλειψη σχεδιασμού και προγραμματισμού σε κεντρικό επίπεδο, απουσία διασύνδεσης πρωτοβάθμιας και νοσοκομειακής περίθαλψης κ.ά.), όσο και το μικροοικονομικό επίπεδο των επιμέρους μονάδων
υγείας (π.χ. ανάπτυξη γραφειοκρατίας και πελατειακών σχέσεων, έλλειψη
εξειδικευμένου προσωπικού).
Στη χώρα μας, ιδιαίτερα έντονο είναι το φαινόμενο της ανεξέλεγκτης
χρήσης ιατρικών υπηρεσιών λόγω της προκλητικής ζήτησης, με αποτέλεσμα η περιττή κατανάλωση διαγνωστικών υπηρεσιών και φαρμάκων σε
συνδυασμό με την παραοικονομία να αποτελούν σημαντικά προβλήματα.
Όπως επισημαίνει ο ΟΟΣΑ, στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότεροι γιατροί
ανά κάτοικο απ' ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη ανεπτυγμένη χώρα. Χωρίς αυτό
να σημαίνει ότι υπάρχει και το υψηλότερο επίπεδο ιατρικής περίθαλψης.
Κατά τη διάρκεια των προηγούμενων δεκαετιών, ο αριθμός των γιατρών
ανά κάτοικο αυξήθηκε ραγδαία στην Ελλάδα, ξεπερνώντας τους πέντε
γιατρούς εν ενεργεία ανά 1.000 άτομα πληθυσμό, αριθμό πολύ υψηλότερο του μέσου όρου 3,1 του ΟΟΣΑ. Από την άλλη πλευρά, υπήρχαν μόνο
3,3 νοσοκόμες ανά 1.000 άτομα πληθυσμό, αριθμός πολύ χαμηλότερος
από τον μέσο όρο 9,7 των χωρών του ΟΟΣΑ.
Το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον κυριότερο συντελεστή παραγωγής και επομένως η ορθολογική χρήση του καθίσταται όλο και περισσότερο σημαντική στο παραγωγικό πρότυπο των νοσοκομείων μας. Παρ' όλα
αυτά, οι μετρήσεις που πραγματοποιούνται κατά περιόδους από το Εργαστήριο Συστημάτων Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πολυτεχνείου
Κρήτης όπως και από άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα δείχνουν την ύπαρξη
ελλειμμάτων αποδοτικότητας που φτάνουν το 15 έως 20 τις εκατό στο
σύνολο των νοσοκομείων της χώρας.
Παρά τις νομοθετικές παρεμβάσεις, ο υγειονομικός τομέας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει οργανωτικές και λειτουργικές δυσκολίες. Τα νοσοκομεία στα μεγάλα αστικά κέντρα παρουσιάζουν σπατάλη των διατιθέμενων
παραγωγικών συντελεστών σε σχέση με αυτές της περιφέρειας, αναδεικνύοντας έντονα την άνιση κατανομή του προσωπικού και ιδιαίτερα την
υπερσυγκέντρωση του ιατρικού δυναμικού σε μονάδες των κεντρικών
υγειονομικών περιφερειών όπως της 1ης Αττικής, 2ης Πειραιώς και 3ης
Μακεδονίας.
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Φορολογικά και όχι μόνο…

Μ

Οι Συμπληρωματικές Δηλώσεις Φορολογίας Εισοδήματος

ια δήλωση φόρου εισοδήματος περιγράφει με έγκυρο και επίσημο
τρόπο την εισοδηματική, περιουσιακή και οικογενειακή κατάσταση
ενός φυσικού προσώπου όπως ισχύει για κάθε φορολογικό έτος ξεχωριστά, συνεπώς, μπορεί αυτή να επικαλεστεί οποιαδήποτε στιγμή στο μακροπρόθεσμο μέλλον για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς περιορισμό, είτε
για λήψη κάποιου τραπεζικού δανείου επί παραδείγματι είτε για ανάλωση
κεφαλαίου για κάλυψη τεκμηρίων κλπ.. Συμπληρωματική είναι η φορολογική δήλωση η οποία περιλαμβάνει μόνο επιπρόσθετα στοιχεία, που
δεν έχουν δηλωθεί στην αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος, δηλώνονται για πρώτη φορά και συμπληρώνουν τα αρχικά, ώστε αθροιστικά μαζί
να εκδίδουν νέο εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος, συνυπολογίζοντας
δηλαδή όλα τα δεδομένα όλων των υποβληθέντων δηλώσεων φόρου εισοδήματος που αφορούν το ίδιο το φορολογικό έτος.
Προφανώς, οι συμπληρωματικές δηλώσεις που μπορούν να υποβληθούν είναι απεριόριστες σε αριθμό, καθώς θα πρέπει να δηλώνεται στο
σύνολο τους η πραγματική εισοδηματική και περιουσιακή κατάσταση του
εκάστοτε φορολογούμενου για κάθε φορολογικό έτος το οποίο αφορούν.
Επειδή πρόκειται για συμπληρωματικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος, η
τελική εικόνα της εισοδηματικής και περιουσιακής κατάστασης του φορολογουμένου προκύπτει από το σύνολο των δηλώσεων και αποδεικνύεται
με το τελευταίο κατά χρονολογική σειρά εκκαθαριστικό που εκδίδεται
από την αρμόδια Φορολογική Αρχή.
Οι συμπληρωματικές δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν σε οποιοδήποτε χρόνο μέσα στο ημερολογιακό έτος χωρίς καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής, εφόσον υπάρχει λόγος που να τις αιτιολογεί και πρόκειται
για υπαιτιότητα του φορολογουμένου, όπως για παράδειγμα η διόρθωση

των δηλωθέντων εισοδημάτων από ακίνητα στο έντυπο Ε2 προγενεστέρου φορολογικού έτους.
Να σημειωθεί ότι εξαίρεση στην επιβολή κυρώσεων υπάρχει μόνο
για τα αναδρομικά των μισθωτών και συνταξιούχων, καθώς απέκτησαν χρήματα που τους όφειλαν οι αρμόδιοι φορείς σε μεταγενέστερο χρόνο από το φορολογικό έτος που αφορούν.
Συνεπώς, με τη βεβαίωση εισοδήματος του φορολογικού έτους 2015
η οποία αναγράφει αναδρομικά συντάξεων για τα φορολογικά έτη 2012
και 2013 επί παραδείγματι, ο φορολογούμενος συνταξιούχος υποβάλλει
συμπληρωματικές δηλώσεις για τα έτη 2012 και 2013 στα οποία δηλώνει
τα εισοδήματα αυτά, χωρίς καμία κύρωση από πλευράς της Φορολογικής
Αρχής, από τη στιγμή που δεν ήταν δική του υπαιτιότητα. Μάλιστα, μόνο
για την προκείμενη περίπτωση και επειδή είναι εξαιρετικά συνηθισμένη
στην πράξη, η ημερομηνία καταληκτικής υποβολής των συμπληρωματικών δηλώσεων φόρου εισοδήματος λόγω αναδρομικών μισθών
και συντάξεων ορίζεται η τελευταία ημέρα του έτους που εκδόθηκαν
οι βεβαιώσεις και όσον αφορά το προηγούμενο παράδειγμα, η τελευταία ημέρα του τρέχοντος χρόνου ήτοι 31/12/2016.
Οι συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος υποβάλλονται
μόνο χειρόγραφα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του φορολογούμενου σε δύο αντίγραφα, ένα για τη Φορολογική Αρχή και ένα δεύτερο για τον φορολογούμενο.
Αγγελική Δελημάρη
Συνταξιούχος ΟΤΕ – Σύμβουλος Φορολογίας
angeliki.delimari@gmail.com

Γνωριμία με το σύλλογο ΠΑΣΕΣΑΠ –ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ
και τα προβλήματα των οικογενειών με παιδιά με Aναπηρία

Η

ελληνική κοινωνία έχει αφυπνιστεί και ευαισθητοποιηθεί τα τελευταία χρόνια στα
ζητήματα της νοητικής υστέρησης και της σωματικής αναπηρίας. Η δράση των φορέων του
αναπηρικού κινήματος προβάλλεται περισσότερο από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
Με τη στήριξη της ιδιωτικής πρωτοβουλίας
αλλά και του κράτους έχει βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των ανθρώπων που έχουν γεννηθεί ή
έχουν αποκτήσει στη διάρκεια της ζωής τους
οποιαδήποτε μορφή αναπηρίας. Ωστόσο, παρά
τα βήματα που έχουν γίνει, παραμένει σημαντική η υστέρηση στη χώρα μας σε σχέση με την
υπόλοιπη Ευρώπη. Στον ΟΜΙΛΟ-ΟΤΕ, μια από
τις μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας, με παράδοση στην εταιρική κοινωνική ευθύνη, τα άτομα
με αναπηρία αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερο τρόπο, καθιστώντας τον ΟΜΙΛΟ-ΟΤΕ έναν εργοδότη που σέβεται τους εργαζόμενους που είτε οι
ίδιοι είτε προστατευόμενο μέλος της οικογένειας τους αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
Οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι του ΟΜΙΛΟΥ-ΟΤΕ που έχουν παιδιά με αναπηρία για να
μπορούν να στηρίζουν τις αυξημένες ανάγκες
των παιδιών τους ίδρυσαν τον ΠΑΣΕΣΑΠ – ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ, που σημαίνει «Πανελλήνιος Σύλλογος
Εργαζομένων και Συνταξιούχων ΟΜΙΛΟΥ Ο.Τ.Ε.
που έχουν παιδιά με Αναπηρία». Ο Σύλλογος

εδρεύει στην Αθήνα αλλά έχει μέλη που κατοικούν σε όλη την Ελλάδα. Μέλη του συλλόγου
γίνονται εργαζόμενοι ή συνταξιούχοι του ΟΜΙΛΟΥ Ο.Τ.Ε που είναι Γονείς αναπήρων παιδιών
ή Κηδεμόνες τους με βάση σχετική δικαστική
απόφαση, μετά από αίτησή τους που συνοδεύεται από πιστοποιητικά αναπηρίας του παιδιού
και λήψη σχετικής
Για τους γονείς παιδιών με αναπηρ με βαριά
νοητική υστέρηση, αυτισμό ή ψυχικές παθήσεις, υπάρχει δυσμενής μεταχείριση για όσους
είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν την ψήφιση του ν.
3232/2004, δηλ. πριν το Φεβρουάριο του 2004,
με αποτέλεσμα αυτοί να μην περιλαμβάνονται
στις εξαιρέσεις των περικοπών της σύνταξης
που ορίζουν οι νόμοι 4024/2011 και 4051/2012,
αν και είναι χαμηλοσυνταξιούχοι και τα παιδιά
τους βρίσκονται σε μεγάλη ηλικία και έχουν
πολλαπλά προβλήματα.
Όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά τον ν.
3232/2004, δηλ. πριν το Φεβρουάριο του 2004,
και εξακολουθούν να υφίστανται τις παραπάνω κρατήσεις, ο Σύλλογός μας αναλαμβάνει
την διεκδίκηση αναδρομικών. Αν ανήκετε
στην παραπάνω κατηγορία επικοινωνήστε με
το γραφείο του Συλλόγου (τηλ επικοινωνίας
2106117936).
Ιδιαίτερα φέτος αισθανόμαστε ακόμη πιο κοντά

μας τον Όμιλο ΟΤΕ, ο οποίος με την προσωπική
στήριξη του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του κ.Μιχάλη Τσαμάζ παρέχει πλέον:
• Σε κάθε εργαζόμενο που έχει παιδί ΑμεΑ δώδεκα ημέρες άδεια για την παρακολούθηση
της επίδοσης και της πορείας του.
• Εκπτωτικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας και
internet με 15€ το μήνα.
Θέλουμε κοντά μας κάθε εργαζόμενο και συνταξιούχο του ΟΤΕ που έχει παιδί ΑμεΑ.
«Τούτη τη στιγμή που οι διεθνείς εξελίξεις δείχνουν το δρόμο για την άρση του αποκλεισμού
που βιώνουν τα άτομα με αναπηρία σε όλους τους
τομείς της ζωής, το αναπηρικό κίνημα, μαζί και
πρώτοι εμείς οι γονείς, πρέπει να συνεχίσουμε να
αγωνιζόμαστε σθεναρά και ακούραστα για τη θεσμική θωράκιση των δικαιωμάτων των ατόμων
με αναπηρία όλων των κατηγοριών σε κάθε γωνιά της χώρας».
Γεωργία Μπαντούνα
Υπάλληλος του ΟΜΙΛΟΥ- ΟΤΕ, Πρόεδρος
ΠΑΣΕΣΑΠ – ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ
Τηλ. επικοινωνίας
210-6117936 και 6936594130
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Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 2016
Είπαμε, πριν μας κόψουν τη διάθεση τα κονδύλια για τα πετρέλαια και μας προλάβουν τα
χιόνια, να απολαύσουμε τις ομορφιές τις Δυτικής Μακεδονίας με φθινοπωρινά χρώματα.
…….Είχαμε και τον καλό συνάδελφο και φίλο
Ηλία Κουτσοτόλη, που από το καλοκαίρι που
μας είχε ξεναγήσει στην Ήπειρο, επέμενε για
το Συρράκο της Ηπείρου και απορούσε πώς
είχαμε «καταφέρει» να αφήσουμε τότε απέξω
τέτοιο προορισμό. Έπρεπε να στριμώξουμε
υπέροχους προορισμούς σε λίγες μέρες και,
έτσι που θα τους τρέχαμε, σίγουρα θα τους
αδικούσαμε.
Θέλουν μέρες όλα αυτά τα μέρη, όμως δεν
έπρεπε να χάσουμε την ευκαιρία……….
Έτσι το τετραήμερο 31/10 – 3/11/2016
πραγματοποιήσαμε την εξόρμηση….
Η συμμετοχή - εκπροσώπηση ήταν από όλους
τους Νομούς, αλλά τούτη τη φορά οι Σπαρτιάτες, με μια μαζική ανταπόκριση, λίγο έλειψε να
γεμίσουν μόνοι τους το πούλμαν!
Μακάρι να το δούμε και από τους άλλους Νομούς………….
Επισκεφτήκαμε - θαυμάσαμε
1. Τις θερμές πηγές Πόζαρ στο Λουτράκι
Αριδαίας, όπου εξαγνιστήκαμε! άλλοι prive
και άλλοι ομαδικά, στις……. κολυμβήθρες
του Σιλωάμ, σε ένα υπέροχο τοπίο.
2. Τον Παλαιό Άγιο Αθανάσιο στα 1200 μέτρα του Καϊμακτσαλάν, υπέροχο παραδοσιακό χωριό, με πέτρα και κεραμίδι.
3. Την αρχοντική Έδεσσα με τους ονομαστούς καταρράκτες της, τη συνοικία Βαρόσι, το Καναβουργείο και όλες τις ομορφιές
της.
4. Το προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά,
με τη θαυματουργή εικόνα της που φιλοτέχνησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς.
Έ, μετά από τόση εξιλέωση, μπορούσαμε
να εξοκείλουμε………..
Ο «Καλοφαγάς» στο Λουτράκι, με αρνάκι, κότσι, κρασί και ένα μικρό μουσικό σχήμα (και
…..χάλκινα !) ανέβασε όλο το «εκκλησίασμα»,
αλλά και τους υπόλοιπους πελάτες …....... (χήρες !! και παντρεμένες !) στην πίστα…………
1. Το Νυμφαίο, ορεινό παραδοσιακό οικισμό
στα 1350 μέτρα στο Νομό Φλωρίνης.
2. Τα Γρεβενά, με κάτι υπέροχες γεύσεις μα-

νιταριών…
3. Το Μέτσοβο, με τα πετρόχτιστα αρχοντικά
και τα καλντερίμια και τέλος το βράδυ η
απογείωση!!! Μέσα από μια διαδρομή, που,
αν τολμούσες και κοίταζες κάτω, διαπίστωνες ότι βαδίζεις προς τα ουράνια, φτάσαμε... στα ουράνια!!!
1. το Συρράκο, μια ζωγραφιά από πέτρα,
μόνο πέτρα…και ο καλός συνάδελφος και
φίλος Ηλίας Κουτσοτόλης, ήταν εκεί με
την γκλίτσα από κρανιά στο χέρι…για να
μας υποδεχθεί στην γενέτειρά του, να μας
δείξει πως περπατάνε οι Κουτσόβλαχοι,
(μήπως οι Κουτσοτόληδες;) στα καλντερίμια και βέβαια να έχει φροντίσει - βοηθήσει
για την ιδιαίτερα προσεγμένη φιλοξενία μας
στην ταβέρνα και στους ξενώνες.
Ένα τσίπουρο επιβαλλόταν για να πάει η ψυχή
μας στη θέση της, μέχρι να μας αναλάβει ο
Γιώργος ο Βαϊτσης ο «Σταυραετός» και με
την κολοκυθόπιτα, το μοσχαράκι και το κρασί και τον Ηλία σε ένα περήφανο Ηπειρώτικο
χορό να μας κρατήσουνε ψηλά,….να μη μας
φάει ο κάμπος!!!
Ο Γιώργος συνεπικουρούμενος και από τον
Ηλία, την επομένη, ανέλαβαν εθελοντικά την
ξενάγησή μας και μας ενημέρωσαν για τον
Άγιο Νικόλα και το ξυλόγλυπτο τέμπλο του,
για τη βρύση Γκούρα, για τον αγώνα του 1821,
για τον Κ. Κρυστάλλη, για τον Γ. Ζαλοκώστα,
για τον Ιω. Κωλέττη και όλους τους επώνυμους και ανώνυμους πατριώτες, με το πάθος,
που η αγάπη για τον τόπο τους, τους δίνει.
Αισθανόμαστε υποχρέωσή μας να τους ευχαριστήσουμε από καρδιάς, να τους νοιώσουμε σαν πρεσβευτές καλής θελήσεως
της βαριάς πολιτιστικής κληρονομιάς και
της απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς του
Συρράκου και να ευχόμαστε να μας δοθεί
ξανά η ευκαιρία να συναντηθούμε.
Να σας έχει ο Θεός γερούς πάντα! Γιώργο
και Ηλία!!!
Δεν ξεκολλάς από τέτοιους τόπους!!!..., όμως
η απειλή της βροχής επιτάχυνε την αναχώρησή μας και έτσι χάσαμε και την ευκαιρία να
δούμε και το δίδυμο αδελφάκι του Συρράκου,
τους Καλαρρύτες.
2. Τα Γιάννενα, χωρίς χρόνο, με αναλαμπές

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού τμήματος Ιωαννίνων αποφάσισε να πραγματοποιήσει τις
παρακάτω εκδηλώσεις:
• 14 Ιανουαρίου 2017, η κοπή πίτας
• Τσικνοπέμπτη 16 Φλεβάρη, αποκριάτικος χορός.
Ο Πρόεδρος
ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΗΜ

Ο Γραμματέας
ΝΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝ.

ήλιου μόνο για μια βόλτα, ένα καφέ, ένα
Γιαννιώτικο σιροπιαστό …άντε και ένα κοντοσούβλι!!! σου άφηναν περιθώριο... Πήραμε το δρόμο της επιστροφής… Το κέφι
αμείωτο. Παιχνίδι «γιατί» και «διότι». Κλήρωση δώρων με… υπονοούμενα!!!
Με όλα αυτά τα ωραία – αν και συνταξιούχοι - θα τον πηδήσουμε και τούτο το χειμώνα!!!
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
Τα γραφεία – εντευκτήρια άνοιξαν : κάθε Δευτέρα 11.00 -13.00 για τους άνδρες
κάθε Πέμπτη 11.00 – 13.00 για τις γυναίκες.
Τα μαθήματα χορού, ντεκουπάζ και πλεκτού
(νέα δράση) άρχισαν και επίκειται και έναρξη
εκμάθησης computer.
Σε όλα μπορείτε ακόμη να δηλώσετε συμμετοχή.
Σπεύσατε!!!
Η κοπή της Πίτας και ο Αποκριάτικος Χορός,
θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 2017, στο κέντρο ΕΠΑΥΛΙΣ, 4Ο χλμ
Π.Ε.Ο Τρίπολης – Άργους.
Ξέρετε ότι περνάμε καλά…
Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή στους κατά τόπους εκπροσώπους του Συλλόγου.
Θα δρομολογηθούν δωρεάν λεωφορεία από
τις πρωτεύουσες των Νομών.
Η Αποκριά στην Κοζάνη είναι γλέντι και φωτιά!!
Οργανώνουμε λοιπόν μια τριήμερη εκδρομή,
25 – 27 Φεβρουαρίου, για να τα απολαύσουμε. Τρέξατε………….
Πληροφορίες – δηλώσεις συμμετοχής, στα
γραφεία του Συλλόγου.
Καλό χειμώνα και Καλές Γιορτές!!!
Ο Πρόεδρος
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΒΑ

Ο Γ. Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Ευχές απο το καλλιτεχνικό τμήμα
ντεκουπάζ Τρίπολης
Οι συναδέλφισσες του καλλιτεχνικού τμήματος ντεκουπαζ του Περιφερειακού Τμήματος
Τρίπολης εύχονται στους απανταχού συναδέλφους.
Χρόνια Πολλά - Καλές Γιορτές!!!

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ TMHMA ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ προγραμματίζει την
κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας την Κυριακή το μεσημέρι στις 29 ΙΑΝΟΥAΡΙΟΥ
2017 στο κέντρο ΙΡΙΔΑ στα ΠΕΖΑ και ώρα προσέλευσης 13.00 το μεσημέρι.
Περιμένουμε όλους τους συναδέλφους και τους φίλους τους να διασκεδάσουμε.
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 25-01-2017 στο Γραφείο το Συλλόγου Βιάννου 1317,στα Τηλέφωνα 2810-341405 ΚΑΙ 2810- 341415 και στην υπεύθυνο των Πολιτ.
Εκδηλώσεων Ελπίδα Βλαχάκη 6976928373.
ΤΟ ΔΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΕ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ

Συνάδελφοι,
Με αίσθημα ευθύνης και συγκίνησης με την παρούσα ανακοίνωση
επικοινωνούμε μαζί σου για να σε ενημερώσουμε για τις προσεχείς εκδηλώσεις του πολιτιστικού μας κέντρου.
Το τριήμερο 9-11 Δεκεμβρίου 2016 η χορωδία του πολιτιστικού
μας κέντρου θα συμμετέχει στην 8η συνάντηση χορωδιών ΟΤΕ που θα
γίνει στην Δράμα.
Την Κυριακή 11η Δεκεμβρίου 2016 παραμονή της εορτής του πολιούχου της πόλης μας Αγίου Σπυρίδωνα και από ώρα 1800-2200 θα
μοιράσει σε όλους τους συναδέλφους τηγανίτες στην αίθουσα του Πολιτιστικού μας Κέντρου.
Την 24η Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Σάββατο η Χορωδία του πολιτιστικού μας κέντρου θα ψάλλει τα κάλαντα στο ίδρυμα χρονίως πασχόντων της Ιεράς Μητροπόλεως Κέρκυρας, στον ΟΤΕ αλλά και σε διάφορα σημεία της πόλης μας.
Την Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017 θα κόψουμε την πίττα μας στην
αίθουσα του πολιτιστικού μας κέντρου.
Την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017 στο Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας
θα πραγματοποιηθεί η ετήσια συναυλία της Χορωδίας και βραβεύσεις
αριστούχων και επιτυχόντων στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της χώρας.
Παρακαλούμε τους συναδέλφους που τα παιδιά τους αρίστευσαν η
πέτυχαν σε ΑΕΙ η ΑΤΕΙ να προσκομίσουν τους τίτλους σπουδών μέχρι
15/1/2017.
Την Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 18:00, θα κόψουμε την
πρωτοχρονιάτική πίτα μας στην αίθουσα του Πολιτιστικού μας Κέντρου
οδός Σωτήρος 10, 6ος όροφος.
Το τετραήμερο της Καθαρής Δευτέρας 24-27 Φλεβάρη θα πραγματοποιηθεί εκδρομή στα Τρίκαλα και Καρδίτσα ( Ελάτη, Περτούλι, Λίμνη Πλαστήρα).
Σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένος ο καινούργιος
χρόνος.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΧΑΝΙΩΝ
Ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ,
Περιφερειακό Τμήμα Χανίων ανακοινώνει στα μέλη του, Χανίων και
Ρεθύμνου ότι, η κοπή της πίτας θα
γίνει το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017
στην ταβέρνα ΡΙΖΙΤΙΚΟ στον Τζιτζιφέ
Αποκορωνου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει φαγητό και ζωντανή μουσική.
Τιμή συμμετοχής 150ευρώ.
Αναχώρηση στις 11:30 από το τέρμα
της οδού Α. Γογονή (απέναντι από το
ΙΝΚΑ).
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 2017 στα τηλέφωνα:
Μαυρεδάκης Ε. 6974099853 Σ.Σ.
Χανιά
Ερηνάης Χ. 6974813189
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Μαυρεδάκης Ι.
Ο Γραμματέας
Ερηνάκης Χ.

Διεθνές Φεστιβάλ Χορωδιών της Interkultur

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα το διάστημα
από 12-16 Οκτωβρίου το 1 Διεθνές Φεστιβάλ Χορωδιών της Interkultur.
Στο Φεστιβάλ συμμετείχε και η χορωδία του Πολιτιστικού Κέντρου
Εργαζομένων και Συνταξιούχων ΟΤΕ Κέρκυρας όπου μετά από μια καταπληκτική εμφάνιση απέσπασε δικαίως το χειροκρότημα του κοινού
που παρακολουθησε την συναυλία.
Οι διοργανωτές έδωσαν ραντεβού για το δεύτερο Φεστιβάλ Χορωδιών που θα γίνει το 2018 πάλι στην Κέρκυρα.
Ευελπιστούμε ότι το 2018 θα συμμετέχουμε στο Διαγωνιστικό Μέρος του Φεστιβάλ γιατί παρακολουθώντας το πρώτο αντιληφθηκαμε
ότι έχουμε τις δυνατότητες να διακριθούμε.

Από την εμφάνιση της
Χορωδίας στη συναυλία
Φιλίας.

Αναμνηστικό μετάλιο στο Μαέστρο
Χρυσάνθιο Γρηγορόπουλο από την
κυρία Κανδή Καθηγήτρια του Ιονίου
Πανεπιστημίου.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Χ. Τασσόπουλος

Ο Γραμματέας
Ν.Καλόγερος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ
Από την Μακεδονία στην Πελοπόννησo
7ήμερη εκδρομή διοργάνωσε το Περιφερειακό Τμήμα Κοζάνης στην Πελοπόννησο από 28/5
έως και 3/6/2016.
Με ορμητήριο τον ΟΠΑΚΕ Τεμένης Αιγίου
πραγματοποιήθηκαν ημερήσιες εκδρομές σε
διάφορα μέρη της Πελοποννήσου όπως: Σπήλαιο Δυρού, Ορεινή Κορινθία, Ορεινή Αρκαδία,
Καλάβρυτα (Αγία Λαύρα, Σπήλαιο Λιμνών, Μέγα
Σπήλαιο, Τόπος θυσίας Καλαβρύτων), Σπέτσες,
Λουτράκι (Άγιο Πατάπιο μια ονειρεμένη διαδρομή με πανοραμική θέα προς τον Ισθμό της
Κορίνθου) και την τελευταία μέρα της επιστροφής στην Κοζάνη πραγματοποιήθηκε επίσκεψη
με ξενάγηση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Η
συμμετοχή των συναδέλφων συγκινητική και
απρόσμενα μεγάλη. Το ενδιαφέρον, το κέφι και
ο ενθουσιασμός στις καθημερινές διαδρομές
όλο το 7ήμερο δεν περιγράφονται. Ό,τι συνέλαβε το ανθρώπινο μάτι και το μυαλό δεν μπορεί
να αποτυπωθεί στον φωτογραφικό φακό. Η μία
διαδρομή ήταν καλύτερη από την άλλη.
Θα ήταν βέβαια παράληψη να μην ευχαριστήσουμε θερμά την Πρόεδρο και τα Μέλη του Δ.Σ.
του ΟΠΑΚΕ για την φιλοξενία μας στις εγκαταστάσεις του. Επίσης πολλές ευχαριστίες αναλογούν και στον Κώστα Στασινόπουλο για την

θερμή υποδοχή που μας επιφύλαξε και έκανε
τα πάντα για να γίνει ευχάριστη η διαμονή μας.
Βέβαια η μη λειτουργία του εστιατορίου και του
αναψυκτηρίου ήταν σοβαρό μειονέκτημα για
την καλύτερη διανομή μας.
Το ότι περάσαμε καλά οφείλεται επίσης στην
άρτια οργάνωση της εκδρομής από το Προεδρείο του τμήματος και την άψογη συμπεριφορά των συμμετεχόντων σε αυτή. Την παράσταση έκλεψε το κρυφό ταλέντο του συνάδελφου
Αντωνόπουλου Χαράλαμπου που έκανε πιο ευχάριστο το 7ήμερο της εκδρομής.
Κοπή πίτας
Το Περιφερειακό Τμήμα Συνταξιούχων ΟΤΕ
ΚΟΖΑΝΗΣ προσκαλεί τα μέλη του και τους φίλους στο κόψιμο της βασιλόπιτας που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Ιανουαρίου 2017 ημέρα
Σάββατο και ώρα 8:30 το βράδυ στο κέντρο
«ΖΗΝΩΝ» στην Κοζάνη.
Επ’ ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς ευχόμαστε σε όλους
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ και ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ.
Ο Πρόεδρος
Ε. ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ

Ο Γραμματέας
Ι. ΔΑΔΑΜΟΓΙΑΣ
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Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
Εκδρομή στη Βόρειο Ήπειρο
Μία 3ήμερη εκδρομή στην
Βόρειο Ήπειρο, πραγματοποίησαν τα μέλη του Συλλόγου
των Συνταξιούχων Τηλεπ/
νιών Ομίλου ΟΤΕ Περιφέρειας
Λαρίσης, στις 28 – 29 και 30
Οκτωβρίου 2016.
Στις πόλεις των Αγίων Σαράντα – Χιμάρας και Αργυρόκαστρο, οι κάτοικοι των οποίων
με καθαρά Ελληνικά στοιχεία,
μας υποδέχτηκαν πολύ θερμά.
Μεγάλη ήταν η συγκίνησή μας στο κεφαλοχώρι της περιοχής Δερβιτσάνη όπου δεξιά και αριστερά των δρόμων κυμάτιζαν μεγάλες Ελληνικές Σημαίες, υπογραμμίζοντας έντονα τη σημασία της επετείου του
ΟΧΙ, και παρακολουθήσαμε την θεία λειτουργία, με χορωδίες κοριτσιών και ανδρών, στον Ιερό Ναό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, που
συνετέλεσαν σε ψυχική ανάταση.
Τέλος, στο χωριό Βουλιαράτι, έγιναν οι επετειακές, λόγω των ημερών, εκδηλώσεις και επιμνημόσυνος δέηση για την ανάπαυση των
ψυχών των Ηρώων νεκρών μας, στον Ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου
στην Αγία Σκέπη, που βρίσκεται στο κοιμητήριο των Ελλήνων αγωνιστών του Ελληνοιταλικού
πολέμου του 1940, και κατετέθη στέφανος από τον Πρόεδρο του Συλλόγου μας, κ. Γ.
Πλατανησιώτη. Το κοιμητήριο
"φιλοξενεί" 57 μαχητές Έλληνες αξιωματικούς και στρατιώτες καθώς και τα οστά 200
και πλέον νεκρών αγνώστων
στοιχείων, που φυλάσσονται σε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ
Ενημερώνουμε τα μέλη του Τμήματός μας ότι οι εορταστικές
εκδηλώσεις κοπής πίτας τόσον στην Πάτρα όσον και στη Περιφέρειά μας θα πραγματοποιηθούν ως κατωτέρω:
1. Στην Πάτρα στις 11/1/2017 και ώρα 17.30 στο ξενοδοχείο
«ΑSTHR»
2. Στον Πύργο στις 14/1/2017 και ώρα 10.30 σε Κέντρο που θα
οριστεί από τους εκεί αντιπροσώπους μας.
3. Στην Αμαλιάδα στις 14/1/2017 και ώρα 16.30 στο ξενοδοχείο
«ΑΜΑΛΙΑ».
4. Στην Άμφισσα στις 23/1/2017 και ώρα 11.00 στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (εφόσον φυσικά
μας καταχωρηθεί) ή όπου αλλού καθορίσει ο εκεί αντιπρόσωπός μας κύριος Αθανάσιος Δημόπουλος.
5. Στη Ζάκυνθο και στην Κεφαλονιά όπου και όποτε ορίσουν οι
εκεί αντιπρόσωποί μας. (Για τη Ζάκυνθο οι κυρίες Κάτια Ρουμελιώτη και Άννα Γιατρά για δε στην Κεφαλονιά η κυρία Μέμη
Παπαγεωργίου).
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι όπως τιμήσουν δια της παρουσίας τους τις ως άνω εκδηλώσεις μας επί τη ελεύσει του Νέου
Έτους.
Μετά συναδελφικών χαιρετισμών
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Γεωργ. Ζίγκηρης

Ο Γραμματέας
Γιώτα Παππά

λειψανοθήκες εντειχισμένες στο μαντρότοιχο του ίδιου του νεκροταφείου, με την επιγραφή "ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ", από
τους χιλιάδες που έπεσαν στα βουνά της Αλβανίας, για να κρατήσουν
ελεύθερη την Ελλάδα, επιδεικνύοντας θάρρος, αγωνιστικότητα, και
αυταπάρνηση.
Ο Εθνικός Ύμνος ανέβηκε σιγά σιγά στα χείλη μας και τα μάτια μας
βούρκωσαν.
Στα χείλη μας ήλθε από μόνη της η λέξη ΑΘΑΝΑΤΟΙ…
Επιστρέψαμε με αυτές τις εικόνες που θα μας μείνουν ανεξίτηλες και
με συναισθήματα Εθνική Υπερηφάνειας για το έπος του 1940…
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
Σας κάνουμε γνωστό τις εκδηλώσεις που η Περιφέρεια Λαρίσης, έχει
προγραμματίσει,και παρακαλούμε για την δημοσίευσή τους, στην εφημερίδα μας, για να λάβουν γνώση οι συνάδελφοί μας.
1. Στα ΤΡΙΚΑΛΑ: Στις 12 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και από ώρα
18.00, θα κοπεί η πρωτοχρονιάτικη πίτα, στο Ξενοδοχείο GALLERY
ART HOTEL, στο νέο ΚΤΕΛ.
2. Στη ΚΑΡΔΙΤΣΑ: Στις 21 Ιανουαρίου 2017 ημέρα Σάββατο και από
ώρα 19.00, στο Ξενοδοχείο KIERION.
3. Στη ΛΑΡΙΣΑ: Στις 4 η 11 Φεβρουαρίου 2017 ημέρες Σάββατο, στο
κέντρο "ΑΣΤΕΡΑΣ". Η τελική ημερομηνία θα ανακοινωθεί από τον
τοπικό μας τύπο.
Στις παραπάνω εκδηλώσεις θα βραβευτούν παιδιά συναδέλφων που
έχουν πετύχει στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας για το έτος 2016 – 2017.
Παρακαλούμε όλους τους Συναδέλφους – γονείς, να μας ενημερώσουν για την επιτυχία των παιδιών τους.
Τέλος, σας παρακαλώ για την ανακοίνωση της εκδρομής μας, στη
Βόρειο Ήπειρο, με τις σχετικές φωτογραφίες.
Πρόεδρος Π.Τ. Λαρίσης
Γ. Πλατανησιώτης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Πρωτοχρονιάτικη Πίτα
Το ΔΣ του Συλλόγου μας στην συνεδρίαση της 04/11/2016 απεφάσισε
την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας έτος 2017 στο Μεσολόγγι και στις
λοιπές Περιφερειακές μας πόλεις ως κατωτέρω:
1) Στο Μεσολόγγι στις 15/01/2017 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00 μμ στο
ξενοδοχείο “Theoxenia”.
2) Στο Αγρίνιο στις 17/01/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ στο ξενοδοχείο “Imperial”.
3) Στην Ναύπακτο στις 20/01/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 πμ
στο ξενοδοχείο “Lepanto”.
4) Στη Λευκάδα στις 23/01/2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 πμ στο
ξενοδοχείο “Lefkas”.
Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Βάρφης

Ο Γραμματέας
Λένα Μπάρλα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Το τοπικό τμήμα προγραμμάτισε το κόψιμο της πρωτοχρονιάτικης πίτας
στην Κομοτηνή στις 15 Ιανουαρίου 2017 στο κέντρο ΝΤΑΙΜΟΝΤ, ημέρα
Κυριακή το μεσημέρι. Καλούνται όλα τα μέλη να είμαστε εκεί.
Ο Πρόεδρος
Επαμ. Καζαντζής

Ο Γραμματέας
Αγγ. Αμανατιάδης
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΊΚΗΣ
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
Η Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης αποφάσισε
την διοργάνωση εκδηλώσεων κοπής Βασιλόπιτας, στις έδρες των Νομών της περιοχής δικαιοδοσίας μας, ως κατωτέρω:
1. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 14-01-2017, ημέρα Σάββατο στο κέντρο «Χωριό
της Ειρήνης» και ώρα 20.30. με τιμή συμμετοχής 10,00 Ευρώ.
Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλ. 2310 270702 & 2310221644.
2. ΚΑΤΕΡΙΝΗ, στις 19-01-2017, ημέρα Πέμπτη, ώρα 12.00 π.μ. και
στο κέντρο «ΜΠΟΥΓΙΟΥΡΝΤΙ».
Δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες κ. Ράπτης Χρήστος,
τηλ.: 6976553986.
3. ΚΙΛΚΙΣ, στις 25-01-2017 ημέρα Τετάρτη, ώρα 13.00 μ.μ. στο Κέντρο «ΤΡΑΤΑ ΠΕΝΤΕ» επί της οδού 25ης Μαρτίου 22.
Δ
 ηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες στην Κ. Ζάϊκου Αντωνία, τηλ.:

6978143878.
4. ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ, στις 28-01-2017, ημέρα Σάββατο, ώρα 12.00 π.μ. και
στο κέντρο « ΠΕΝΤΕ ΒΡΥΣΕΣ».
Δ
 ηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες στον κ. Μπρουτζά Ιωάννη
τηλ.: 2371022456.
Παρακαλούμε τους συναδέλφους να συμμετέχουν, γιατί αυτές οι εκδηλώσεις, πέραν του εθιμικού τους χαρακτήρα, είναι κυρίως ενημερωτικές για τα χρονίζοντα και οξυμένα εκκρεμή θέματά μας και γενικά
τις ενέργειες και πράξεις της ΔΠΤ και γενικότερα του Π.Σ.ΣΤ.-Ο.ΟΤΕ.
Για την Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος Θεσσαλονίκης
Ο Πρόεδρος
Άγγελος Βουκάντσης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Πληροφορούμε τα νέα μέλη μας ότι το Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας στεγάζεται στο νέο
ιδιόκτητο γραφείου του, που βρίσκεται, στην οδό Βασιλ. Γεωργίου 15, Καλαμάτα. Τηλέφωνο
επικοινωνίας 2721099507 και ώρες λειτουργίας Δευτέρα έως Πέμπτη 10:00-12:30.
Με μεγάλη συμμετοχή των μελών του τμήματός μας έγινε στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων
Ταξιαρχών Καλαμάτας την Κυριακή 27/11/2016 η καθιερωμένη ετήσια Θεία Λειτουργία-Αρτοκλασία υπέρ υγείας για τα μέλη μας και τις οικογένειες τους.
Μετά το τέλος της αρτοκλασίας προσφέρθηκε καφές και αναψυκτικά σε κεντρική καφετέρια της πόλης μας. Ευχαριστούμε όλους για τη παρουσία τους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, εύχεται ολόψυχα στα μέλη του και στις οικογένειές τους Χαρούμενα γενέθλια και το 2017 να φέριε Υγεία, Ευημερία, Ευτυχία και Ελπίδα για Χαρούμενη,
Δημιουργική και Ειρηνική Χρονιά χωρίς περικοπές Συντάξεων.
Ο Πρόεδρος
Γ. ΚΟΥΜΟΥΡΑΣ

Ειδικές τιμές για συναδέλφους

Ειδικές τιμές για συναδέλφους

Ο Γραμματέας
Κωνσταντίνος Χαρισόπουλος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΛΟΥ
Aλλαγή σύνθεσης Δ.Σ.
Μετά από την παραίτηση από την θέση του
Αντιπροέδρου της Περιφερειακής Επιτροπής
Βόλου του συ. Αραπογιάννη ιωάννη η νέα
σύνθεση της Π.Ε. είναι η εξής:
Πρόεδρος: Κωστόπουλος Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Παπαγεωργίου Νικόλαος
Γενικός Γραμματέας: Θεοδωροπούλου Ελένη
Ταμίας: Κατέρης Κων/νος
Ειδικός Γραμματέας: Κουλαυτάκης Ευστρά-

Ο Γραμματέας
Β. ΚΟΥΤΙΒΑΣ

τιος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΡΟΔΟΥ
Προσκύνημα στη Μονή Θάρρι
Την Κυριακή 27/11/2016 με πρωτοβουλία του τμήματος Γυναικών του Συλλόγου μας, πραγματοποιήσαμε προσκυνηματική εκδρομή στη μονή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Θάρρι, που βρίσκεται σε μια θαυμάσια τοποθεσία, 60 χιλιόμετρα από την πόλη της Ρόδου.
Συμμετείαμε 40 συνάδελφοι, οι οποίοι αφού εκκλησιαστήκαμε, φιλοξενηθήκαμε και ξεναγηθήκαμε από τον Ηγούμενο της Μονής π. Νεκτάριο Πόκια.
Στη συνέχεια, περιηγηθήκαμε στο φράγμα του ποταμού Γαδουρά, ένα έργο πνοής για τον τόπο
μας, απ' όπου υδροδοτείται πλέον το νησί της Ρόδου.
Κατεβήκαμε τέλος για φαγητό στο χωριό της Λάρδου, όπου απολαύσαμε τα θαυμάσια φαγητά
και το εκλεκτό κρασί, που μας είχαν εξασφαλίσει.
Τραγουδήσαμε, χορέψαμε, είπαμε τα ανέκδοτά μας και στις 5 το απόγευμα, το πούλμαν μας
μετέφερε ασφαλείς και απόλυτα ικανοποιημένους στα σπίτια μας.
Ευχαριστούμε θερμά, την Ομάδα Γυναικών του Συλλόγου μας, για την πρωτοβουλία τους και
περιμένουμε σύντομα την επόμενη.
Για την Περιφερειακή Επιτροπή Δωδ/σου
Ο Πρόεδρος
Κ. ΤΣΑΓΚΟΥΝΗΣ

Ο Γραμματέας
Δ. ΠΟΘΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Τα μέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ Χίου, διοργανώνουν την κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας τους για τις 14/1/2017 στο Ξενοδοχείο "GRECIAN CASTLE".
Κατερίνα Πασβάντη
Εκπρόσωπος ΓΑΣ ΠΤ Μυτιλήνης
Ειδικές τιμές για συναδέλφους

Κοινωνικά
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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.

Νικολάος Γιαννόπουλος

Προ ολίγων ημερών έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός
φίλος και συνάδελφος Νίκος Γιαννόπουλος του
Παναγιώτη. Ήταν άριστος υπάλληλος, ιδανικός
σύζυγος και στοργικός πατέρας.
Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας, στην
οικογένειά του. Ο Θεός να τους δίνει υγεία, παρηγοριά
και δύναμη για να ξεπεράσουν το δυσάρεστο γεγονός.
Εμείς θα τον θυμόμαστε πάντα.
Λουκάς Μπαλωμένος

Μιράντα Κουτσικάκη

Το Περιφερειακό Τμήμα Μεσολογγίου, εκφράζει τη
λύπη του για τον θάνατο της συναδέλφου Μιράντας
Κουτσικάκη, κατοίκου εν ζωή Αγρινίου, που έφυγε
από κοντά μας στις 06-11-2016. Το Δ.Σ. του συλλόγου μας, αποφάσισε για την μνήμη της να καταθέσει χρηματικό ποσό στο ίδρυμα Παναγία Ελεούσα.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Η Γραμματέας
Γιώργος Βάρφης
Λένα Μπάρλα

Γιώργος Τσικιμής

Με αφορμή το θάνατο του συναδέλφου μας Γιώργου
Τσικιμή, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην
οικογένεια, τους λοιπούς συγγενείς και φίλους τους
εκλιπόντος.
Για την Περιφερειακή Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
Ο Γ. Γραμματέας
Κ. Τσαγκουρνής
Δ. Πόθος

Εις μνήμη
Δημήτρης Γιαννακός
Νικόλαος Δουρής
Εμμανουήλ Πολυχρονάκης
Η μεγαλη οικογένεια των συνταξιούχων του ΟΤΕ

Στη μνήμη του
Νικολάου Ασημακόπουλου

θρηνεί την απώλεια των αγαπητών συναδέλφων.

Στο φίλο και συνάδελφο Νίκο Ασημακόπουλο, που
έφυγε προ μηνός από τη ζωή, εκφράζω τα θερμά συλλυπητήριά μου στη σύζυγό του, τα παιδιά του και τα
εγγόνια του.
Βασίλειος Μακρής

Αθανάσιος Τσιάλτας
Στις 11/5/2016 έφυγε για το μεγάλο ταξίδι, ο αγαπημένος μας σύζυγος και πατέρας, Αθανάσιος Τσιάλτας.
Έφυγε νωρίς και αναπάντεχα…
Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς τους συγγενείς, φίλους και συναδέλφους του, που μας συμπαραστέκονται στο βαρύ μας πένθος.
Η σύζυγός του Πίτσα
και η κόρη του Δήμητρα

Θερμά συλληπητήρια στις οικογένειές τους.
Το Δ.Σ. του Περιφερειακού
Τμήματος Κυκλάδων
Γιώργος Μεράκος,
Μέλος Δ.Σ. ΠΣΣ -ΟΤΕ

Περικλής Μπραίμης
Στις 26 Οκτωβρίου 2016, ανήμερα του Αγ. Δημητρίου έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός φίλος και
συνάδελφος Περικλής Μπραίμης.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.
Ο παντοτινός φίλος
Γιώργος Μεράτος

Γεώργιος Βάγιος
Αγαπητέ Γιώργο,
Με συναισθήματα μεγάλης οδύνης, θλίψης και σπαραγμό ψυχής, απευθύνουμε
τον ύστατο χαιρετισμό μας.
Διέπρεψες σε όλες τις δραστηριότητες
της ζωής, στον επαγγελματικό τομέα,
στον πολιτισμό, στον συνδικαλισμό και
στους κοινωνικούς αγώνες. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσιακής σου σταδιοδρομίας στον ΟΤΕ έδωσες τον καλύτερο εαυτό σου, με ποσοτική και ποιοτική απόδοση μακράν των άλλων συναδέλφων σου.
Αγαπητέ Γιώργο,
Θα σε θυμόμαστε και θα σε αγαπάμε για
πάντα.
Ας είναι αιωνία η μνήμη σου και ελαφρύ
το χώμα της Μακεδονικής γης, που θα σε
λίγη ώρα θα σε σκεπάσει.
ΠΔΕ Θεσσαλονίκης
Άγγελος Βουκάντσης

Μανώλης Σγουράκης

Έφυγε την 18-11-2016 από κοντά μας ο
Μανώλης. Υπήρξε ένας ευγενής άνθρωπος, άριστος συνάδελφος και υποδειγματικός υπάλληλος. Όλοι όσοι υπηρέτησαν
μαζί του στο Ηράκλειο Κρήτης έχουν
μόνο καλά λόγια να πούνε για τον Μανώλη.
Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια
στην οικογένεια του και ευχόμαστε καλό
ταξίδι στην αιωνιότητα και να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάζει.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ
ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Πραγματοποίηση Μνημόσυνου

Με σεμνότητα, περισυλλογή και μαζική συμμετοχή συγγενών και συναδέλφων, πραγματοποιήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 2016 Αρχιερατικό μνημόσυνο στο ιερό ναό της ΑΝΑΛΗΨΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ για την
μνήμη των αποθανόντων συναδέλφων της Ανατολικής Κρήτης.
Στην επιμνημόσυνη δέηση υπέρ αναπαύσεως των συναδέλφων υπαλλήλων ΟΤΕ, παρευρέθη και ο Γεν. Γραμματέας του Πανελ. Συλλόγου Αντώνης
Μπιρμπιλής.
Στο πολυπληθές εκκλησίασμα ο Πρόεδρος του περιφ. Τμήματος συνάδελφος Γιάννης Κοτζαμπασάκης στην ομιλία του είπε:
Είναι ηθικό καθήκον, που περιμένει την εκπλήρωση του, η σημερινή επιμνημόσυνη δέηση.
Καθήκον προς όλους, όσους με την εργατικότητα, τη δυναμική, τη δημιουργικότητα τους και την προσφορά τους συνετέλεσαν στην ανάπτυξη του
Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών.
Σε όλους, όσους οδήγησαν τη χώρα, από τις φρυκτωρίες στην τηλεπληροφορική.
Η επί 65 χρόνια προσφορά τους βοήθησε να αναπτυχθεί η μεγαλύτερη
επιχείρηση τηλεπικοινωνιών με τεράστια εθνική και διεθνή υποδομή, με
δράση στα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.
Σήμερα φέρνουμε στη μνήμη μας με ιδιαίτερη συγκίνηση τους αγα-

πημένους Συναδέλφους, που μαζί δουλέψαμε μαζί αγωνιστήκαμε τόσο στο
υπηρεσιακό όσο και στο κοινωνικό περιβάλλον.
Δεν θα ήταν υπερβολή να πω ότι, η οικογένεια του ΟΤΕ έδωσε στη κοινωνία οικογένειες κοσμήματα, παιδιά που διέπρεψαν και διαπρέπουν και είναι
δακτυλοδεικτούμενα σαν επιστήμονες και πολίτες του Νησιού μας.
Υπήρξατε οι φίλοι και οι συνοδοιπόροι μας γι΄ αυτό ευχόμαστε στην αιώνια ζωή σας να σας συνοδεύουν η αγάπη μας και οι ευχές μας.
Εγκαταλείψατε αυτό το συμβατικό κόσμο και λυτρωθήκατε από τα μεγάλα
προβλήματα που ταλανίζουν σήμερα την κοινωνία. Δεν πήρατε την πίκρα να
δείτε το ξεπούλημα του Οργανισμού μας, όχι για άλλο λόγο αλλά γιατί ήταν
η καλύτερη αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη εταιρεία του δημοσίου,
που εσείς και εμείς είχαμε δημιουργήσει.
Εκλιπόντες Συναδέλφισες, Συνάδελφοι
Αιώνια η μνήμη σας, θα παραμένει ανέσπερη υποθήκη, παράδειγμα για
τους νεότερους.
Εντύπωση προκάλεσαν στο εκκλησίασμα τα θερμά και επαινετικά λόγια
του ιερέως για τη πρωτοβουλία του συλλόγου μας, να ενθυμούμεθα κα να
τιμούμε τους αποβιώσαντες συναδέλφους.
Περιφερειακό τμήμα Ηρακλείου

Κοινωνικά
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Απόστολος Καζαντζής

Την 28η Οκτωβρίου 2016, έφυγε από
κοντά μας ο Συνάδελφος, αγαπητός
φίλος, συνεργάτης, αγωνιστής, μαχητής, με σταθερές πεποιθήσεις και
μεγάλη προσφορά στο πολιτιστικό και
συνδικαλιστικό γίγνεσθαι, Απόστολος
(Λάκης) Καζαντζής.
Θερμά συλλυπητήρια στην αγαπημένη
του ΟΛΓΑ, τα παιδιά του, τους λοιπούς
οικείους του και ευχόμαστε ο θεός να
τους χαρίζει υγεία, δύναμη και υπομονή για να τον θυμούνται πάντα.
Καλό ταξίδι αγαπητέ Λάκη και να είναι
ελαφρύ το χώμα που θα σε σκεπάζει.
ΠΔΕ Θεσσαλονίκης
Άγγελος Βουκάντσης

Γιώργος
Μπουλαζέρης
Έφυγε από τη ζωή στις 22/10 σε ηλικία
73 χρόνων ο Γιώργος Μπουλαζέρης.
Άνθρωπος με αγνά συναισθήματα και
ευγένεια ψυχής άριστος οικογενειάρχης και σύζυγος. Υπηρέτησε στα ακριτικά Ψαρά όλα τα χρόνια της υπαλληλικής του διαδρομής. Ευχόμαστε θερμά συλληπητήρια στην οικογένεια του
και στον εκπλιπόντα καλό κατευόδιο.
Οι συνάδελφοι
ΠΣΣΟΤΕ Χίου

Νίκος Δουρής

ΠροΪστάμενέ μου, η είδηση του θανάτου σου προκάλεσε μεγάλη θλίψη
σε αυτούς που σε γνώρισαν και δούλεψαν μαζί σου.
Νίκο μου υπήρξες εξαίρετος Άνθρωπος, άριστος Υπάλληλος, στοργικός σύζυγος και ιδανικός Πατέρας.
Καλό ταξίδι και ας είναι ελαφρύ το
Ικαριώτικο χώμα που σε σκέπασε.
Στη σύζυγο και τους οικείους του
εκφράζω τα θερμά συλληπητήρια
μου.
Πέτρος Μ. Γρύλλος
ΣΑΜΟΣ

Περικλής Γκάλιας

Ο θάνατος του
Περικλή του Γκάλια
συγκόνισε
όλους τους της
Ρ/Η κι όχι μόνο.
Ο Θεός πήρε κοντά του έναν άρχοντα και στέρησε σε όλους εμάς
έναν καλό φίλο.
Σίγουρα ο Θεός θα τον αναπαύσει γιατί θα ακούσει τις προσευχές
όλων μας.
Συλλυπητήρια σε όλους του συγγενείς και φίλους.
Κώστας Λουκόπουλος
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Θανάσης Παπαχρόνης

Έφυγε από κοντά μας, ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος, Θανάσης Παπαχρόνης, σκορπίζοντας πόνο και θίψη στα παιδιά του, τα εγγόνια του,
τους συγγενείς του, φίλους και συναδέλφους του.
Καλό Ταξίδι αγαπητέ μου
μπαμπά... θα μας λείψεις
Η κόρη σου

Εις μνήμη
Αρτέμη Κοφινά
Στις 23-11-2016 έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος Αρτέμης Κοφινάς.
Εύχομαι ολόψυχα η τριαδική θεότητα να αναπαύσει τη ψυχή σου
εκεί ψηλά στους ουράνιους τόπους του παραδείσου, εκεί που βασιλεύουν η απέραντη γαλήνη και η αιώνια ζωή. Εκεί που δεν υπάρχει...
"ου λύπη",... ου στεναγμός..., αλλά ζωή ατελεύτητος.
Ας είναι αιωνία σου η μνήμη αγαπητέ φίλε και συνάδελφε Αρτέμη.
Νίκος Β. Τσίλης

Εμμανουήλ
Μασσαούτης

Ο Σύλλογος εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος
συναδέλφου ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΣΣΑΟΥΤΗ.
Για την Περιφερειακή
Διοικούσα
Επιτροπή Ηρακλείου
Ο Πρόεδρος
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ Ι.

Ο Γ. Γραμματέας
ΒΛΗΣΙΔΗΣ Μ.

Χάρης
Ραυτόπουλος

Για το φίλο και συνάδελφο Χάρη Ραυτόπουλο. Θερμά συλληπητήρια στη γυναίκα
του και τα παιδιά του.
Ο Θεός να τον συγχωρέσει και να τον αναπαύσει.
Βασίλης Μακρής
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Στη πρώτη γραμμή του αγώνα...
...μέχρι τη τελική δικαίωση

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

Στην 24ΩΡΗ Πανελλαδική Απεργιακή Κινητοποίηση
της ΓΣΣΕ, 8 Δεκεμβρίου 2016, ο Σύλλογός μας έδωσε
το παρόν μαζί με την ΟΜΕ-ΟΤΕ και όλους του εργαζομένους Ε Ν Α Ν Τ Ι Α στην ΕΞΑΘΛΙΩΣΗ και στις ΑΠΑΝΘΡΩΠΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ στις οποίες οδηγούμαστε
από τις ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ μας.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΩΣΗ

Συνεχίζεται

Ε

κπροσωπούμε 35.000 συνταξιούχους υπαλλήλους του ΟΤΕ, οι οποίοι
άδικα και κατάφωρα επλήγησαν από τη λαίλαπα των μειώσεων των συντάξεών τους, τα τελευταία έξι χρόνια.
Πρώτος ο Σύλλογός μας το 2011, προσέφυγε ενώπιον της Διοικητικής
Δικαιοσύνης, για την προσβολή των παράνομων περικοπών των συντάξεών
μας, οι οποίες ελάμβαναν χώρα σε εφαρμογή μνημονιακών νόμων.
Τον Ιούνιο του 2015, το Συμβούλιο της Επικρατείας με τις υπ’ αρ. 2287,
2288 και 2289 αποφάσεις της Ολομέλειάς του, δικαίωσε τους νομικούς μας
ισχυρισμούς, αναγνωρίζοντας ότι οι περικοπές που επιβλήθηκαν στις συντάξεις μας από την 1/1/2012 και εντεύθεν, είναι παράνομες και ως εκ τούτου οι Διοικήσεις των Ασφαλιστικών μας Φορέων, ΙΚΑ και ΕΤΕΑ θα έπρεπε
να επαναφέρουν τις συντάξεις μας στο ύψος που είχαν την 31/12/2011 τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2015 και μετά.
Και ενώ η Πολιτεία καλά γνώριζε, ως ώφειλε κατά νόμο, αυτές τις αποφάσεις, καθώς και το δικανικό τους συλλογισμό, παρά ταύτα ουδέν έπραξε
μέχρι και σήμερα.
Υποβάλλαμε αιτήσεις, κάναμε παραστάσεις στις Διοικήσεις των Ασφαλιστικών Οργανισμών, αποστείλαμε επιστολές, παρά ταύτα όλες οι εκκλήσεις
μας απευθύνονταν εις ώτα μη ακουόντων. Προειδοποιήσαμε την Πολιτεία
να μην επιτρέψει να στραφούμε στην ποινική Δικαιοσύνη, προκειμένου να
επιβληθούν ποινές στις
Διοικήσεις των φορέων,
οι οποίες δεν αναβιβάζουν τις συντάξεις μας,
σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ, οι οποίες
έκριναν παράνομες τις
περικοπές και εν κατακλείδι αρνούνται να
εφαρμόσουν Αποφάσεις
δικαστηρίων.
Μη δυνάμενοι να πράξουμε άλλο τι, η Γενική Συνέλευση των Αντιπροσώπων, μας αποφάσισε να
προσφύγουμε στην ποινική δικαιοσύνη και να αναζητήσουμε την ποινική
τιμωρία κάθε κρατικού οργάνου το οποίο εξακολούθησε να απέχει από την

υποχρέωσή του να αναπροσαρμόσει τις συντάξεις μας σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ.
Συμφώνως με αυτή την δεσμευτική απόφαση, τη Δευτέρα 28/11/2016
καταθέτουμε μήνυση κατά παντός αρμοδίου φυσικού προσώπου, κατά των
Διοικήσεων του ΙΚΑ και του ΕΤΕΑ, καθώς και οιουδήποτε άλλου ήθελε αποδειχθεί υπαίτιος από τον κο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
Παράλληλα, θα ζητήσουμε από την Προϊσταμένη Αρχή της Εισαγγελίας
Πλημμελειοδικών Αθηνών, όπως συνδράμει τον αγώνα μας δίδοντας εντολή να εξετασθεί η έγκληση μας, κατά Προτεραιότητα.

ος
Πανελλήνιος Σύλλογιών

Δεκ έµβρ ιος
EBΔΟΜΑΔΑ

Συνταξιούχων Τηλεπικοινων
Ε.)
Οµίλου Ο.Τ.Ε. (Π.Σ.Σ.Τ.Ο.-Ο.Τ.
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μαζί με την εφημερίδα μας.

ΤΡΙΤΗ
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ΠΕΜΠΤΗ
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ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ!
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Μεγάλου Βασιλείου, Περιτοµή
Ιησού Χριστού,
Αγίας Εµµελίας, Αγίου Τηλεµάχ
ου

ΠΡΩΤΟΧΡΟ ΝΙΑ
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