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Από το «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ» στο «ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ»...!!!

ΠΡΟΦΥΛΛΑΣΟΥΜΕ τους εαυτούς-τις οικογένειές μας-την κοινωνία

Η ελληνική κοινωνία στο σύνολό της,
πέραν της όποιας διαφορετικής πολιτικής
ή ιδεολογικής της προσέγγισης, έδειξε μια
πρωτόγνωρη ωριμότητα και προσαρμοστικότητα. Κράτησε την ανάσα της..., και εφάρμοσε πλήρως το «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ».! Χάρις
σ΄αυτό περιόρισε στο ελάχιστο τα κρούσματα..., κι ανάλογα τα θύματα του κορωνοϊού.
Ευχάριστη συνέπεια, ήταν η αντοχή του

ΣΟΒΑΡΗ-ΘΕΣΜΙΚΗ
παρέμβαση του Συλλόγου μας
στη ΒΟΥΛΗ

Πριν την ψήφιση του Ν.4670/20 (Ν. Βρουτση) και στην επιτροπή ακροάσεων των
φορέων της ΒΟΥΛΗΣ, κλήθηκε για ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ο Σύλλογός μας, και στην οποία
έγινε τοποθέτηση από τον Πρόεδρό μας Γ.
ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΓΙΩΡΓΟ με την οποία ανέπτυξε τις θέσεις και προτάσεις του Συλλόγου μας.
Λεπτομέρειες στην σελ. 5

ΕΜΠΡΟΣ ΒΗΜΑ ΤΑΧΥ...
με ΕΝΟΤΗΤΑ κι
ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ...
Για νέους στόχους και κατακτήσεις...

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,
Απρόσμενες και δυστυχώς δυσάρεστες
εξελίξεις, - η επέλαση του κορωνοϊού και
οι εξ αυτού παράπλευρες συνέπειες σε κοινωνία, οικονομία και πολιτεία -, μας ανάγκασαν να αναβάλλουμε την προγραμματισμένη
Γ.Α.Σ. κι ως εκ τούτου τις Περιφερειακές Γενικές Συνελεύσεις.
συνέχεια στην σελ. 3

πολυβασανισμένου και συκοφαντημένου κι
εν πολλοίς φτωχευμένου από τις πολιτικές
των μνημονίων ΕΣΥ, (Εθνικού Συστήματος
Υγείας).! Ταυτόχρονα και παράλληλα, το Δημόσιο ΕΣΥ, απέδειξε στους νεόκοπους επικριτές του..., πως είναι αναγκαία και αναντικατάστατη η ύπαρξή του κι η επιπλέον ενδυνάμωσή του σε ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό..., σε τεχνικές υποδομές και σε
κτιριακές εγκαταστάσεις..., όπως οι καιροί
κι οι εξελίξεις το απαιτούν. !
Πέραν αυτής, της εύγλωττης και λίαν διακριτής πραγματικότητας, η ζωή συνεχίζεται
κι επανέρχεται με μεγάλη προσοχή και σιγά-σιγά στους παλιούς και γνώριμους ρυθμούς της.!
Το ζητούμενο, μετά τη δοκιμασία της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης, - που γενικώς και παγκοσμίως χαρακτηρίστηκε και
προσδιορίστηκε, ως ο πόλεμος της γενιάς μας
-, η κοινωνία πρέπει να κρατηθεί όρθια μετά
τη σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού.!
Κι αυτό οφείλει να μην ξεφύγει από την
έγνοια, τη σκέψη και τη αγωνία του καθενός
από εμάς..., αλλά πρωτίστως και κυρίως να
αποτελέσει μέλημα, στόχο κι επιδίωξη της
πολιτικής ηγεσίας, τόσο της κυβερνώσας,

όσο και της αντιπολιτευομένης.!
Από το «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ», για ενάμιση και
πλέον μήνα..., τώρα περνάμε στην ανάγκη του
«ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ». Για να «ΜΕΙΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ»..., περήφανα και πέραν της
όποιας ψυχολογικής..., κοινωνικής..., επαγγελματικής..., οικονομικής πίεσης..., πολλοί
παράγοντες θα συμβάλουν. Από το οικονομικό στο εργασιακό και στο υγειονομικό πεδίο,
μέχρι τη σωφροσύνη, την κατανόηση και την
αλληλεγγύη, θα δοκιμαστούν πολλές αξίες και
κατακτήσεις, θα αμφισβητηθούν πολλά αυτονόητα και άλλα με τα οποία ζήσαμε για δεκαετίες και θεωρούσαμε διασφαλισμένα....!!!
Ως εκ τούτου, η παρέμβαση του κράτους
με σωστά, αναγκαία και ουσιαστικά, μέτρα
στήριξης είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαία. Γιατί, μπορεί τα μέτρα που έχουν
παρθεί, κυρίως με την πολιτική επιδομάτων, να είναι προς τη σωστή κατεύθυνση,
αφού δίνουν άμεσα οικονομική ενίσχυση
σε εργαζόμενους που λόγω της αναστολής
εργασιών είδαν να μειώνονται ή να χάνονται
τα εισοδήματά τους, εντούτοις «αυτό είναι
μια προσωρινή ένεση και φυσικά δεν αντικαθιστά πλήρως τα χαμένα εισοδήματα»....
συνέχεια στη σελ. 2

Αναβολή-Αναστολή των συλλογικών-μαζικών διαδικασιών
Αναβλήθηκε η ΓΑΣ και οι Συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
Η υγεία και Ανθρώπινη ζωή είναι ΠΑΝΩ απ’
όλα και ΠΡΩΤΗ από ΟΛΑ! Με αυτή την παραδοχή και πεποίθηση, όλα τα άλλα έπονται και είναι
δευτερευούσης σημασίας. Γι΄αυτό και σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Υγείας, ανεστάλησαν όλες οι μαζικές συναθροίσεις – συνεδριάσεις και διαδικασίες έως
ότου διασφαλιστούν απολύτως οι συνθήκες
υγιεινής και ασφάλειας των συμμετεχόντων.
Το Προεδρείο και το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου μας, σε συνεδρίαση δια της περιφοράς των θεμάτων του, ΑΝΕΒΑΛΕ όλες τις
αποφασισμένες και προγραμματισμένες εκ του
Καταστατικού και του Νόμου,, προβλεπόμενες
συλλογικές διαδικασίες όπως, συνεδριάσεις Δ.
Συμβουλίων (Κεντρικού και Περιφερειακών

Τμημάτων), Ελεγκτικών Επιτροπών, Γεν. Συνελεύσεων, Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης, Συγκεντρώσεις, κλπ.
Όταν και μόλις ο ΕΟΔΥ και το Υπουργείο Υγείας αλλά και οι ιδιαίτερες και ειδικές συνθήκες
του Συλλόγου μας το επιτρέψουν, θα αποφασιστούν και θα πραγματοποιηθούν ΟΛΕΣ μα
ΟΛΕΣ οι Συλλογικές διαδικασίες, πολύ περισσότερο τώρα στη μετά «κορονοϊού» περίοδο,
και στην οποία μπαίνουν ξανά στο τραπέζι και
στην ημερήσια διάταξη, όλες οι εκκρεμότητες,
όλα τα σοβαρά ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά
μας προβλήματα και οι διεκδικήσεις του Συλλόγου μας, τα οποία και αυτά «ανεστάλησαν»
λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.
συνέχεια στη σελ. 2
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Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος

συνέχεια από τη σελ. 1
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Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

Από το «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ» στο «ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ»...!!!

ΠΡΟΦΥΛΛΑΣΟΥΜΕ τους εαυτούς-τις οικογένειές μας-την κοινωνία

Ο τομέας της οικονομίας, λοιπόν, πρέπει
να επανέλθει στην προ κορωνοϊού εποχή.
Πρέπει να μείνει όρθια η κοινωνία και η
οικονομία, να επανεκκινήσει και να πάρει
μπρος σιγά-σιγά ο τόπος. Το εργασιακό περιβάλλον, επίσης, πρέπει να παραμείνει όρθιο
και σε καμιά περίπτωση οι εργαζόμενοι και

οι συνταξιούχοι δεν μπορούν και δεν πρέπει να πληρώσουν τις συνέπειες της κρίσης.
Σωφροσύνη, κατανόηση και αλληλεγγύη
απαιτείται από όλους για όλους. Τα πράγματα
είναι δύσκολα και ας μην τα κάνουμε δυσκολότερα με πράξεις και ενέργειές μας.
Από το «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ», προχωράμε

στο επόμενο στάδιο, λοιπόν. Στο «ΜΕΝΟΥΜΕ
ΑΣΦΑΛΕΙΣ» - «ΜΕΝΟΥΜΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ»...!!!
ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΟΤΙ ... ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΣ
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ... ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΜΕ ΤΟΥΣ
ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΥΣ ΜΑΣ... ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ..., ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ...

Αναβολή-Αναστολή των συλλογικών-μαζικών διαδικασιών
συνέχεια από τη σελ. 1

Η επόμενη μέρα, εκτός των ανωτέρω, αναμφίβολα θα έχει ως θέμα και τα τεράστια κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα που δημιουργήθηκαν λόγω του κορονοϊού.
Ελπίζουμε, να μην επιχειρήσουν οι Κυβερνώντες να μετατρέψουν την κρίση κορονοϊού
και υγείας σε κρίση οικονομίας και κοινωνίας και να μην επιχειρήσουν, για μια ακόμη φορά,
να προσθέσουν νέα βάρη στους Συνταξιούχους,
στους εργαζόμενους, στους απλούς ανθρώπους
του μόχθου, της βιοπάλης.
Το αίτημα «ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ ΠΟΛΛΑ ΔΕΝ ΘΑ
ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΞΑΝΑ» είναι απολύτως αυθεντικό, περιεκτικό και πραγματικό. Οφείλει η Κυβέρνηση να το λάβει πολύ σοβαρά υπόψη της να μην
διανοηθεί και να μην επιχειρήσει νέες αρνητικές
παρεμβάσεις και περιορισμούς στα οικονομικά
και ασφαλιστικά δικαιώματα των Συνταξιούχων
και των εργαζομένων.
Αναγκαστικά λοιπόν έγινε «αναστολή- αναβολή» των συλλογικών- μαζικών διαδικασιών του
Συλλόγου, οι οποίες είχαν αποφασιστεί και δρομολογηθεί με την 1618 απόφαση του Δ. Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2020 (λίγες ημέρες

πριν ξεσπάσει η πανδημία του κορονοϊού) και οι
οποίες θα επικαιροποιηθούν, θα αποφασισθούν,
θα δημοσιοποιηθούν (στο site και στην εφημερίδα
του Συλλόγου) και θα πραγματοποιηθούν σε χρόνο που θα διασφαλίζει τις συνθήκες υγιεινής και
ασφάλειας, αλλά και τη μαζικότητα και τη συμμετοχή των συναδέλφων μελών, και στις οποίες θα
συζητηθούν όλα μας τα προβλήματα, και κυρίως
εκείνα που έχουν να κάνουν με την επικείμενη
απόφαση του ΣτΕ, τα λεγόμενα «αναδρομικά» του
Ν. 4670/20 (Βρούτση) και τον επανυπολογισμό
συντάξεων Νόμου Κατρούγκαλου που πρέπει
να πραγματοποιηθεί πριν το νέο επανυπολογισμό
του Ν. Βρούτση.
Η νέα διοίκηση του Συλλόγου μας, με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, γνώση και αποφασιστικότητα ιεραρχεί, προωθεί και διεκδικεί, όλα τα
σοβαρά προβλήματα και αιτήματα των Συνταξιούχων μελών, χωρίς ενδοιασμούς, ταλαντεύσεις, σκοπιμότητες ή ΑΤΕΡΜΟΝΕΣ δικαστικές
προσφυγές και ανώφελες εσωτερικές συγκρούσεις. Όλα γίνονται σύννομα, ιεραρχημένα, τεκμηριωμένα, σοβαρά συλλογικά και ενωτικά.
Έως ότου επιτραπούν, οι μαζικές και συλλο-

γικές διαδικασίες και συγκεντρώσεις, το Προεδρείο του Συλλόγου μας, θα λειτουργεί ως «προσωπικό ασφαλείας» και θα προωθεί, όσα αιτήματα – προβλήματα είναι δυνατόν να προωθηθούν
δεδομένου ότι, οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και του
ΕΟΠΥΥ, υπολειτουργούν αυτό το διάστημα,
και τα όποια αιτήματα προς τους φορείς υποβάλλονται ηλεκτρονικά, με συστημένη επιστολή ή με τηλεφωνικό ραντεβού.
Ελπίζουμε και προσδοκούμε να ξεπερασθεί
με επιτυχία η πανδημία του κορονοϊού, και να
επιστρέψει η ζωή και οι δραστηριότητες μας,
στις ομαλές συνθήκες στην προ κορονοϊού
εποχή, και όλοι ΜΑΖΙ να ξεκινήσουμε μια νέα
παραγωγική πορεία
ΚΡΑΤΑΜΕ τις ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ και τα ΜΕΤΡΑ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ αλλά ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΟΝΤΑ και
ΔΙΠΛΑ στα ΜΕΛΗ ΜΑΣ.
Το mail του Συλλόγου, τα τηλέφωνα του Συλλόγου, και τα κινητά τηλέφωνα των μελών του
Προεδρείου, είναι συνεχώς ανοιχτά και στη διάθεση όλων των μελών, που μπορούν να κάνουν
χρήση οποτεδήποτε.

Πίνακας με τις Περιφερειακές Διευθύνσεις
Αττικής και των Δήμων Αρμοδιότητας τους
ΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ
Ιδιοκτησία του Πανελλήνιου Συλλόγου
Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών - Oμίλου ΟΤΕ
Υπεύθυνοι Τύπου
Γιώργος Κουτσιμπογεώργος, Αντώνης Σεργιάννης
Συντακτική Επιτροπή
Ανέστης Στάθης, Γιαννόπουλος Χρήστος,
Κακούρης Νίκος, Κούνας Νίκος,
Μπούρχας Θεόδωρος
Βερανζέρου 13, Αθήνα
e-mail: pss-ote@otenet.gr • www.pssote.gr

Η Π. Διεύθυνση ΕΟΠΥΥ της οδού Αχαρνών 96, ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ στην οδό ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 104 και
στην οποία θα εξυπηρετούνται οι ασφαλισμένοι κάτοικοι των Δήμων: ΒΥΡΩΝΑ, ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, ΔΑΦΝΗΣ, ΖΩΓΡΑΦΟΥ, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ, Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ, ΤΑΥΡΟΥ και ΥΜΗΤΤΟΥ.
Οι Ασφαλισμένοι κάτοικοι του Δήμου ΑΘΗΝΑΙΩΝ θα εξυπηρετούνται από την Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ, της οδού ΗΠΕΙΡΟΥ 38. Οι ασφαλισμένοι των υπολοίπων περιοχών παραμένουν
στις Διευθύνσεις ΕΟΠΥΥ, όπως ίσχυαν μέχρι σήμερα
Ο κλάδος των παροχών υγείας, είναι ένας ιδιαίτερα κρίσιμος και χρήσιμος κλάδος που απαιτεί, παρακολούθηση, γνώση, και καθημερινή παρέμβαση, γιατί και εδώ, η βιαστική και ανοργάνωτη ενοποίηση,
επέφερε μεγάλη ταλαιπωρία αλλά και επιβάρυνση των ασφαλισμένων. Ο τόσο σοβαρός και αναγκαίος
θεσμός του οικογενειακού γιατρού, δυστυχώς ακόμα, δεν ενεργοποιήθηκε, δεν στελεχώθηκε και δεν
λειτουργεί πλήρως, κυρίως λόγω των συντεχνιακών συμφερόντων των γιατρών.
Το νέο εκλεγμένο Δ. Συμβούλιο του Συλλόγου μας, έχει την βούληση και τη γνώση, γι’ αυτό καταθέτει τεκμηριωμένες προτάσεις για την αποτελεσματική λειτουργία όλων αυτών των υπηρεσιών και
παροχών υγείας του ΕΟΠΥΥ.
Σε συνεργασία με την ΑΓΣΕΕ, τις ομοειδείς συνταξιοδοτικές οργανώσεις αλλά και με τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων, στο Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του ΕΟΠΥΥ, ελπίζουμε να γίνουν αποδεκτές οι
προτάσεις μας, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών ΕΟΠΥΥ.

Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020
συνέχεια από τη σελ. 1
Δεν ακυρώνεται βέβαια η διάθεση και η
αγωνία για έναν ολοκληρωμένο απολογισμό
του προηγούμενου έντονου διαστήματος, για
κριτική και αυτοκριτική, αλλά και την αναγκαία
σύνθεση-ενότητα για την προοπτική του Συλλόγου μας.
Πέραν των όποιων πολιτικών, ιδεολογικών,
παραταξιακών προσεγγίσεων, κι αν θέλετε και
προσωπικών επιδιώξεων προεκλογικά, καθώς
και των όποιων πικριών μετεκλογικά, η κάλπη
κατέγραψε την πολιτική και συνδικαλιστική γεωγραφία του Συλλόγου μας.
Η νέα Διοίκηση είναι Διοίκηση όλων των
μελών του Συλλόγου μας, και για όλα τα μέλη
αγωνίζεται κι αγωνιά.
Αυτή είναι η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και αυτήν όλοι
επικαλούμεθα, υπηρετούμε και υπερασπιζόμαστε.
Ας ευχηθούμε να ξεπεράσουμε την επιδημία που πλήττει ολόκληρη την ανθρωπότητα κι
ανάλογα και την πατρίδα μας και να να είμαστε
ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ καλά και παρόντες εδώ,
στα ΑΛΩΝΙΑ της ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ αλλά πάντα δημιουργικής αντιπαράθεσης για τα δίκαια
αιτήματα όλου του ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ, και πρώτιστα των ΜΕΛΩΝ του ιστορικού
μας Συλλόγου.
Στην Φθινοπωρινή μας συνάντηση στην Γενική Αντιπροσωπευτική μας Συνέλευση, (Γ.Α.Σ.),
θα συζητήσουμε άνετα, ανοικτά, ευρύτατα και
δημοκρατικά όλα μας τα προβλήματα.
Με σοβαρότητα, υπευθυνότητα τις αναγκαίες
συναινέσεις και υποχωρήσεις κι εν τέλει συνθέσεις
θα προχωρήσουμε στην τροποποίηση - αναθεώρηση - εκσυγχρονισμό του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ μας,
που θα είναι κι ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ για
την από εδώ και πέρα πορεία του ΣΥΛΛΟΓΟΥ μας.
Ενωμένοι, - σε διπλό πεδίο, πρώτιστα στο
δικό μας Σύλλογο και δεύτερα σε επίπεδο με
άλλες συνταξιουχικές οργανώσεις -, με σύνεση, λογική, ειλικρίνεια και σοβαρότητα, όπως
οι περιστάσεις, η πληθώρα κι η μορφή των
προβλημάτων μας απαιτούν.
ΕΝΟΤΗΤΑ κι ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ είναι η
αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυχία του
ΑΓΩΝΑ μας!
Αυτός είναι ο ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ...!!!
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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 25/2/20

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΚΑΙ Σ Η Μ Ε Ρ Α

Σ

υνεδρίασε την Πέμπτη 25/2/20 το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας. Εκτός
από την σύγκληση της Τακτικής Γ.Α.Σ. στην
Αθήνα το πρώτο 15θήμερο του Μαΐου 2020
(η οποία αναβλήθηκε για το 2ο εξάμηνο τρέχοντος έτους, λόγω των εξελίξεων του κορονοϊού) και των επ' αυτού του θέματος αποφάσεων της κυβέρνησης, αποφάσισε τις δράσεις
και τις παρεμβάσεις του Συλλόγου μας για το
επόμενο διάστημα:
1. Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο Κυβέρνησης.
Αποφασίστηκε η εντατικοποίηση των παρεμβάσεων-προσπαθειών σε συνεργασία με
τις ομοειδείς Συνταξιοδοτικές Οργανώσεις,
για διόρθωση και άμβλυνση των αδικιών και
στρεβλώσεων του υπό ψήφιση Ν. Βρούτση,
ακύρωση μεταξύ άλλων της διάταξης για την
κατάργηση της λεγόμενης «13ης σύνταξης»,
του άρθρου 120 του Ν 4601 /2019
2. Απαίτηση για ολοκλήρωση των εκκρεμοτήτων, και διόρθωσης των λαθών των επανυπολογισμένων συντάξεων της 1/1/2019
(Ν. Κατρούγκαλου) πριν ξεκινήσει η εφαρμογή και ο δεύτερος επανυπολογισμός με
το νέο Ν. Βρούτση.
3. Α
 παίτηση για έκδοση νέας ατομικής Συνταξιοδοτικής Απόφασης για κάθε έναν συνταξιούχο που είναι η μόνη επίσημη και νόμιμη δικαιοπρακτική πράξη (όπως εξάλλου
συστήνει ο Συνήγορος του Πολίτη) ώστε να
ξέρει ο κάθε συνταξιούχος, ποια δεδομένα
και παραδοχές λήφθηκαν υπόψη, για τον
υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής
σύνταξης (Οικογενειακό επίδομα, 13ος &
14ος μισθός).
4. Ε
 ντατικοποίηση των προσπαθειών για την ψήφιση της σχετικής τροπολογίας, για την λύση
του προβλήματος των Επικουρικών συντάξε-

ων (ένεκα του χρόνου ασφάλισης και της ημερομηνίας εφαρμογής αναδρομικότητας).
5. Απόφαση για λειτουργία γραφείου Ιατρείου του Συλλόγου κατ’ αρχήν στην Αθήνα
και με εξουσιοδότηση στην Εκτ. Επιτροπή
για λειτουργία Ιατρείων στα Περιφερειακά
Τμήματα, όπου υπάρχουν οι αντικειμενικές
χωροταξικές και οικονομικές δυνατότητες, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία και
συνέργειες με ομοειδείς συνταξιοδοτικές
οργανώσεις, για δωρεάν συνταγογράφηση
φαρμάκων και παραπεμπτικών εξετάσεων.
6. Παρέμβαση, παρακολούθηση και εντατικοποίηση των προσπαθειών, για τη σωστή,
δίκαιη και νόμιμη εφαρμογή των διατάξεων, για τις συντάξεις χηρείας και την αναπροσαρμογή τους από 50% σε 70% από 1ης
Ιουνίου 2019 (αποχωρήσαντες – αποβιώσαντες πριν ή μετά το Ν 4387/16 Ν. Κατρούγκαλου, κλπ).
Το Διοικητικό Συμβούλιο παρά τις αρνήσεις, τις συκοφαντίες και τις απειλές,
με τις αποφάσεις και κατευθύνσεις του
δρομολόγησε την αντιμετώπιση και διεκδίκηση όλων των σοβαρών Συνταξιοδοτικών-Ασφαλιστικών και κοινωνικών προβλημάτων των Συνταξιούχων μελών μας,
ώστε σε αυτή τη νέα πορεία με σοβαρότητα
και υπευθυνότητα, να προωθηθούν και να
δοθούν λύσεις στα κοινά, πραγματικά και
ουσιαστικά προβλήματα, που αφορούν και
απασχολούν ΟΛΟΥΣ τους Συνταξιούχους
μέλη μας, για τη βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών μας δικαιωμάτων.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Κουτσιμπογεώργος Αντώνης Σεργιάννης

ΧΡΗΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ
Χρόνια νοσήματα
Νεφροπαθείς

Αναφορικά με τις λοιπές Παροχές Υπηρεσιών Υγείας που παρέχονται στους δικαιούχους του ΕΟΠΥΥ με χρόνια νοσήματα, όπως το αναλώσιμο υγειονομικό υλικό, τα
ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα σκευάσματα διατροφής, κλπ, ομοίως δίνεται η δυνατότητα, μέσω του ΠΣ (edapy) ΕΟΠΥΥ, να συνταγογραφούνται και να εκτελούνται
με τον ίδιο τρόπο όπως τα φάρμακα έως 30.06.20, δηλαδή χωρίς οι ασθενείς να
επισκέπτονται τον θεράποντα ιατρό τους, αλλά τηλεφωνώντας ή επικοινωνώντας
μαζί τους με όποιον τρόπο τους εξυπηρετεί. Θα μπορούν όπως και στα φάρμακα να
εκτελούν τη άυλη συνταγή τους με τη χρήση barcode είτε στο ιδιωτικό φαρμακείο
είτε σε συμβεβλημένους παρόχους της επιλογής τους, και να παραλαμβάνουν οι
ίδιοι ή τρίτα πρόσωπα, με την αναγραφή των στοιχείων τους στα φύλλα εκτέλεσης ή
έντυπα παραλαβής. Ως 30.06.20 καταργείται και η προβλεπόμενη έως τώρα έγκριση
των παραπεμπτικών από ιατρό ελεγκτή, με στόχο την ελαχιστοποίηση των μετακινήσεων των ασθενών.
Επίσης, για την αποφυγή μετακινήσεων, και την αποτροπή των ασφαλισμένων για
μη επείγουσες πράξεις (φυσικοθεραπείες-διαγνωστικές και προληπτικές εξετάσεις)
η ημερομηνία λήξης των παραπεμπτικών για διαγνωστικές εξετάσεις και πράξεις,
παρατάθηκε για ένα (1) μήνα, (αφορά παραπεμπτικά που εκδόθηκαν και όσα εκδοθούν έως 30.04.20) προκειμένου να διευκολυνθούν όλοι οι ασφαλισμένοι και να
μην χρειάζεται να επισκέπτονται εκ νέου τον θεράποντα ιατρό τους σε περίπτωση
που δεν πρόλαβαν λόγω της πανδημίας να πραγματοποιήσουν τις εξετάσεις τους.

Ειδική πρόνοια έχει ληφθεί και για τους νεφροπαθείς ασθενείς. Ειδικότερα,
οι άποροι και ανασφάλιστοι ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού
σταδίου που δεν έχουν ενταχθεί σε μόνιμη θέση σε δημόσια νοσοκομεία, προβλέπεται ότι θα ενταχθούν σε μονάδες τεχνητού νεφρού/χρόνιας αιμοκάθαρσης στον ιδιωτικό τομέα. Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε περιτοναική κάθαρση, θα λαμβάνουν δωρεάν τα απαραίτητα αναλώσιμα υλικά για την κατ’ οίκον θεραπεία και προστασία τους από μολύνσεις και τον κορωνοϊό COVID-19.
Περαιτέρω και για την αποφυγή συνωστισμού στις Περιφερειακές Δ/νσεις του
ΕΟΠΥΥ, για την ασφάλεια τόσο τω ν ασφαλισμένων όσο και των εργαζομένων παρατείνονται οι προθεσμίες υποβολής και εκκαθάρισης ατομικών αιτημάτων δαπανών των ασφαλισμένων για ειδική αγωγή, οπτικά, έξοδα μετακινήσεων κλπ, έως
30.06.2020. Ειδικά για τα ατομικά αιτήματα των ασφαλισμένων, βρίσκεται σε τελικό στάδιο, ειδική εφαρμογή του Υπ. Ψηφιακής Μεταρρύθμισης, προκειμένου να υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι εν λόγω δαπάνες και να μην χρειάζεται οι ασφαλισμένοι να επισκέπτονται τις ΠΕΔΙ, εφαρμογή που θα ισχύσει
όχι μόνο για το διάστημα που θα διαρκέσει η πανδημία αλλά και στο μέλλον. Αυτό
θα έχει πολλαπλά οφέλη αφού τα δικαιολογητικά θα υπάρχουν στο σύστημα και
δε θα χρειάζεται να επανυποβάλλονται κάθε φορά, αλλά και κυρίως γιατί δε θα
απαιτείται να προσέρχονται στις ΠΕΔΙ ΕΟΠΥΥ αλλά θα καταθέτουν ηλεκτρονικά
χωρίς ταλαιπωρία τα παραστατικά των εξόδων που έχουν πραγματοποιήσει.
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Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

Ε Κ Λ Ο Γ Ε Σ
Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ
ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Με απόλυτη διαφάνεια-νομιμότητα και εγκυρότητα
Oι εκλογές των οργάνων του Συλλόγου μας έγιναν στις 24 Οκτωβρίου 2019, σύμφωνα με το Καταστατικό και την ισχύουσα
νομοθεσία, με απόλυτη νομιμότητα και διαφάνεια, έτσι που δεν είχαν γίνει ποτέ άλλοτε στο Σύλλογό μας.
Πιο συγκεκριμένα:
1.	Η ψηφοφορία έγινε με ταυτοπρόσωπη
παρουσία ή με επιστολική ψήφο των μελών μας, όπως έγιναν και οι εκλογές του
2017, αλλά και προηγουμένων ετών, με
ορισμένες πρόσθετες διασφαλίσεις, και με
το σύστημα της απλής αναλογικής, όπως
κάνουν ΟΛΕΣ μα ΟΛΕΣ οι Συνταξιοδοτικές
και Συνδικαλιστικές οργανώσεις της χώρας μας.
2.	Για την επιστολική ψήφο, προστέθηκε και
η θεωρημένη υπεύθυνη δήλωση του ψηφίσαντος (όπως γίνεται στις εκλογικές διαδικασίες της επιστολής ψηφοφορίας) για
την μεγαλύτερη δυνατή διασφάλιση της
εγκυρότητας και της ταυτοπροσωπίας του
ψηφίσαντος.
3. Για μεγαλύτερη διασφάλιση της γνησιότητας και της νομιμότητας η επιστολή
(φάκελος) των ψηφοδελτίων, έγινε με
ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ επιστολή, ώστε να την παραλαμβάνει (με υπογραφή) ο πραγματικός
ψηφοφόρος, δηλαδή το πραγματικό μέλος
του Συλλόγου μας και όχι ο όποιος ενδιάμεσος «τρίτος».
4. Το μητρώο των μελών (που απεστάλη
έγκαιρα και στα Περιφερειακά Τμήματα)
είναι το ΙΔΙΟ ακριβώς με αυτό που έγιναν
οι εκλογές του 2017. Αφαιρέθηκαν μόνο
όσοι εν τω μεταξύ είχαν αποβιώσει.
5. Παρά το γεγονός ότι, στο μητρώο η δύναμη των μελών ήταν μειωμένη κατά περίπου 500μέλη, ο αριθμός των ψηφισάντων
με ταυτοπρόσωπη παρουσία αλλά και με
επιστολικές ψήφους ΗΤΑΝ ο ΙΔΙΟΣ με αυτόν των εκλογών του 2017, δηλαδή ψήφισαν στις εκλογές μας 12,437 μέλη.
6. Πολύ πριν την ημερομηνία των εκλογών
(24/10/2019) κλήθηκαν και συμμετείχαν
σε όλη την προετοιμασία, προεργασία
και διεκπεραίωση των εκλογικών διαδικασιών από τον ΙΟΥΛΙΟ, δύο ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ που προέδρευαν σε ΟΛΑ
τα θέματα της Κεντρικής Εφορευτικής
Επιτροπής και εξασφάλιζαν τη νομιμότητα
σε κάθε απόφαση, σε κάθε βήμα.
7. Για την διεκπεραίωση της ψηφοφορίας με
επιστολική ψήφο χρησιμοποιήθηκε η υπηρεσία του ΕΛΤΑ (των συστημένων επιστολών) με ειδική θυρίδα που φυλάσσονταν
οι απαντητικοί φάκελοι ψηφοφορίας, τους
οποίους μόνο με την παρουσία των Δικαστικών Αντιπροσώπων, της Κ. Εφορευτικής Επιτροπής και την συμμετοχή των εκπροσώπων όλων των παρατάξεων έγινε
(με όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα),
η παραλαβή των απαντητικών φακέλωνψήφων.
8. Για πρώτη φορά όμως, οι ανεπίδοτοι φάκελοι, δηλαδή οι επιστρεφόμενοι φάκελοι
που δεν παρελήφθησαν (για διάφορους
λόγους) από τα μέλη μας, καταμετρήθηκαν, σφραγίστηκαν και ΚΛΕΙΔΩΘΗΚΑΝ σε
ΕΙΔΙΚΗ, ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΘΥΡΙΔΑ των ΕΛΤΑ,

και ΠΑΡΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ των αποτελεσμάτων των εκλογών!!!
9.	Αυτή τη φορά ΔΕΝ υπήρξε σε ΚΑΝΕΝΑΝ
η δυνατότητα να αξιοποιήσει να χρησιμοποιήσει, του ανεπίδοτους φακέλους των
ψηφοφόρων- μελών, για ΙΔΙΟ ΟΦΕΛΟΣ! Οι
ανεπίδοτοι φάκελοι, παρελήφθησαν από
τους ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ και την Κ. Εφορευτική Επιτροπή, ΜΕΤΑ την καταμέτρηση,
την ολοκλήρωση και την ανακήρυξη των
εκλεγέντων.
10.	Οι φάκελοι ψήφων ταυτοπρόσωπης παρουσίας που συνοδεύονταν από το απαραίτητο πρακτικό της Περιφερειακής
Εφορευτικής Επιτροπής και του τοπικού
δικαστικού αντιπρόσωπου, κλειδώνονταν σε ξεχωριστή κάλπη στην οποία τοποθετήθηκαν αφού καταμετρήθηκαν και
σκαναρίστηκαν, ώστε να επιβεβαιωθεί η
γνησιότητα του ψηφίσαντος και οι παραληφθείσες επιστολικές ψήφοι, και όλο μαζί
το υλικό σφραγίζονταν και κλειδώνονταν
στις κάλπες, των οποίων τα κλειδιά είχαν
ΜΟΝΟ οι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι και κανείς άλλος.
11.	Όλες οι σφραγισμένες και κλειδωμένες
κάλπες, φυλάσσονταν σε ειδικό κλειδωμένο χώρο, που άνοιγε (ξεκλείδωνε) ΜΟΝΟ
όταν ήταν παρόντες και οι εκπρόσωποι
των παρατάξεων-συνδυασμών.
12.	Τις ώρες δε, που ήταν κλειδωμένος ο χώρος (με τις κλειδωμένες και σφραγισμένες κάλπες) υπήρχε σε 24ωρη λειτουργία
κάμερα εικόνας, καταγραφικό μηχάνημα
αλλά και ζωντανή σύνδεση της κάμερας
στα ΤΗΛΕΦΩΝΑ των εκπροσώπων όλων
των παρατάξεων, οι οποίοι είχαν διαρκή
εικόνα του χώρου.
13.	Κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης των
ψηφοδελτίων, ήταν ΠΑΝΤΑ παρόντες οι
εκπρόσωποι των παρατάξεων ενώ σε
καθημερινή βάση, συντασσόταν ανεπίσημο πρακτικό που υπογραφόταν από
τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους, την Κ.
Εφορευτική Επιτροπή αλλά και τους ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ των ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ. Όσες
παρατηρήσεις ή οι σοβαρές ενστάσεις που
κατατίθονταν, συζητιόνταν, αποφασίζονταν
και διορθώνονταν όπου έπρεπε, πάντα
σύμφωνα με το καταστατικό και το Νόμο,
και στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν
ομόφωνες οι αποφάσεις..
14.	Η μηχανογραφική υποστήριξη και επεξεργασία έγινε από την ΙΔΙΑ εταιρία που έγιναν
οι εκλογές του 2017, και την είχε επιλέξειεμπιστευθεί η προηγούμενη Διοίκηση γιατί είχε τα εχέγγυα σωστής και αξιόπιστης
επεξεργασίας και έκδοσης αποτελεσμάτων.
15.	Ταυτόχρονα για όμως πρώτη φορά έγινε
και χειροκίνητη και μηχανογραφική καταμέτρηση των ψηφοδελτίων ενώ και για
την καταμέτρηση των σταυρών έγιναν
και τυχαίοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι, για

τσεκάρισμα- επαλήθευση του μηχανογραφικού συστήματος. Σε όποιες περιπτώσεις υπήρξε αμφιβολία και κατατέθηκε
ένσταση, έγινε χειροκίνητα καταμέτρηση
ψηφοδελτίων και σταυρών, πάντα με την
παρουσία Δικαστικών Αντιπροσώπων και
των ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ των ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ,
που με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση επιβεβαίωναν το τελικό αποτέλεσμα και υπέγραφαν
το σχετικό πρακτικό.
16.	Παρά το γεγονός ότι, ο Σύλλογος μας έχει
30,000 μέλη- ψηφοφόρους, ταυτόχρονα
αυτές οι εκλογές είχαν πολλές, πρωτόγνωρες και δύσκολες διαδικασίες, όπως
εφτά συνδυασμοί για τα κεντρικά όργανα
του Συλλόγου, άλλα ψηφοδέλτια για τα είκοσι Περιφερειακά Τμήματα (σε ορισμένα
ενιαίο ψηφοδέλτιο, σε άλλα διαφορετικών συνδυασμών), άλλα ψηφοδέλτια για
τους οκτώ Περιφερειακούς Συμβούλους,
αποστολή εκλογικού υλικού για 30,000
μέλη, είκοσι Περιφερειακές Εφορευτικές
Επιτροπές, ταυτοπρόσωπη αλλά και επιστολική ψηφοφορία, κλπ, μπορεί να έγιναν
κάποια διαδικαστικά λάθη, αλλά ήσσονος
σημασίας, ωστόσο μπορούμε να πούμε,
ότι όλα έγιναν με απόλυτη νομιμότητα, διαφάνεια, εγκυρότητα και επιτυχημένα για το
Σύλλογο και τις δημοκρατικές διαδικασίες,
με πλήρη διαφάνεια, και έτσι που δεν είχαν
γίνει ΠΟΤΕ άλλοτε στο Σύλλογό μας, για
τον οποίο άνοιξαν νέοι δρόμοι, ανανέωσης
και προοπτικής.
Συνάδελφοι
Οι εκλογές τελείωσαν, τα αποτελέσματα κατέγραψαν με απόλυτα δημοκρατικό τρόπο τις
δυνάμεις και τους συσχετισμούς. Το νέο προεδρείο συγκροτήθηκε σε σώμα, η δουλειά και
οι διεκδικήσεις ξεκίνησαν, οι πικρίες και οι
μικρόψυχες αντιπαραθέσεις δεν ωφελούν και
δεν προσφέρουν τίποτα στο συλλογικό συμφέρον και στη λύση των πολλών και σοβαρών
προβλημάτων των μελών μας.
Οι συνάδελφοι εκφράστηκαν αυθεντικά και με
την ψήφο τους επέλεξαν και υπερψήφισαν ένα
διαφορετικό ήθος και ύφος ηγεσίας, μια άλλη
σχολή σκέψης και δράσης, μια ΑΝΑΝΕΩΣΗ
ΑΝΘΡΩΠΩΝ και ΙΔΕΩΝ για το ΣΥΛΛΟΓΟ
μας.
Ο Σύλλογός μας πλέον ανοίγει νέους δρόμους,
ανακτά αξιοπιστία και κύρος, με σοβαρότητα παρεμβαίνει και ακούγεται παντού και από
όλους, έχει λόγο και ρόλο, σε όλα τα θέματα
που αφορούν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των μελών μας. Οι αρνήσεις και οι εμφυλιοπολεμικές συγκρούσεις δεν ωφελούν και
δεν προσφέρουν τίποτα σε κανέναν!
Με τις δημοκρατικές εκλογικές διαδικασίες ο
Σύλλογος μας γύρισε σελίδα.
Με ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑ και ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ θα υπερασπίσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ μελών μας.

Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020
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ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ (Πρόεδρος του Συλλόγου Συνταξιούχων Ομίλου ΟΤΕ)

Παρέμβαση στην Επιτροπή ακροάσεων της Βουλής
για το Ασφαλιστικό της 20/2/2020

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, κυρίες και
κύριοι Βουλευτές, ευχαριστούμε καταρχήν
για την πρόσκλησή σας.
Θα ξεκινήσω με μια γενική παρατήρηση
και μετά θα σας εκθέσω μερικές σημαντικές επισημάνσεις, στο χρόνο που έχω στη
διάθεσή μου. Η γενική παρατήρηση είναι
ότι από την αρχή του 2010 που ξεκίνησε η
οικονομική και η δημοσιονομική κρίση τα
πρώτα «θύματα» σε αυτή την ιστορία ήταν
οι συνταξιούχοι. Η πατρίδα μας φτώχυνε
κατά 25% με τη μείωση του Α.Ε.Π.. Η μεγάλη πλειοψηφία από τους συνταξιούχους
υπέστησαν μειώσεις και στην κύρια και
στην επικουρική τους σύνταξη της τάξεως
του 30%, του 40%, και του 50%, δηλαδή
φτώχυναν δύο φορές περισσότερο από ότι
φτώχυνε η πατρίδα μας. Και ύστερα ήρθε το
τρίτο μνημόνιο. Εκεί, λοιπόν, είχαμε το νόμο
4387/16, το λεγόμενο Νόμο Κατρούγκαλου.
Οι δύο τουλάχιστον ορατοί στόχοι του νόμου
αυτού ήταν πρώτον, να εξαφανίσει τις δύο
παράνομες περικοπές που το Συμβούλιο
της Επικρατείας αποφάσισε τον Ιούνιο του
2015, δηλαδή τις περικοπές του ν. 4051 και
του ν.4093 και δεύτερον, να κάνει μια γενική μείωση όλων των συντάξεων προς τα
κάτω και εκείνων που είχαν βγει από είκοσι
και τριάντα χρόνια πριν και αυτών που θα
βγουν στα επόμενα χρόνια. Στις αντίστοιχες
χώρες όπως, ήταν η Πορτογαλία, η Κύπρος
και η Ισπανία που είχαν μειώσεις, άλλες με
μνημόνια, και η τρίτη χωρίς μνημόνιο, μόλις
βγήκαν από την κρίση, ξανακοίταξαν αυτές
τις περικοπές που κάνανε και παρόλο που

ήταν κάτω το 20%, αποκατέστησαν ένα
μέρος αυτών των περικοπών. Αυτό ζητάμε κι εμείς. Δεν ζητάμε αυξήσεις. Ζητάμε
να ξαναδείτε όλοι σας, ακριβώς, αυτό που
είχε συμβεί τότε, πώς μπορεί να διορθωθεί
στο μέτρο του δυνατού ένα μέρος αυτών
των περικοπών. Δυστυχώς όμως ο Νόμος
4387/16 με τον επανυπολογισμό, καθώς και
η συνέχειά του με το σημερινό νομοσχέδιο,
έρχονται να επικυρώσουν όλες τις περικοπές και τις μειώσεις που έγιναν μέσα στη
δεκαετία που πέρασε.
Έρχομαι τώρα στο νόμο τον καινούργιο
που συζητάμε σήμερα. Σίγουρα το νέο νομοσχέδιο εναρμονίζει το νόμο 4387/16 με
τις υποδείξεις της 1891/19 απόφασης του
Συμβουλίου της Επικρατείας. Επισημαίνω
δύο, τρία σημαντικά ζητήματα που είναι
συνέχεια από τον προηγούμενο νόμο έως
ετούτον.
Το πρώτο, όσον αφορά στον επανυπολογισμό, έχουν γίνει πολλά λάθη, αυθαιρεσίες
και παραλείψεις. Δεν προβλέπεται και δεν
βγήκε συνταξιοδοτική απόφαση, παρόμοια
σαν, αυτή που είχαμε, όταν φύγαμε και ήταν
το συμβόλαιό μας μέχρι το τέλος της ζωής
μας. Δεν υπάρχει τώρα. Είχαμε ένα μηνιαίο
ενημερωτικό σημείωμα και από εκείνο το
σημείωμα φαίνονται πάρα πολλά λάθη και
πάρα πολλές παραλείψεις. Πρέπει να βγει
νέα συνταξιοδοτική απόφαση όπως προβλέπει και ο Συνήγορος του Πολίτη.
Τώρα, ως προς τον συντάξιμο μισθό, στο
πώς διαμορφώνεται, είναι διαφορετικός για
τους πριν από τον νόμο 4387 και διαφορετικός για τους καινούργιους μετά την εφαρμογή του νόμου. Πρέπει να υπάρχει ισότητα
στην αντιμετώπιση ως προς τον συντάξιμο
μισθό και για τους πριν το Νόμο και για τους
μετά του Νόμου Κατρούγκαλου.
Το δεύτερο. Δεν προβλέπεται η διαδικασία
και δεν υπάρχει η εφαρμογή του λογισμικού, όσον αφορά στην παράλληλη και την
διαδοχική ασφάλιση, ώστε να συνυπολογισθεί στον επανυπολογισμό στους παλιούς
συναδέλφους πριν το Ν. 4387/16.
Μια παρατήρηση σημαντική για το επικουρικό που θέλω, κύριε Υπουργέ, να το
προσέξετε. Ξεκινήσαμε από το 2008 τις
ενοποιήσεις. Φτάσαμε στο 2020 και η κοινή
προϋπόθεση συνταξιοδότησης δεν υπάρχει.
Ας εφαρμόσετε τώρα αυτό που υπάρχει στο
Ι.Κ.Α. και στο ΕΤΕΑΜ. Δηλαδή, όταν κάποιος

βγαίνει με την κύρια σύνταξη και συνταξιοδοτείται να ισχύει από την ίδια ημερομηνία
η αντίστοιχη διαδικασία συνταξιοδότησης
για την επικουρική με την προϋπόθεση τα
15 χρόνια ασφάλισης. Εφαρμόστε το κύριε
Υπουργέ τώρα για όλους. Είναι επιβεβλημένο. Σας το λέμε αυτό γιατί, στο χώρο μας στο
Επικουρικό του ΟΤΕ, έχουμε πολύ σοβαρές
περιπτώσεις και που τις επόμενες μέρες θα
σας ενημερώσουμε από κοντά, για τις αδικίες που προκύπτουν με τη χορήγηση της
Επικουρικής σε σχέση με, την ημερομηνία
χορήγησης της Κύριας Σύνταξης.
Και θα κλείσω για τους παλιούς συνταξιούχους με την θετική προσωπική
διαφορά. Μετά το 2023 που θα αρχίσουν
οι αυξήσεις, αυτοί οι άνθρωποι και μέχρι το τέλος της ζωής τους, θα οφείλουν
ένα χρέος και αν η πατρίδα μας πηγαίνει καλά οικονομικά, ποτέ αυτοί δεν
θα έχουν την ίδια αντιμετώπιση που θα
έχουν οι άλλοι Έλληνες πολίτες. Η μόνη
λύση είναι η ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στην σύνταξη.
Επίσης μια μικρή παρατήρηση κύριε
Υπουργέ, που ίσως να είναι από αβλεψία ή
παράλειψη, που λέει το εξής: Σε όλους τους
προηγούμενους νόμους μέσα στις υποχρεώσεις του ΕΦΚΑ, προβλεπόταν και η δυνατότητα παρακράτησης των συνδρομών
των πρωτοβάθμιων σωματείων. Ελπίζω και
τώρα να συμπεριληφθεί. Γινόταν πάντα, να
συνεχιστεί και τώρα.
Τονίζω ιδιαίτερα ότι όσες παραλείψεις και
όσα λάθη έγιναν στον πρώτο επανυπολογισμό, επειδή θα πάμε και στο δεύτερο επανυπολογισμό, εμείς θα κάνουμε πολύ συγκεκριμένες αναλυτικές παρατηρήσεις, για
να μη συμβούν τα ίδια λάθη. Πήραμε όλοι
τα μαθήματα από τα λάθη που έγιναν στον
πρώτο επανυπολογισμό, ας μην συμβούν τα
ίδια στον δεύτερο.
Κύριε Υπουργέ θέλω να σας παρακαλέσω
να λάβετε σοβαρά υπόψη σας τα τα αιτήματα
και τις παρατηρήσεις μας που αναλυτικά περιγράφονται στο υπόμνημα που καταθέσαμε, στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης
του εν λόγω Νομοσχεδίου.
Ευχαριστώ πολύ.
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ο κυβερνών κόμμα τα προηγούμενα χρόνια καθώς και κατά την προεκλογική περίοδο διακήρυττε την κατάργηση του Ν.4387
/16 (Ν. Κατρούγκαλου) και την ψήφιση νέου
Ασφαλιστικού Νόμου με άλλη ασφαλιστική φιλοσοφία από αυτή που είχε ο Ν. 4387/16. Το
νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο διατηρεί ολόκληρο τον Ν.4387/16 και τον βασικό πυρήνα της
φιλοσοφίας του, και τροποποιεί μόνο εκείνα τα
άρθρα για τα οποία έχουν κριθεί αντισυνταγματικά από την τελευταία απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου Επικρατείας τον περασμένο Οκτώβριο. Έτσι το νέο Ασφαλιστικό
Νομοσχέδιο είναι η συνέχεια του Ν.4387/16
εναρμονισμένο με τις συστάσεις του Σ.τ.Ε. και
συμπληρώνεται από τον e-ΕΦΚΑ, την ενοποίηση του ΕΤΕΑ-ΕΠ στον e-ΕΦΚΑ, και την ενσωμάτωση του Προεδ. Διατάγμ. 8/2019 στο
παρόν νομοσχέδιο.
Ειδικότερα:
1. Τα ποσοστά αναπλήρωσης θα μπορούσαν να είχαν δημιουργηθεί από το 1ο έτος
ασφάλισης σε πιο δίκαιη αναλογική βάση
και όχι από το 30ο έτος και μετά.
2. Η
 διαμόρφωση του Συντάξιμου Μισθού
από τον οποίο προκύπτει η ανταποδοτική
σύνταξη πρέπει να περιέχει όλες τις μισθολογικές παροχές για τις οποίες ο κάθε
ασφαλισμένος πλήρωνε ασφαλιστικές εισφορές (και μάλιστα αυξημένες για τον δικό
μας φορέα) όπως οικογενειακά επιδόματα,
Δώρα Χριστουγέννων, Πάσχα, Επίδομα
Αδείας και διαφ. άλλα επιδόματα. Ο συντάξιμος αυτός μισθός ισχύει για όσους συνταξιοδοτούνται μετά τις 13-5-2016.
3. Με το νέο νομοσχέδιο καταργείται οριστικά η όποιας μορφής 13η σύνταξη και η
κουτσουρεμένη παροχή δώρων (400-200200).
4. Ενσωματώνει το ΕΤΕΑ-ΕΠ στον e-ΕΦΚΑ
όταν 12 χρόνια μετά την πρώτη προσπάθεια
ενοποίησης των Επικουρ. Ταμείων επί κ.
Πετραλιά και με τις μετέπειτα Νομοθετικές
Ασφαλιστικές παρεμβάσεις, δεν άλλαξε τίποτα ως προς τους κανονισμούς παροχών
και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του
κάθε επί μέρους επικουρικού ταμείου. Η
ενοποίηση δυστυχώς των Επικουρικών Ταμείων κατά τα χρόνια αυτά έγινε μόνο στην
μαρκίζα, πράγμα που έτσι πιθανόν θα γίνει
και τώρα.
Αν προηγουμένως δεν γίνει κωδικοποίηση
των επί μέρους κανονισμών παροχών των
Ταμείων σε ένα Ενιαίο Επικουρ. Ταμείο καθώς
και η κωδικοποίηση των όρων και των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης των διαφορετικών επί μέρους επικουρικών ταμείων σε μία
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Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ
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Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ
βασική αρχή που να λέει ότι: Από την στιγμή
που ένας ασφαλισμένος έχει τις προϋποθέσεις
για συνταξιοδότηση του στην κύρια σύνταξη
του και συνταξιοδοτείται, τότε ταυτόχρονα να
εξασφαλίζει αυτός ο ασφαλισμένος από την
ίδια χρονική στιγμή και την συνταξιοδότηση
του στην Επικουρική Σύνταξη σύμφωνα με τις
διατάξεις του ενιαίου κωδικοποιημένου κανονισμού παροχών. Αυτή την βασική Αρχή την
έχει σήμερα το πρώην ΙΚΑ με το επικουρικό
του ταμείο το ΕΤΕΑΜ και θα ήταν ευχής έργον
μέχρι να γίνουν οι παραπάνω κωδικοποιήσεις
να συμπεριληφθεί στο παρόν Νομοσχέδιο
όπως ακριβώς αποτυπώνεται στον κανονισμό
του ΕΤΕΑΜ και να σταματήσουν οι περιπέτειες
και τα βάσανα όλων των ασφαλισμένων από
τα υπόλοιπα επικουρικά ταμεία.
Η ενοποίηση του ΕΤΕΑ-ΕΠ με τον e-ΕΦΚΑ
οδηγεί στην ανησυχία όλων των ασφαλισμένων, εργαζομένων και συνταξιούχων για μελλοντική ενσωμάτωση της Επικουρικής στην
Κύρια και κατάργηση της Επικουρικής.
Η ενοποίηση της Επικουρικής στον e-ΕΦΚΑ
φρενάρει και ίσως ακυρώνει κάθε ομολογουμένως μέχρι σήμερα φιλότιμη προσπάθεια δημιουργίας επαγγελματικών ταμείων και με τις
διατάξεις αυτές στέλνει κατευθείαν τους νέους
συνταξιούχους προς την ιδιωτική ασφάλιση.
5. Διαπιστώνεται ευνοϊκή μεταχείριση των
ελεύθερων επαγγελματιών σε βάρος των
μισθωτών τόσο στην σύνταξη όσο και στην
περίθαλψη. Ειδικότερα:
I. Σ τη σύνταξη ο ελεύθερος επαγγελματίας
στα 35 ή 40 έτη ασφάλισης για κάθε 100
Ευρώ εισφορών που έχει καταβάλλει θα
λαμβάνει συνταξιοδότηση μεγαλύτερη
των 100 Ευρώ σε αντίθεση με τον μισθωτό ο οποίος για κάθε 100 Ευρώ που
έχει καταβάλλει θα λαμβάνει στα 35 ή 40
έτη ασφάλισης συνταξιοδοτική παροχή
μικρότερη των 90 Ευρώ.
II. Σ την περίθαλψη η αδικία και η πρόκληση
των ανισοτήτων μεταξύ των Ελευθέρων
Επαγγελματιών από την μία και των Μισθωτών και Συνταξιούχων από την άλλη
που παρατηρείται στο επίπεδο των εισφορών υγείας είναι πιο εκκωφαντική.
Οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα καταβάλλουν μηνιαίως 66 Ευρώ για περίθαλψη
ενώ οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα
καταβάλλουν μηνιαίως εισφορές υγείας
7% του ασφαλιστέου εισοδήματος τους
οι μισθωτοί, και 6% οι συνταξιούχοι επί
όλων των συντάξεων τους σωρευτικά
προκειμένου να απολαμβάνουν ποσοτικά και ποιοτικά το ίδιο επίπεδο παροχών
περίθαλψης. Έτσι οι μισθωτοί με ασφαλι-
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στέο εισόδημα άνω των 900 Ευρώ και οι
συνταξιούχοι με μικτή σύνταξη ή άθροισμα συντάξεων μεγαλύτερο των 1000
Ευρώ θα χρηματοδοτούν την ασφάλιση
υγείας και των ελεύθερων επαγγελματιών.
6. Με αφορμή τον πρόσφατο επανυπολογισμό
και τα λάθη, τις αυθαιρεσίες και τις παραλείψεις που παρατηρήθηκαν στην εφαρμογή του ν. 4387/16 και εν όψει του νέου
επανυπολογισμού που θα προκύψει με το
παρόν Ασφαλιστικό Νομοσχέδιο έχουμε να
επισημάνουμε τα εξής:
α. Η διαμόρφωση του συντάξιμου μισθού
πρέπει να περιέχει όλο τα σύνολο των
αποδοχών για το οποίο έχουν καταβληθεί διαχρονικά εισφορές όπως συμβαίνει με όσους συνταξιοδοτήθηκαν μετά
τις 13-5-2016.
β. Ο
 πλασματικός χρόνος για τον οποίο
πληρώθηκαν όλα τα ποσά των συντάξεων, όλες οι αυξημένες εισφορές (εργοδοτικές και εργατικές) και όλες οι υποχρεώσεις του εργοδότη –ΟΤΕ προς τα
ταμεία έχει εξισωθεί με Νόμο κατά την
πρώτη εθελουσία του ΟΤΕ (2005-2006)
με τον πραγματικό χρόνο ασφάλισης και
πρέπει ισότιμα να λαμβάνεται υπόψη
και για τα ποσοστά αναπλήρωσης του
Ν. 4387/16 και για τα ποσοστά αναπλήρωσης των αυξημένων εισφορών του
άρθρου 30 του ιδίου Νόμου, καθώς και
όλα αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη με
τον ορθό τρόπο τώρα με τον επικείμενο
νέο επανυπολογισμό μετά την ψήφιση
του παρόντος Ασφαλιστικού Νομοσχεδίου. Η διόρθωση αυτή αφορά και τις
άλλες εθελουσίες που ακολούθησαν.
γ. Για όσους συνταξιούχους, τους προκύπτει με τον επανυπολογισμό αρνητική
διαφορά, οι κρατήσεις για την ειδική
εισφορά αλληλεγγύης και για την ασθένεια δεν γίνεται στο 1/5 του ποσού που
τους χορηγείται τον πρώτο χρόνο αλλά
επί όλου του ποσού της αρνητικής διαφοράς που αυτό θα ολοκληρωθεί στη
χορήγηση του μετά από 5 χρόνια.
Εδώ πρέπει να σημειώσουμε μια σοβαρή αρνητική λεπτομέρεια: Οι συνταξιούχοι που παίρνουν αρνητική διαφορά πριν τις 13-5-2016,
παίρνουν αυτή τη διαφορά σε πέντε (5) χρόνια,
ενώ όσοι βγαίνουν στη σύνταξη μετά τις 13-52016 παίρνουν άμεσα όλη τη διαφορά.
Επομένως μέχρι να τεθούν σε εφαρμογή
οι διατάξεις του νέου Νομοσχεδίου
περί επανυπολογισμού των συντάξεων
με τον νέο Νόμο, θα πρέπει να έχουν
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ολοκληρωθεί οι διορθώσεις στα λάθη,
τις στρεβλώσεις και τις παραλείψεις που
έγιναν στον επανυπολογισμό με τον Ν.
4387/ 16 από 1-1-19.
7. Με τον επανυπολογισμό των ήδη συνταξιούχων που έγινε με τον Ν. 4387/16 και που
επαναλαμβάνεται με το παρόν νομοσχέδιο
θα υλοποιηθεί και αυτός ο νέος νόμος όπως
και ο προηγούμενος κατά τον επανυπολογισμό με αναδρομικότητα πολλές δεκαετίες
πίσω για τους συναδέλφους μας εκείνους
που βγήκαν στην σύνταξη πριν 20 ή 30 ή
και 40 χρόνια και μάλιστα για όλους αυτούς,
αλλά και για την συντριπτική πλειοψηφία
όλων των συνταξιούχων πριν τις 13-5-16
με δυσμενέστερους όρους απ’ ότι είχαν
κατά την συνταξιοδότηση τους λόγω της
θετικής προσωπικής διαφοράς που τους
προσάπτει ο προηγούμενος αλλά και ο παρών νόμος.
Σαν να μην έφτανε όλο αυτό, στο πέρασμα
των χρόνων όντως συνταξιούχοι όλοι αυτοί,
το ροκάνισμα και την απομείωση της σύνταξης
τους λόγω του ετήσιου πληθωρισμού, σαν να
μην έφθαναν οι περικοπές 30% και 40% της
σύνταξης τους την περασμένη καταστροφική
δεκαετία, έρχεται τώρα το παρόν Νομοσχέδιο με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως ο νόμος
4387/16 να φορτώσει στη μεγάλη πλειοψηφία
των συνταξιούχων ένα άδικο χρέος που είναι
η θετική προσωπική διαφορά εφόρου ζωής
χωρίς να φταίνε σε τίποτα.
Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι είναι η κατηγορία εκείνη των πολιτών που δεν ανήκει
στους μπαταχτσήδες, που πλήρωνε και πληρώνει τους φόρους της, τις εισφορές της και
όλες τις υποχρεώσεις της προς την Πολιτεία
και έρχεται τώρα, και με τον προηγούμενο

Νόμο και με τον παρόντα Νόμο να φορτωθεί
ένα χρέος μέχρι το τέλος της ζωής της.
Ενώ την περασμένη δεκαετία της κρίσης και
των μνημονίων οι συνταξιούχοι ήταν οι πρώτοι
που υπέστησαν τις μεγάλες περικοπές δυσανάλογα με την μείωση του ΑΕΠ και σε σχέση με
τις μειώσεις που υπέστησαν οι υπόλοιπες τάξεις στη χώρα μας, τώρα μετά την έξοδο από
τα μνημόνια και μπαίνοντας η χώρα σε κάποια
αναπτυξιακή τροχιά, ενώ θα είναι συμμέτοχοι
όλοι οι Έλληνες σε αυτό το θετικό παραγόμενο
προϊόν, θα εξαιρούνται μόνο οι συνταξιούχοι
οι οποίοι αντί να περιμένουν κάποιες πενιχρές
αυξήσεις σ’ αυτά που υπέστησαν την περασμένη δεκαετία θα είναι υποχρεωμένοι να ξεχρεώνουν το χρέος της προσωπικής διαφοράς των
Νόμων της Προηγούμενης και της Παρούσας
Κυβέρνησης. Έτσι τα επόμενα χρόνια όλοι οι
Έλληνες, αν η οικονομία της χώρας μας πηγαίνει καλά θα βελτιώνουν την ζωή τους και το
βιοτικό τους επίπεδο πλην των συνταξιούχων.
Αυτοί θα πορεύονται στα τελευταία χρόνια της
ζωής τους αγνοημένοι μακριά από την όποια
βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου αφού
πρέπει να αποπληρώνουν το χρέος τους, κουβαλώντας στην τελευταία φάση της ζωής τους,
την πίκρα και το παράπονο για την αδικία του
υπέστησαν.
Αλήθεια τι είδους Ισότητα είναι αυτή, σύμφωνα
και με τη Συνταγματική Επιταγή, όταν εξισώνεις
ανθρώπους που συνταξιοδοτήθηκαν στη δεκαετία του ‘80 και του ‘90 και που τότε υπήρχαν
άλλες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, άλλες
κανονιστικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης,
άλλοι μισθοί, άλλες συντάξεις, άλλα όρια ηλικίας
συνταξιοδότησης, και πολλά άλλα διαφορετικά
από τις συνθήκες που υπάρχουν σήμερα και τα
τελευταία χρόνια;

Δεν νομίζουμε ότι χρειάζεται να παραθέσουμε περισσότερα για να σας πείσουμε για την
αδικία που προκύπτει για τους παλαιούς συνταξιούχους. Πιστεύουμε ότι η μόνη πρόταση
που μπορεί να άρει αυτή την αδικία είναι μία
και μόνο: Για όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί
πριν τις 13-5-2016 και έχουν θετική προσωπική διαφορά αυτή η προσωπική διαφορά να
ενσωματωθεί και να γίνει μέρος της σύνταξης
τους και όχι χρέος για το μέλλον.
8. Επίσης πρέπει να σας επισημάνουμε ότι
στις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις του
e- ΕΦΚΑ, δεν περιλαμβάνεται η δυνατότητα
και η υποχρέωση παρακράτησης συνδρομών υπέρ των Συλλόγων Συνταξιούχων,
όπως προβλεπόταν σε αντίστοιχους προηγούμενους Νόμους.
Με το υπόμνημα μας αυτό αναδεικνύουμε
τα ειδικότερα και τα γενικότερα προβλήματα
που έχουν προκύψει με τον Ν. 4387/16, τον
εφαρμοσμένο επανυπολογισμό, και τα οποία
προβλήματα συνεχίζουν να ισχύουν και για το
παρόν Νομοσχέδιο και τα οποία καταθέτουμε
στην παρούσα διαβούλευση.
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συνταξιούχων
Ομίλου ΟΤΕ είναι στην διάθεση οποιουδήποτε
επιθυμεί περισσότερες διευκρινήσεις επί του
κειμένου και ζητούμε να κληθούμε ως φορέας
που εκπροσωπούμε πάνω από 30.000 εγγεγραμμένους συναδέλφους μας Συνταξιούχους,
στην αίθουσα ακροάσεων της Βουλής όπου θα
σας αναπτύξουμε ενδελεχώς, τεκμηριωμένα
και πιο αναλυτικά τις απόψεις και τις θέσεις
μας.
Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Ο Γεν. Γραμματέας
Γ. Κουτσιμπογεώργος Αντώνης Σεργιάννης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ μας

Οι δύσκολες επιδημιολογικές συνθήκες που
επικρατούν στη χώρα μας αλλά και σε όλο τον
κόσμο (κυρίως στην Ευρώπη) έχουν προκαλέσει μεταξύ άλλων, μεγάλη έλλειψη αίματος
στη χώρα μας.
Εκτός από τα έκτακτα περιστατικά, στην
μεγάλη οικογένεια των 30.000 συναδέλφων
μελών μας,υπάρχουν και οι συνάνθρωποι

συνάδελφοι μας με χρόνια προβλήματα
υγείας, και ανάγκες αίματος.
Οι Συνάδελφοι μας αυτοί απευθύνονται
στο ΣΥΛΛΟΓΟ και παρακαλούν για βοήθεια,
υποστήριξη, και προσφορά αίματος, για τους
ίδιους ή για μέλη της οικογένειάς τους.
Οι προσπάθειες μας προς τον ΟΤΕ, την Τράπεζα Αίματος, τα Πολιτιστικά Κέντρα, τους
εθελοντές αιμοδότες ΟΤΕ, κ.λ.π είχαν πενιχρά
αποτελέσματα.
Οι ανάγκες αιμοδοσίας στη χώρα μας πάντα ήταν μεγάλες, τώρα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες είναι πολύ μεγαλύτερες.
Το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α) στο
οποίο απευθυνθήκαμε δήλωσε αδυναμία
λόγω των τεράστιων αναγκών και ελλείψεων αίματος, παροτρύνοντας μας, σε

εθελοντική αιμοδοσία των μελών μας στην
οποία μπορεί να συνδράμει και να βοηθήσει (ειδικές άδειες, εξετάσεις κ.λπ).
Καλούμε και παρακαλούμε, όλους τους Συνάδελφους Συνταξιούχους, που κάποιο μέλος της οικογένειάς τους, μπορεί και θέλει να προσφέρει αίμα μια ανάσα ζωής και
βοήθειας, στους συνανθρώπους μας, να
επικοινωνήσουν (για ραντεβού) με τις τοπικές
νοσοκομειακές μονάδες αιμοδοσίας του ΕΣΥ.
Με αλληλεγγύη - αλληλοβοήθεια και
υπομονή θα ξεπεράσουμε κι αυτή την δοκιμασία, και θα βγούμε πιο δυνατοί, πιο
γνωστικοί και πιο ανθρώπινοι.
ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ
και ΒΟΗΘΑΜΕ τους ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟΥΣ μας
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Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

Νέος Ασφαλιστικός Νόμος 4670/20 (Ν. Βρούτση)
ΜΥΘΟΣ ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΔΙΚΙΕΣ και οι
ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩN KAI ME TO NEO NOMO
ΟΠΩΣ ΕΙΧΑΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ
ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ

Μ

εγάλη συζήτηση έγινε και γίνεται για τον
περίφημο Ν 4670/20 (Ν. Βρούτση) και τις
υποτιθέμενες αυξήσεις στους συνταξιούχους,
πλην όμως η σκληρή πραγματικότητα και η
αλήθεια είναι ότι:
Καμία αύξηση, καμία αποκατάσταση αδικιών
και παράνομων περικοπών, δεν νομοθετήθηκε
και δεν γίνεται, τουλάχιστον για όσους έχουν
έως και 30 χρόνια ασφάλισης.
Μια μικρή βελτίωση προσδοκούν μόνο, όσοι
έχουν άνω των 30ετών ασφάλισης και αρνητική προσωπική διαφορά και αυτά σε 5
δόσεις και σε 5 χρόνια.
Η μεγάλη – συντριπτική πλειοψηφία των μελών μας οι Συνταξιούχοι
ΟΤΕ, αποχωρούσαν,με παρότρυνση – κίνητρα του ΟΤΕ, κυρίως με
30χρόνια εργασίας – ασφάλισης, άρα
ελάχιστοι συνάδελφοι έχουν μεγαλύτερο χρόνο ασφάλισης και μπορούν
να προσδοκούν σε μικρό-αύξηση
λόγο αύξησης του συντελεστή αναπλήρωσης.
Με δεδομένο ότι και ο νέος Νόμος
Βρούτση, όπως και ο προηγούμενος
Νόμος Κατρούγκαλου, προβλέπει
και καθορίζει την καταβαλλόμενη σύνταξη, ως
άθροισμα της ανταποδοτικής συν την εθνική
σύνταξη, δηλαδή την ίδια λογική και μεθοδολογία, οδηγεί στις ίδιες αδικίες και μειωμένες
συντάξεις, πολύ μεγαλύτερες για όσους έχουν
συνταξιοδοτηθεί πολύ πριν το Ν. Κατρούγκαλου γιατί, ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ ΥΠΟΨΙΝ ΚΑΙ ΔΕΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΙ την αναλογία του 13ου και 14ου
μισθού, στον υπολογισμό του ανταποδοτικού
ποσού της σύνταξης, παρά το γεγονός ότι
έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές και
παρά τις αποφάσεις του ΣτΕ.
Έτσι λοιπόν η θετική προσωπική διαφορά
παραμένει και ακολουθεί τον συνταξιούχο (με
σοβαρό κίνδυνο κάποια στιγμή να αποφασιστεί η κατάργηση της). Απλά από 1/1/2023 αν
υπάρχουν αυξήσεις θα μειώνεται το χρέος λογιστικά κατά το ύψος των χορηγούμενων αυξήσεων! Άρα λογιστικές οι αυξήσεις ή αλλιώς
μείωση στα λόγια και στα χαρτιά!
Επίσης με το νέο Νόμο Βρούτση καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 120 του Ν. 4611/19
που αφορούσαν την προεκλογική χορήγηση της
«λεγόμενης 13ης σύνταξης», αυτού του ελάχιστου βοηθήματος που θα δινόταν στους συνταξιούχους, μια φορά το χρόνο. Ας σημειωθεί ότι
η πραγματική 13η σύνταξη απαιτούσε ένα κονδύλι περί τα 900 εκατ. €, που θα δινόταν στους
Συνταξιούχους και με το νέο Νόμο, καταργείται
και αυτό, θυσία στο βωμό των πλεονασμάτων!
Επίσης, οι εισφορές για τον κλάδο υγείας,

παραμένουν οι ίδιες, στις κύριες αλλά και στις
επικουρικές συντάξεις (6%), παρά το γεγονός
ότι για τους ελεύθερους επαγγελματίες η εισφορά υπέρ υγείας μειώθηκε στα 55€, πράγμα που σημαίνει ότι ο Συνταξιούχος που έχει
άθροισμα, κύριας και επικουρικής άνω των
918€, θα χρηματοδοτεί την υγεία των ελεύθερων επαγγελματιών, αφού για τις ίδιες υπηρεσίες υγείας, (μέσω του ΕΣΥ), θα υπάρχει διαφορετικό ποσοστό εισφοράς ελεύθερων επαγγελματιών και μισθωτών ή πρώην μισθωτών
συνταξιούχων.

ΑΝΘΡΑΚΕΣ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ!
ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ!
Ο νέος επανυπολογισμός των συντάξεων
που θα γίνει (σύμφωνα με τις εξαγγελίες) τον
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ - ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2020 και τότε
θα αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια! Εκείνο όμως
που είναι αναγκαίο και απαραίτητο να γίνει είναι:
Να έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός
των συντάξεων τις 1/1/2019 του Ν. Κατρούγκαλου, πριν ξεκινήσει ο νέος επανυπολογισμός του Ν. Βρούτση.
Πρέπει να έχουν διορθωθεί όλα τα λάθη,
οι παραλείψεις και οι αυθαιρεσίες που έγιναν
στον επανυπολογισμό της 1/1/2019 (όπως
εξάλλου έχουν δεχθεί και συμφωνήσει οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ).
Τόσο για τον παλαιό, όσο και για το νέο ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ αυτό πρέπει
να γίνει με την έκδοση νέας συνταξιοδοτικής
απόφασης για κάθε έναν συνταξιούχο,ώστε να
γνωρίζει ο καθένας μας, τα δεδομένα και της
παραδοχές που έλαβαν υπόψη τους, για τον
ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ.
Όπως εξάλλου ορίζει και ζήτα σαφέστατα ο
Συνήγορος του Πολίτη.
Αφού λοιπόν οι παραδοχές και τα δεδομένα
του νέου Νόμου, είναι ίδια με αυτά του προηγούμενου Νόμου, δεν αναμένεται καμία
ουσιαστική διαφορά, καμία ουσιαστική αύξη-

ση, καμία άρση αδικιών, καμία διόρθωση και
εφαρμογή των αποφάσεων του Συμβουλίου
της Επικρατείας του Ιουνίου του 2015, που
είχαν κρίνει αντισυνταγματικές τις περικοπές
συντάξεων από 10/6/2015 και μετά, γι' αυτό
ζητούσαν από την Κυβέρνηση (προηγούμενη
αλλά και την σημερινή) να προβεί σε αποκατάσταση και επιστροφή των περικοπών. Οι διακηρύξεις και οι προεκλογικές δεσμεύσεις, περί
σεβασμού και εφαρμογής των αποφάσεων του
ΣτΕ γρήγορα ξεχάστηκαν και αγνοούνται προκλητικά, σε βάρος βέβαια των Συνταξιούχων.
Ωστόσο, αναμένουμε την απόφαση
του ΣτΕ στην προσφυγή του ΕΦΚΑ
(Κυβέρνησης) που εκδικάστηκε στις
10/1/2020, για την τυχόν δικαίωση
των συνταξιούχων, τουλάχιστον για
το διάστημα από 10/6/2015 και μετά,
για το οποίο η Ολομέλεια του ΣτΕ είχε
κρίνει ως αντισυνταγματικές τις περικοπές των συντάξεων και την κατάργηση των δώρων (400+200+200).
Αν υπήρχε βέβαια η αναγκαία
πολιτική βούληση, και η ανάλογη
Κυβερνητική αξιοπιστία, θα είχαν
χορηγηθεί έστω και σε ετήσιες
δόσεις όλα αυτά τα παράνομα παρακρατηθέντα ποσά (όπως τα χαρακτήρισε
το ΣτΕ), και δεν θα ξανά- προσέφευγε η
Κυβέρνηση για δεύτερη φορά στην κρίση
του ΣτΕ για το ίδιο θέμα, με την «ελπίδα»
να ακυρωθούν και αυτά τα λίγα θετικά για
τους Συνταξιούχους.
Από όσα αναφέραμε παραπάνω, είναι φανερό ότι οι Συνταξιούχοι μέλη μας, εμπαίζονται
για μια ακόμη φορά, αφού οι υποσχόμενες και
«διαφημιζόμενες» αυξήσεις και η αποκατάσταση των αδικιών και των παράνομων περικοπών, αποδείχθηκαν «τα ψεύτικα τα λόγια τα
μεγάλα», και ίσχυαν μέχρι τις Εθνικές εκλογές.
Η ανάδειξη των αδικιών, η συνδικαλιστική
και πολιτική πίεση, η νομική και δικαστική διεκδίκηση στα Ελληνικά και Ευρωπαϊκά δικαστήρια, μα πάνω απ’ όλα η συσπείρωση και η
ενότητα των Συνταξιούχων μελών γύρω από
το Σύλλογό μας, και οι κινητοποιήσεις μαζί με
την ΑΓΣΕΕ και τις άλλες συνταξιοδοτικές οργανώσεις, είναι η μόνη, ισχυρή και αποτελεσματική μέθοδος και πρακτική, για να προωθηθούν
και να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα μας.
Ο Σύλλογός μας, παλεύει πλέον στην πρώτη
γραμμή, για την ανάδειξη, την προώθηση και
την λύση των προβλημάτων μας, δεν ξεχνά
κανέναν και τίποτα, δεν χαριζόμαστε σε καμία
Κυβέρνηση και σε κανέναν Κυβερνητικό.
ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ
ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ Η ΝΙΚΗ
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Γιατί ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ και ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ;
Αυτό είναι ΙΣΟΤΗΤΑ των πολιτών, έναντι του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ;

Ό

πως είναι γνωστό ψηφίστηκε ο νέος Νόμος 4670/20 υποτίθεται ότι θα διόρθωνε
τις αδικίες και τις παρανομίες του Νόμου Κατρούγκαλου.
Όταν όμως μελετήσουμε αναλυτικά και προσεκτικά το νέο Νόμο ΒΡΟΥΤΣΗ, θα διαπιστώσουμε
ότι όχι μόνο δεν διορθώνει τις αδικίες και τις παρανομίες του Νόμου Κατρούγκαλου (αυτόν που προεκλογικά δεσμευόταν ότι θα καταργήσει), άλλα
ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ και άλλες ΑΔΙΚΙΕΣ, ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ και
ΒΑΡΗ κατά των απλών ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ πρώην
μισθωτών! Όπως είναι και η δική μας κατηγορία.
Πιο συγκεκριμένα :
Για τους ελευθέρους επαγγελματίες και τους
αυτοαπασχολούμενους (Γιατροί – Δικηγόροι –
Μηχανικοί κλπ) θεσπίστηκαν έξι (6) ασφαλιστικές βαθμίδες (με ελεύθερη επιλογή) και με την
χαμηλότερη να προβλέπει εισφορά 210€/ μήνα
(155€ για τον κλάδο σύνταξης και 55€ για τον
κλάδο υγείας). Μάλιστα, για τα πέντε (5) πρώτα
χρόνια έναρξης επαγγέλματος, η συνολική εισφορά καθορίστηκε στα 126€/μήνα!
Ενώ ο μισθωτός (εργαζόμενος και εργοδότης)
καταβάλει 20% των συνολικών μηνιαίων αποδοχών για τον κλάδο σύνταξης, και 10% για τον
κλάδο υγείας και μάλιστα επί 14 ΜΙΣΘΟΥΣ! Ο δε
Συνταξιούχος καταβάλει το 6% των συνολικών

μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών (κύρια + επικουρική σύνταξη).
Έτσι ο μισθωτός με πάνω από 550€/ συνολικών μηνιαίων αποδοχών, και ο Συνταξιούχος με πάνω από 918€/ κύριας και επικουρικής σύνταξης, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ την υγεία
(φαρμακευτική, ιατρική και νοσοκομειακή)
των ελευθέρων επαγγελματιών και των αυτοαπασχολούμενων!!!
Για το ίδιο επίπεδο παροχών υγείας, για τις ίδιες
παροχές σε είδος και σε χρήμα, για τις ίδιες νοσοκομειακές ανάγκες, θεσπίστηκε – ψηφίστηκε ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ – ΑΝΙΣΗ και ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ αντιμετώπιση ασφαλισμένων στο ενιαίο ΕΦΚΑ. Η πρόβλεψη
αυτή του Ν4670/20 (Ν. Βρούτση) καταστρατηγεί
κάθε Συνταγματική αρχή, περί ισότητας των πολιτών, προκαλεί το περί δικαίου αίσθημα, περιφρονεί και αδικεί τους μισθωτούς και τους Συνταξιούχους, ευνοώντας τις ισχυρές και προνομιούχες
κοινωνικές ομάδες, που φαίνεται έχουν περισσότερα δικαιώματα και λιγότερες υποχρεώσεις, έναντι του Κράτους, των θεσμών και της κοινωνικής
ασφάλισης. Έτσι λοιπόν μόνο Ενιαίος ΔΕΝ είναι ο
Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης!
Επίσης οι μισθωτοί και οι Συνταξιούχοι πληρώνουν τους ΦΟΡΟΥΣ σταθερά έως και το τελευταίο λεπτό, (μάλιστα η παρακράτηση γίνεται

προκαταβολικά), πληρώνουν τις Ασφαλιστικές
εισφορές τους ΜΟΝΙΜΑ & χωρίς εκπτώσεις –
μειώσεις και ρυθμίσεις, σε αντίθεση με κάποιους
που στις φορολογικές δηλώσεις εμφανίζονται
ως σχεδόν «άποροι».
Γιατί λοιπόν αυτή η αντιμετώπιση και αυτή η
συμπεριφορά; Είναι οι μισθωτοί και οι Συνταξιούχοι πολίτες δεύτερης κατηγορίας; Γιατί, για μία
ακόμη φορά, οι μισθωτοί και οι Συνταξιούχοι να
επιβαρύνονται δυσανάλογα με ασφαλιστικά και
φορολογικά βάρη και να αδικούνται κατάφωρα;
Πότε και πώς θα αποκατασταθεί η ΙΣΟΝΟΜΙΑ ώστε όλοι οι πολίτες της χώρας μας να
ΕΧΟΥΝ ίδια ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Συντάγματος έναντι του Κράτους και των φορέων του;
Απαιτούμε και διεκδικούμε, την ισονομία και
την αποκατάσταση αυτής της αδικίας, όχι μόνο
για λόγους ίσης μεταχείρισης αλλά και για την
ενίσχυση της κοινωνικής ασφάλισης και ειδικότερα του πολυπόθητου κλάδου Υγείας.
Η ενίσχυση και η ισχυροποίηση της κοινωνικής ασφάλισης και του ΕΣΥ, είναι αναγκαίο και
υπερ- πολύτιμο κοινωνικό αγαθό, που αναδείχθηκε πολύ πιο έντονα και συγκεκριμένα αυτή
την περίοδο της πανδημίας του κορονοϊού!

Το νέο ασφαλιστικό

Ψ

ηφίστηκε νέο Νομοσχέδιο της ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για το Ασφαλιστικό, που
υποτίθεται ότι θα αντικαθιστούσε - καταργούσε - τον Ν 4387/16 (Κατρούγκαλου).
Βέβαια όχι μόνο κάτι τέτοιο δεν γίνεται,
αλλά απεναντίας, ΔΙΕΥΡΥΝΕΤΑΙ και ΘΩΡΑΚΙΖΕΤΑΙ ακόμα περισσότερο ο αντικοινωνικός Νόμος Κατρούγκαλου.
Παρά τις προεκλογικές δεσμεύσεις
και εξαγγελίες για την κατάργηση του
Ν.4387/16 ο βασικός κορμός, η φιλοσοφία,
η λογική και η δομή του "νέου" Νόμου παραμένουν ίδιες!
ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ, με αυθαίρετα και
υποκειμενικά δεδομένα και ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
(384€), την μόνη που δεσμεύεται να καταβάλει το
κράτος.
Νέος διαχωρισμός των ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ, πριν
και μετά το Νόμο Κατρούγκαλου και τώρα μετά
την ψήφιση, ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ τον Νόμο ΒΡΟΥΤΣΗ!
Ο υπολογισμός και η προσωπική διαφορά, παραμένουν σχεδόν αναλλοίωτες για όλους τους
πριν της 13/5/16 Συνταξιούχους.
Ειδικότερα για τους Συναδέλφους μας, τους
πριν το 2005 η προσωπική διαφορά (χρωστούμενα )που φθάνει έως και 300 €, στην καλύτερη
περίπτωση, θα υπάρξει μια μικρή μείωση του
χρέους!
Η όποια μικρή βελτίωση του συντελεστή αναπλήρωσης μετά τα 30 χρόνια ασφάλισης, αφορά
ελάχιστο αριθμό ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΕ, δεδομέ-

και απώλεια για τους πριν την 13/5/16 Συνταξιούχους, χωρίς να έχει καμία νομική και
ηθική λογική.
Το Συνταξιοδοτικό κίνημα και ο Σύλλογός
μας, απαιτούν την επιστροφή ΟΛΩΝ των παράνομων μνημονιακών περικοπών, έστω και
σταδιακά όπως γίνεται στην Κύπρο στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, μιας και η χώρα βγήκε από τα μνημόνια, επιστρέφει στην κανονικότητα, να επιστρέψει και στη ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ
και στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ υπευθυνότητα!
Ο Πίνακας με τα ποσοστά αναπλήρωσης
νου ότι οι συνάδελφοι μας αποχωρούσαν στα 30
για μετά τα 30 χρόνια ασφάλισης
χρόνια, γιατί ο κανονισμός παροχών και οι Νόμοι (γιατί μέχρι τα 30 χρόνια τα ποσοστά αναπλήτης Πολιτείας, προέβλεπαν και χορηγούσαν το
ρωσης είναι ίδια
80% του μισθού ως σύνταξη. Ταυτόχρονα ο ΟΤΕ
ασκούσε πολιτικές πίεσης και κινήτρων για όσο
το δυνατόν πιο γρήγορη αποχώρηση των εργαζομένων του.
Μόνο όσοι έχουν ασφάλιση εκτός ΟΤΕ, και
την καταθέσουν θα έχουν μια μικρή προσαύξηση μετά τα 30 χρόνια ασφάλισης στο συντελεστή αναπλήρωσης και άρα στη σύνταξη
τους.
Επανατοποθετεί "αλυσοδένει" και καταργεί οριστικά την αναλογία του Οικογενειακού επιδόματος του 13ου και 14ου μισθού (για τα οποία έχουν
καταβληθεί εισφορές 36%) στον Συντάξιμο μισθό,
όπως πολύ καλά κάνει και τα υπολογίζει για τους
Συνταξιούχους μετά τις 13/5/16.
Αυτό και μόνο δημιουργεί τεράστια ανισότητα
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Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

Αναδρομικά (παλιά & νέα)
Τ

ον τελευταίο καιρό στα Μ.Μ.Ε πέρα από
την μονοπώληση των θεμάτων της πανδημίας από τον κορωνοϊό, επανήλθαν στην
επικαιρότητα και όλα τα προσφιλή συνταξιοδοτικά θέματα, αναμιγνύοντας όλα τα παλιά
εκκρεμή με τα καινούργια που προέκυψαν
από την ψήφιση του Ν.4670/20, του λεγόμενου Νόμου Βρούτση. Επειδή η σύγχυση
που έχει προκληθεί σε όλους τους Συνταξιούχους είναι τεράστια, θα επιχειρήσουμε με
την σημερινή μας αναλυτική παρουσίαση, να
σας εξηγήσουμε και να σας ενημερώσουμε τι
ακριβώς συμβαίνει με τα δικά μας ταμεία και τι
περίπου περιμένουμε, από την αναμενόμενη
απόφαση του ΣτΕ, όσο και από την εφαρμογή
των διατάξεων του νέου ψηφισμένου ασφαλιστικού Ν. 4670 (Ν. Βρούτση), σε σχέση με
τον παλιό και τον αναμενόμενο νέο επανυπολογισμό.
Ειδικότερα:
Αναδρομικά (παλιά)
Αφορά όλους τους παλιούς Συνταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν πριν από το Ν.
4387/16 και υπέστησαν όλες τις βάναυσες
μνημονιακές μειώσεις των συντάξεων τους
το 2011 και 2012. Η ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε
τον Ιούνιο του 2015 ότι οι μειώσεις στις συντάξεις των Νόμων 4051 & 4093 του 2012
είναι παράνομες και πρέπει να σταματήσουν
εφεξής, τόσο για τις κύριες όσο και στις επικουρικές, καθώς και για τα δώρα.
Η τότε Κυβέρνηση αντί να σεβαστεί και να
εφαρμόσει την δικαστική απόφαση, προχώρησε τον επόμενο χρόνο το 2016, ψηφίζοντας
νέο ασφαλιστικό νόμο, τον λεγόμενο Νόμο
Κατρούγκαλου, όπου προβλεπόταν για πρώτη φορά στα παγκόσμια χρονικά και ο επανυπολογισμός των συντάξεων των ήδη Συνταξιούχων, με μοναδικό στόχο την εξαφάνιση των
παραπάνω παρανόμων κρατήσεων και τη μείωση όλων των παλαιών και νέων κύριων συντάξεων, με ελάχιστες μόνο εξαιρέσεις. Ενώ ο
Νόμος ψηφίστηκε το Μάϊο του 2016 η εφαρμογή του επανυπολογισμού των παλαιών συντάξεων άρχισε από το Γενάρη του 2019.
Άρα τα πραγματικά αναδρομικά είναι τα ποσά
που αντιστοιχούν στις παρακρατήσεις των παρανόμων μειώσεων από τον Ιούνιο του 2015
μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2018. Το 2019
γίνονται εκλογές, αλλάζει η Κυβέρνηση και η
εκκρεμότητα των αναδρομικών παραμένει. Εν
τω μεταξύ, διακόσιες με τριακόσιες χιλιάδες
Συνταξιούχοι από όλα τα ταμεία, έχουν προσφύγει με αγωγές στα δικαστήρια., ζητώντας
την υλοποίηση και εφαρμογή των αποφάσε-

ων του ΣτΕ. Στη συνέχεια στο τέλος του 2019
ο ΕΦΚΑ με υπόδειξη του αρμόδιου Υπουργού
και της Κυβέρνησης, προσέφυγε με πιλοτική
δίκη ξανά στο ΣτΕ για τα εν λόγω αναδρομικά.
Η δίκη έγινε στις 10/1/20 και μέχρι τέλος Ιουνίου αναμένεται η απόφαση. Μέσα στο Πάσχα
το θέμα των αναδρομικών αναζωπυρώθηκε,
όταν κυκλοφόρησε η πληροφορία από δημοσιογραφικούς και «νομικούς» κύκλους ότι, το
ΣτΕ έχει καταλήξει στην απόφαση του και ότι
αναγνωρίζει για αναδρομικά μόνο το διάστημα από Ιούνιο του 2015 μέχρι και τον Μάιο του
2016 που έγινε η δημοσίευση του Ν. 4387, και
μόνο για όσους είχαν προσφύγει σε αγωγές.
Εκείνο που εμείς γνωρίζουμε είναι ότι μέχρι
σήμερα απόφαση δεν υπάρχει, και το ακριβές
περιεχόμενο της απόφασης θα το γνωρίζουμε
όταν δημοσιευθεί από το ΣτΕ και τότε μόνον.
Πρέπει όμως να υπενθυμίσουμε ότι τόσο ο
αρμόδιος Υπουργός όσο και η Κυβέρνηση, διαβεβαίωναν ότι η προτροπή τους στον ΕΦΚΑ
για να προσφύγει στο ΣτΕ ήταν για να σταματήσουν οι δικαστικές προσφυγές των Συνταξιούχων και ότι την απόφαση του δικαστηρίου
θα την κάνει σεβαστή και θα την αποδεχθεί για
όλους τους Συνταξιούχους. Η Κυβέρνηση έχει
την υποχρέωση να τηρήσει τη δέσμευση της
που είναι και προεκλογική της δέσμευση, και
με πολιτική της απόφαση να υλοποιήσει την
ετυμηγορία του δικαστηρίου για όλους τους
Συνταξιούχους. Κάθε άλλη εξέλιξη θα είναι
εμπαιγμός και κοροϊδία για όλους τους Συνταξιούχους.
Νέα Αναδρομικά και Ν. 4670/20
Τον περασμένο Οκτώβριο ύστερα από δύο
ακριβώς χρόνια που προηγήθηκε η εκδίκαση
για την αντισυνταγματικότητα του Ν. 4387 (Ν.

Κατρούγκαλου), εκδόθηκε η 1890/4-10-19
απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ η οποία περιέγραφε ποιες από τις διατάξεις του Νόμου
αυτού ήταν αντισυνταγματικές και πρέπει να
αλλάξουν και να εναρμονιστούν σύμφωνα με
το διατακτικό της απόφασης του Ανώτατου
Δικαστηρίου.
Στο τέλος Φεβρουαρίου του 2020 ψηφίστηκε ο νέος ασφαλιστικός Νόμος, ο 4670/20
ο λεγόμενος τώρα Νόμος Βρούτση. Ο νέος
ασφαλιστικός Νόμος διατήρησε την ίδια φιλοσοφία και τις επώδυνες μνημονιακές διατάξεις του προηγούμενου ασφαλιστικού Νόμου
και άλλαξε μόνο σε εκείνα τα σημεία που το
Ανώτατο Δικαστήριο τον περασμένο Οκτώβριο Θεώρησε με το διατακτικό της απόφασης
του ότι είναι αντισυνταγματικά. Γι’ αυτό οι τροποποιημένες διατάξεις που ψηφίστηκαν με το
νέο Νόμο (Ν. 4670) έχουν ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, την 1η Οκτωβρίου 2019 και
όχι την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου
όπως συνήθως συμβαίνει.
Πιο συγκεκριμένα τι αλλάζει για τους συνταξιούχους του δικού μας ταμείου:
α) Στις Κύριες Συντάξεις με το νέο Νόμο
ο συντελεστής αναπλήρωσης μετά τα 30
χρόνια ασφάλισης βαίνει αυξανόμενος με
αύξηση 0,56% στα 31 χρόνια φτάνει στο
3,5% στα 35 χρόνια και ολοκληρώνει την
αύξηση του σε σχέση με τον Ν. 4387 στα
40 χρόνια ασφάλισης με αύξηση 7,21%. Η
μεγάλη πλειοψηφία των δικών μας Συνταξιούχων έχουν βγει στη σύνταξη, και κυρίως οι παλιοί, με λίγο πάνω από 30 χρόνια
ασφάλισης και μόνο οι νεώτεροι Συνταξιούχοι που συνταξιοδοτήθηκαν τα τελευταία
χρόνια φεύγουν στα 35 χρόνια και ελάχι-
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Επανυπολογισμοί Νο1 και Νο2
στοι μετά τα 35 χρόνια ασφάλισης. Έτσι οι
συνάδελφοι μας που συνταξιοδοτήθηκαν
πριν τις 13/5/16 δηλ. πριν την εφαρμογή
του Ν. Κατρούγκαλου και έχουν πάνω από
30 χρόνια ασφάλισης και με τον περσινό
επανυπολογισμό είχαν αρνητική διαφορά
θα έχουν τώρα με το νέο Νόμο κάποια μικρή αύξηση στη σύνταξη τους που αυτή θα
δοθεί από 01/10/19. Όταν μέχρι το τέλος
του χρόνου γίνει ο επανυπολογισμός του
Ν. Βρούτση τότε μόνο το 1/5 της μικρής
αυτής αύξησης θα δοθεί στους παραπάνω
συναδέλφους από τον Οκτώβριο του 2019
και το υπόλοιπο θα ολοκληρωθεί σε 5 χρόνια όπως προβλέπει ο Νόμος. Αυτά είναι
δυστυχώς τα νέα αναδρομικά για την κύρια
σύνταξη. Όσοι όμως συνάδελφοι μας έχουν
θετική προσωπική διαφορά και ασφαλιστικό βίο πάνω από 30 χρόνια η αύξηση θα
αποτυπωθεί λογιστικά μειώνοντας απλώς
τη θετική προσωπική διαφορά δηλαδή θα
τους μειώσουν το χρέος που τους φόρτωσε ο Ν. Κατρούγκαλου και τον διατηρεί και
ο Ν. Βρούτση.
Όμως οι συνάδελφοί μας που έχουν συνταξιοδοτηθεί μετά τις 13/5/2016 με το Ν.
Κατρούγκαλου θα έχουν όλοι αύξηση και
η αύξηση τους θα τους δοθεί ολόκληρη
και χωρίς πέντε ετήσιες δόσεις όταν γίνει
και σε αυτούς ο επανυπολογισμός, τα δε
αναδρομικά που τους αναλογούν αρχίζουν και γι’ αυτούς από 1/10/2019.
β). Όσον αφορά τώρα τις Επικουρικές Συντάξεις, όπως σας έχουμε ξαναγράψει, εμείς
τις μεγάλες περικοπές που υποστήκαμε
τις έχουμε υποστεί το 2011 & 2012. Τον
Αύγουστο του 2016 για όσους από τους
συναδέλφους μας είχαν άθροισμα κύριας
και επικουρικής άνω των 1300€, στο δικό
μας το ταμείο, όπως και σ’ άλλα ταμεία
δεν έγινε επανυπολογισμός αλλά αναπροσαρμογή. Δηλαδή αφαίρεσαν όλες τις
μνημονιακές κρατήσεις (Ν. 4024, Ν.4051,
Ν.4093, 5. 20) των προηγούμενων χρόνων από την αρχική σύνταξη και η διαφορά που απέμεινε αποτέλεσε τη νέα μεικτή
επικουρική σύνταξη, από την οποία τώρα
αφαιρούν την κράτηση για την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης και τη νέα κράτηση
που επιβλήθηκε το 2015 υπέρ ασθενείας.
Έτσι προέκυψε η νέα επικουρική σύνταξη.
Από όλη αυτή τη ρύθμιση για τη μεγάλη
πλειοψηφία των συναδέλφων μας προέκυψε μία μικρή αύξηση στην επικουρική
λόγω μικρότερης Εισφοράς Αλληλεγγύ-

ης. Αυτό ισχύει και σήμερα. Όμως για μια
μικρότερη ομάδα συναδέλφων μας και
κυρίως συναδέλφων που είχαν συνταξιοδοτηθεί πριν το 2000 ή κοντά στο 2000,
είχαν υποστεί τον Αύγουστο του 2016 μια
μείωση της επικουρικής τους. Με το νέο
Νόμο μόνο αυτοί που είχαν υποστεί την
παραπάνω μείωση θα έχουν να περιμένουν μία μικρή αντίστοιχη αύξηση στη σύνταξη τους και την οποία θα πάρουν αναδρομικά από 1/10/2019 μέχρι το μήνα που
θα πληρωθούν με τη νέα σύνταξη. Αυτή
είναι όλη η αλήθεια για τις επικουρικές και
τα αναδρομικά όσον αφορά το ταμείο μας.
Επανυπολογισμός Νο.1 και Νο.2
(Ν. 4387/16 & Ν. 4670/20)
Όπως έχουμε ξαναγράψει, κατά τον πρώτο επανυπολογισμό των συντάξεων μας που
έγινε πέρυσι σύμφωνα με τις διατάξεις του
Ν. Κατρούγκαλου και με μόνο στοιχείο ένα
ενημερωτικό σημείωμα του 2019 διαπιστώθηκαν σωρεία λαθών και αυθαιρεσιών σε
βάρος πολλών συναδέλφων μας συνταξιούχων. Πέρα από τις έγγραφες ενστάσεις και
τις παραστάσεις μας, τόσο στο Ταμείο όσο και
στην ΗΔΙΚΑ και παρ’ όλο που αναγνώρισαν τα
λάθη που έχουν γίνει, μέχρι σήμερα, δεν έχει
γίνει καμία διόρθωση και καμία τακτοποίηση
με ευθύνη κυρίως του Αναδόχου του ΕΦΚΑ
(είναι η ιδιωτική εταιρία που διαχειρίζεται το
λογισμικό μέρος του ΕΦΚΑ).
Πιο συγκεκριμένα:
Για αρκετούς συναδέλφους μας κυρίως
από τις εθελούσιες του 2012 και μετά έχουν
επανυπολογίσει τη σύνταξή τους ως να ήταν
εργαζόμενοι στο ΤΑΠ-ΟΤΕ. Ενώ μας είχαν διαβεβαιώσει ότι θα είχε διορθωθεί από τους
πρώτους μήνες του χρόνου, η αποκατάσταση
έχει βαλτώσει από το Φλεβάρη στον Ανάδοχο
του ΕΦΚΑ.
Για πάνω από 8000 συναδέλφους μας από
τις εθελούσιες του ΟΤΕ για τους οποίους ο
Οργανισμός εξαγόρασε πλασματικά χρόνια
για τη συνταξιοδότηση τους πληρώνοντας τα
πάντα, δεν τους υπολογίστηκαν τα ποσοστά
αναπλήρωσης των αυξημένων εισφορών για
τα χρόνια αυτά. Μετά και τη θετική γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου του ΕΦΚΑ για
την αναγνώριση αυτών των χρόνων είναι σε
εξέλιξη η συνεργασία μεταξύ ΟΤΕ και ΕΦΚΑ
ώστε να δοθούν ηλεκτρονικά όλες αυτές οι
καταστάσεις για τους εθελούσιους και να
προχωρήσουν οι υπηρεσίες της ΗΔΙΚΑ στο
σωστό επανυπολογισμό.
Ο λάθος τρόπος υπολογισμού των κρατή-

σεων για όσους έχουν αρνητική προσωπική
διαφορά, παρακρατώντας τους όλο το ποσό
της κράτησης αλλά στους συναδέλφους αποδίδουν μόνο το 1/5 της διαφοράς κάθε χρόνο
από την πενταετία.
Τα παραπάνω πρέπει στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα να τακτοποιηθούν
γιατί αποτελούν εκκρεμότητες και λάθη του
πρώτου επανυπολογισμού. Χωρίς να τακτοποιηθούν αυτά δεν μπορεί να προχωρήσει
ο επανυπολογισμός του Ν. Βρούτση γιατί θα
κουβαλάει τα λάθη του πρώτου επανυπολογισμου. Στην ενότητα του επανυπολογισμού
αναδείξαμε τα τρία επείγοντα και τα οποία είναι σε εξέλιξη. Υπάρχουν και άλλα σημαντικά
όπως η διαμόρφωση του συντάξιμου μισθού,
η αναγνώριση και η προσμέτρηση στη σύνταξη του ασφαλιστικού χρόνου από διαδοχική ή
παράλληλη ασφάλιση και αρκετά άλλα, για τα
οποία σε επόμενο τεύχος θα έχετε πληρέστερη ενημέρωση.
Συνάδελφοι έχουμε τις τελευταίες μέρες
ακούσει από πολλούς να μιλάνε στα διάφορα ΜΜΕ ακόμα και από υπουργικά χείλη για
αυξήσεις και αναδρομικά που έρχονται και τα
περιμένουν όλοι οι Συνταξιούχοι. Είναι πολύ
φυσικό μετά από δέκα χρόνια τεράστιων περικοπών και μειώσεων στις συντάξεις μας να
ακούγεται σε όλους μας ευχάριστα. Την πραγματική κατάσταση και τι πραγματικά συμβαίνει για τα Ταμεία μας, σας την έχουμε περιγράψει ήδη πιο πάνω. Κοντός ψαλμός και η ώρα
της αλήθειας και της πράξης πλησιάζει κατά
την οποία όλοι μας θα κριθούμε. Και εμείς
που σας γράφουμε αυτά και όλοι οι υπόλοιποι
που ανακοινώνουν τις μεγάλες αυξήσεις στις
συντάξεις. Ευχόμαστε από την καρδιά μας,
μακάρι να ισχύει το δεύτερο αλλά μάλλον η
αλήθεια είναι διαφορετική.
Τέλος πέραν των άλλων προβλημάτων που
έχουμε όλα τα τελευταία χρόνια, η τωρινή
κρίση που προέκυψε με την πανδημία του κορωνοϊού, έχει δημιουργήσει στην πατρίδα μας
εκτός των προβλημάτων υγείας και τεράστια
οικονομικά και δημοσιονομικά προβλήματα. Αυτό δυστυχώς καθιστά πιο δύσκολη την
προσπάθεια μας στις διεκδικήσεις μας, στην
επίλυση των εκκρεμών θεμάτων μας και τη
διασφάλιση των συντάξεων. Εμείς με τη δύναμη της γνώσης, της εμπειρίας και της “ώριμης” αγωνιστικότητας θα υπερασπιστούμε με
κάθε μέσο τα δικαιώματα μας και τις κοινωνικές μας προσδοκίες.
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Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

Συντάξεις χηρείας

Π

αρά το γεγονός ότι ο Ν. 4611/19 ψηφίστηκε τον
Μάιο του 2019 και προέβλεπε την επαναφορά
του ποσοστού των συντάξεων χηρείας στο 70% της
σύνταξης του αποβιώσαντος ακόμα και ΤΩΡΑ δεν
έγινε η διόρθωση - αποκατάσταση!
Παρά τις αλλεπάλληλες δεσμεύσεις και ανακοινώσεις του αρμόδιου υπουργού Γιάννη Βρούτση, (από
τον Αύγουστο του 19), για τον επόμενο μήνα..., και
τον επόμενο μήνα..., ακόμα και σήμερα, με τις συ-

νταξιοδοτικές αποφάσεις που εκδίδει ο ΕΦΚΑ, (Τ.
ΤΑΠ-ΟΤΕ), υπολογίζει και καταβάλει το 50% και για
την ακρίβεια, ούτε αυτό αλλά την εθνική σύνταξη
των 384 Ευρώ.
Είναι πολλαπλά απαράδεκτο και τραγικό να αγνοείται παντελώς ο Νόμος, να εμπαίζονται οι συνταξιούχοι, να δίνονται ψεύτικες υποσχέσεις σε ανθρώπους
που καλούνται να επιβιώσουν με 384€ και σε πολλές
περιπτώσεις με σοβαρά προβλήματα υγείας χωρίς

να ευαισθητοποιείται ο αρμόδιος υπουργός...!!!
Τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, δεν μπορεί να αποτελούν
ισχυρό ΑΛΛΟΘΙ για ασυνέπεια και αναλγησία
των κυβερνώντων.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ... εδώ και τώρα.., ΧΘΕΣ, αν είναι δυνατόν, την αναπροσαρμογή των συντάξεων χηρείας
στο 70% αναδρομικά από τον Μάιο του 2019!

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ και ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ των ΠΑΙΔΙΩΝ μας !

Ε

ίναι γνωστό ότι αρκετών συναδέλφων μελών μας, τα παιδιά τους που είναι
Ο Σύλλογος μας, θέλει να αξιοποίηση αυτή την φιλική και ανθρώπινη κίνηση
ΙΑΤΡΟΙ ελεύθεροι επαγγελματίες, και έχουν ιδιωτικό ιατρείο η διαγνωστικό αλληλεγγύης, για την εξυπηρέτηση με οικονομικότερους όρους των ιατρικών
κέντρο, η εργαστήριο κ.λ.π έχουν εκφράσει την επιθυμία να κάνουν προσφορά - πράξεων και εξετάσεων των μελών μας.
ειδικές τιμές, προς τους συναδέλφους Συνταξιούχους ΟΤΕ.
Γι' αυτό όσων Συναδέλφων τα παιδιά ιατροί, θέλουν να ενταχθούν σε μια τέτοια
προσφορά - συνεργασία -να αποστείλουν στο σύλλογο μας την κάρτα τους, για
την προβολή και δημοσίευση στην εφημερίδα και στο site του Συλλόγου μας,
ώστε να γνωστοποιηθεί η προσφορά τους στα μέλη μας.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Ο ΕΟΠΥΥ και το δημόσιο Εθνικό Σύστημα ΥΓΕΙΑΣ, είναι ο κυρίαρχος και ΑναντικαΟΠΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ
τάστατος φορέας υγείας στη χώρα μας, και αυτόν στηρίζουμε και υποστηρίζουμε, με
όλες της δυνάμεις μας και τις δυνατότητες μας, (εξάλλου καταβάλουμε σημαντικά μηΣυνάδελφισσες, - φοι,
Σύμφωνα με νεώτερη ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, (π. ΤΑΥΤΕΚΩ), η θεώ- νιαία ποσά υπέρ υγείας στο σύνολο των συνταξιοδοτικών μας αποδοχών)
Ωστόσο οι υπαρκτές αδυναμίες, η υποστελέχωση σε προσωπικό και μέσα, οι
ρηση βιβλιαρίων υγείας προστατευόμενων μελών, (συζύγων), ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ προς το παρόν, έως τις 30 Ιουνίου 2020. Στην ίδια ημερομηνία καθυστερήσεις των ραντεβού του ΕΟΠΥΥ και η έλλειψη οικογενειακών γιατρών,
ΠΑΡΑΤΑΘΗΚΕ η αποζημίωση για τα οπτικά, την ειδική αγωγή, έξοδα αναγκάζουν πολλές φορές τους συνταξιούχους μέλη μας να προσφεύγουν σε
ιδιώτες γιατρούς, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας τους.
μετακινήσεων κλπ, τα οποία όμως θα διεκπεραιώνονται με την αποστοΣε αυτές τις δύσκολες στιγμές για τη χώρα μας, για τους Συνταξιούχους, και
λή συστημένης επιστολή και όλων των προβλεπόμενων ή των σχετικών
για τους απλούς Ανθρώπους, που οι μνημονιακές περικοπές, αλλά και οι συνεπαραστατικών στην διεύθυνση του ΕΦΚΑ (πρ. ΤΑΥΤΕΚΩ, πρ. ΤΑΠ-ΟΤΕ)
χιζόμενες πολιτικές λιτότητας, έχουν περιορίσει δραματικά την οικονομική τους
Πατησίων 54, Τ.Κ. 106 82.
δυνατότητα, γίνεται αναγκαία και απαραίτητη μια τέτοια προσφορά και υπηρεσία.
Όπου και όσοι συνάδελφοι, αντιμετωπίζουν κάποιο έκτακτο πρόβλημα,
Γι' αυτό ο σύλλογός μας, αποδέχεται αυτή τη πρόσκληση συνεργασίας και αλνα επικοινωνήσουν με τα μέλη του Προεδρείου του Συλλόγου μας για ληλοβοήθειας, από τους γιατρούς παιδιά συναδέλφων μας, αναμένοντας τα στοιπεραιτέρω διευκρινήσεις ή για την όποια βοήθεια.
χεία τους, ώστε το σύνθημα "Ο ΟΤΕ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ" ΝΑ ΞΑΝΑΓΊΝΕΙ ΠΡΆΞΗ ΖΩΗΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ιατρείο στο Σύλλογό μας

ΟΠΑΚΕ

Αν δεν είχε προκύψει το έκτακτο
και σοβαρό επιδημιολογικό πρόβλημα του κορονοϊού, ίσως τώρα θα
είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες και η
οργάνωση, έτσι ώστε να λειτουργούσε ήδη το Ιατρείο της Αθήνας.
Στο πρώτο στάδιο βέβαια θα λειτουργήσει το ιατρείο της Αθήνας και
σε δεύτερη φάση της Θεσσαλονίκης
και οπουδήποτε αλλού στην Περιφέρεια υπάρχουν οι χωροταξικές και
οικονομικές δυνατότητες των περιφερειακών τμημάτων.
Ελπίζουμε, αφού ξεπερασθεί σύντομα αυτή η δοκιμασία όλα θα τρέξουν
πιο γρήγορα και θα λειτουργήσει άμεσα, στα γραφεία του Συλλόγου μας Βερανζέρου 13, 2ος όροφος.
Αυτό είναι μια υποχρέωση και προσφορά του Συλλόγου προς τα μέλη

μας που έπρεπε να είχε γίνει από
χρόνια, όπως έχουν κάνει, αλλες
όμορες Συνταξιοδοτικές οργανώσεις
για τα μέλη τους.
Κάλλιο αργά παρά ποτέ! Η σημερινή διοίκηση του Συλλόγου, παρά τις
γκρίνιες και τις μεμψιμοιρίες, θα
ολοκληρώσει και θα προσφέρει
αυτή την υπηρεσία στους Συναδέλφους μέλη μας ΔΩΡΕΑΝ, γιατί τους
αξίζει και τη δικαιούνται, εξάλλου
αυτός μεταξύ άλλων πρέπει να είναι ο ρόλος και ο λόγος ύπαρξης
του Συλλόγου, δηλαδή, η προσφορά, και η υπηρέτηση των συμφερόντων των μελών του!
Αυτό θα κάνουμε πράξη με τη λειτουργία του Ιατρείου μας, αλλά και με
άλλες ανάλογες δράσεις που θα αναπτύξουμε το επόμενο διάστημα.

Ανακοίνωση για τη λειτουργία των Π.Κ.
Τέμενης και Φαναρίου για το Καλοκαίρι 2020
Η πρωτοφανής πανδημία που βιώνει το σύνολο της ανθρωπότητας επηρεάζει πολλούς τομείς της καθημερινής μας ζωής, σε υγειονομικό, κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.
Σκοπός της εταιρείας Ο.ΠΑ.ΚΕ. – ΟΤΕ, είναι η παροχή διακοπών προς
τους δικαιούχους των προγραμμάτων μας, με απόλυτο σεβασμό στην
υγεία και στην ψυχαγωγία των ίδιων, αλλά και των οικογενειών τους.
Το Δ.Σ. του Ο.ΠΑ.ΚΕ. – ΟΤΕ, για το Καλοκαίρι 2020, αξιολογεί τις διαθέσιμες επιλογές που αφορούν τη λειτουργία των Παραθεριστικών Κέντρων
της Τέμενης και Φαναρίου, ταυτιζόμενοι πλήρως με τις συστάσεις της Πολιτείας αλλά και τις οδηγίες των μετόχων ΟΜΕ-ΟΤΕ και ΟΤΕ.
Στο επόμενο διάστημα και ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας,
θα ανακοινωθούν οι οριστικές αποφάσεις για τη λειτουργία ή μη των
Παραθεριστικών Κέντρων με όλες τις απαραίτητες λεπτομέρειες.
Με αφορμή τις χαλκευμένες ανακοινώσεις, που κυκλοφορούν στα social
media και φέρεται να έχουν δημοσιευτεί από τον Ο.ΠΑ.ΚΕ. – ΟΤΕ, το Δ.Σ.
τις διαψεύδει κατηγορηματικά. Καθίσταται σαφές προς κάθε κατεύθυνση
πως θα προστατεύσουμε την ίδια την εταιρία αλλά και όσους κάνουν τον
οικογενειακό τους καλοκαιρινό προγραμματισμό, με κάθε νόμιμο μέσο,
εναντίον όσων εκμεταλλεύονται την περίοδο κρίσης, κατασκευάζοντας ψευδείς ειδήσεις.
Σας καλούμε να ενημερώνεστε μόνο από την επίσημη ιστοσελίδα του
Ο.ΠΑ.ΚΕ. – ΟΤΕ
http://www.opake-ote.gr/gr/category/anakoinoseis
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Λογαριασμός Νεότητας και Φορολογικές Δηλώσεις έτους 2019

Α

υτόν τον καιρό που υποβάλλονται οι φορολογικές δηλώσεις είναι υποχρέωση και των
τέκνων των συναδέλφων που το 2019 έλαβαν,
είτε την προκαταβολή είτε την εκκαθάριση του
Λογαριασμού Νεότητας να υποβάλλουν φορολογική δήλωση για το έτος 2019.
Θυμίζουμε στους νεώτερους συναδέλφους
μας Συνταξιούχους ότι από το ολικό ποσό που
παίρνουν τα παιδιά τους και κατατίθεται στην
τράπεζα, αυτό που φορολογείται είναι μόνο η
χορηγία του ΟΤΕ και φορολογείται ως έσοδα
από επιχειρηματική δραστηριότητα. Αυτός ο
τρόπος φορολόγησης που ισχύει από την ίδρυση
του Λογαριασμού Νεότητας εξασφάλιζε μέχρι τις
αρχές της περασμένης δεκαετίας αφορολόγητο
μέχρι 12000€ και έτσι οι συνάδελφοί μας εκείνα

τα χρόνια δεν πλήρωναν σχεδόν καθόλου φόρο.
Στα χρόνια της κρίσης καταργήθηκε ολόκληρο
το αφορολόγητο, προστέθηκε η προκαταβολή
του επόμενου χρόνου ενώ και ο ΟΤΕ μείωσε
τη χορηγία του. Παρ’ όλες τις προσπάθειές μας
για μια καλύτερη μεταχείριση στο φορολογικό,
δυστυχώς δεν είχαμε το επιθυμητό αποτέλεσμα,
αλλά αυτό που πετύχαμε πριν δύο χρόνια ήταν
να γίνει μέσω της ΑΑΔΕ η κατάργηση της προκαταβολής φόρου για την επόμενη χρονιά.
Φέτος όλως ξαφνικά με τις πρώτες φορολογικές δηλώσεις διαπιστώθηκε από τις διαμαρτυρίες των συναδέλφων μας ότι επανήλθε η προκαταβολή. Η αντίδραση του Συλλόγου και εν μέσω
κορωνοϊού, ήταν άμεση προς την ΑΑΔΕ και το
TAXIS. Μετά την παρέλευση μερικών ημερών

ΠΩΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΑΙ... ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ΣΟΥ

Δίνεται πλέον η δυνατότητα στους ασθενείς, έως 30.06.2020, χωρίς να επισκέπτονται τους θεράποντες ιατρούς τους, να επικοινωνούν μαζί τους τηλεφωνικά με email ή με
sms προκειμένου να τους επανασυνταγογραφήσουν φαρμακευτικές αγωγές που λαμβάνουν και στη συνέχεια με τη χρήση κωδικού
barcode που θα λαμβάνουν και στο κινητό

τους να εκτελούν την άυλη συνταγή τους στο
φαρμακείο της επιλογής τους. Δίνεται επίσης
η δυνατότητα να παραλάβουν τη φαρμακευτική
αγωγή και τρίτα πρόσωπα για λογ/μο των ασθενών, χωρίς εξουσιοδοτήσεις, απλά με τη συμπλήρωση ΥΔ με τα στοιχεία τους.
Αυτό προϋποθέτει ότι ο ασφαλισμένος θα έχει
δηλώσει στο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ! ΑΠΑΝΘΡΩΠΗ ΕΦΕΥΡΕΣΗ!

Κ

ανένα Νομικό και ηθικό δικαίωμα δεν ευσταθεί και δεν μπορεί να δικαιολογήσει,
αυτό το απαράδεκτο εφεύρημα της λεγόμενης
“προσωπικής διαφοράς”! Την ανακάλυψε ο
Ν. Κατρούγκαλου και δυστυχώς την συνεχίζει ο Ν. Βρούτση!!
Όλοι οι Συνταξιούχοι (παλαιότεροι και νεότεροι) είχαν “ΔΕΥΣΜΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ” με τον Ασφαλιστικό τους
φορέα, με το οποίο είχαν προσδιορισθεί –
καθορισθεί τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις αμφοτέρων των μερών! Οι Συνταξιούχοι
είχαν καταβάλει στο ακέραιο τις Ασφαλιστικές εισφορές και ότι είχε απαιτηθεί, και είχαν
λάβει την Συνταξιοδοτική απόφαση, και την

σύνταξή τους με βάση τον κανονισμό παροχών του ΤΑΠ-ΟΤΕ και το Νόμο!
Με ποιο λοιπόν νομικό, ηθικό και πολιτικό
δικαίωμα, τροποποιείται – ανατρέπεται – καταργείται, μονομερώς άδικα και αυθαίρετα η
“Συμβολαιογραφική Πράξη Ασφάλισης - Σύνταξης” που υπογράφηκε μεταξύ του ασφαλισμένου και του Ασφαλιστικού του Φορέα
στην έναρξη του εργασιακού του βίου, πριν
40 ή και 50 χρόνια!
Λόγοι δικαιοσύνης, ηθικής και ίσης αντιμετώπισης, επιβάλλουν:
Την ενσωμάτωση της λεγόμενης “Προσωπικής Διαφοράς - χρέος” στις συντάξιμες αποδοχές, όπως ίσχυε και πριν την
01/01/2019.

και με τις επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις μας,
πήραμε τη διαβεβαίωση ότι το πρόβλημα αποκαταστάθηκε. Ενημερώνουμε όλους τους συναδέλφους μας που τα παιδιά τους πήραν πέρυσι
τα χρήματα από τον Λογαριασμό Νεότητας του
ΟΤΕ να παρακολουθήσουν στο εκκαθαριστικό
των παιδιών τους αν έχει και προκαταβολή. Στην
περίπτωση αυτή, πρέπει μέσω του λογιστή τους
το αργότερο μέχρι τέλος Ιουνίου και μόλις ανοίξει το σύστημα για τροποποιητικές να μπουν στο
σύστημα και να κάνουν τροποποιητική φορολογική δήλωση χωρίς καμία επιβάρυνση. Σε κάθε
περίπτωση θα είμαστε στη διάθεση σας για κάθε
περαιτέρω διευκρίνιση ή απορία.

υγείας e-syntagografisi που διαχειρίζεται η
ΗΔΙΚΑ (χρησιμοποιώντας του κωδικούς ΤΑΧΙΣ)
ότι επιθυμεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά τις συνταγές των φαρμάκων που του συνταγογραφούνται.
Ειδικότερα για τους χρονίως πάσχοντες που
λαμβάνουν επαναλαμβανόμενες συνταγές και
για όσο διάστημα χρειαστεί η δυνατότητα αυτή
θα παρέχεται και χωρίς την ενεργοποίηση της
ανωτέρω επιλογής στο ηλεκτρονικό σύστημα.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Κύριες Συντάξεις
ΜΑΡΤΙΟΣ 2019
Προσωρινές Κύριες Συντάξεις
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
Συντάξεις Χηρείας
ΜΑΪΟΣ 2019
Προσωρινές Συντάξεις Χηρείας
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020
Επικουρικές Συντάξεις
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018
ΕΦΑΠΑΞ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2019
Σημ: Στο ΕΤΕΑΕΠ λόγω αλλαγής της σειράς χορήγησης της
Επικουρικής Σύνταξης υπάρχει τεράστια αναστάτωση και
σύγχυση ως προς την έκδοση αποφάσεων. Η σειρά πλέον
προσδιορίζεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης
και όχι από την ημερομηνία υποβολής της απόφασης συνταξιοδότησης.
Στο επόμενο τεύχος θα αναφερθούμε αναλυτικά.

Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ω Ν Τ Μ Η Μ ΑΤ Ω Ν
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
συνάντησης, έγινε αναλυτική και σοβαρή
ενημέρωση των παρευρισκόμενων, από
τον νέο Πρόεδρο του Συλλόγου μας,συν.
Γιώργο Κουτσιμπογεώργο, ενώ χαιρετισμό και ευχές έδωσαν ο Γραμματέας Τύπου
συν. Στάθης Ανέστης και το μέλος της Ε.Ε
συν. Αντώνης Μπιρμπιλής.
Την Τρίτη 28 Ιανουαρίου έγινε η κοπή
της Πρωτοχρονιάτικης πίτας στην Χαλκίδα,
σε μια μαζική, ανθρώπινη, και ζέστη ατμόσφαιρα.
Ανταλλάχθηκαν ευχές για τον καινούργιο χρόνο, και ενώθηκαν προσδοκίες και
ελπίδες για μια καλύτερη χρονιά.
Με την ευκαιρία αυτής της εορταστικής

Με ανανεωμένο και αναπτερωμένο το
Συναδελφικό αίσθημα αυτοδεσμευτήκαμε να ξανασυναντηθούμε όλοι μας, με το
Προεδρείο του Συλλόγου μας, ώστε να
σφυρηλατήσουμε μια νέα σχέση συναδελφικότητας, αλληλεγγύης, και ενότητας, η
οποία είναι αναγκαία μπροστά στις νέες
προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.

ΛΙΒΑΔΕΙΑ - ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ
Σε μία κατάμεστη αίθουσα από αξιόλογους συναδέλφους και φίλους έγινε η εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Η εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας,
έγινε στις 6 Φεβρουαρίου και η συμμετοχή ήταν αρθρόα
από την περιοχή της Βοιωτίας. Ο Σύλλογός μας εκπροσωπήθηκε από τον Αντιπρόεδρο, Δημήτρη Πατατούκα, τον
Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα Στάθη Ανέστη, και τον
Έφορο Οργανωτικού Χρήστο Γιαννόπουλο...
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Παρουσία πλήθους μελών και φίλων, πραγματοποιήθηκε η γιορτή της
Πρωτοχρονιάς και κοπή της πίτας,
των Συνταξιούχων ΟΤΕ του Περιφερειακού Τμήματος Λαρίσης, την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2020 το μεσημέρι στο κοσμικό κέντρο ΑΣΤΕΡΑΣ
στη Λάρισα.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, Γεώργιος Πλατανησιώτης, καλωσόρισε τους
παρευρισκόμενους και εξέφρασε τις
προσδοκίες αλλά και τις ανησυχίες του
για την πορεία των Συνταξιούχων και
ευχήθηκε να έχουμε μια χρονιά γεμάτη υγεία και προσωπικές επιτυχίες.
Στην εκδήλωση παρέστησαν, ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων ΟΤΕ Λαρίσης κ Μπούτας

Κων/νος και μέλη
του
Διοικητικού
Συμβουλίου του, ως
επίσης και ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου
Συνταξιούχων Λαρισαίων Σιδηροδρομικών Πολυμέρου
Ιωάννης και μέλη
του Διοικητικού του
Συμβουλίου.
Στις 23/1/2020, οι Τηλεφωνήτριες
Λαρίσης, έκοψαν την πρωτοχρονιάτική τους πίτα.
Στις 25/1/2020 στην Καρδίτσα, οι
εκεί συνάδελφοι έκοψαν την πρωτοχρονιάτική τους πίτα.
Παρόμοια εκδήλωση έγινε τις
28/1/2020 το απόγευμα στα Τρίκαλα.
Τέλος στις 10/3/2020 με τις συναδέλφισσες και όχι μόνο, γιορτάσαμε
την γιορτή της Γυναίκας. Η γιορτή
έγινε στο Επιμελητήριο Λάρισας με
παρουσία πλήθους κόσμου. Η κύρια
ομιλήτρια συνάδελφος Ευαγγελία Παπαδοπούλου, αναφέρθηκε εκτενέστερα στην γιορτή και την σημασία της.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Το Περιφερειακό Τμήμα Μεσολογγίου νομών Αιτωλοακαρνανίας - Λευκάδας του Πανελληνίου Συλλόγου
Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών
- Ομίλου ΟΤΕ πραγματοποίησε
τις εκδηλώσεις για την κοπή της
Πρωτοχρονιάτικης Πίτας 2020.
Στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο, στη
Ναύπακτο και στην Λευκάδα. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συναδέλφους και φίλους του Συλλόγου μας, που για ακόμη μια χρονιά
μας τίμησαν με την παρουσία τους!

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

Ευχόμαστε στον καθένα ξεχωριστά
Καλή Χρονιά με υγεία και αγάπη!!!

Εκδηλώσεις κοπής βασιλόπιτας 2020
Στις 1 Φεβρουαρίου
2020, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος έγινε
η κοπή της βασιλόπιτας
του τμήματος μας, στο
χωριό Ειρήνης στη Θεσσαλονίκη. Αν και οργανώθηκε σε μικρό χρονικό διάστημα λόγω των εκλογών μας, η συμμετοχή των συναδέλφων ήταν
καταπληκτική και πέραν από κάθε προσδοκία, δώσαμε την ευκαιρία σε
450 συναδέλφους μας να διασκεδάσουν και να χορέψουν μέχρι τις πρωινές ώρες, με το παραδοσιακό συγκρότημα του Ζώρα Αλέκου. Την Εκδήλωση μας τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος
του κεντρικού Συλλόγου κ.κ. Κουτσιμπογιώργος Γιώργος και Πατατούκας Δημήτριος καθώς και ο εκπρόσωπος της Περιφέρειας Κ.Μ., καθηγητής Α.Π.Θ Δρ. Καρακωστάνογλου Βενιαμίν.
Επίσης, με τη βοήθεια των εκπροσώπων συναδέλφων νομών Κατερίνης, Κιλκίς, Πολυγύρου και Έδεσσας πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι εκδηλώσεις κοπής βασιλόπιτας των συνταξιούχων του ΟΤΕ στους
προαναφερθέντας νομούς και στις οποίες πέραν του εθιμοτυπικού, έγινε
συνοπτική ενημέρωση των θεμάτων που μας απασχολούν.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ
Στις 22 Ιανουαρίου, στην κατάμεστη αίθουσα του Ξενοδοχείου
"ΑΣΤΗΡ", οι συνταξιούχοι του ΟΤΕ
του Περιφερειακού Τμήματος Πατρών και οι φίλοι τους, έκοψαν την
πρωτοχρονιάτικη πίτα όπως ορίζει
το έθιμο.
Ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Ζίγκηρης Γεώργιος, αφού αναφέρθηκε
στο ιστορικό του εθίμου της κοπής της πίτας ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για τη συμμετοχή τους και εξέφρασε πατροπαράδοτες ευχές .
Την εκδήλωση πλαισίωσε η χορωδία του Συλλόγου των Λευκαδίων
Πάτρας υπό την Δ/νση της κας Αψόμωτου Δήμητρας. Οι υπέροχες καντάδες,έδωσαν χαρούμενη νότα αλλά και νοσταλγία των νεανικών μας
χρόνων.
Ο τυχερός του φλουριού κέρδισε ένα κινητό τηλέφωνο.
Στις 23/2 πραγματοποιήθηκε ο ετήσιος αποκριάτικος χορός του Συλλόγου στο κέντρο "LIDO".
O χορός είχε την αίγλη όπως άρμοζε και αρμόζει στη μεγάλη οικογένεια
των συνταξιούχων ΟΤΕ Πάτρας .
Η συμμετοχή ήταν ικανοποιητική και το κέφι κορυφώθηκε χορεύοντας
και τραγουδώντας.
Και οι δυο εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στην προ του κορωνοοιού
εποχή υπό την αιγίδα της εφόρου εκδηλώσεων κ. Πάλμου Ρένας συνεπικουρούμενη από τον συνάδελφο κ Γιαννακούλια Σωτήριο.

Έφυγαν από κοντά μας - Ας είναι η μνήμη τους αιωνία

Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Τηλεπικ. Ομίλου ΟΤΕ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια για τους παρακάτω συναδέλφους που
έφυγαν από κοντά μας το προηγούμενο διάστημα
1. Αγγέλου Ιωάννης
2. Ανδρεαδάκης Νικήτας
3. Βαγενάς Βασίλης
4. Βεληβασάκης Χαράλαμπος
5. Γεωργαντέας Ηλίας
6. Γιαλελάκης Ευάγγελος
7. Kαραμάνος Λεωνίδας
8. Καρπούζος Δημήτριος
9. Κατσούλης Δημήτριος
10. Κιουσεντέρλης Αντώνιος
11. Κοτζαμπάσης Νικόλαος
12. Κουντουράς Κωνσταντίνος
13. Μανιάς Γιώργος
14. Μηλαθιανάκης Κων/νος

15. Μποτωνάκης Κων/νος
16. Μεταξάκης Δημήτριος
17. Μουρτζάκης Τίτος
18. Νικολιδάκης Αντώνιος
19. Ορφανός Χαράλαμπος
20. Παπαδόπουλος Δημήτριος
21. Περυσινάκης Εμμανουήλ
22. Πετούμενος Σταύρος
23. Στίγκας Στέργιος
24. Τριανταφυλλάκης Αντώνιος
25. Τζαγκαράκης Μιχαήλ
26. Τσάγκας Γιώργος
27. Φώτσης Στυλιανός

Αιωνία τους η μνήμη, ο Θεός να
τους αναπαύσει και να δίνει υγεία
και παρηγοριά στους συγγενείς
και φίλους των εκλιπόντων.
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΥΤΙΛΉΝΗΣ (ΧΊΟΣ)
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας

Οι Συνταξιούχοι της Χίου, μέλη
του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών
- Ομίλου ΟΤΕ μαζί με το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων &
Συνταξιούχων ΟΤΕ Χίου κόψαμε
την Πρωτοχρονιάτικη πίτα μας,
το Σάββατο 18 Γενάρη 2020, στο
ξενοδοχείο Aegean Dream.
Την εκδήλωση τίμησε με την
παρουσία του ο κ. Δημήτρης Κιτριλάκης μέλος της Τουριστικής
προβολής του Δήμου Χίου.

Ανταλλάξαμε ευχές
για τη νέα χρονιά και
οι τυχεροί της βραδιάς
κέρδισαν δώρα προσφορά του Π.Κ. και
του Συλλόγου Συνταξιούχων.
Ενημερωθήκαμε
για τις δράσεις της
χρονιάς που πέρασε,
δράσεις που έγιναν από κοινού
από τα μέλη μας, εν ενεργεία και
συνταξιούχους, περιβαλλοντικές, πολιτιστικές, εθελοντισμού,
κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης και τις οποίες οι συνταξιούχοι στηρίζουν κάθε φορά
με την ενεργή συμμετοχή τους.
Αναμνηστική πλακέτα δόθηκε
τιμής ένεκεν στη δασκάλα του
χορευτικού μας τμήματος.
Καλή χρονιά σε όλους!

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΥΤΙΛΉΝΗΣ

Το ξεκίνημα για το νέο Δ.Σ. του
Περιφερειακού Τμήματος Μυτιλήνης έγινε την Παρασκευή 14
Φεβρουαρίου 2020 με την κοπή
της Πρωτοχρονιάτικης πίτας στο
ζεστό και φιλόξενο χώρο του
παραδοσιακού καφενείου του
νησιού «Πανελλήνιο».
Μια ιδιαίτερη μέρα με μεγάλη
συμμετοχή των συναδέλφων και
των οικογενειών τους, μιας και
τους δόθηκε η ευκαιρία να ανταμώσουν μετά από καιρό όλοι

μαζί και να ανταλλάξουν ευχές. Την εκδήλωση τίμησε με
την παρουσία του ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου
Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών - Ομίλου ΟΤΕ κ. Γεώργιος
Κουτσιμπογεώργος. Τη βασιλόπιτα ευλόγησε εκπρόσωπος της εκκλησίας και ομάδα
Ιεροψαλτών Συνταξιούχων
ΟΤΕ, έψαλε εκκλησιαστικούς
ύμνους. Οι τυχεροί της βραδιάς κέρδισαν πλούσια δώρα
μετά από κλήρωση. Η βραδιά
κύλησε ευχάριστα με κρασί,
όμορφα εδέσματα και ζωντανή μουσική από παραδοσιακό
συγκρότημα του νησιού. Ευχή
του Προέδρου Μάκη Βενέτα και
των μελών του Δ.Σ. για καλή και
ευλογημένη χρονιά με μια νέα
αρχή στο Περιφερειακό Τμήμα
Μυτιλήνης, με όμορφες δράσεις
και καλή συνεργασία.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΗΜΝΟΥ
Στις 14 Φεβρουαρίου συνδυάσαμε με
μια φιλική συγκέντρωση των συναδέλφων συνταξιούχων της Λήμνου, την
κοπή της βασιλόπιτας με μια συνεστίαση.
Η συγκέντρωση είχε μεγάλη επιτυχία
και ήταν μια ευκαιρία να ιδωθούμε και
να θυμηθούμε τα παλιά.
Καλή Χρονιά σε όλους.

ΠΕΡΙΦ. ΤΜΉΜΑ ΤΡΊΠΟΛΗΣ - ΚΟΠΉ ΠΊΤΑΣ – ΑΠΟΚΡΙΆΤΙΚΟΣ ΧΟΡΌΣ
Την Κυριακή της Αποκριάς 23 Φεβρουαρίου 2020 το μεσημέρι, στην
Τρίπολη, πραγματοποιήθηκε η μεγάλη
εκδήλωση για την κοπή της Πίτας, που
και φέτος συνδυάστηκε με έναν μεγάλο
«μασκέ» αποκριάτικο χορό.
Ήταν – για άλλη μια χρονιά - μια εντυπωσιακή μάζωξη, 400 άτομα (!), από την Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία και Λακωνία.
Μας τίμησαν με την κάθοδό τους, ο
Πρόεδρος του Συλλόγου μας, Γιώργος
Κουτσιμπογεώργος, οι πατριώτες μας
Μιχάλης Κομνηνός (Ειδικός Γραμματέας, Έφορος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων),
Γιώργος Θεοδωρόπουλος (Κεντρική
Ελεγκτική Επιτροπή) και το Μέλος του
Δ.Σ. και Υπεύθυνος Δραστηριοτήτων
Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης της
ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ Φώτης Πουλής.
Όλα ήταν όμορφα !!
Η επίδειξη που ετοίμασε το Τμήμα
Εκμάθησης Παραδοσιακών Χορών,
άνοιξε το πρόγραμμα του γλεντιού

και, βοηθούντος και του οινοπνεύματος, το κέφι διατηρήθηκε αμείωτο μέχρι
αργά το απόγευμα και η πίστα στο αδιαχώρητο.
Κι ας είμαστε και μεγάλοι άνθρωποι !!!!
Να μην παραλείψουμε να συγχαρούμε
όλους τους τυχερούς των δώρων της
χρονιάς που ανέδειξε η κληρωτίδα και
βέβαια να ευχαριστήσουμε και δημόσια
τους ευγενείς φίλους - χορηγούς και την
ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ για τις προσφορές τους.
Πάντα τέτοια !!!
Υ.Γ. δύο μέρες αργότερα, τα μαύρα σύννεφα του κορωνοϊού, άρχισαν να σκεπάζουν και τη χώρα μας. ΤΟΤΕ, προλάβαμε... ΤΩΡΑ, (για να προλάβουμε), ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ !!

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ HΡΑΚΛΕΙΟΥ
Την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2020 ο
Σύλλογος Συνταξιούχων Ομίλου ΟΤΕ
Ηρακλείου πραγματοποίησε με μεγάλη
επιτυχία την εθιμοτυπική κοπή βασιλόπιτας για τον ερχομό του νέου έτους στο
κέντρο "ΘΕΑ" στη ΡΟΔΙΑ Ηρακλείου.
Ο πρόεδρος Κοτζαμπασάκης Ιωαν. άνοιξε
την εκδήλωση με ένα σύντομο λόγο, όπου
ευχαρίστησε τα μέλη και τους φίλους που
με την παρουσία τους τίμησαν την εκδήλωση και ευχήθηκε για την νέα χρονιά.
Έπειτα καλωσόρισε το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής Αν. Γενικ. Γραμματέα
Ανέστη Ευστάθιο, το μέλος του περιφερ.
Κεντρικού Δ.Σ. Μετοχιανάκη Γεωρ.

και τους Εκπροσώπους Εργατικού Κέντρου, Σωματίων εργαζομένων και του
Π.Κ. οι οποίοι χαιρέτησαν και ευχήθηκαν
για την νέα χρονιά.
Το Δ.Σ του συλλόγου ευχαριστεί και
εύχεται σε όλους καλή χρονιά με υγεία
και οικογενειακή ευτυχία.

χορό του. Σε μια κατάμεστη αίθουσα στο κέντρο καθημερινότητα που περνάμε...Να είμαστε καλά
"ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ" στη Λαμία. Μέλη αλλά και φίλοι του ν΄ανταμώνουμε και να ξεφαντώνουμε.!
συλλόγου έσμιξαν όλοι μαζί, περνώντας όμορφες
στιγμές με πολύ κέφι, χορό και διασκέδαση.

Συνεστίαση

Στις 9 Φεβρουαρίου 2020 το Περιφερειακό μας
Τμήμα διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία τον ετήσιο
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Στις 19 Δεκεμβρίου 2019 οι συνάδελφοι του Περιφερειακού Τμήματος Λαμίας πραγματοποίησαν
συνεστίαση για συζήτηση, ανταλλαγή Ευχών και
απονομή των μεταλλείων του 2ου Πρωταθλήματος
Τάβλι μεταξύ των συναδέλφων του Τμήματος.
Η συζήτηση, οι ευχές, οι απονομές, τα τραγούδια
της Χορωδίας του Τμήματος και το καθιερωμένο
γλέντι έδωσαν μια ευχάριστη νότα στην δύσκολη
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Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

7 ΜΑΗ 1944 - Ο ΑΓΩΝΑΣ και η ΕΚΤΕΛΕΣΗ των ΤΡΙΑΤΑΤΙΚΩΝ

Ο

ι εργαζόμενοι των 3Τ (προπάτορας του
ΟΤΕ) ήταν στην πρωτοπορία του πατριωτικού αντιστασιακού αγώνα καθ’ όλη τη διάρκεια
της Γερμανικής κατοχής.
Από τις πρώτες μέρες της κατοχής, ξεκίνησαν
την αντίσταση και τις πατριωτικές αντιδράσεις,
σαμποτάροντας τις επικοινωνίες των Γερμανών
και Ιταλών κατακτητών.
Με αίτημα τα δελτία ελεύθερης κυκλοφορίας και μια μερίδα φαγητού (που έδιναν στους
εργαζόμενους οι άλλες δυο εταιρείες, η Γερμανική SIEMENS και η Αγγλική ΑΕΤΕ) ξεκίνησαν
απεργίες-διαμαρτυρίες όταν τον χειμώνα του
1941, έπεφταν λιπόθυμοι από την πείνα μέσα
στα κέντρα και στα τηλεγραφεία.
Με αυτά σαν κύρια αιτήματα, προκηρύσσουν και πραγματοποιούν στις 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1942 την ΠΡΩΤΗ ΑΠΕΡΓΙΑ σε όλη την
σκλαβωμένη ΕΥΡΩΠΗ!
Παρά τις απειλές και την τρομοκρατία, η
μαζικότητα των αντιδράσεων ανάγκασε, τους
κατακτητές να ικανοποιήσουν τα δυο αυτά ζωτικά αιτήματα των τριατατικών, όμως τους έβαλαν στο «μάτι» για τα καλά!
Η εξέλιξη αυτή αναπτέρωσε τα πατριωτικά
αισθήματα του λαού της Αθήνας και έδωσαν το
κίνητρο για καθημερινές μικρότερες ή μεγαλύτερες πράξεις αντίστασης αντίδρασης και αγώνα, ενάντια στις κατοχικές δυνάμεις και στους
συνεργάτες των Γερμανών.
Οι συλλήψεις και οι φυλακίσεις, δεν πτοούν
τους τριατατικούς, απεναντίας ενισχύουν τα
πατριωτικά αντιστασιακά αισθήματα και συμμετέχουν μαζικά στην στελέχωση και δράση του
ΕΑΜ, που κάνει τα πρώτα βήματα οργάνωσης
- αντίστασης και αγώνα στη σκλαβωμένη Ελλάδα.
Όταν στις 23/2/43 δημοσιεύεται η απόφαση
της κατοχικής ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ για την πολιτική
επιστράτευση των ηλικιών 16 έως 45 ετών (για
την ενίσχυση των Γερμανικών Εργοστασίων) με πρωτοπόρους τους τριατατικούς στις
24/2/43 ξεκινούν από το κεντρικό Τηλεγραφείο

(Πλατεία Κοτζιά) συλλαλητήρια διαμαρτυρίες, και στις 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 1943 πραγματοποιείται ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ, με όλη η Αθήνα να
είναι στα συλλαλητήρια και στις
διαδηλώσεις, καταστρέφονται τα
γραφεία του κατοχικού Πρωθυπουργού Λογοθετοπουλου, και
πυρπολείται το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, στο οποίο καίγονται οι
καταστάσεις των 80.000 επιστράτων!
Το τίμημα ήταν τραγικό, γιατί
18 πατριώτες σκοτώνονται και
135 τραυματίζονται σοβαρά, ενώ οι συλλήψεις
είναι αμέτρητες .
Ωστόσο οι αντιστάσεις - αντιδράσεις συνεχίζονται και στις 10 ΜΑΡΤΙΟΥ 1943 ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ
η πολιτική επιστράτευση στην ΕΛΛΑΔΑ !
Οι Γερμανοί κατακτητές αλλάζουν τον «πρωθυπουργό» Λογοθετόπουλο με τον Ιωάννη ΡΑΛΛΗ, για να εντείνουν ακόμα περισσότερο τη βία την καταστολή και την ασυδοσία τους
Έτσι η Ελλάδα γίνεται η ΜΟΝΗ κατακτημένη χώρα των Γερμανών που δεν εφαρμόζεται
η πολιτική επιστράτευση, και βέβαια οι πρωτοπόροι του αγώνα και οι τριατατικοί είναι πλέον, στο στόχαστρο επικηρυγμένοι και συνεχώς κυνηγημένοι.
Την Πρωτομαγιά του
1944 γίνεται μεγάλη - μαζική απεργιακή διαδήλωση
παρά την απαγόρευση και
την εντολή εκτέλεσης των
διαδηλωτών, η οποία επισκιάστηκε από την εκτέλεση των 200 Πατριωτών
Αγωνιστών στην ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ, που χαρακτηρίστηκε
ένα από τα πλέον ειδεχθές
έγκλημα των Γερμανικών
δυνάμεων κατοχής.
Στις 3 ΜΑΗ 1944 γίνεται το
μπλόκο της Τηλεφωνικής.
Από τις 05.00 το πρωί οι κατοχικές δυνάμεις με τη συμμετοχή ταγματασφαλιτών,
έχουν κυκλώσει το κτήριο
της Σταδίου και το κτήριο
στη Κωλλέτη και όταν στις
07.00 μπαίνουν μέσα οι συνάδελφοι, κλείνουν τις πόρτες, και με κατάλογο των
καταδοτών και τη συνοδεία
κουκουλοφόρων, πραγματοποιούν 250 συλλήψεις

συναδέλφων  που μεταφέρονται στο Χαϊδάρι.
Αμέσως όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι, ξεκινούν λευκή απεργία, τίποτα δεν μπορούσε
να λειτουργήσει, έτσι οι κατοχικές δυνάμεις
αναγκάζονται στις 5 ΜΑΗ, να απελευθερώσουν 230 συναδέλφους.
Στις 7 ΜΑΗ 1944 οδηγούν 17 ΠΑΛΛΗΚΑΡΙΑ
- ΠΑΤΡΙΩΤΕΣ - ΤΡΙΑΤΑΤΙΚΟΥΣ στο εκτελεστικό απόσπασμα, με την πρόφαση εκτέλεσης κάποιου Γερμανού Στρατηγού στη Πελοπόννησο.
Αυτούς τους 17 Συναδέλφους αγωνιστές,
αλλά και όλους τους άλλους ανώνυμους αγωνιστές τριατατικούς, ΤΙΜΟΥΜΕ σήμερα, και
αποτίουμε ΦΟΡΟ ΤΙΜΗΣ και ΑΙΩΝΙΑΣ ΔΟΞΑΣ.
Οι Τριατατικοί που έκαναν το πατριωτικό
τους καθήκον, τίμησαν την Πατρίδα μας,
και τα ιδανικά της ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ της ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ και της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ θα αποτελούν για όλους εμάς, αλλά
και τις επόμενες γενιές οδηγό και φάρο ελπίδας, δράσης, και καθήκοντος.
ΤΙΜΗ και ΔΟΞΑ - ΑΙΩΝΙΑ η ΜΝΗΜΗ τους.
Σημ: Ένα ακριβώς χρόνο μετά 7 Μαΐου 1945,
η ναζιστική Γερμανία ηττάται όμως τα εγκλήματα και η λεηλασία της χώρα μας,παραμένουν
ΑΔΙΚΑΙΩΤΑ !

