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Διαρκής Διεκδίκηση!!!
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ολοκληρωτική επιστροφή των παρανόμως
και παρατύπως παρακρατηθέντων συνεχίζει να είναι ένας από τους κύριους και διαρκείς στόχους των διεκδικήσεων του Συλλόγου
μας τόσο από τον ΕΦΚΑ, όσο κι από τον ΕΤΕΑΑΠ. Όπως επανειλημμένως έχουμε τονίσει το αίτημα μας, εκτός από δίκαιο και νόμιμο, είναι και
κατ εξοχήν πολιτικό – κυβερνητικό και θα πρέπει
να λυθεί με απόφαση της κυβέρνησης. Σ αυτό
το πνεύμα, ο Σύλλογός μας αξιοποιεί και χρησιμοποιεί όλα τα νόμιμα και συνδικαλιστικά μέσα,
όπως εξώδικα, παραστάσεις, μηνύσεις κλπ…,
στοχεύοντας στην άσκηση της μέγιστης δυνατής
πίεσης προς κάθε αρμόδιο θεσμό για μια άμεση,
δίκαι και επίσης ολοκληρωτική λύση στο χρονίζων θέμα που απασχολεί το σύνολο των συνταξιούχων συναδέλφων μας.

Ανάσταση πάντων…!!!

Τις ημέρες αυτές, - αρκετές ημέρες
πριν, κατά και σε πολλές περιπτώσεις και
μετά την μεγάλη εορτή της Χριστιανοσύνης, του Πάσχα - , όλοι ευχόμαστε «ΚΑΛΟ
ΠΑΣΧΑ – ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ».!
Δεν θα ήταν διόλου ΥΠΕΡΒΟΛΗ…, να
παραδεχτούμε πως σε ευρεία κλίμακα
της κοινωνίας μας , η ευχή «ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ» ξεφεύγει από το καθαρόαιμο χριστιανικό της νόημα και προσλαμβάνει ένα
ευρύτερο κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό νόημα…!!!
Είναι αληθές και λίαν διακριτό, πως
κατά τα τελευταία 8 χρόνια, αφότου στην
χώρα μας επιβλήθηκε μια σκληρή οικονομική πολιτική λιτότητας, όλοι μας
υπέστημεν μειώσεις συντάξεων, μισθών,
αμοιβών και πάσης φύσεως αποδοχών,
είτε αυτές έχουν την μορφή της χρηματικής ανταμοιβής για κάποιο προσφερθέν
έργο, είτε είχαν την μορφή της όποιας
ασφαλιστικής κάλυψης απορρέουσας από
την προσφερθείσα ή προσφερομένη υπηρεσία, είτε προς το κράτος, είτε προς τον
όποιο ιδιώτη εργοδότη…
Σ αυτό το κλίμα, ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΫΧΟΙ, είδαμε τις συντάξεις μας να ψαλιδίζονται από αλλεπάλληλες μειώσεις…, με το
ευρέως διαδιδόμενο επιχείρημα της «μη
αντοχής της οικονομίας μας»…, ή της δήθεν «υπερβολικής συνταξιοδοτικής αντασυνέχεια στη σελίδα 2

Μέχρι την δικαίωσή μας!!!
Επί
του
προκειμένου
επισημαίνουμε
ότι... σε σχετικό ερώτημα που απευθύνθηκε προς την ΗΔΙΚΑ, λάβαμε με συνημμένο έγγραφό της την κατωτέρω απάντηση:
"...η διαφοροποίηση του ποσού κράτησης του
ν. 3986/11 στην επικουρική σας σύνταξη...
μηνός Αυγούστου και Σεπτεμβρίου του 2016,
οφείλεται στις συμπληρωματικές οδηγίες που
έλαβαν η ΗΔΙΚΑ ΑΕ και το ΕΤΕΑ, από το Υπουργείο Εργασίας, σχετικά με την εφαρμογή και τις
επιπτώσεις των διτάξεων του ν. 4387/16 στις
επανυπολογιζόμενες επικουρικές συντάξεις,
με ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2016 και εφεξής".
Επ' αυτόν, επισημαίνουμε ότι εφόσον ελλείπει το νομοθετικό έρεισμα (δηλαδή σχετική
διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη εντός νομοθετικής εξουσιοδότησης) για τον επανϋπολογισμό και την αύξηση της σχετικής κράτησης, θα πρέπει να επανέλθει το ποσό σύνταξης
στο ορθό και να αποδοθούν αναδρομικά στους
συνταξιούχους τα εσφαλμένως ποσά.
Σ' αυτό το κλίμα και πνεύμα, και μετά από συνεχείς κι επίπονες προσπάθειες του Συλλόγου μας,
πραγματοποιήθηκε το πολυπόθητο ραντεβού κι

έγινε η συνάντηση του Προεδρείου του Συλλόγου
μας με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ, Αθανάσιο Μπακαλέξη.
Επισημάναμε στον κ. Μπακαλέξη τα προβλήματα που απασχολούν το σύνολο των μελών μας και
τα οποία σχετίζονται:
α. Μ
 ε την καθυστέρηση απονομής συντάξεων
(Κυρίων, Χηρείας κλπ).
β. Με τα θέματα της Ασφαλιστικής Ικανότητας.
γ. Με τις καθυστερήσεις στις εκδόσεις αποφάσεων για παροχές σε χρήμα, έξοδα κηδείας κλπ.
Επισημαίνοντας ότι από την πλευρά μας και με
έξοδα του Συλλόγου διαθέτουμε στελεχωμένο
δυναμικό στις δομές του ΕΦΚΑ και παρά ταύτα τα
θέματα αυτά χρονοτριβούν.
Ο κ. Μπακαλέξης μας ενημέρωσε για τις επικείμενες αλλαγές στον Φορέα (συγχωνεύσεις κλπ)
για τις οποίες και εκφράσαμε τον προβληματισμό
μας στο κατά πόσο το «Σύστημα» μπορεί να λειτουργήσει όταν ακόμη και σήμερα υπάρχει ένα
γραφειοκρατικό και δυσλειτουργικό τοπίο ταυτόχρονα με την μη εφαρμογή πλήρως Προγραμμάτων για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.
συνέχεια στη σελίδα 2
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 Ο Σύλλογός μας ενημερώνει τα πολιτικά κόμματα

 σελ. 2-3

 Βήμα προς βήμα η έκδοση φύλλων κύριων & επικουρικών συντάξεων  σελ. 8
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συνέχεια απο τη σελίδα 1

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

συνέχεια απο τη σελίδα 1

πόδοσης» υπερβαίνουσας κατά πολύ
τα ευρωπαϊκά πρότυπα…, είτε της
«παροδικής συγκυρίας» μέχρις ότου
ισορροπήσει η εθνική μας οικονομία,
σε κάποια τροχιά ανόδου κι ανάπτυξης…
Παράλληλα, με όλα τα προαναφερθέντα, δεχτήκαμε και αναιμικές
ασφαλιστικές καλύψεις σε παροχές
υγείας και φαρμάκων, και δη μια ηλικία κατά την οποία οι εν λόγω ανάγκες πολλαπλασιάζονται ανάλογα,
λόγω γήρατος…
Επιπλέον, ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΫΧΟΙ, υπέστημεν κι υποκείμεθα ακόμα
την πλήρη ηθική και οικογενειακή πίκρα να μην δυνάμεθα, - ένεκα όλων
των ανωτέρω εκτεθέντων - , να
ανταποκριθούμε στην βοήθεια προς
τα παιδιά μας ή τα εγγόνια μας…, και
δη σε περιόδους χαλεπούς κατά τις
οποίες η νέα γενιά έχει ανάγκες βοήθειας κι αρωγής περισσότερες και
μεγαλύτερες…, εξαιτίας ακριβώς της
σκληρής οικονομικής π[οπλιτικής λιτότητας που επιβλήθηκε στην χώρα
μας και πλήττει τους νέους και νέες
μας, χωρίς οι εν λόγω να φέρουν
κάποια ευθύνη για την όποια δικαίή
άδικη κακοδαιμονία της πατρίδας
μας…!!!
Με γνώση κι επίγνωση, όλων των
ανωτέρω εκτεθέντων…, ευχόμεθα
το πασχαλιάτικο μήνυμα της φετινής
ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ…
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΕ
ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ζωής της πατρίδας μας …!!!
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Διαρκής Διεκδίκηση!!!
Μέχρι την δικαίωσή μας!!!

Για τα θέματα των παρανόμως παρακρατηθέντων ο κ. Μπακαλέξης μας παρέπεμψε στις
Κυβερνητικές αποφάσεις τονίζοντας ότι το
θέμα αποτελεί πολιτική απόφαση.
Αναπτύχθηκε ένας γόνιμος διάλογος και για
θέματα που απασχολούν τα δύο μέρη (Μητρώο
μελών, παρακράτηση συνδρομών κλπ) και το
επόμενο διάστημα υπήρξε δέσμευση για λύση.
Μετά από την όντως καρποφόρα συνάντηση,
και πριν αλέκτωρ φωνήσαι τρίτην ημέρα…, ο κ.
Διοικητής αποπέμφθηκε με υπουργική απόφαση.

Την ίδια τύχη, είχε με άλλη παρόμοια υπουργική
απόφαση και ο Διοικητής του ΕΤΕΑΑΠ…
Μετά τις εν λόγω κι εν πολλοίς απρόσμενες
καρατομήσεις και πέραν της όποιας πολιτικής
δικαιολόγησης αυτών από πλευράς κυβέρνησης,
ο Σύλλογός μας, μπαίνει σε μια νέα διελκυστίνδα
νέων κινητοποιήσεων προσμονής διορισμού των
νέων διοικήσεων και σε επόμενο στάδιο για ενημέρωση των νέων διοικήσεων και συνέχιση των
διεκδικήσεων μας…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΟΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ
δεν καλύπτουν τις ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ στις ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ μας
Οι εξόφθαλμα παράνομες κρατήσεις τόσο στις επικουρικές συντάξεις από το ΕΤΕΑΕΠ, όσο και οι
παράνομες παρακρατήσεις των ετών 2010 έως 2012 στις κύριες συντάξεις από τον ΕΦΚΑ, είναι απαράγραπτες και διαρκώς διεκδικούμενες.
Αναδείξαμε, διεκδικήσαμε και θα κλιμακώσουμε τις κινήσεις μας, έως την πλήρη και απόλυτη δικαίωση για την επιστροφή των χρημάτων που παράνομα και αυθαίρετα συνεχίζουν να μας παρακρατούν.
Τα εξώδικα προς την Κυβέρνηση και προς του Διοικητές του ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ, οι παρατηρήσεις και οι επιστολές του Συνηγόρου του Πολίτη, οι παραστάσεις και συναντήσεις με τους Διοικητές
ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ οι συνεχείς ενοχλήσεις και διαμαρτυρίες για συνάντηση με τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, οι συναντήσεις και η ενημέρωση των κομμάτων της Αντιπολίτευσης,
οι χιλιάδες αιτήσεις των συνταξιούχων προς ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ, άσκησαν και ασκούν μέγιστη πίεση,
αναδεικνύουν και επικαιροποιούν το πρόβλημα και θέτουν την Κυβέρνηση προ των πολιτικών ευθυνών της. Οι χθεσινές παραιτήσεις των Διοικητών ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ (κατ’ απαίτηση της Κυβέρνησης)
γιατί δεν συνεμορφώθηκαν με τις υποδείξεις και έβλεπαν ότι υπάρχει πρόβλημα νομιμότητας για τα
δύο διεκδικούμενα αιτήματά μας, έπρεπε να αντικατασταθούν με πιο υπάκουους και συνεργάσιμους!!
Γιατί είναι σε όλους γνωστό, ότι δεν υπάρχει Νόμος και δεν καλύπτεται προφορικά η καραμπινάτη
παρανομία που συνεχίζεται σε βάρος των συνταξιούχων στις κύριες και στις επικουρικές συντάξεις.Ο
Αγώνας, η διεκδίκηση και η απαίτησή μας θα συνεχιστεί και θα ενταθεί με κάθε μέσο και κάθε τρόπο,
τόσο προς τους νέους Διοικητές όσο και προς την Κυβέρνηση που έχει και την κύρια ευθύνη για την
συνεχιζόμενη παρανομία και περιφρόνηση προς τους συνταξιούχους.
Καμία αντικατάσταση Διοικητών δεν θα αναστείλει τη δράση και την απαίτησή μας, για επιστροφή
όλων των παράνομα παρακρατηθέντων ποσών.
Συνεχίζουμε ΕΝΩΤΙΚΑ και ΔΥΝΑΜΙΚΑ έως τη πλήρη Δικαίωση!!
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Λευτεριά στους δύο Έλληνες στρατιωτικούς

που κρατούνται παράνομα στις φυλακές Ανδριανούπολης
Στις κλειστές φυλακές υψίστης ασφαλείας της
Αδριανούπολης συνεχίζουν να κρατούνται οι
δυο Έλληνες στρατιωτικοί, ο Άγγελος Μητρετώδης και ο Δημήτρης Κουκλατζής, μετά την
σύλληψη τους από τους Τούρκους στην περιοχή
των Καστανιών Ορεστιάδας την 1η Μαρτίου. Η

αγωνία των οικογενειών τους, των φίλων και
ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας έχει… χτυπήσει κόκκινο, ενώ υπάρχει «πυρετός» επαφών
και διαβουλεύσεων μεταξύ των διπλωματικών
υπηρεσιών Ελλάδας και Τουρκίας για την όσο το
δυνατόν γρήγορη κι απρόσκοπτη απελευθέρωση των δύο ελλήνων στρατιωτικών και την άμεση επιστροφή
Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ
τους στην πατρίδα…
Ιδιοκτησία του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων
Παρά τις παρεμβάσεις ευρωΤηλεπικοινωνιών - Oμίλου ΟΤΕ
παίων ηγετών με προεξάρχοντα
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΥΠΟΥ:
τον πρόεδρο της ευρωπαϊκής
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
επιτροπής Ζαν Κλωντ Γιούνκερ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:
ΑΡΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΓΚΙΝΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ, ΔΑΛΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,
που ζήτησαν προσωπικά από
ΔΑΦΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΛΑΖΑΡΗ ΣΟΝΙΑ,
του τούρκο πρόεδρο, Ταγίπ
ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΣΥΝΔΟΥΚΑ ΜΑΤΙΝΑ
Ερντογάν, την αποφυλάκιση και
Βερανζέρου 13, Αθήνα
www.pssote.gr • e-mail: pss-ote@otenet.gr
την επιστροφή τους στην ΕλλάΌργανο του Πανελλήνιου Συλλόγου
Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών - Ομίλου ΟΤΕ

δα, εάν είναι
δυνατόν πριν
το Πάσχα, το δικαστήριο της Αδριανούπολης,
την Τρίτη 27 Μαρτίου, αποφάσισε να παραταθεί
η κράτηση των δύο Ελλήνων στρατιωτικών καθώς οι τούρκοι δικαστές απέρριψαν την αίτηση
αποφυλάκισης που κατέθεσαν οι δικηγόροι των
δύο στρατιωτικών κι έτσι το θρίλερ κράτησής
τους συνεχίζεται.
Ο Δημήτρης Κούκλατζης, ένας από τους δύο
Έλληνες στρατιωτικούς είναι παδιί συναδέλφου.
Συγκεκριμένα είναι γιος του Νίκου Κουκλατζή
που υπηρέτησε στο Διοικητικό Τμήμα της μεγάλης οικογένειας του ΟΤΕ και ανηψιός του Δημήτρη Κούκλατζη που υπηρέτησε στις Τεχνικές
Υπηρεσίες.
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Αλβανικό Έπος
Οι τελευταίοι «άταφοι» πεσόντες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου
Υπάρχουν κάποια γεγονότα που ξεπερνούν τα µικρά ή µεγάλα ανθρώπινα προβλήµατα, της µεταξύ µας µικρότητες και διαφωνίες.
Γεγονότα που ξυπνούν µνήµες εθνικής περηφάνειας και περισυλλογής για όλους μας.
Ένα από αυτά είναι και η πρόσφατη διαδικασία αναζήτησης, εκταφής
και εν τέλει ταφής, των Ελλήνων Ηρώων που έπεσαν στα βουνά της
Βορείου Ηπείρου κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσµίου Πολέµο.
Ο Σύλλογός µας, θέλοντας να συµβάλλει σ αυτήν την προσπάθεια
ενηµερώνει όσους συναδέλφους έχουν σχέση µε το εν λόγω θέµα και
ενδιαφέρονται προσωπικά ότι, οι εργασίες ταυτοποίησης των στρατι-

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ
Κοπή βασιλόπιτας
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η κοπή τής ετήσιας
βασιλόπιτας του Περιφερειακού Τμήματος Σερρών στις 3-22018 ημέρα Σάββατο στο εξοχικό κέντρο «ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ»
στον Άγιο Γιάννη Σερρών.
Η συμμετοχή των συναδέλφων υπήρξε εντυπωσιακή. Το
τυχερό νόμισμα έτυχε η σύζυγος του συναδέλφου τεχνικού κ.
Γκούμα Ιωάννη κ. Γλυκερία Γκούμα.
Το κέφι ήταν αμείωτο καθ’ όλη την διάρκεια της εκδήλωσης.
Ευχόμαστε και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά και να ξαναβρεθούμε.
________________________________________________
Γενική Συνέλευση
Στις 14-3-2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο ΟΤΕ πραγματοποιήθηκε η ετήσια Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος Συντ/χων Τηλεπ/νιών
Ομίλου ΟΤΕ Σερρών.
Η προσέλευση των συνταξιούχων συναδέλφων ήταν μεγάλη καθότι είχαν διάφορα προβλήματα προς επίλυση κάνοντας
τις σχετικές ερωτήσεις.
Από την Αθήνα παρέστησαν οι συνάδελφοι του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου ο κ. Κουτσιμπογιώργος Γεώργιος και ο κ.
Φωτεινόπουλος Παναγιώτης οι οποίοι ανέλυσαν διεξοδικά τα
προβλήματα που απασχολούν όλους μας.
Από την Θεσσαλονίκη παρέστη ο κ. Βουκάντσης Άγγελος ο
οποίος ανέλυσε λεπτομερώς την περίπτωση των αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ.
Μετά τον χαιρετισμό από τον πρόεδρο του Περιφ. Τμήματος
κ. Τριανταφύλλου Ιορδάνη έγινε ο οικονομικός απολογισμός
του έτους 2017 από τον ταμία κ. Καμπουρίδη Γεώργιο και
αναγνώσθηκε η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής από τον κ.
Μηνά Θεόδωρο.
Στην συνέχεια ακολούθησαν ερωτήσεις και απορίες των παρισταμένων συναδέλφων προς τους κ. Κουτσιμπογιώργο κ.
Φωτεινόπουλο και κ. Βουκάντση.
Στις 13.30 μ.μ. έληξε η Γενική Συνέλευση με τις ευχές όλων
μας να είμαστε και του χρόνου όλοι καλά με λιγότερα προβλήματα και να ξαναβρεθούμε.
Για το Δ.Σ. του Περιφ. Τμήματος Σερρών
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

ΙΟΡΔ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ

ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ

ωτών µας που έπεσαν ηρωικά κατά την διάρκεια της
Ελληνοιταλικής Σύγκρουσης
EΧΟΥΝ HΔΗ ΑΡΧIΣΕΙ…
Η αναγνώριση των λειψάνων γίνεται µε την µέθοδο ανάλυσης DNA και γι αυτό απαιτείται µια
διαδικασία συγκατάθεσης και εξετάσεων αίµατος. Λεπτοµέρειες, ο
κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να µάθει στην τηλ: 210-7494749, (Kο. Π.
Μενούνο ) του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκοµείου καθώς και στο
τηλέφωνα 2743062073 και 6977770213 του συναδέλφου συνταξιούχου του ΟΤΕ, Αντώνη Ρουµελιωτάκη!!!

ΤΟΠΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΙΟΥ
Οι Συνταξιούχοι της Χίου, σε συνεργασία
με το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων &
Συνταξιούχων ΟΤΕ Ν. Χίου, έδωσαν και
φέτος το παρόν στην κοινή εκδήλωση για
την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Στην κατάμεστη αίθουσα του ξενοδοχείου Grecian Castle, ανταμώσαμε 140 συνάδελφοι συνταξιούχοι και εν ενεργεία.
Μια βραδιά που κύλησε ευχάριστα σε ζεστό συναδελφικό κλίμα.
Στους παρευρισκομένους προσφέρθηκε
καφές με πλούσια εδέσματα, ανταλλάξαμε
ευχές και έγινε κλήρωση δώρων για τους
τυχερούς της βραδιάς.
Με την εθελοντική προσφορά Εργαζομένων και Συνταξιούχων και με το μήνυμα
ότι όλοι εμείς ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες,
στηρίζουμε τις τοπικές μας κοινωνίες και τις ευπαθείς ομάδες , συγκεντρώθηκε και παραδόθηκε σημαντικό χρηματικό ποσό στον Παγχιακό Σύλλογο
ατόμων με αναπηρία ΠΣΑμεα Χίου.
Δεν ξεχάσαμε βέβαια τους συναδέλφους που έφυγαν από κοντά μας τη
χρονιά που πέρασε και έγινε ονομαστική αναφορά. Να είμαστε καλά να ανταμώνουμε!
Κατερίνα Μπλούγκαρη - Πασβάντη
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Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

Ο Σύλλογός μας
Στο πλαίσιο των διεκδικήσεών µας, το Διοικητικό Συµβούλιο του Συλλόγου µας άρχισε ένα κύκλο ενηµέρωσης όλων
παράτυπο..., και παράνοµο των παρακρατηθέντων. Αισίως διαπιστώνουµε ότι οι παραστάσεις µας βρίσκουν ανταπόκριση

Τ

Ενημέρωση της Νέας Δημοκρατίας

ο Προεδρείο του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών Ομίλου Ο.Τ.Ε.
συναντήθηκε στις 28/2/2018 στο γραφείο της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή με τον αρμόδιο
Τομεάρχη κο Βρούτση Ιωάννη και στελέχη του Τομέα.
Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ενημέρωσης προς τα Κόμματα για τις
ενέργειες που ως Σύλλογος έχουμε κάνει για την επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων
ποσών στην Κύρια και Επικουρική σύνταξη.
Αναπτύχθηκαν εκτενώς τα θέματα και υπήρξε δέσμευση ότι τις επόμενες ημέρες η Νέα
Δημοκρατία θα προχωρήσει σε κοινοβουλευτικές ενέργειες ανάδειξης του θέματος.

Ερώτηση 18 βουλευτών της Ν.Δ. στη βουλή, για την επιστροφή των παράνομων
κρατήσεων σε κύριες και επικουρικές συντάξεις

Σ

το πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, ο Τομεάρχης Εργασίας Ν.Δ. και
Βουλευτής Κυκλάδων Ν.Δ. κ. Ιωάννης
Βρούτσης και 17 ακόμη βουλευτές της
Νέας Δημοκρατίας, κατέθεσαν ερώτηση
προς την υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Α.Π.4542/20-03-2018) με τίτλο «Επιστροφή παράνομων περικοπών σε κύριες και
επικουρικές συντάξεις».
Ειδικότερα, το κείμενο της ερώτησης
που κατατέθηκε έχει ως εξής:
«Εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι, διεκδικούν αναδρομικά από τις παράνομες μειώσεις -με άθροισμα συντάξεων (κύριων και
επικουρικών) άνω των 1.300 ευρώ- μέχρι
1-6-2016. Τα ποσά των επιστροφών, για το
διάστημα από 1-6-2016 έως σήμερα, ανέρχονται μέχρι και τα 1.800 ευρώ για κύριες
και μέχρι τα 900 ευρώ για επικουρικές συντάξεις. Οι παράνομες μειώσεις σε βάρος
εκατοντάδων χιλιάδων συνταξιούχων, όπως
λεπτομερώς εγράφη στον Τύπο (βλ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ 26-2-2018), συνίστανται στο
γεγονός ότι τα ταμεία εξακολουθούν να παρακρατούν τις περικοπές των Ν.4093/2012 και
Ν.3986/2011 στις καταβαλλόμενες συντάξεις σε πλασματικά ποσά. Δηλαδή, στα ποσά
πριν τις μειώσεις που επιβλήθηκαν βάση του
νόμου “Κατρούγκαλου” (Ν.4387/2016, άρθρο 96) από τον επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων, με κατώτερο πλαφόν
τα 1.300 ευρώ μικτά (άθροισμα κύριας και
επικουρικής).

Ως αποτέλεσμα, όπως φαίνεται στα ενημερωτικά σημειώματα εκατοντάδων χιλιάδων
συνταξιούχων, να επιβάλλεται «ψαλίδι» σε
πλασματικά, δηλαδή στα παλιά ποσά, ενώ αν
λαμβάνονταν ως βάση το νέο ποσό μετά τις
μειώσεις τόσο στην επικουρική όσο και στο
άθροισμα κύριας και επικουρικής, οι μειώσεις θα ήταν σημαντικά μικρότερες ή ακόμη
και μηδενικές.
Υπολογίζεται, πως αυτές οι παράνομες
μειώσεις πλήττουν -για 21 μήνες μέχρι σήμερα- εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχους
όλων των ταμείων (Δημοσίου, ΤΕΑΔΥ, ΤΑΔΚΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ, ΜΤΣ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ,
ΔΕΚΟ, Τραπεζών, ΝΑΤ) με άθροισμα κύριας
και επικουρικής σύνταξης μεγαλύτερο των
1.300 ευρώ.
Όλα αυτά επιβαρύνουν σημαντικά τους
συνταξιούχους και τους οδηγούν –εκτός της
άδικης αφαίμαξης- σε μια άνευ προηγουμένου γραφειοκρατική ταλαιπωρία, καθώς
αναγκάζονται να υποβάλλουν αιτήσεις για
την αναδρομική επιστροφή των παράνομων
περικοπών που τους επεβλήθησαν.
Η πρόσφατη δήλωση του κ. Υφυπουργού
Εργασίας για τη διαδικασία της επιστροφής
των παράνομων κρατήσεων, είναι αποπροσανατολιστική και άκρως υποκριτική. Η
αναφορά του για τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας υποβολής των αιτήσεων
επιστροφής κρατήσεων από τους συνταξιούχους είναι απαράδεκτη, καθώς ο μηχανισμός του Υπουργείου Εργασίας διαθέτει τη
δυνατότητα -και μάλιστα χωρίς την βασανι-

στική διαδικασία της αίτησης- να υπολογίσει
άμεσα τις επιστροφές!!!
Ερωτάται η Υπουργός
1.	Η “λανθασμένη” παρακράτηση σε βάρος
εκατοντάδων χιλιάδων συνταξιούχων
οφείλεται σε παράλειψη ή σκοπιμότητα;
2.	Σε ποιους λόγους οφείλεται η ολιγωρία
και η αδράνεια –εδώ και 21 μήνες- εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Εργασίας;
3.	Ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των θιγόμενων συνταξιούχων, αλλά και το ύψος
του συνολικού ποσού που πρέπει να τους
επιστραφεί;
4.	Υπάρχει χρονοδιάγραμμα επιστροφής των
παρανόμων μειώσεων στους δικαιούχους
από τα ασφαλιστικά Ταμεία και αν ναι, ποιο
είναι αυτό;
Ο ερωτώντες βουλευτές
1. Κωνσταντίνος Τασούλας, 2. Ιωάννης
Βρούτσης, 3. Νότης Μηταράκης, 4. Θεόδωρος
Καράογλου, 5. Βασίλειος Οικονόμου,
6. Ιάσων Φωτήλας, 7. Κωνσταντίνος Βλάσης,
8. Στέργιος Γιαννάκης, 9. Βασίλειος Γιόγιακας,
10. Γεώργιος Κασαπίδης, 11. Χρήστος
Κέλλας, 12. Αικατερίνη Μάρκου, 13. Γεωργία
Μαρτίνου, 14. Αθανάσιος Καββαδάς,
15. Εμμανουήλ Κόνσολας, 16. Δημήτριος
Κυριαζίδης, 17. Χρήστος Μπουκώρος,
18. Ιωάννης Αντωνιάδης.

Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος

Φεβρουάριος-Μάρτιος 2018

5

ενημερώνει τα κόμματα
των κοµµάτων του εθνικού µας κοινοβουλίου προκειμένου να αναδείξει το δίκαιο των αιτηµάτων ήτοι το παράλογο...,
καθώς ήδη παρατηρούνται οι πρώτες αντιδράσεις υπέρ των δίκαιων διεκδικήσεών µας.

Ερώτηση

Προς την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: «Επιστροφή εισφορών υγειονομικής περίθαλψης, εκκρεμμεί σε βάρος
των συνταξιούχων»
Α.Π. 4425/16-3-2018
ε το άρθρο 2 του ν. 4501/2017 άδικα και αναίτια σε δικαστικές διαδιπροβλέφθηκε
η
επιστροφή κασίες απαίτησης των προβλεπόμε-με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου νων από το νόμο ποσών, για τα οποία
2017- μέρους των κρατήσεων τελικά θα δικαιωθούν.
υπέρ υγειονομικής περίθαλψης των Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:
συνταξιούχων κατά το διάστημα από 1. Ποιος είναι ο ακριβής αριθμός των
1.1.2012 έως 30.6.2016.
συνταξιούχων που δικαιούνται
Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάεπιστροφή μέρους των κρατήσεξεις του ανωτέρω άρθρου προβλέών τους και ποιο είναι το συνολικό
φθηκαν τα εξής: «Ποσά που παρακραποσό προς επιστροφή;
τήθηκαν για τη μηνιαία εισφορά υπέρ
2. Σε πόσους συνταξιούχους δεν
υγειονομικής περίθαλψης των συνταξιέχουν αποδοθεί οι εισφορές που
ούχων κατά το διάστημα από 1.1.2012
έπρεπε -σύμφωνα με τον νόμο- να
έως 30.6.2016 και υπολογίστηκαν επί
επιστραφούν με τις συντάξεις του
του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας κύΔεκεμβρίου;
ριας σύνταξης ή προσυνταξιοδοτικής
παροχής, χωρίς την αφαίρεση των 3. Για ποιο λόγο υπήρξε καθυστέρηση
και σε τι ύψος ανέρχονται τα ποσά
ποσών που αντιστοιχούν στις περικοπου δεν έχουν ακόμα επιστραφεί;
πές των συντάξεων βάσει των νόμων
Πότε πρόκειται να λάβουν οι συ4024/2011 (Α` 226), 4051/2012 (Α`
νταξιούχοι αυτοί, τη δικαιούμενη
40) και 4093/2012 (Α` 222) και της κοινής υπουργικής απόφασης 476/2012
επιστροφή εισφορών;
(Β` 499) επιστρέφονται άτοκα στους 4. Γιατί υπάρχει διαφορετική μεταδικαιούχους. Η επιστροφή θα καταβληχείριση ως προς τον υπολογισμό
θεί με τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου
της εισφοράς υπέρ υγειονομικής
2017».
περίθαλψης -πριν και μετά την
Επειδή, τα ποσά που εύλογα ανέ30.6.2016- και συγκεκριμένα,
μεναν να λάβουν οι συνταξιούχοι με
γιατί στις περιπτώσεις επιστροτη σύνταξη του Δεκεμβρίου, δεν τους
φής εισφορών (δηλαδή για το
έχουν ακόμη καταβληθεί στο σύνολο
χρονικό διάστημα από 1.1.2012
τους.
έως 30.6.2016) δεν αφαιρούνται
Επειδή, από 30/6/2015 αυξήθηκε
τα ποσά που αντιστοιχούν στην
από 4% σε 6% ισόβια η εισφορά υπερ
εισφορά αλληλεγγύης υπέρ του
υγείας στο άθροισμα των καταβαλλόΑΚΑΓΕ που προβλέφθηκε με το ν.
μενων κύριων συντάξεων και επιβλή3863/2010;
θηκε για πρώτη φορά ισόβια εισφορά
5. Προτίθεστε να άρετε αυτήν την
υπερ υγείας 6% σε επικουρικές συντάστρεβλή και αναίτια διαφορά στον
ξεις με αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν οι
υπολογισμό των κρατήσεων υπέρ
συνταξιούχοι μόνο μέχρι 31/12/2017
υγειονομικής περίθαλψης πριν και
με επιπλέον 2,1δις€, ενώ το ποσό
μετά την 30.6.2016 και αν ναι πότε
που προβλεπεται να επιστραφεί δεν
και πώς αναμένεται να επιστραυπερβαίνει τα 315 εκατομμύρια ευρώ.
φούν τα ποσά που προκύπτουν από
Επειδή, διαπιστώνονται σημαντικές
τον διαφορετικό υπολογισμό πίσω
διαφορές και λάθη στην επιστροφή
στους συνταξιούχους;
των εισφορών στους συνταξιούχους,

Μ

γεγονός που προκαλεί αναστάτωση
και γραφειοκρατεία -διαμέσου αιτήσεων- για τη νόμιμη και ακριβή επιστροφή τους.
Επειδή, οι συνταξιούχοι οδηγούνται

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Ιωάννης Βρούτσης,
Παναγιώτης (Νότης) Μηταράκης
Θεόδωρος Καράογλου,

Ενημέρωση
Δημοκρατικής Συμπαράταξης

Μ

έλη
της
Εκτελεστικής
Επιτροπής του Πανελληνίου
Συλλόγου
Συνταξιούχων
Τηλεπικοινωνιών
Ομίλου
Ο.Τ.Ε.
συναντήθηκαν
στις
7/3/2018 στο γραφείο της
Δημοκρατικής Συμπαράταξης στη Βουλή με τον υπεύθυνο της
Κοινοβουλευτικής Ομάδος για το Ασφαλιστικό κο Κουτσούκο
Ιωάννη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της
ενημέρωσης προς τα Κόμματα για τις ενέργειες που ως
Σύλλογος έχουμε κάνει για την επιστροφή των παρανόμως
παρακρατηθέντων ποσών στην Κύρια και Επικουρική σύνταξη.
Αναπτύχθηκαν εκτενώς τα θέματα και υπήρξε δέσμευση
ότι τις επόμενες ημέρες η Δημοκρατική Συμπαράταξη θα
προχωρήσει σε κοινοβουλευτικές ενέργειες ανάδειξης του
θέματος.

Ερώτηση προς την Υπουργό

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
κα Έφη Αχτσιόγλου

20-3-2018

Θέμα: «Παράνομη παρακράτηση επιπλέον Εισφορά Αλληλεγγύης από τους συνταξιούχους του Ο.Τ.Ε.»
ύμφωνα με καταγγελίες συνταξιούχων του Ο.Τ.Ε. και
των Οργανώσεών τους,γίνεται παράνομα παρακράτηση
επιπλέον Εισφοράς Αλληλεγγύης από τις επικουρικές τους
συντάξεις.
Καταγγέλλουν συγκεκριμένα, ότι ενώ μετά τον
επανυπολογισμό των επικουρικών συντάξεων σύμφωνα με το
Νόμο Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016), τον Αύγουστο του 2016,
έγινε με σωστό τρόπο η παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς
Αλληλεγγύης με βάση τα νέα μειωμένα ποσά, από τον επόμενο
μήνα η παρακράτηση υπολογίστηκε στοαρχικό ποσό της
επικουρικής σύνταξης,δηλαδή σε αυτόπου προυπήρχε πριν τον
επανυπολογισμό. Καθώς, η παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς
Αλληλεγγύης με βάση το πριν τον επανυπολογισμό ποσό των
συντάξεων στερείται κάθε νομικής βάσης, πέραν όλων των
άλλων ενεργειών των συνταξιούχων, υπήρξε και προσφυγή
στο Συνήγορο του Πολίτη ο οποίος με έγγραφό του καλεί το
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να επαναφέρει
το ποσό της σύνταξης στο ορθό και να επιστρέψει στους
δικαιούχους αναδρομικά τα εσφαλμένως παρακρατηθένταποσά.
Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:
Γιατί χωρίς νομικό έρεισμα γίνεται η παρακράτηση της
Εισφοράς Αλληλεγγύης με βάση τα πριν τον επανυπολογισμό
ποσά των Επικουρικών συντάξεων και πότε και με ποιόν τρόπο
θα επιστραφούν τα παρανόμως παρακρατηθέντα επιπλέον
ποσά;
O ερωτών Βουλευτής
Γιάννης Κουτσούκος

Σ
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Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ
υγείας και να περιοΗ Τακτική Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος
Συνταξιούχων ΟΤΕ Δυτικής Μακεδονίας
ρίσουμε την ταλαιπωΗ Τακτική Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος Συνταξιούρία και τον πόνο των
χων ΟΤΕ Δυτικής Μακεδονίας, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15/3 στο
ασφαλισμένων μελών
Εργατικό Κέντρο Κοζάνης, παρουσία του ταμία του Πανελληνίου Συλμας.
λόγου Συνταξιούχων-Ομίλου ΟΤΕ, κ. Παναγιώτη Φωτεινόπουλου, του • Να επιδιώξουμε τη
μέλους της εκτελεστικής επιτροπής, κ. Γιώργου Κουτσιμπογεώργου,
βελτίωση των διακαθώς και του πρόεδρου του περιφερειακού τμήματος Θεσσαλονίκης,
τάξεων του ενιαίου
Άγγελου Βουκάντση. Τις εργασίες της συνέλευσης άνοιξε ο πρόεδρος
κανονισμού περιθάλτου Περιφερειακού Τμήματος Συνταξιούχων ΟΤΕ Δυτικής Μακεδονίας,
ψεως υγείας.
κ. Λευτέρης Μεταξιώτης, όπου εισηγήθηκε τα θέματα του διοικητικού • Την
αποκατάσταση
απολογισμού και του προγραμματισμού δράσης έτους 2017, τα οποία
των ζημιών που υπέεγκρίθηκαν από το σώμα με απόλυτη ομοφωνία.
στησαν τα ταμεία μας
Ο κ. Μεταξιώτης στην ομιλία του έκανε ιδιαίτερη αναφορά για τα θέμααπό το κούρεμα των αποθεματικών του.
τα που απασχολούν τον κλάδο όπως οι μνημονιακές πολιτικές και οι πε• Τη βελτίωση των παροχών σε χρήμα και σε είδος.
ρικοπές των συντάξεων, αλλά για την υγειονομική περίθαλψη. Στο ίδιο
• Την υγιή και επαρκή χρηματοδότηση των ασφαλιστικών οργανισμών
μήκος κύματος και οι κ.κ. Φωτεινόπουλος, Κουτσιμποεγεώργος όπου
με υγιείς πόρους.
ενημέρωσαν τον κόσμο για την αγωγή που έχει κάνει ο σύλλογος στο
• Την διεκδίκηση επιδόματος θέρμανσης.
Συμβούλιο της Επικρατείας και τα Ευρωπαϊκά δικαστήρια σχετικά με τις
• Τη συμμετοχή στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού των συνταμειώσεις των συντάξεων τους.
ξιούχων.
Η τακτική περιφερειακή γενική συνέλευση του Περιφερειακού τμή• Τη σύμπραξη με το δημόσιο ή ιδιώτες παρόχους για τη σύσταση και
ματος συνταξιούχων ΟΤΕ Δ.Μ. ενέκρινε ομόφωνα και εξέδωσε το ως
λειτουργία κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
κατωτέρω ψήφισμα-πρόταση, για τη Γ.Α.Σ. του Π.Σ.Σ.Τ.-Ο. ΟΤΕ, η οποία
θα πραγματοποιηθεί στις 10 και 11 Μάιου στην Αθήνα και αξιώνει τα • Την κατάργηση του άρθρου 27 του Ν. 4331 Στρατούλη και τη με νομοθετική ρύθμιση και ψήφιση ειδικού νόμου για τη σύσταση, οργάθέματα αυτά να συζητηθούν, να υιοθετηθούν και να συμπεριληφθούν
νωση και λειτουργία των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, ως ειδιστο ψήφισμα της:
κού σκοπού οργανώσεις και αναγνώριση του κινήματος συνταξιούΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ
χων ως κοινωνικό φορέα.
• Να διεκδικήσουμε την έκδοση υποσχετικού μεσοπρόθεσμης ή μα•
Την
ένταξη στο εθνικό σύστημα υγείας των ιδιωτικών νοσοκομείων
κροπρόθεσμης, λήξης για όλες τις περικοπές που έχουμε υποστεί
και κλινικών.
με όλους του σχετικούς νόμους οι οποίοι αγγίζουν τα ακραία όρια
•
Την
εξασφάλιση της βιωσιμότητας των οργανώσεων των συνταξιούτης αντισυνταγματικότητας.
χων με την προσθήκη σχετικής διάταξης στον ν. 4387/2016.
• Να θεσμοθετηθεί ο οικογενειακός γιατρός και η ελεύθερη επιλογή
οικογενειακού γιατρού και δικαίωμα επιλογής των ιατρών ειδικο- • Τροποποίηση των άρθρων 10 παρ.11 και 12 παρ. 3, για αλλαγή ονομασίας του Σωματείου από Περιφερειακό Τμήμα Κοζάνης, σε Δυτιτήτων.
κής Μακεδονίας με έδρα την Κοζάνη.
• Να επανέλθει η οδοντιατρική περίθαλψη.
• Να συμβάλουμε όπου και όσο μπορούμε να στηριχθούν οι φορείς
Το ψήφισμα εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γ.Σ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
Στις 28 Μαρτίου 2018 πραγματοποιήθηκε στη Βέροια στο εξοχικό κέ- σε τους νέους στόχους του
ντρο «ΕΛΙΑ», η Ετήσια Περιφερειακή Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου και τις νέες προοπτικές που ανοίγονται για το
νομού Ημαθίας.
Στην Συνέλευση παρευρέθηκε σύσσωμο το Δ.Σ του Τοπικού τμήμα- Σύλλογο για πολλές σύγχροτος και τίμησαν με την παρουσία τους ο κ. Π. Φωτεινόπουλος Ταμίας νες υπηρεσίες εξυπηρέτητου κεντρικού Δ.Σ του ΠΣΣΤ-Ο.ΟΤΕ, ο Ά. Βουκάντσης εκπρόσωπος της σης των προβλημάτων που
μείζονος Περιφέρειας Θεσσαλονίκης στο ΔΣ του ΠΣΣΤ-Ο.ΟΤΕ και ο κ. αντιμετωπίζουν τα μέλη.
Στην συνέχεια έλαβε τον
Γ. Τζουλάκης Πρόεδρος της άτυπης Τοπικής Επιτροπής Νομού Πέλλας.
Στην συνέχεια και μετά την εκλογή του Προεδρείου έγινε συζήτηση λόγο ο κ. Βουκάντσης Άγγεεπί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης : Διοικητικός Απολογισμός λος εκπρόσωπος της μείζο2017, Οικονομικός Απολογισμός 2017 Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής, νος Περιφέρειας ΘεσσαλονίΟικονομικός Προϋπολογισμός 2018, Πρόγραμμα Δράσης 2018 οι σύνε- κης στο ΔΣ του ΠΣΣΤ-Ο.ΟΤΕ πως ο Σύλλογος είναι στα κάγκελα για τον
δροι έκαναν ουσιαστική συζήτηση πήραν τον λόγο και έθεσαν ερωτή- νόμο Κατρούγκαλου.
Τέλος ψηφίστηκαν ομόφωνα οι Οικονομικός, Διοικητικός Απολογισεις διαδοχικά οι: 1) Κόγιας ι. 2) Τελίδης Σ. 3) Ντίνας Χ. 4) Ποτουρίδης Μ
σμός του 2017 και ο προϋπολογισμός και το πρόγραμμα δράσης του
και άλλοι συνάδελφοι.
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος κ. Καρατζόγλου Κωνστα- 2018 και το ψήφισμα της Γ.Σ δι΄ ανατάσεως χεριών.
Κατόπιν τούτων ο Πρόεδρος της Γ.Σ Βογιατζής Δ. κήρυξε το τέλος των
ντίνος έδωσε επαρκείς διευκρινίσεις και απαντήσεις στα όσα του τέθηκαν για τον διοικητικό, οικονομικό Απολογισμό και πρόγραμμα δράσης εργασιών της Συνέλευσης.
και ο εκπρόσωπος του Κεντρικού Δ.Σ του ΠΣΣΤ-Ο.ΟΤΕ. κ. ΦωτεινόπουΟ Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
λου Παναγιώτη δευτερολογώντας έδωσε πλήρεις και λεπτομερείς και
Κ. ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ
Χ. ΝΤΙΝΑΣ
πειστικές απαντήσεις, σε όλα τα θέματα που του τέθηκαν και ανέλυ-
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Αποκριάτικη εκδρομή
____________________________________________________
Το τριήμερο της Τυρινής και της Καθαρής Δευτέρας πραγματοποιήσαΓιορτή γυναίκας
με μια πολύ όμορφη εκδρομή. Η Λειβαδιά, η Αράχοβα, ο Ορχομενός και
Την 8 Μάρτη, στα εντευκτήριά μας, με αθρόα συμμετοχή γυναικών
η Θήβα γέμισαν εορταστικά – πανηγυρικά ! τη ζωή μας.
μελών και φίλων του Συλλόγου γιορτάσαμε την ημέρα της Γυναίκας.
Προηγήθηκαν προσκυνήματα στις Ιερές Μονές Κυπαρισσιώτισσας
Πάλι «ιδίοις εξόδοις», με μουσική, κρασάκι, χορό και διάθεση εορταΜεγάρων και Οσίου Λουκά Στειρίου Βοιωτίας. Πρώτα η προσευχή και η στική, τιμήσαμε άλλη μια φορά τη Γυναίκα και τον καθοριστικό ρόλο και
μετάνοια, για να ακολουθήσει ύστερα η αμαρτία! στην ταβέρνα στον Νε- την προσφορά της, διαχρονικά στην οικογένεια και στην κοινωνία.
ρόμυλο στις πηγές Kρύας, αυτή την υπέροχη τοποθεσία της Λειβαδιάς.
Τη Γυναίκα σε όλες τις μορφές της.
Ανάποδα τα κάναμε, αλλά στο Καρναβάλι όλα ανάποδα τα κάνουν…….
Τη Γυναίκα του παρελθόντος που πάλεψε για όσα σήμερα θεωρούμε
Συγκινηθήκαμε στο Δίστομο με την επίσκεψή μας στο Μουσείο Θυμά- εμείς αυτονόητα.
των Ναζισμού………για να μην ξεχνάμε την Ιστορία και τη θηριωδία του
Τη Γυναίκα μάνα, σύντροφο ή σύζυγο, φίλη, εργαζόμενη, συνάδελφο.
Πολέμου και του ολοκληρωτισμού …..
Τη Γυναίκα του σήμερα που συμμετέχει ενεργά στο κοινωνικό, πολιΗ βόλτα και ο καφές στην Αράχοβα και στο Χιονοδρομικό Κέντρο τικό και οικονομικό γίγνεσθαι και με το δικό της μοναδικό τρόπο, αποτου Παρνασσού μας έκανε να νοιώσουμε όπως πριν από τα Μνημόνια ! τελεί αδιαμφισβήτητα θεμέλιο ανάπτυξης, ενδυνάμωσης της ισότητας
Πλουσιότεροι !!
και αποφυγής των διακρίσεων. Τη Γυναίκα αέναη πηγή έμπνευσης και
Το Καρναβάλι με την παρέλαση αρμάτων και πληρωμάτων στον Ορχο- δημιουργίας. Χρόνια Πολλά!
μενό και η ταβέρνα που ακολούθησε, ήταν το σωστό «κλείσιμο» για την
_______________________________________________________
έναρξη της Μεγάλης Σαρακοστής………..
Προσκυνηματική εκδρομή
Την Καθαρή Δευτέρα στις Πλαταιές γιορτάσαμε τα Κούλουμα με τη
Τον Ακάθιστο Ύμνο παρακολουθήσαμε στο Μοναστήρι Παναγίας της
Γιορτή της Φασολάδας, ντόπιο κρασί, σαρακοστιανά εδέσματα και γαϊ- Λεχοβίτισας στο Κρυονέρι Κορινθίας.
τανάκι.
Ένας νηστίσιμος μεζές στο Κιάτο, συμπλήρωσε την εκδρομή μας.
_____________________________________________________
Στη Θήβα με τον Βλάχικο γάμο, την πομπή του συμπεθεριού και το
Κρουαζιέρα με εγγόνια
ξύρισμα του γαμπρού, ζήσαμε από κοντά τα έθιμα και τις φημισμένες
Το δεύτερο 15νθήμερο Ιουνίου προγραμματίζουμε μονοήμερη κρουεκδηλώσεις.
αζιέρα
με καράβι πειρατικό !! από Καλαμάτα, σε Στούπα, Καρδαμύλη, για
Μάθαμε και κάμποσα Βλάχικα βρωμόλογα…..
γονείς
(εμάς), τέκνα και εγγόνια. Μοναδική εμπειρία……συντονιστείτε,
Άντε και του χρόνου !! ….. και Καλό Πάσχα !!
σπεύσατε!!
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Ενημερωτικές συναντήσεις
Υπενθυμίζουμε την Γενική Συνέλευση την Τετάρτη
Το Δ.Σ. του Περιφ. Τμήματος επισκέφθηκε διάφορες πόλεις στους Νομούς δικαιοδοσίας μας. Το Κρανίδι, το Λυγουριό, το Κιάτο, το Λουτράκι, 25 Απρίλη στην Τρίπολη.
το Λεωνίδιο, τη Σκάλα και τη Νέα Κίο.
Θα δρομολογηθούν Λεωφορεία από τις έδρες των ΝοΉπιαμε ένα καφέ, είδαμε φίλους, ενημερώσαμε, ακούσαμε………
μών.
Πήγαμε πιο κοντά τους, ήρθαν πιο κοντά μας, ένοιωσαν το Σύλλογο
Να μη λείπει κανείς!!!!
πιο κοντά τους……..
Για το Δ.Σ.
Για άλλη μια φορά διαπιστώσαμε, ότι ακόμα και οι ντόπιοι σε κάθε μέΗ Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
ρος, χρειάζονται ένα σκούντημα για να συναντηθούν μεταξύ τους…..
Η επίσκεψή μας βοήθησε και σε αυτό…………
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΒΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΚΑΛΑΜΆΤΑΣ
Το Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας και η εκπρόσωπος της Μείζονος
Περιφέρειας και Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Τρίπολης προκειμένου να ενημερώσουν τα μέλη
του Τμήματος στην Περιφέρειά μας,
θα επισκεφθούν τις παρακάτω πόλεις
στις ημερομηνίες:
1.	ΔΕΥΤΕΡΑ 16-4-2018, ΩΡΑ 11:00
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
(ΚΑΦΕΤ. ΕΝ ΠΛΩ)
2.	ΤΕΤΑΡΤΗ 18-4-2018, ΩΡΑ 11:00
ΠΥΛΟ (ΚΑΦΕΤ. GALAXY)
Συνάδελφοι, ελάτε να γνωριστούμε
και να μιλήσουμε.
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Γ. ΚΟΥΜΟΥΡΑΣ

Π. ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ

Αντώνης
Εξαδάκτυλος
Πρόσφατα έφυγε από κοντά
μας ο συνάδελφος Αντώνης
Εξαδάκτυλος. Συγγενείς, συνάδελφοι, φίλοι και όσοι έτυχε
να τον γνωρίζουν νοιώθουν
βαριά την απώλειά του. Ευχαριστούμε όσους συμμετέχουν
στο βαρύ πένθος μας.
Η σύζυγος Βέρα

Στη μνήμη του εκλεκτού συναδέλφου και
αγαπημένου μας προϊσταμένου Χρήστου
Μαλαπάνη
Πρόσφατα έφυγε από κοντά μας ο αγαπημένος, φίλος και συνάδελφος
και προϊστάμενός μας Χρήστος Μαλαπάνης. Ο Χρήστος Μαλαπάνης υπηρέτησε το σύνολο σχεδόν της υπηρεσιακής του διαδρομής στην Καλαμάτα ως
μηχανικός και προϊστάμενος Τεχν. Τμήμα ΟΤΕ Μεσσηνίας. Υπήρξε άριστος
στα πολύπλευρα υπηρεσιακά του καθήκοντα, αδερφικός φίλος με όλους.
Αγωνίστηκε με όλες του τις δυνάμεις και την γνώση που διέθετε, στο χτίσιμο και τον εκσυγχρονισμό του οργανισμού στην περιοχή μας, ήταν ένας
ακούραστος άνθρωπος με πνεύμα κα μυαλό, πάντα με χαμόγελο και ευπρέπεια. Έτσι εξηγείται πως ασχολήθηκε και με την τοπική Αυτοδιοίκηση
και εκλέχθηκε Δήμαρχος Καλαμάτας και Γενικός Διευθυντής ΟΤΕ. Ας είναι
αιωνία η μνήμη του και ελαφρύ το χώμα της Μεσσηνιακής γης που τον
σκέπασε. Στην οικογένειά του, συγγενείς και φίλους εκφράζουμε τα θερμά
μας συλλυπητήρια.
Αγαπημένε μας προϊστάμενε Χρήστο Μαλαπάνη, καλό σου ταξίδι ΔΕΝ θα
σε ξεχάσουμε ΠΟΤΕ. ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ.

Περιφερειακό Τμήμα Καλαμάτας
και τα παιδιά του

Παντελής Κρανιδιώτης
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Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

Βήμα προς βήμα η έκδοση φύλλων κύριων & επικουρικών συντάξεων

Όλη η διαδικασία μέσω διαδικτύου
Οδηγίες εκτύπωσης ενημερωτικού σημειώματος ΕΦΚΑ
Μπαίνουμε στο site του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) & επιλέγουμε με την σειρά:
3. Μηνιαία ενημέρωση σημειώματος
συνταξιούχου

4

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

1
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

α) Όνομα χρήστη
β) Κωδικός Πρόσβασης - ΟΚ
4. Εκτύπωση

2

1

1. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
2. Συνταξιούχων ΕΤΕΑΕΠ
3. Taxisnet (οι κωδικοί που
κάνουμε τη φορολογική
δήλωση)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Μπαίνουμε στο site του ΕΤΕΑΕΠ (www.eteaep.gov.gr)
& επιλέγουμε με την σειρά:

3

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

3
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

Οδηγίες εκτύπωσης ενημερωτικού
σημειώματος επικουρικής σύνταξης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ

4. Συμπληρώνουμε τα απαραίτητα στοιχεία
και μετά εκτυπώνουμε

2

1. Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες
2. Ηλεκτρονικές ΕΦΚΑ

Όποιος συνάδελφος-συναδέλφισσα δεν έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες μπορεί με τα απαιτούμενα
για την έκδοση στοιχεία να απευθυνθεί στα κατά τόπους γραφεία του Συλλόγου μας για να εξυπηρετηθεί.

