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Η ΦΩΝΗ

1.  Από δεκαήμερο σε δεκαήμερο συμπληρώσαμε 
ένα χρόνο και ακόμα, είμαστε σε “απαγορευτι-
κό”! Ως πότε παλληκάρια θα ζούμε στα στενά; 
Ας ελπίσουμε σύντομα στη λευτεριά!

2.  Αθάνατο Ελληνικό δαιμόνιο επιβεβαιώνεται 
και για τον εμβολιασμό: κολλητοί, ημέτεροι και 
πονηρούληδες εκτός σειράς και κανείς αρμό-
διος ΔΕΝ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ!!

3.  Εμβόλιο ελπίδας και αισιοδοξίας για να ξανα-
πάρουμε πίσω τις ζωές μας, τις Οικογενειακές, 
Κοινωνικές, τις Ανθρώπινες επαφές και σχέ-
σεις! 

4.  Η Κοινωνική Ασφάλιση δεν είναι εμπόρευμα να 
τζογάρεται στα Χρηματιστήρια. Είναι ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΗ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ των ΠΟΛΙΤΩΝ για την κοινω-
νική συνοχή και αλληλεγγύη των γενεών!

5.  Κάποιος ή κάποια να ενημερώσει τον Σουλ-
τάνο που ονειρεύεται γαλάζιες πατρίδες για το 
ιστορικό "ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ".

Σ το όνομα των 30.000 μελών μας, 
έγινε η προσφυγή του Συλλόγου 

στο ΣτΕ, για τη διόρθωση της Κυβερνη-
τικής αυθαιρεσίας και παρανομίας που 
έγινε με την έκδοση της Κοινής Υπουρ-
γικής Απόφασης. Η απόφαση 1439/20 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας 
μας (ΣτΕ) προέβλεπε και απαιτούσε την 
επιστροφή ΟΛΩΝ των μειώσεων του 
Ν. 4051 και 4093/12, για το 11μηνο 
και όχι μόνο επί των Κύριων Συντάξε-
ων, που τελικά επέστρεψε η Κυβέρ-
νηση, “διαγράφοντας” τις μειώσεις επί 
των ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ και των ΔΩΡΩΝ 
(400+400+200).

Η Διοίκηση του Συλλόγου μας, με 
ευθύνη και αποφασιστικότητα, για την 
προστασία και υπεράσπιση των δίκαιων αιτημάτων 
των μελών μας, αξιοποίησε και αξιοποιεί κάθε δυ-
νατότητα και κάθε πρόσφορο και νομικό μέσον προς 
όλες τις κατευθύνσεις και προς όλους εκείνους, που 
με τις συμπεριφορές και τις πολιτικές τους, μας στε-
ρούν και μας περικόπτουν τα βασικά και θεμελιώδη 
οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα.

Η προσφυγή μας συζητήθηκε στο ΣτΕ στις 
15/1/2021, στην οποία ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική 
η επιχειρηματολογία των Νομικών εκπροσώπων του 
e-ΕΦΚΑ. Ενώ η επιχειρηματολογία και οι προτάσεις 
των Νομικών εκπροσώπων μας, ήταν νομικά απολύ-
τως τεκμηριωμένες και ισχυρές, αναδεικνύοντας με 

αναμφισβήτητο τρόπο την παρανομία και αυθαιρε-
σία του e-ΕΦΚΑ και της Κυβέρνησης, σχετικά με τον 
τρόπο που εφάρμοσε την 1439/20 απόφαση του ΣτΕ. 
Απεναντίας τα επιχειρήματα του e-ΕΦΚΑ, θα μπορού-
σαμε να πούμε, ήταν “εκτός θέματος”!!!

Ήταν έμμεση πλην όμως σαφής παραδοχή ότι ο e-Ε-
ΦΚΑ παρανόμησε! Η κύρια επιχειρηματολογία των 
εκπροσώπων του e-ΕΦΚΑ ήταν για τη δυσκολία του 
Κράτους, να καταβάλει τα αναλογούντα ποσά, λόγω 
εκτάκτων δαπανών και καθόλου για την ουσία και τα 
έκδηλα ζητήματα, της αυθαιρεσίας και παρανομίας 
της Υπουργικής απόφασης. Δηλαδή, εμμέσως πλην 
σαφώς, ομολόγησαν ότι δεν εφάρμοσαν στο σύνολό 
της και σωστά, την απόφαση του ΣτΕ που ζητούσε, 
την επιστροφή ΟΛΩΝ των περικοπών των Ν. 4051 & 
4093/12, για τις ΚΥΡΙΕΣ, τις ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ Συντάξεις 

και τα ΔΩΡΑ, γιατί υπάρχει οικονομική δυ-
σκολία! Οι δυσκολίες βέβαια, είναι επιλεκτι-
κές και μόνο για τους Συνταξιούχους. Λές 
και οι Δικαστικές αποφάσεις (ειδικότερα 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου και για τέτοια 
μείζονος σημασίας κοινωνικά θέματα), 
επαφίενται στην οικονομική ευχέρεια του 
υπόχρεου και μάλιστα επιλεκτικά! 

Πρόκειται για πρωτοφανή, πρωτόγνωρα 
και υποκριτικά επιχειρήματα, ενός Κράτους 
που θα πρέπει πρώτο, να δείξει ότι σέβεται 
τη Δικαιοσύνη και το Σύνταγμα της χώρας.

Με αυτή την ομολογία-“επιχειρηματολο-
γία” του e-ΕΦΚΑ κανένα Δικαστήριο δεν 
μπορεί να πάρει διαφορετική απόφαση από 
αυτή που είχε πάρει, μόλις πριν από λίγους 

μήνες, για το ίδιο θέμα!
Δεν μπορεί και δεν πρέπει, καμιά πολιτική σκοπιμό-

τητα να οδηγήσει το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας 
(ΣτΕ), να “αναιρέσει” τον ίδιο του τον εαυτό και τον 
Ανεξάρτητο θεσμικό του ρόλο. 

Για αυτό και πρέπει να δικαιώσει την 
προσφυγή μας και να αναγκάσει τον  
e-ΕΦΚΑ και την Κυβέρνηση, να επιστρέψουν 
ΟΛΕΣ και για ΟΛΟΥΣ τις κρατήσεις των Ν. 4051 & 
4093/12 για το 11μηνο.

Επειδή, πρόκειται για θέμα που έχει ξανασυζη-
τηθεί στο ΣτΕ, η σχετική κρίσιμη απόφαση αναμέ-
νεται να εκδοθεί έως τον ΙΟΥΝΙΟ.

Συνέχεια στη σελ. 2

Πρωτοπόρος ο Σύλλογός μας, 
στον αγώνα και στις διεκδικήσεις των αιτημάτων μας
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Τηλέγραφος 

Κατά την συζήτησή στο Στε, παρέστησαν: Πρόεδρος Γ. Κουτσιμπογεώργος, ο Αντ/δρος  
Δ. Πατατούκας, ο Α/της Γεν. Γραμματέας Σ. Ανέστης, ο Έφορος Οργανωτικού Χ. Γιαννόπουλος, 
μαζί με το Προεδρείο της ΑΓΣΣΕ και των άλλων Συνταξιοδοτικών Οργανώσεων, του Νομικού 
Συμβούλου του Συλλόγου Σ. Μήτσουρα καθώς και των άλλων Νομικών εκπροσώπων μας. 

Ένας χρόνος πέρασε, όταν στις αρχές του πε-
ρασμένου Γενάρη συγκροτήθηκε σε σώμα, 

από τις πρόσφατες εκλογές, το νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο. 

Μέσα σε αυτόν τον χρόνο και μάλιστα από τους 
πρώτους μήνες, εμφανίστηκε η «πολύ επικίνδυ-
νη» για τις ηλικίες μας πανδημία του κορονοϊού 

που ανέτρεψε την καθημερινότητα μας, περιόρισε 
την ζωή μας, αλλά όχι την δράση μας.

Σ’ αυτές τις πρωτόγνωρες και δύσκολες συν-
θήκες βρέθηκε η ηγεσία του Συλλόγου μας για να 
λειτουργήσει και να διαχειριστεί όλα τα καθημερι-
νά προβλήματα αλλά και τα γενικότερα θεσμικά. 

Συνέχεια στη σελ. 3

Ένας χρόνος δράσης,  
ένας χρόνος έντονων προσπαθειών

 του Γιώργου Κουτσιμπογεώργου

 Ανανέωση Ασφαλιστικής ικανότητας  σελ.   6

 Επανυπολογισμός συντάξεων κατ' εφαρμογή του Ν.4387/16  σελ. 12

 Επανυπολογισμός συντάξεων εφαρμογή του Ν4670/20  σελ.   4

 Αποκέντρωση και μεταφορά αρμοδιοτήτων τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ και τ.ΤΑΥΤΕΚΩ  σελ.   8
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Στις ημέρες μας, ένα βασικό ερώτημα κυριαρχεί 
στο υποσυνείδητό μας. Πρέπει να κάνουμε το εμ-

βόλιο κατά της πανδημίας, που μαστίζει τις κοινωνίες 
μας…, ή τάχα, θα ήταν καλύτερα να το αποφύγω…;;;

Ας προσπαθήσουμε, με τις απλές γνώσεις μας, να 
δώσουμε μια λογική απάντηση…, στο μέγα και κυρί-
αρχο, αυτό ερώτημα… 

Διαχρονικά τα εμβόλια αποτελούν τα πιο ασφαλή 

και αποτελεσματικά όπλα στην αντιμετώπιση των επι-
δημιών. Στην ιστορία της ανθρωπότητας, η εξάλειψη 
θανατηφόρων νοσημάτων όπως η «ευλογιά», και η 
πρόληψη μιας σειράς από σημαντικές ασθένειες που 
αποτελούσαν μάστιγα για τον άνθρωπο, όπως ο τέτα-
νος, η πολιομυελίτιδα, οι ηπατίτιδες, η γρίπη, η ιλαρά 
έγινε δυνατή χάρη σε προγράμματα μαζικού εμβολι-
ασμού.

Όπως, οι επιστήμονες, ιατροί, βιολόγοι και λοι-
μωξιολόγοι υποστηρίζουν είναι αναγκαίος και 
απολύτως ασφαλής ο εμβολιασμός και παράλλη-
λα η τήρηση όλων των ατομικών μέτρων προ-
στασίας, έως την πλήρη εξάλειψη του φονικού 
ιού της πανδημίας. Έτσι προφυλάσσουμε αποτε-
λεσματικά τους δικούς μας ανθρώπους και την 
κοινωνία γενικότερα.

Η διεθνής επιστημονική κοινότητα με κριτήρια 
διαφάνειας, υπευθυνότητας και επιστημονικής 
εγκυρότητας παρακολουθεί στενά και ενημερώ-
νει σε πραγματικό χρόνο για όλες τις εξελίξεις 
που αφορούν την αποτελεσματικότητα και τις 
ανεπιθύμητες αντιδράσεις των εμβολίων για τη 
νόσο COVID-19. Τα εμβόλια αυτά έχουν πλέον 
χορηγηθεί σε πολλά εκατομμύρια ανθρώπους 
ανά τον κόσμο, με εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο 
στην αποτελεσματικότητα αλλά και στο προφίλ 
ασφαλείας τους.

Ο δύ-
σ κ ο λ ο ς 
α γ ώ ν α ς 
που έχει 
μ π ρ ο -
στά της η 
α ν θ ρ ω -
π ό τ η τ α , 
είναι η 
έ γ κ α ι ρ η 
δημιουρ-
γία ενός 
τ ε ί χ ο υ ς 
α ν ο σ ί α ς 
με μονα-
δικά όπλα τον μαζικό εμβολιασμό και τα μέτρα επι-
δημιολογικής πρόληψης, για τον περιορισμό της δι-
ασποράς νέων μεταλλάξεων του ιού και τον έλεγχο 
της πανδημίας. 

Τούτων, όλων…, των ανωτέρω δοθέντων…, 
είναι χρέος όλων μας να εμπιστευθούμε την επι-
στήμη και να εμβολιαστούμε εγκαίρως προστα-
τεύοντας τόσο τον εαυτό μας όσο και τους συναν-
θρώπους μας από τη νόσο COVID-19.

Η ΝΟΜΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΝ 
15/1/2021, ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΣτΕ, για την 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ και των ΔΩΡΩΝ
1.  Τα ζητήματα που τέθηκαν από το Νομικό Σύμβουλο 

του Συλλόγου, αναφορικά με το έννομο συμφέρον 
του Συλλόγου να διεξάγει δίκες για λογαριασμό και 
προς το συμφέρον τους και τα θέματα που κατα-
δεικνύουν την αντίθεση της ΚΥΑ στις διατάξεις του 
Συντάγματος και της κοινής νομοθεσίας, άρα και το 
παράνομο της αυτοματοποιημένης καταβολής-ε-
ξόφλησης των δεδουλευμένων μειώσεων των συ-
ντάξεων ήταν:

Α. Το γεγονός ότι ο Σύλλογος, εκ του Καταστατικού 
του, έχει σκοπό την προστασία και την προαγωγή των 
οικονομικών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών 
συμφερόντων των μελών του και ότι για την πραγμα-
τοποίηση του σκοπού του, έχει δικαίωμα να αναφέ-
ρεται και να προστρέχει σε κάθε διοικητική και δικαι-
οδοτική αρχή.
Β. Ενώ η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας 
έκρινε ότι κάθε μείωση των καταβαλλόμενων συντά-
ξεων - κύριων και επικουρικών, Δ. Εορτών Χριστου-
γέννων και Πάσχα και Επιδόματος αδείας - δυνάμει 
των διατάξεων των νόμων 4051 και 4093/2012 κρί-
θηκε παράνομη ως αντισυνταγματική, με την ακυρω-
τέα ΚΥΑ, το Κράτος συμμορφώθηκε με την ανωτέρω 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση ΜΟΝΟ για τις Κύριες 
Συντάξεις και όχι για τις επικουρικές συντάξεις, τα 
Δώρα Εορτών και το Επίδομα Αδείας.
Γ. Η μονομερής καταβολή των αναδρομικών των κύ-
ριων συντάξεων με αυτόματη πράξη, ήτοι την κατά-
θεση στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιού-

χων, χωρίς να απαιτείται η συναίνεσή τους, πριν την 
καταβολή και η διά της καταβολής αυτής, νομοθετι-
κή ΑΠΟΣΒΕΣΗ κάθε αξίωσης του συνταξιούχου για 
αναδρομικά επικουρικών συντάξεων, Δ. Εορτών και 
Επιδόματος Αδείας, είναι παντελώς άστοχη και νομικά 
ανεπίτρεπτη διότι:
•  Αν πρόκειται για μονομερή πράξη του Δημοσίου, 

διά της οποίας προκαλείται απόσβεση των αξιώσε-
ων του συνταξιούχου για αναδρομικά κύριας σύντα-
ξης, δεν θα έπρεπε νομοθετικά να ορίζεται ότι 
επιφέρει απόσβεση και των λοιπών αξιώσεων 
του συνταξιούχου για επικουρικές συντάξεις, 
Δώρα και Επιδόματα.

•  Αν πάλι επρόκειτο για εξωδικαστικό συμβιβασμό 
του Δημοσίου και των δικαιούχων συνταξιού-
χων, θα έπρεπε α) να δίνεται η δυνατότητα στο συ-
νταξιούχο να δηλώσει ρητά τη συναίνεσή του στην 
είσπραξη του ποσού που αφορά τις κύριες συντά-
ξεις και να συναινέσει για την απόσβεση των λοιπών 
αξιώσεων και β) να δίνεται ρητά στο συνταξιούχο η 
δυνατότητα να αρνηθεί το συμβιβασμό.

Αντί των ανωτέρω, το Δημόσιο, καταχρώμενο της 
αρμοδιότητάς του να νομοθετεί, κατά προφανή κατά-
χρηση εξουσίας, κατέβαλε μέρος των αναδρομικών 
των κύριων συντάξεων, αρνήθηκε στους συνταξι-
ούχους κάθε δυνατότητα να αρνηθούν την καταβο-
λή ή να επιφυλαχθούν και επέβαλε απόσβεση των 
λοιπών αξιώσεων, ως ένα είδος ΙΔΙΟΡΡΥΘΜΗΣ 
ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ.

Παρά το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρ. 17 του 
Συντάγματος, αλλά και του Πρώτου Πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, ουδείς Έλληνας αποστε-

ρείται της περιουσίας του χάριν του Δημοσίου Συμ-
φέροντος, χωρίς αντάλλαγμα. Πρόκειται δλδ για μια 
απαγορευόμενη δήμευση της περιουσίας του συντα-
ξιούχου, αφού το Δημόσιο με μόνη την καταβολή των 
αναδρομικών της κύριας σύνταξης, όχι απλά προκά-
λεσε απόσβεση των λοιπών αξιώσεων, αλλά και απα-
γόρευσε τη δυνατότητα κάθε περαιτέρω δικαστικής 
προσφυγής.
Δ. Στα επιχειρήματα του Δημοσίου κατά της αίτησης 
ακύρωσης, τα οποία επικεντρώνονται σε θέματα «δη-
μοσίου συμφέροντος», ο Νομικός Σύμβουλος του 
Συλλόγου αντέταξε ότι:
-  Κατά το Σύνταγμα «Δημόσιο Συμφέρον» είναι και 

το συμφέρον του Κράτους για διατήρηση της διάρ-
κειας και των θεσμών του, αλλά και το συμφέρον 
του Έλληνα Πολίτη για διασφάλιση των ατομικών 
του δικαιωμάτων, όπως αυτά προβλέπονται και 
προστατεύονται από το Σύνταγμα. Και ότι τέλος, 
ακόμη και στην αιτολογική έκθεση του εξουσιο-
δοτικού Νόμου της προσβαλλομένης απόφασης, 
το Δημόσιο επικαλείται εκ νέου άλλο λόγο για να 
αποφύγει τις ταμειακές του υποχρεώσεις, την παν-
δημία, η οποία όμως δεν ενέσκηψε μόνο στη χώρα 
μας για να θεωρηθεί «γεγονός ανωτέρας βίας», 
κατά τη νομική έννοια του όρου, αλλά γεγονός που 
έπληξε όλη την υφήλιο και όλα τα κοινωνικά στρώ-
ματα, γι’ αυτό δεν μπορεί να επιβαρύνονται με τα 
οικονομικά βάρη, μόνον οι συνταξιούχοι.
Ως εκ τούτου όλοι οι προβαλλόμενοι λόγοι του 

Δημοσίου (e-ΕΦΚΑ) πρέπει να ΑΠΟΡΡΙΦΘΟΥΝ 
ως ΑΒΑΣΙΜΟΙ και ΑΝΥΠΟΣΤΑΤΟΙ και για το λόγο 
αυτό, πρέπει να ΑΚΥΡΩΘΕΙ η κοινή Υπουργική 
Απόφαση 811321/35005/1528/14-10-2020.

συνέχεια από σελ. 1

Ιδιοκτησία του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών - Oμίλου ΟΤΕ  

Υπεύθυνοι Έκδοσης:  
Γιώργος Κουτσιμπογεώργος & Αντώνης Σεργιάννης

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων:  
Στάθης Ανέστης

Συντακτική Επιτροπή:  
Στάθης Ανέστης, Χρήστος Γιαννόπουλος

Βερανζέρου 13, Αθήνα 

e-mail: pss-ote@otenet.gr • www.pssote.gr

Γιατί, πρέπει να κάνουμε όλοι το εμβόλιο…
Απλές γνώσεις – διαπιστώσεις – συμπεράσματα… 

Πρωτοπόρος ο Σύλλογός μας, στον αγώνα και στις διεκδικήσεις των αιτημάτων μας
15/1 /2021 • H ΕΚΔΙΚΑΣΗ της ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ MAΣ ΣΤΟ ΣτΕ
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συνέχεια από σελ. 1

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά επέλεξαν οι 
Διοικούντες τον ΕΦΚΑ το 2020 να είναι χρονιά για 
οργανωτικές αλλαγές στο τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ και για την 
κατάργηση του ΤΑΥΤΕΚΩ χωρίς την αναγκαία προ-
εργασία και τις στοιχειώδεις μεταβατικές διαδικα-
σίες ώστε να υλοποιηθούν χωρίς πολλά προβλή-
ματα αυτές οι αλλαγές. 

Με δεδομένα τα παραπάνω και επειδή δεν εί-
χαμε την δυνατότητα λόγω κορονοιού να βρε-
θούμε και να τα πούμε από κοντά στις Περιφ. 
Γεν. Συνελεύσεις και στην Γ.Α.Σ., σας παρουσι-
άζω συνοπτικά και εν είδει Απολογισμού μερι-
κές από τις σημαντικές δράσεις και παρεμβά-
σεις στον ένα χρόνο της θητείας μας. 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΤΟ ΣτΕ & ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ:
Τον περασμένο Ιανουάριο έγινε η πιλοτική δίκη 

στο ΣτΕ για τις παράνομες κρατήσεις όπου ο Σύλ-
λογος μας αφενός μεν έκανε παρέμβαση με τον 
Νομικό του Σύμβουλο, αφετέρου παραβρέθηκε με 
το Δ.Σ. και εκατοντάδες συναδέλφους μέσα και έξω 
από το Δικαστήριο. Η απόφαση εκδόθηκε το καλο-
καίρι και η κυβέρνηση έδωσε τα αναδρομικά μόνο 
για τις κύριες συντάξεις και μόνο για ένα 11μηνο 
(15/6/15 - 12/5/16) και όχι όπως προβλεπόταν από 
τις αποφάσεις του ΣτΕ, επιπλέον για τα δώρα και 
τις επικουρικές. Μετά την εξέλιξη αυτή ο Σύλλογος 
μας, με την ΑΓΣΣΕ και άλλους Συλλόγους προσέ-
φυγε ξανά στο ΣτΕ, τόσο για τις επικουρικές και τα 
δώρα όσο και για την ακύρωση της Κυβερνητικής 
απόφασης, που στερεί το δικαίωμα της προσφυγής 
σε όποιον πήρε τα αναδρομικά της κύριας και δεν 
είχε προσφύγει πριν. Η προσφυγή εκδικάστηκε στις 
15 /1/2021 και η απόφαση αναμένεται τους επόμε-
νους μήνες. Δεν θα σταματήσουμε να διεκδικούμε 
ότι μας στέρησαν και ότι αδίκως μας περιέκοψαν, 
με όλους τους δυνατούς τρόπους.

ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ: 
Με την κατάθεση του νέου ασφαλιστικού νομο-

σχεδίου στη Βουλή ο Σύλλογος μας έκανε δύο πολύ 
σοβαρές θεσμικές παρεμβάσεις. Κατέθεσε πρώτα 
στο στάδιο της διαβούλευσης εξασέλιδο υπόμνημα 
περιγράφοντας τεκμηριωμένα τόσο τα αρνητικά 
σημεία του προηγούμενου Νόμου όσο και τις πα-
ρατηρήσεις μας για το υπό συζήτηση Νομοσχέδιο. 
Στην συνέχεια για πρώτη φορά ο Σύλλογος μας 
προσκλήθηκε στην Διαρκή Επιτροπή Κοινωνικών 
Υποθέσεων όπου ως Πρόεδρος του Συλλόγου στην 
Επιτροπή Ακροάσεων της Βουλής παρουσίασα 
ενώπιον των Βουλευτών και των φορέων τις θέ-
σεις και τις προτάσεις για όλα τα εκκρεμή συνταξι-
οδοτικά μας θέματα αλλά και τις παρατηρήσεις μας 
επί του Νομοσχεδίου.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ: 

Με τα Δ.Σ. του Φεβρουαρίου και εν συνεχεία του 
Ιουλίου είχαμε δρομολογήσει στην πρώτη περίοδο 
για τον Μάιο και στην εξ αναβολής δεύτερη πε-
ρίοδο το Φθινόπωρο όλες τις Περιφερειακές μας 

Συνελεύσεις και την Γ.Α.Σ. Δυστυχώς η θύελλα της 
πανδημίας που ενέσκηψε από τον Μάρτιο σάρω-
σε και ακύρωσε όλους τους σχεδιασμούς και τους 
προγραμματισμούς μας. Σήμερα ένα χρόνο μετά, 
με τον ερχομό του εμβολίου στην ζωή μας, μας δί-
νεται το δικαίωμα να αισιοδοξούμε και να ελπίζου-
με ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα η ζωή μας θα 
επανέλθει στους κανονικούς και καθημερινούς της 
ρυθμούς. Έτσι ελπίζουμε μετά τον Μάιο να μπορέ-
σουμε να επαναδρομολογήσουμε όλες τις εκκρε-
μείς συλλογικές διαδικασίες μας χωρίς πιστεύω 
άλλη αναβολή αυτή την φορά. Στον χρόνο που πέ-
ρασε ο Σύλλογος μας δεν διέκοψε την δράση και 
την λειτουργία του ακόμα και στις πιο «δύσκολες 
μέρες» της πανδημίας, αναλαμβάνοντας όλα τα 
αναγκαία μέτρα προστασίας και με την προσωπική 
ευθύνη των στελεχών του, στάθηκε κοντά, στους 
συναδέλφους τόσο στα καθημερινά όσο και στα πιο 
γενικά και σύνθετα προβλήματα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ:
Με απόφαση του νέου Δ.Σ. αφού προηγήθηκαν 

οι αναγκαίες προεργασίες, ξεκίνησε και λειτουργεί 
Ιατρείο στα Γραφεία του Συλλόγου από τις αρχές 
του καλοκαιριού, κάθε Τετάρτη, παρέχοντας ΔΩ-
ΡΕΑΝ ιατρικές υπηρεσίες. Παρ’ όλες τις δυσκολίες 
του κορονοϊού η ανταπόκριση είναι σημαντική και 
κυρίως με την χρήση της άυλης συνταγογράφη-
σης κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης. Μετά την 
Αθήνα ξεκίνησε η λειτουργία Ιατρείου και στο Περ. 
Τμήμα Θεσσαλονίκης που εξυπηρετεί τους συνα-
δέλφους εκεί. 

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΠ-ΟΤΕ & 
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΑΥΤΕΚΩ: 

Κατά την διάρκεια του καλοκαιριού που εκδόθη-
καν οι τελικές αποφάσεις για την κατάργηση τμημά-
των του ΤΑΠ-ΟΤΕ και την κατάργηση του ΤΑΥΤΕΚΩ 
κάναμε πολλές και συνεχείς παρεμβάσεις τόσο με 
υπομνήματα όσο και με άμεση επικοινωνία με τον 
Διοικητή του ΕΦΚΑ για να μπορέσουν να εξυπηρε-
τηθούν οι συνάδελφοί μας κατά την πολύ δύσκολη 
αυτή μεταβατική περίοδο και το πετύχαμε σε ικανο-
ποιητικό βαθμό. Είμαστε κοντά σε κάθε συνάδελφο 
που αντιμετωπίζει το οποιοδήποτε πρόβλημα από 
αυτές τις μεταβολές και παρεμβαίνουμε άμεσα σε 
κάθε θέμα που θα προκύψει για να βρεθεί λύση και 
να μην ταλαιπωρούνται οι συνάδελφοί μας.

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΙ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ:
Με μεθοδικές και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις 

μας διαχειριστήκαμε τα λάθη που διαπιστώσαμε 
στον επανυπολογισμό με τον Ν. 4387/16. Έτσι δι-
ορθώθηκε: α). Ο λανθασμένος υπολογισμός των 
κρατήσεων στην 5ετία για όσους είχαν αρνητική δι-
αφορά. β) Στο τέλος Ιανουαρίου αποκαταστάθηκαν 
όλοι οι συνάδελφοι που κατά τον επανυπολογισμό 
τους θεωρήθηκαν ως να ήταν πρώην εργαζόμενοι 
στο ΤΑΠ-ΟΤΕ και όχι στον ΟΤΕ όπως ήταν το αλη-
θές. γ) Στο τέλος Μαρτίου αναμένεται να τακτοποι-
ηθούν σχεδόν στο σύνολό τους οι συνάδελφοι της 
εθελουσίας που είχαν πλασματικό χρόνο πληρω-

μένο από τον ΟΤΕ, ύστερα από την πρωτοβουλία 
του Συλλόγου να εξασφαλίσει από τις κεντρικές 
υπηρεσίες του ΟΤΕ και να δοθούν στην ΗΔΙΚΑ, τα 
αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή αυτών των συναδέλ-
φων και έτσι να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί 
αυτή η εκκρεμότητα που αφορά πολλές χιλιάδες 
συναδέλφων μας. Συνεχίζουμε διεκδικώντας την 
υλοποίηση και όλων των υπολοίπων εκκρεμοτή-
των που δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί. 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: 
Πετύχαμε να επιλυθεί και να αποκατασταθεί μια 

αδικία για πάνω από 100 συναδέλφους μας που 
έχοντας έστω και μία μέρα άνευ αποδοχών οδη-
γούντο στο να πάρουν την επικουρική τους σύντα-
ξη στο 67ο έτος της ηλικίας τους δηλαδή μέχρι και 
10 χρόνια αργότερα από την κύρια σύνταξή τους. 
Ήταν ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα που χρειάστηκε 
πολύ μεγάλη προσπάθεια για να φτάσουμε στο να 
ψηφιστούν δύο τροπολογίες στη Βουλή από δύο 
διαφορετικές Κυβερνήσεις ώστε να έχουμε στο 
τέλος το επιθυμητό αποτέλεσμα. Πρώτη προτεραι-
ότητά μας τώρα είναι να εξευρεθεί λύση και για τις 
υπόλοιπες περιπτώσεις των εκκρεμών επικουρι-
κών συντάξεων.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ: 
Μέσα στον χρόνο που πέρασε διαρκούσης της 

πανδημίας και με πολλές άλλες δυσκολίες πετύχα-
με να εκδώσουμε έξι τεύχη της εφημερίδας μας με 
την ύλη της εστιασμένη στα συνδικαλιστικά θέματα 
και στα προβλήματα που αφορούν τους συναδέλ-
φους μας. Μια εφημερίδα σαφώς βελτιωμένη αν 
λάβουμε υπόψη μας τα θετικά σχόλια πάρα πολλών 
συναδέλφων μας. Εκκρεμότητες και περιθώρια 
βελτίωσης υπάρχουν και προς αυτή την κατεύθυν-
ση θα είναι η επιδίωξη μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ-ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: 
Από την αρχή της θητείας μας επιδιώκουμε να 

βελτιώσουμε την επικοινωνία μας. Έτσι το περα-
σμένο καλοκαίρι με μικρές βελτιωτικές παρεμ-
βάσεις, αναβαθμίσαμε και κάναμε πιο εύκολα 
προσβάσιμο το site στους συναδέλφους μας αλλά 
φροντίσαμε και φροντίζουμε ταυτόχρονα και το 
περιεχόμενο της ενημέρωσης να είναι αξιόπιστο 
χρηστικό και επίκαιρο. Είναι δε σε εξέλιξη οι προ-
σπάθειες μας για περαιτέρω βελτίωση. Όσον αφο-
ρά το τηλεφωνικό μας κέντρο που δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες του Συλλό-
γου θα προχωρήσουμε σύντομα στην αλλαγή του 
με ένα σύγχρονο κέντρο που θα ανταποκρίνεται 
στις αυξημένες απαιτήσεις του Συλλόγου και των 
συναδέλφων μας.

Ολοκληρώνοντας αυτή την αναδρομή με τις 
σημαντικότερες δράσεις μας, θέλω να σας δια-
βεβαιώσω, ότι ο Σύλλογός θα είναι πάντα κοντά 
σας, τόσο στα απλά και καθημερινά όσο και στα 
μεγάλα συνταξιοδοτικά μας προβλήματα, επιδιώ-
κοντας πάντα την αναζήτηση λύσεων προς όφε-
λος όλων των συναδέλφων-μελών μας.

Ένας χρόνος δράσης, ένας χρόνος έντονων προσπαθειών
 του Γιώργου Κουτσιμπογεώργου
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Προς: Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κ. Τσακλόγλου Παναγιώτη

Κύριε Υπουργέ,
Εν όψει της έκδοσης της εγκυκλίου που θα αφο-

ρά τον επανυπολογισμό των συντάξεων, με βάση 
τις διατάξεις του Ν.4670/20 θέλουμε να σας υπεν-
θυμίσουμε, ένα σοβαρό πρόβλημα, μια τεράστια 
παράλειψη και μια μεγάλη αδικία που θα προκύψει, 
αν στον συνολικό ασφαλιστικό χρόνο των συντα-
ξιούχων, που έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν τον Ν. 
4387/16 δεν συμπεριληφθούν, και τα χρόνια ασφά-
λισης που έχουν οι συνάδελφοί μας, από διαδοχική 
ή παράλληλη ασφάλιση κατά τον επικείμενο επανυ-
πολογισμό με τον Ν. 4670/20 (ν. Βρούτση).

Σε υπομνήματά μας, έγγραφες και προφορικές 
διαμαρτυρίες αλλά και με εξώδικη δήλωση διαμαρ-

τυρίας μας, προς την Διοίκηση του ΕΦΚΑ και την 
ΗΔΙΚΑ, ζητήσαμε να συμπεριληφθεί, στον ολι-
κό ασφαλιστικό χρόνο, και ο χρόνος που έχει 
ο κάθε συνάδελφός μας, από διαδοχική ή πα-
ράλληλη ασφάλιση, και για την οποία έχουν παρα-
κρατηθεί εισφορές, και επιβεβαιώνονται με τα κα-
τατιθέμενα ένσημα και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά 
στις υπηρεσίες του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ.

Η μόνιμη επωδός, που υπάρχει από την ΗΔΙΚΑ, 
είναι ότι η «Ανάδοχος Εταιρεία», δεν έχει δημιουρ-
γήσει ακόμη την φόρμα του λογισμικού, για να μπο-
ρούν να συμπεριληφθούν και αυτά τα ασφαλιστικά 
χρόνια στον συνολικό τους ασφαλιστικό χρόνο, για 
όσους συναδέλφους έχουν επιπλέον χρόνια από δι-
αδοχική και παράλληλη ασφάλιση.

Κύριε Υπουργέ.
Σας γνωστοποιούμε αυτή την πολύ σοβαρή εκ-

κρεμότητα που αφορά και όλα τα υπόλοιπα Ταμεία 
και που πρέπει να τακτοποιηθεί πριν προχωρήσε-
τε στην εφαρμογή του επανυπολογισμού του Ν. 
4670/20.

Στο Ταμείο μας υπάρχουν πάνω από 1.300 αιτή-
σεις από το 2012 και πρέπει να ικανοποιηθούν όλες 
είτε κατατέθηκαν στο Ταμείο πριν το Ν.4387/16 είτε 
πριν και μετά τον Ν. 4670/20.

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες για να στα-
ματήσει να συνεχίζεται αυτή η αδικία σε χιλιάδες 
παλιούς συνταξιούχους οι οποίοι δεν ευθύνονται 
να τους αλλάζει η Πολιτεία τους όρους συνταξιοδό-
τησης και να τους παρουσιάζει να χρωστάνε στην 
Πολιτεία μέχρι του τέλους της ζωής τους και ταυτό-
χρονα η ίδια η Πολιτεία να μην τους προσμετρά τον 
συνολικό τους ασφαλιστικό χρόνο.

Ένα χρόνο μετά την ψήφιση του ν. ΒΡΟΥΤΣΗ 
(4670/20) και ακόμα δεν έχει ετοιμασθεί το 

σχετικό λογισμικό του e-ΕΦΚΑ για τον επανυπολο-
γισμό των Συντάξεων, για τους άνω των 30 χρόνων 
Ασφάλισης και την καταβολή των διορθωμένων Συ-
ντάξεων, με τον αυξημένο συντελεστή αναπλήρω-
σης.

Όπως είναι γνωστό (έχουμε ξαναγράψει και έχου-
με δημοσιεύσει τον σχετικό πίνακα), για τους μετά 
τα 30 χρόνια Ασφάλισης ο συντελεστής ΑΝΑΠΛΗ-
ΡΩΣΗΣ του ανταποδοτικού ποσού της Σύνταξης αυ-
ξάνεται κατά 0,56 % στα 31 χρόνια, κατά 3,5% στα 
35 χρόνια, και κατά 7,21% στα 40 χρόνια Ασφάλισης 
(Ανάλογη αύξηση προκύπτει στο μεσοδιάστημα). 

Η ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ – ΑΥΞΗΣΗ του συντελεστή 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ανατρέχει από 1/10/19, σύμφωνα 
με τη σχετική απόφαση του ΣτΕ, που διόρθωσε μια 
ακόμα αδικία - αυθαιρεσία του Ν. 4387/16 (ν. Κα-
τρούγκαλου), και για αυτό αναγκαστικά συμπεριελή-
φθη στο Ν. 4670/20 (ν. Βρούτση). 

Από τον Φεβρουάριο του 2020, που ψηφίστηκε 
ο ν. Βρούτση έως σήμερα, έχουν περάσει 14 μήνες 
και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί το σχετικό λογισμι-
κό της ΗΔΙΚΑ, για να τρέξει τον σχετικό επανυπο-
λογισμό των Συντάξεων! Όταν όμως ψηφίζονταν οι 

μνημονιακές περικοπές, από τον επόμενο μήνα ήταν 
έτοιμα όλα τα προγράμματα, και γινόταν άμεσα οι 
σχετικές περικοπές των Συντάξεων μας! 

Όταν πρόκειται για περικοπές, η ΗΔΙΚΑ και το λο-
γισμικό πετάνε! 

Σήμερα ο σχετικός σχεδιασμός του e-ΕΦΚΑ, μετά 
και τις διαμαρτυρίες των Συνταξιοδοτικών μας Ορ-
γανώσεων διαμορφώθηκε ώς εξής: 

Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν μετά τον ν. Κατρού-
γκαλου (13/5/16), θα λάβουν όλο το ποσό της 
αύξησης που προκύπτει ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ από 
1/10/19. 

Όσοι συνταξιοδοτήθηκαν πριν το ν. Κατρού-
γκαλου (13/5/16) και έχουν αρνητική προσωπι-
κή διαφορά, θα λάβουν την αύξηση που προκύ-
πτει, σε πέντε ισόποσες ετήσιες δόσεις, με αρχή 
την 1/1/20 και τα ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ, από 1/10/19 
σε επόμενη φάση. 

Όσοι όμως έχουν «θετική» προσωπική δια-
φορά (κατά την παράλογη λογική των ΚΑΤΡΟΥ-

ΓΚΑΛΟΥ - ΒΡΟΥΤΣΗ χρωστούν στο σύστημα) η 
αύξηση αυτή, απλώς θα μειώσει το «χρέος» των 
Συνταξιούχων! Οι αρχικές ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ- ΥΠΟΣΧΕ-
ΣΕΙΣ, ήταν ότι οι πληρωμές αυτές θα γινόταν, τον 
Δεκέμβριο του '20, μετά πήγαν Μάρτιο του '21 και 
τώρα ο νέος Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών 
Υπηρεσιών κος Χατζηδάκης δηλώνει, ότι θα δοθούν 
το «ταχύτερο»!! 

Το «ταχύτερο» πιθανόν να είναι τον ΙΟΥΝΙΟ 
ΙΟΥΛΙΟ του 2021!

Βέβαια τα ποσά αυτά, μαζί με τα άλλα χρωστού-
μενα του e-ΕΦΚΑ, είναι ένα ΑΤΟΚΟ και αναγκαστικό 
δάνειο, των Συνταξιούχων προς τον e-ΕΦΚΑ και το 
οποίο δεν έχουμε εκχώρηση σε κανέναν! 

Με συνεχείς παρεμβάσεις - παραστάσεις – και 
διαμαρτυρίες, αναδεικνύουμε και πιέζουμε τον 
e-ΕΦΚΑ, ώστε να κατανοήσουν την απαίτη-
ση και την αγανάκτηση των Συνταξιούχων, για 
την κατ' εξακολούθηση ασέβεια, τον εμπαιγμό, 
και την ασυνέπεια λόγων και πράξεων και να 
ολοκληρώσουν άμεσα τις σχετικές αλλαγές του 
προγράμματος της ΗΔΙΚΑ, για την καταβολή των 
δικαιούμενων επανυπολογισμένων Συντάξεων! 

ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ του Ν.4670/20  
για τους έχοντες ασφάλιση ΑΝΩ των 30 ΧΡΟΝΩΝ / ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΑΝΑΒΟΛΕΣ 

ΕΝΩΜΕΝΟΙ και ΜΑΧΗΤΙΚΟΙ 
για την ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ των 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ μας

Προς: Διοικητή ΕΦΚΑ
Κον Χάλαρη Χρήστο

Κε Διοικητά,
Έχουν περάσει περισσότερα από δύο χρόνια που 

ο ΕΦΚΑ μέσω των υπηρεσιών της ΗΔΙΚΑ δεν έχει 
ακόμα χορηγήσει τα αναδρομικά κάποιων μηνών 
που αντιστοιχούν στα έτη 2019 και 2020  για παρα-
τάσεις κυρίως συντάξεων χηρείας, αναπηρικών, δι-
καιοδόχων τέκνων απo θάνατο γονέα, και κάποιων 
επιδομάτων αναπηρίας και οικογενειακών.  

Πιό συγκεκριμένα δεν έχουν χορηγηθεί τα ανα-
δρομικά για τις εξής σημαντικότερες περιπτώσεις:

α.  Χορήγηση ή παράταση αναπηρικών συντάξεων.
β.  Χορήγηση ή παράταση συντάξεων χηρείας.
γ.  Χορήγηση ή παράταση συντάξεων δικαιοδόχων 

τέκνων.
δ.  Χορήγηση ή παράταση επιδομάτων απολύτου 

αναπηρίας.
ε.  Χορήγηση ή επαναχορήγηση οικογενειακών επι-

δομάτων συζύγου ή τέκνων που φοιτούν σε ανώ-
τερες ή ανώτατες σχολές.
Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις και όσες άλ-

λες δεν αναφέρονται ενώ τους χορηγήθηκαν οι συ-
ντάξεις και τα επιδόματα από τον τρέχοντα μήνα που 

τους εκδόθηκε η αντίστοιχη απόφαση, δεν τους 
χορηγούνται τα αναδρομικά που δικαιούνται 
και αυτά έχουν σταματήσει να χορηγούνται από 
1-1-2019 και μετά μέχρι σήμερα. 

Κε Διοικητά,
Σας καλούμε και σας ζητούμε να παρέμβετε στις 

Υπηρεσίες της ΗΔΙΚΑ και την Ανάδοχο Εταιρεία 
που υποστηρίζει τον ΕΦΚΑ, ώστε να λήξει αυτή η 
εκκρεμότητα και να δοθούν σε όλους αυτούς τους 
συναδέλφους μας αυτά τα χρήματα που τους οφεί-
λονται και που δυστυχώς παρακρατούνται αναίτια 
και παράνομα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Επιστολή προς τον e-ΕΦΚΑ
για την Χορήγηση αναδρομικών στις συντάξεις και επιδόματα ευπαθών ομάδων των ετών 2019 και 2020

Διαμαρτυρία του Συλλόγου μας  
για την διαδοχική και παράλληλη ασφάλιση συναδέλφων του Ν.4670/20
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Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ  
του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ στα Περιφερειακά 

Τμήματα του e-ΕΦΚΑ τ. IKA
Η Αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων του τ. ΤΑΥ-

ΤΕΚΩ, έγινε χωρίς καμία προετοιμασία, σχέδιο, ορ-
γάνωση και ενημέρωση!

Κατ’ εφαρμογή του Νόμου, εκδόθηκε απόφαση 
του Διοικητή του ΕΦΚΑ, και εγκύκλιος της Γ. Διεύ-
θυνσης Παροχών και Υγείας, με την οποία μεταφέρο-
νται στις κατά τόπους υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) 
οι αρμοδιότητες του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, που αφορούν στην 
Ασφαλιστική Ικανότητα Προστατευόμενων μελών 
(συζύγων και τέκνων) καθώς και η έκδοση Ευρωπα-
ϊκής Κάρτας Ασφάλισης, και των διεθνών Εντύπων 
S1 & E108. Ο Κωδικός των Ασφαλισμένων ΤΑΠ-ΟΤΕ 
είναι 21012. 

Από 1/2/2021, όλα τα ανωτέρω, θα εκδίδονται πλέ-
ον από τα κατά τόπους τμήματα Μητρώων του τ. ΙΚΑ, 
αλλά και ηλεκτρονικά μέσω της Ηλεκτρονικής εφαρ-
μογής του e-ΕΦΚΑ.

Αμέσως μόλις έγινε γνωστή αυτή η αλλαγή (στις 
αρχές του έτους), υπήρξε άμεση παρέμβαση και 
αντίδραση του Συλλόγου μας. Έτσι διαπιστώθηκε 
ότι, ενώ η απόφαση του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ ήταν 
από 10/12/ 2020, η σχετική εγκύκλιος εκδόθηκε 
19/1/2021! Μέχρι τότε (ακόμα μέχρι και σήμερα), 
πολλά περιφερειακά τμήματα του τ. ΙΚΑ, δεν εί-
χαν καμία ενημέρωση, δεν είχαν λάβει την σχετική 
εγκύκλιο, και χρειάστηκε, σε πολλές περιπτώσεις, 
να την αποστείλουμε εμείς. Ταυτόχρονα, αποστεί-
λαμε επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Διοικητή του 
e-ΕΦΚΑ αλλά και παραστάσεις προς το τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, 
για την αντιμετώπιση των έκτακτων προβλημάτων, 
που προέκυπταν από αυτή την βιαστική απόφαση, 

δεδομένων των στενών χρονικών ορίων, μιας και 
η Ασφαλιστική Ικανότητα Προστατευόμενων μελών 
έληγε στις 28/2/2021.

Παραθέτουμε, την επιστολή διαμαρτυρίας του Συλ-
λόγου και την απάντηση Γ. Διεύθυνσης Παροχών και 
Υγείας. Επίσης στο site του Συλλόγου μας έχουμε τα 
αναλυτικά βήματα που πρέπει να γίνουν, για την ηλε-
κτρονική ανανέωση της Ασφαλιστικής Ικανότητας 
Προστατευόμενων μελών (συζύγων και τέκνων). 
Υπενθυμίζουμε ότι για τα τέκνα άνω των 24 ετών, 
χρειάζεται και βεβαίωση σπουδών. 

Αυτό που επισημάναμε, και είναι ένα σοβαρό πρό-
βλημα, είναι ότι στο σύστημα του τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, ένας 
αριθμός άμεσων Ασφαλισμένων, εμφανίζεται ως Ερ-
γαζόμενοι και όχι ως Συνταξιούχοι, και αυτή η κατα-
γραφή, δημιουργεί πολλά προβλήματα στους Συντα-
ξιούχους μέλη μας, που μπορεί και πρέπει να διορ-
θωθεί είτε οίκοθεν, με ενημέρωση από το αρχείο του 
τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, είτε με την προσκόμιση – αποστολή ενός 
ενημερωτικού σημειώματος σύνταξης, του ασφαλι-
σμένου στον e-ΕΦΚΑ.

Δηλαδή να ελαχιστοποιηθεί η γραφειοκρατία και 
η ταλαιπωρία των Συναδέλφων μας, αρκετοί εκ των 
οποίων είναι υπερήλικες και με σοβαρά προβλήμα-
τα υγείας, αλλά και εν μέσω κορονοιού, πρέπει να 
αποφεύγουν τις μετακινήσεις και τις συναθροίσεις, 
σε μαζικούς χώρους. Διαμαρτυρόμαστε και απαι-
τούμε τα αυτονόητα, γιατί κάποιες ωφέλιμες αλ-
λαγές αποκέντρωσης, γίνονται, βιαστικά, απροε-
τοίμαστες και επιπόλαια, με αποτέλεσμα αντί να 
διευκολύνουν, να ταλαιπωρούν και να αναστα-
τώνουν τους Ασφαλισμένους, αλλά και τις υπη-
ρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Τις ανάλογες αλλαγές σε Ευρωπαϊκές χώρες, 

τις μελετούσαν επί 10ετία, τις συζητούσαν με 
τους εμπλεκόμενους και ενδιαφερόμενους (ερ-
γαζομένους και Συνταξιούχους), τις έθεταν σε 
πιλοτική εφαρμογή για ένα έως δυο χρόνια και 
στη συνέχεια προχωρούσαν σε καθολική εφαρ-
μογή. Εδώ δυστυχώς, έγιναν χωρίς κανένα διά-
λογο και ενημέρωση, έγιναν “στο πόδι” και την 
τελευταία στιγμή, γι’ αυτό και δικαιολογημένα τα 
μέλη μας διαμαρτύρονται και αγανακτούν για την 
προχειρότητα και την ανευθυνότητα των αρμο-
δίων.

Γι' αυτό θα έπρεπε να υπάρχει μεταβατικό διάστη-
μα ενός έτους, παράλληλης λειτουργίας και των 2 
συστημάτων (τ. ΤΑΥΤΕΚΩ και e-ΕΦΚΑ, τ. ΙΚΑ).

Παρά τις δυσκολίες των συνθηκών του κορονοιού, 
παρακολουθούμε το θέμα καθημερινά και παρεμβαί-
νουμε ώστε να διεκπεραιωθεί η σχετική διαδικασία, 
εύκολα και γρήγορα και να εξασφαλισθεί η Ασφαλι-
στική Ενημερότητα για όλα τα προστατευόμενα μέλη. 

Απαιτούμε από τον e-ΕΦΚΑ και το αρμόδιο Υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, συνεν-
νόηση – συνεργασία και περισσότερη σοβαρότητα, 
υπευθυνότητα και κοινωνική ευαισθησία για θέματα 
που αφορούν τους Ασφαλισμένους και ειδικότερα 
τους Συνταξιούχους!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ πριν από τέτοιες σημαντικές αλλαγές, 
να αξιολογούνται οι προτάσεις και οι απόψεις των εν-
διαφερόμενων και των φορέων τους!

Ο Σύλλογος μας είχε και έχει προτάσεις που 
δίνουν λύσεις και διευκολύνουν τους Ασφαλι-
σμένους, αλλά και τον e-ΕΦΚΑ, αρκεί οι αρμόδι-
οι να έχουν διάθεση αλλά και βούληση να ακού-
σουν και να συνδιαλλαγούν με τους κοινωνικούς 
φορείς!

Β ι α σ τ ι κ ή  κ α ι  α π ρ ο ε τ ο ί μ α σ τ η  η  Ε φ α ρ μ ο γ ή  τ ο υ  Ν ό μ ο υ
γ ι α  τ η ν  Α ν α ν έ ω σ η  Α σ φ ά λ ι σ η ς  Ι κ α ν ό τ η τ α ς

Είναι γνωστό ότι η περίοδος του κορονο-
ϊού έχει επιφέρει μεγάλες αλλαγές στο 

οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, στην 
καθημερινότητα μας, στην ίδια μας τη ζωή. Η 
παγκόσμια κοινότητα βιώνει πρωτόγνωρες 
καταστάσεις και καλείται να προσαρμοστεί στα 
νέα δεδομένα και στις αλλαγές που φέρνει η 
τεχνολογία. 

Η ΟΜΕ – ΟΤΕ έπειτα από μια μακρά περίοδο 
διαπραγματεύσεων με τη διοίκηση του ομίλου 
ΟΤΕ, που ξεκίνησαν το 2019, προχωρησε στην 
υπογραφή ΣΣΕ για τα δικαιώματα των εργαζο-
μένων στη νέα μορφή οργάνωσης του Ομίλου 
ΟΤΕ.

Δημιουργήθηκαν τρεις νέες θυγατρικές με 
βάση το έργο και μεταφέρθηκαν εκεί αντίστοι-
χα οι εργαζόμενοι του Ο.Τ.Ε. και της Cosmote, 
ως εξής:

Η CTS αναλαμβάνει το τεχνικό έργο, η 
Cosmote E-Value την υποστήριξη των πωλή-
σεων αλλά και την εξυπηρέτηση τρίτων και 
τέλος η Γερμανός το κομμάτι των πωλήσεων 
λιανικής.

Το εγχείρημα τεράστιο και πραγματικά μένει 
να αποδειχθεί αν η στρατηγική της διοίκησης 

θα δικαιωθεί προς όφελος των εργαζομένων 
αλλά και της προοπτικής του ομίλου.

Από την πλευρά της ΟΜΕ – ΟΤΕ αυτό που 
προσπαθήσαμε και πετύχαμε είναι να μετα-
φερθούν όλα τα δικαιώματα, θεσμικά και οικο-
νομικά, που είχαν οι εργαζόμενοι στις εταιρείες 
μέχρι την λήξη της ΣΣΕ αλλά και να προχωρή-
σουμε στις αναγκαίες αλλαγές στο συνδικάτο 
προκειμένου να ανταποκριθούμε στις νέες 
απαιτήσεις σύμφωνα πάντα και με όσα ορίζει η 
εργατική νομοθεσία.

Αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες θα 
προχωρήσουμε σε εκλογές στα νέα σωματεία 
καθώς και στην εκλογή της νέας ομοσπονδίας 
για να καλύψουμε τους ανθρώπους μας στη 
νέα εποχή.

Σ’ αυτό το νέο περιβάλλον εργαζόμενοι και 
συνταξιούχοι του ομίλου οφείλουμε να συνεχί-
σουμε αλλά και να διευρύνουμε τη συνεργασία 
μας προκειμένου μαζί να πετύχουμε περισσό-
τερα.

Αποτελούμε τη μεγάλη οικογένεια του Ο.Τ.Ε. 
και έτσι θα πρέπει να συνεχίσουμε στο μέλλον 
για το καλό και την προοπτική όλων μας.

Εξάλλου ο ΟΤΕ μας ενώνει ΟΛΟΥΣ! 

Του Προέδρου της ΟΜΕ – ΟΤΕ, Δημ. Φούκα

Καθυστερήσεις στις αποφάσεις 
οριστικής Συνταξιοδότησης τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ

Το τελευταίο διάστημα, λόγω και τις υπολειτουργίας του 
τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, έχει σημειωθεί, μεγάλη καθυστέρηση,στην 

αποστολή των αποφάσεων οριστικής Συνταξιοδότησης,των 
ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ και των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΧΗΡΕΙΑΣ, με 
αποτέλεσμα, να καθυστερεί η καταθεση τους, στο τ.ΕΤΕΑ-
ΕΠ και στο ΕΦΑΠΑΞ, για να ξεκινήσει η αντίστοιχη καταβο-
λή τους. Με παρέμβαση και παράσταση, στην Διευθύντρια 
του τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ, ζητήσαμε και απαιτήσαμε, να επιταχυνθεί ο 
χρόνος αποστολής, των σχετικών αποφάσεων, ώστε να μην 
καθυστερούν επιπλέον, και οι αντίστοιχες αποφάσεις,των 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ και του ΕΦΑΠΑΞ. 

Αποσπάσαμε την υπόσχεση, ότι θα καταβληθεί κάθε προ-
σπάθεια να επιταχυνθεί ο χρόνος, αποστολής των σχετικών 
αποφάσεων.

Άραγε πόσο δύσκολο, και σοβαρό είναι, να γίνει ηλε-
κτρονική διασύνδεση με ΑΥΤΟΜΑΤΗ και ΑΜΕΣΗ ενη-
μέρωση,του τμήματος ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ και 
του τμήματος ΕΦΑΠΑΞ, από το ηλεκτρονικό σύστημα 
ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ώστε και ο Ασφαλι-
σμένος να μην ταλαιπωρείται, αλλά και ο e-ΕΦΚΑ, να 
μην σπαταλά εργατοώρες γραφειοκρατίας; 

Μάλλον η αναγκαία πολιτική βούληση λείπει, για να γί-
νουν τα απλά, τα αυτονόητα και τα αποτελεσματικά!

“Νέα “Νέα από  τοναπό τον ΟΤΕ” ΟΤΕ”



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ
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Επιστολή του Συλλόγου μας για την απογραφή και  
χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας εμμέσων μελών

Προς: Την Γεν. Δ/ντρια Παροχών & Υγείας
Κα Αγαδάκου Βάγια 

Μετά την κατάργηση του ΤΑΥΤΕΚΩ και την μεταφο-
ρά των αρμοδιοτήτων για την παράταση της Ασφα-
λιστικής Ικανότητας των εμμέσων μελών, στα κατά 
τόπους τμήματα μητρώων του e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) 
και σε συνδυασμό με την έναρξη λειτουργίας της νέας 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας “Απογραφής και Χορήγησης 
Ασφαλιστικής Ικανότητας Εμμέσων Μελών” σας ζη-
τάμε, για την καλύτερη και πιο αξιόπιστη ενημέρωση 
των 30.000 μελών μας να έχουμε την έγγραφη απά-
ντηση σας, στα παρακάτω ερωτήματα:
1.  Με την έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονι-

κής υπηρεσίας πρέπει όλα τα άμεσα και τα έμμεσα 
μέλη, να μπουν στην πλατφόρμα και να απογρα-
φούν;

  Στο τ. ΤΑΥΤΕΚΩ για όσα τέκνα υπερέβαιναν το 18ο 
έτος της ηλικίας τους, για να συνεχισθεί η ασφα-
λιστική τους ικανότητα, έπρεπε να κατατεθεί βε-
βαίωση σπουδών στο ταμείο και η βεβαίωση αυτή, 
ίσχυε τις περισσότερες φορές, μέχρι τη συμπλή-
ρωση του 24ου έτους. 

2.  Η διαδικασία αυτή στο νέο φορέα, έχει την ίδια 

ισχύ ή διαφέρει; 
3.  Χρειάζεται η ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότη-

τας του τέκνου, μετά τα 18, να γίνεται κάθε χρόνο;
4.  Αν το τέκνο, μετά το 18ο έτος της ηλικίας του είναι 

άγαμο, δεν σπουδάζει και δεν εργάζεται, μπορεί ο 
γονέας του ως άμεσα ασφαλισμένος, να ασφαλίσει 
έμμεσα το τέκνο του και μέχρι ποιας ηλικίας;
 Στο τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, όσες-όσοι σύζυγοι ήταν έμ-
μεσα ασφαλισμένες- οι και συμπλήρωναν το 
67ο έτος της ηλικίας τους, εξασφάλιζαν την 
δια βίου ασφάλιση τους και δεν χρειαζόταν την 
κατ’ έτος κατάθεση δικαιολογητικών για την 
ανανέωση της ασφαλιστικής τους ικανότητας.  
Στο νέο ενιαίο φορέα του e-ΕΦΚΑ θα ισχύει το ίδιο 
ή, αν αλλάζει, ποια νέα διαδικασία χρειάζεται;

5.  Στο τ. ΤΑΥΤΕΚΩ, η ασφαλιστική ικανότητα του τέ-
κνου, μπορεί να συνεχισθεί και μετά το 24ο έτος 
και μέχρι της συμπληρώσεως του 26ου, αν συνε-
χίζει τις σπουδές του προπτυχιακά ή μεταπτυχια-
κά. Αυτή η δυνατότητα θα εξακολουθήσει να ισχύ-
ει και στο νέο φορέα του e-ΕΦΚΑ;

6.  Η μεγάλη πλειοψηφία των συνταξιούχων του 
ταμείου μας στο μητρώο του ΤΑΥΤΕΚΩ, απεικο-

νίζονταν ως εργαζόμενοι ασφαλισμένοι και όχι 
ως συνταξιούχοι. Αυτή η μη επικαιροποίηση του 
μητρώου του ταμείου, δεν επέτρεπε στους συντα-
ξιούχους να μπορούν να μπουν στο ηλεκτρονικό 
μητρώο του ταμείου. 

7.  Αυτή η εκκρεμότητα έχει τακτοποιηθεί, με την λει-
τουργία της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας; 

8.  Αν συναντούμε τέτοιας φύσεως προβλήματα τότε 
πρέπει με τα απαραίτητα δικαιολογητικά οι συ-
νάδελφοί μας, να απευθύνονται στα κατά τόπους 
τμήματα μητρώου των Υποκαταστημάτων του τ. 
ΙΚΑ όπως γινόταν μέχρι τώρα ή υπάρχει άλλη δια-
δικασία τακτοποίησης του προβλήματος;

Αναμένουμε τις απαντήσεις το συντομότερο δυ-
νατό για να ενημερώσουμε έγκυρα και αξιόπιστα 
τους συνάδελφους μας.

Είναι γνωστό ότι επιτελικοί και επί χάρτου σχεδια-
σμοί και αποφάσεις, έχουν μεγάλη απόσταση από την 
υλοποίηση και την πράξη, ειδικότερα σε ένα ασφα-
λιστικό σύστημα που είναι βυθισμένο στην γραφει-
οκρατία την υποστελέχωση και τους κυβερνητικούς 
ερασιτεχνισμούς.

Απάντηση στην επιστολή του Συλλόγου μας, για την απογραφή  
και χορήγηση της Ασφαλιστικής Ικανότητας Έμμεσων μελών»  

Σχετ: Το αρ. Πρ.19472/Φ2/01-03-2021 έγγραφο σας

Σε απάντηση του σχετικού εγγράφου, σας γνωρί-
ζουμε τα ακόλουθα, με τη σειρά που μας τα θέ-

σατε λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 22 του Νόμου 
4529/2018.

Υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περί-
θαλψη
1. Στον Κλάδο κύριας ασφάλισης και λοιπών παροχών 
του ΕΦΚΑ υπάγονται για παροχές υγειονομικής περί-
θαλψης οι άμεσα ασφαλισμένοι, οι συνταξιούχοι και 
τα μέλη οικογενείας τους, των πρώην Κλάδων Υγείας 
των παρακάτω ασφαλιστικών οργανισμών που εντά-
χθηκαν από 1.1.2017 στον ΕΦΚΑ και συγκεκριμένα οι 
υπαγόμενοι στην ασφάλιση:
α)  του τ. Κλάδου Ασθένειας του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., του 

Τομέα Ασφαλισμένων του Δημοσίου και του Τομέα 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων,

β) του τ. Κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε.,
γ) του τ. Κλάδου Υγείας του Ο.Γ.Α., 
δ) του τ. Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Α.,
ε) του τ. Κλάδου Υγείας του Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω. και
στ) του τ. Κλάδου Υγείας του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε..

…….
β) Τα άγαμα τέκνα (νόμιμα ή τέκνα που έχουν νομιμο-
ποιηθεί, αναγνωρισθεί ή υιοθετηθεί, ή οι προγονοί), 
τα φυσικά τέκνα ασφαλισμένης ή συνταξιούχου λόγω 
αναπηρίας ή γήρατος και τα ανάδοχα τέκνα, την πραγ-
ματική φροντίδα ή επιμέλεια των οποίων κατέχει με 
δικαστική απόφαση ή σύμβαση ο/η ανάδοχος ασφα-
λισμένος/η, μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους 
της ηλικίας τους και εάν είναι άνεργα ή προπτυχιακοί, 
μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί φοιτητές σε αναγνω-
ρισμένες ανώτερες ή ανώτατες σχολές στην Ελλάδα 

ή στην αλλοδαπή, καθώς και σε αναγνωρισμένα Ιν-
στιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Κέντρα/
Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ή στο «Μεταλυ-
κειακό έτος-τάξη μαθητείας» μέχρι τη συμπλήρωση 
του 24ου έτους της ηλικίας τους ή στην περίπτωση 
που συνεχίζουν τις σπουδές τους για δύο (2) έτη μετά 
τη λήξη των σπουδών τους, εφόσον είναι άνεργα, όχι 
όμως πέραν από τη συμπλήρωση του 26ου έτους 
της ηλικίας τους. Τα ανωτέρω τέκνα συνεχίζουν να 
θεωρούνται μέλη οικογένειας των θανόντων άμε-
σα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων, με τις ανωτέρω 
προϋποθέσεις, εφόσον δεν δικαιωθούν συντάξεως.

Απάντηση στο ερώτημα 1
Με την έναρξη λειτουργίας της νέας ηλεκτρονι-

κής υπηρεσίας πρέπει να μπουν στην πλατφόρμα 
όσοι είναι ανυπόγραφοι, κυρίως τα προστατευόμε-
να μέλη προκειμένου να συνδεθούν στο ιστορικό 
ασφάλισης του άμεσα ασφαλισμένου.

Απάντηση στα ερωτήματα 2, 3, 4
Για τα παιδιά άνω των 18 πρέπει να επικαιροποι-

ούνται τα ταυτοτικά στοιχεία στον ΕΦΚΑ και χορη-
γείται αυτόματα ασφαλιστική ικανότητα μέχρι τη 
συμπλήρωση των 24 εφόσον διαθέτει ασφαλιστική 
ικανότητα ο άμεσα ασφαλισμένος.

Επίσης δεν είναι απαραίτητο μέχρι την ηλικία των 
24 να προσκομίζεται βεβαίωση από τη σχολή. Τα 
παιδιά καλύπτονται και μόνο ως άνεργα.

Για τα παιδιά άνω των 24 μπορούν να καλύπτονται 
όπως αναφέρεται και παραπάνω εφόσον σπουδά-
ζουν ή δύο χρόνια μετά τη λήξη των σπουδών τους 
όχι όμως πέραν από τη συμπλήρωση των 26.

Απάντηση στο ερώτημα 5
Σύμφωνα με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου 

του ΕΦΚΑ οι σύζυγοι που είναι άνω των 67 τους 
χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα αορίστου χρόνου 
και δεν χρειάζεται η κατ' έτος κατάθεση δικαιολο-
γητικών.

Ωστόσο πρέπει να είναι επικαιροποιημένα τα ταυ-
τοτικά στοιχεία της/του συζύγου ΑΦΜ, ταυτότητα 
ημερομηνία γέννησης κτλ.

Επισημαίνεται ότι η πλατφόρμα απογραφής συν-
δέεται και με την ΑΑΔΕ προκειμένου να διαπιστώ-
νεται ότι δεν υπάρχουν εισοδήματα από υπηρεσίες 
ή συντάξεις.

Απάντηση στα ερωτήματα 6, 7
Η απεικόνιση των συνταξιούχων στο σύστημα 

ΑΤΛΑΣ (ασφαλιστική ικανότητα) έχει γίνει με αρχείο 
που δημιούργησε το τμήμα μας από της πληρωμές 
ΕΣΕΠΣ (11/2020) και όχι από μητρώο τ. ΤΑΥΤΕΚΩ.

Ως εκ τούτου οι εγγραφές στο ΑΤΛΑΣ με ένδειξη 
(Α) διορθώθηκαν και έγιναν (Σ) συνταξιούχοι.

Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Η ΠΡ/ΝΗ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΓΑΔΑΚΟΥ ΒΑΓΙΟΥΛΑ

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:
Δυστυχώς μέχρι σήμερα, πολύ λίγα από τα ανω-
τέρω εφαρμόζονται στην πράξη, γιατί τα περιφε-
ρειακά τμήματα του ΕΦΚΑ, τ. ΙΚΑ δεν έχουν την 
σχετική ενημέρωση, και σε πολλές περιπτώσεις, 
χρειάζεται επιμονή αλλά και παρέμβαση του Συλ-
λόγου μας για να δοθούν λύσεις.
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Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020

Μ ε εγκύκλιο της ΑΑΔΕ της 1/3/21, καθορίστη-
κε ο τρόπος φορολόγησης των αναδρομικών 

του 11μήνου και μάλιστα καταγράφεται αναλυτικά ο 
τρόπος και τα ποσοστά φορολόγησης, ώστε να μην 
“ξεφύγει” τίποτα! 

Η αναλυτική ανακοίνωση έχει ως εξής:
Τα ποσά που καταβλήθηκαν τον Οκτώβριο του 

2020 ως αναδρομικά σε συνταξιούχους του ιδιω-
τικού και του δημόσιου τομέα, τα οποία αντιστοι-
χούν σε περικοπές και μειώσεις κύριων συντάξεων 
κατά το χρονικό διάστημα από 11/6/2015 και μέχρι 
13/5/16 και καταβλήθηκαν στους δικαιούχους χω-
ρίς να διενεργηθεί επί αυτών παρακράτηση φόρου 
και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης χαρακτηρίζονται 
ως «αναδρομικά κύριας σύνταξης που φορολογού-
νται στο έτος που ανάγονται».

Όσοι συνταξιούχοι εισέπραξαν τα ποσά αυτά τον 
Οκτώβριο του 2020 θα πρέπει να υποβάλουν τρο-
ποποιητικές δηλώσεις για τα φορολογικά έτη 2015 
και 2016 προκειμένου να τα συμπεριλάβουν στα ει-
σοδήματα των ετών εκείνων και να επιβληθούν επί 
των ποσών αυτών τα αναλογούντα ποσά φόρου ει-
σοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τα αναδρομικά ποσά 
θα υπαχθούν σε φορολόγηση με τους συντελεστές 
22% έως 42% της κλίμακας φόρου που ίσχυε το 

2015 και με τους συντελεστές 22% έως 45% που 
ίσχυε το 2016 για τις συντάξεις. 

Στα ποσά αυτά θα επιβληθεί και εισφορά αλλη-
λεγγύης (1% - 4% για το 2015 ή 2,2% - 10% για το 
2016). Αυτή που καταργήθηκε για ΟΛΟΥΣ τους 
άλλους εκτός των Συνταξιούχων και των Δ. 
Υπαλλήλων!

Τα συγκεκριμένα ποσά των αναδρομικών θα συ-
μπεριληφθούν από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ σε ξε-
χωριστά πεδία στις ηλεκτρονικές βεβαιώσεις απο-
δοχών που θα αποσταλούν στους συνταξιούχους 
προκειμένου να υποβάλουν τις τροποποιητικές δη-
λώσεις.

Άρα, με την ανωτέρω απόφαση της ΑΑΔΕ, η Κυ-
βέρνηση ζητά πίσω, σχεδόν το μισό ποσό από αυτό 
που, κατέβαλε τον Οκτώβρη του 2020!

Δυστυχώς και σε αυτό το θέμα η Κυβέρνηση κρί-
νει "με δυο μέτρα και δυο σταθμά". Τα αναδρομικά 
των Δικαστικών, που ήταν πολλαπλάσια των δικών 
μας, τα φορολόγησε αυτοτελώς με συντελεστή 
20%! και τίποτα άλλο. Το ίδιο ζητάμε να κάνει και 
για εμάς, τους “απλούς” Έλληνες πολίτες! Επει-
δή αφορούν αναδρομικά Ιουνίου ’15 έως Μάιο 
‘16, που με ευθύνη της προηγουμένης και της 
σημερινής Κυβέρνησης δόθηκαν το 2020, οφεί-
λει να τα καταβάλει με το νόμιμο ΤΟΚΟ 6% ανά 

έτος, και για αυτό να τον ΣΥΜΨΗΦΙΣΕΙ με τον 
ΦΟΡΟ!!! Οτιδήποτε άλλο είναι μια ακόμη ΑΠΑ-
ΡΑΔΕΚΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΦΑΙΜΑΞΗ σε βάρος 
των απλών Συνταξιούχων!!!

Μαζί με την ΑΓΣΣΕ και τις άλλες Συνταξιοδοτικές 
οργανώσεις, διεκδικούμε και απαιτούμε δίκαιη και 
ισότιμη φορολογική αντιμετώπιση!

Το ΣΥΝΤΑΓΜΑ πρέπει να ισχύει ισότιμα, για 
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ!

Φορολογική αφαίμαξη των αναδρομικών του 11μήνου

Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η  Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α

Μια αδικαιολόγητη εμμονή
Διορθώστε το λάθος

Η θετική “προσωπική διαφορά” στις Συντάξεις μας, (εφεύρημα του Ν. 
Κατρούγκαλου που συνέχισε ο Ν. Βρούτση), πρέπει να διαγραφεί γιατί 
δεν έχει ΚΑΝΕΝΑ οικονομικό κόστος, παρά μόνο κοινωνικό, ηθικό και 
ένα αίσθημα αδικίας των Συνταξιούχων!

ΔΕΝ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ τα “ΑΛΟΓΑ όταν ΓΕΡΑΣΟΥΝ”.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ του e-ΕΦΚΑ

Εδώ και πολύ καιρό, ο e-ΕΦΚΑ και η ΗΔΙΚΑ παρουσιάζουν σοβαρό 
πρόβλημα, στην ανάρτηση των ενημερωτικών σημειωμάτων Κύριας και 
Επικουρικής Σύνταξης. Σε πολλές περιπτώσεις, δεν έχουν αναρτηθεί 
ακόμα αυτά του 2020, ενώ σε άλλες περιπτώσεις «ανεβοκατεβαίνουν» 
δηλαδή «αναρτούνται» και μετά από λίγες ώρες ξανακατεβαίνουν!

Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα στα μέλη μας αλλά και σε συ-
νταξιούχους άλλων Ταμείων, με αποτέλεσμα, να μην μπορούν να τα 
εκτυπώσουν και να έχουν ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων, είτε για 
φορολογική ή δικαστική χρήση, είτε και για την ενημέρωσή τους, και τον 
αναγκαίο έλεγχο. Έχουμε διαμαρτυρηθεί κατ΄ επανάληψη, ενώ η απά-
ντηση που δίνεται από τον e-ΕΦΚΑ είναι ότι:

Αναβαθμίζεται, ανανεώνεται, και φορτώνεται διαρκώς το πρόγραμμα, 
και για τεχνικούς λόγους του «ανάδοχου» εμφανίζεται παροδικά αυτό το 
πρόβλημα. 

Επιτέλους, πρέπει, να διορθωθούν και να συμπληρωθούν όλες οι ανα-
γκαίες ρυθμίσεις, ώστε να είναι άμεσα προσβάσιμα και αναρτημένα στη 
σελίδα του e-ΕΦΚΑ τα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων, όπως κατά 
το Νόμο έχει υποχρέωση ο e-ΕΦΚΑ, αλλά και οι Συνταξιούχοι μέλη μας 
απαιτούν!

Ηφιλοσοφία του ΕΛΕΑ είναι κεφαλαιοποιητική για τον λόγο αυτό ο κάθε εργα-
ζόμενος μέλος του ταμείου έχει την δική του ατομική μερίδα και δεν μπορεί 

κανείς να εισπράξει από την μερίδα άλλου συναδέλφου. 
Ο ΕΛΕΑ ιδρύθηκε το 2002 μέχρι και σήμερα 18 χρόνια μετά την λειτουργία του 

αποδίδει στους συναδέλφους μέλη της ΠΕΤ-ΟΤΕ και του ταμείου που έφυγαν ή 
φεύγουν με σύνταξη ένα ποσό εφάπαξ. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι αυτή 
η αποζημίωση δεν φορολογείται. 

Θα θέλαμε επίσης να σημειώσουμε ότι η διαδικασία είσπραξης από τον ΕΛΕΑ 
θα πρέπει να είναι απλή. 

Όποιος συνάδελφος μέλος της ΠΕΤ ΟΤΕ και του ταμείου δεν έχει λάβει αυτό το 
ποσό που του αναλογεί φεύγοντας σε σύνταξη μπορεί να απευθυνθεί στην:

ΠΕΤ ΟΤΕ 
ΤΗΛ: 2105241576-8, e-MAIL: info@petote.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΕΤ 
ΟΤΕ

Την αίτηση μπορείτε να την βρείτε, στην ηλεκτρονική σελίδα της  
ΠΕΤ-ΟΤΕ. Εφ όσον μπείτε, θα επιλέξετε 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ

Συνάδελφοι, 
Να θυμίσουμε ότι ο ΕΛΕΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ αφορά αποκλειστικά και ΜΟΝΟΝ όσους 

ήταν μέλη της ΠΕΤ-ΟΤΕ, και όταν Συνταξιοδοτηθούν δικαιούνται, να παίρνουν 
την μερίδα που τους αναλογεί.

Λέγεται ότι ένας αριθμός Συναδέλφων Συνταξιούχων, δεν έχει λάβει την δικαι-
ούμενη μερίδα του, όμως αυτό είναι ένα πρόβλημα που αφορά αποκλειστικά την 
Διοίκηση της ΠΕΤ-ΟΤΕ. 

Ο Κανονισμός, τα δικαιώματα, και οι παροχές του ΕΛΕΑ, έχουν αποφασι-
στεί και καθορισθεί, από τα Όργανα της ΠΕΤ-ΟΤΕ (Διοικητικό Συμβούλιο, 
Σ.Α., κλπ) για αυτό, τυχόν απορίες ή παράπονα θα πρέπει να απευθύνονται 
στα Όργανα και στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΤ-ΟΤΕ). 

Ε.Λ.Ε.Α. ΠΕΤ-ΟΤΕ
(ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚHΣ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ)



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ
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Προς: Την Δ/ντρια Δ/νσης Εκκαθάρισης 
& Πληρωμής Συντάξεων ΗΔΙΚΑ - ΕΦΚΑ 
Κα Τσόλκα Άννα

Με την 3499972/21 απόφαση του Διοικητή του 
e-ΕΦΚΑ και την 37556/21 εφαρμοστική εγκύκλιο 
σας, αποφασίστηκε η μεταφορά των αρμοδιοτήτων 
των πληρωμών συντάξεων του τ. τμήματος Πληρω-
μών του ΤΑΠ-ΟΤΕ που καταργήθηκε, στα τμήματα 
Πληρωμών/ Παροχών Συντάξεων των Υποκαταστη-
μάτων Μισθωτών του τ. ΙΚΑ πανελλαδικά. Έτσι, οι 
συνάδελφοι μας συνταξιούχοι του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, 
που κατοικούν σε όλη την επικράτεια, είναι υπο-
χρεωμένοι τώρα για κάθε πρόβλημά τους, που 
μέχρι τώρα επιλύετο από το τμήμα Πληρωμών 
του ΤΑΠ-ΟΤΕ, να απευθύνονται στο τμήμα Πλη-
ρωμών του Υποκαταστήματος του τ. ΙΚΑ, που 
βρίσκεται κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Κατά τη μεταβατική αυτή περίοδο μεταφοράς και 
εφαρμογής των αρμοδιοτήτων των πληρωμών, από 
το τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ στα Τοπικά Υποκαταστήματα του τ. 
ΙΚΑ, υπάρχουν πολλά ερωτήματα, απορίες και αδι-
ευκρίνιστα σημεία που περιμένουμε εγγράφως, να 
μας τα αποσαφηνίσετε, για να μην βρίσκονται οι συ-
νάδελφοί μας σε σύγχυση και αδυναμία επιλύσεως 
των σχετικών με το θέμα μας προκυπτόντων προ-
βλημάτων. 

Πιο συγκεκριμένα:
Οι υπάλληλοι των τμημάτων πληρωμών των υπο-

καταστημάτων του τ. ΙΚΑ, που όπως προβλέπεται θα 
είναι αυτοί που θα αναλάβουν τις χορηγήσεις, πα-

ρατάσεις και διακοπές των οικογενειακών επιδομά-
των συζύγου και τέκνων, τις παρατάσεις συντάξεων 
αναπηρίας, τις διακοπές συντάξεων λόγω θανάτου 
και τις επαναχορηγήσεις συντάξεων χηρείας στην 
τριετία, είναι προετοιμασμένοι και εκπαιδευμένοι ν’ 
ανταποκριθούν στα παραπάνω αιτήματα των συνα-
δέλφων μας; Υπενθυμίζουμε ότι, η μεγάλη πλειοψη-
φία των συναδέλφων μας, με τον επανυπολογισμό 
του Ν. 4387 έχουν θετική προσωπική διαφορά και 
για το λόγο αυτό ακολουθούν το μισθολόγιο με τον 
παλιό τρόπο επανυπολογισμού και με τον οποίο πα-
ραμένουν σε ισχύ τα παραπάνω επιδόματα.
1.  Μέχρι πότε θα συνεχίσει να λειτουργεί το τμήμα 

Διοικητικών Μέσων Θεραπείας (ΔΜΘ) και η Το-
πική Διοικητική Επιτροπή (ΤΔΕ) μέχρι πότε θα 
εκδικάζει και αν θα εκδικάσει όλες τις εκκρεμείς 
ενστάσεις που υπάρχουν στο ΤΑΠ-ΟΤΕ; 

2.  Στις υπηρεσίες του νέου φορέα που μεταφέρο-
νται οι αρμοδιότητες, υπάρχουν αντίστοιχες ΤΔΕ 
για όσους συναδέλφους μας επιθυμούν, να υπο-
βάλουν ένσταση και να προσφύγουν και ποιοί θα 
δίδουν τις απόψεις της Υπηρεσίας σε ενδεχόμενες 
δικαστικές υποθέσεις από αγωγές ή προσφυγές 
Συνταξιούχων του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ;

3.  Οι μεταβιβάσεις των συντάξεων χηρείας στους δι-
καιούχους, θα παραμείνει στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, μιας και 
την αρμοδιότητα της απονομής σύνταξης στους 
ασφαλισμένους του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ την έχει η Ε’ Δ/
νση Απονομής Συντάξεων;

4.  Ποιος θα ενημερώνει και θα εξηγεί σε όλους εκεί-
νους τους συναδέλφους που έχουν απορίες, πα-

ράπονα και διαμαρτυρίες σε σχέση με τη σύνταξη 
τους, τα αναδρομικά τους και τον επανυπολογι-
σμό της σύνταξης τους; 

5.  Θα έχουν την δυνατότητα οι αρμόδιοι υπάλληλοι 
των πληρωμών των Υποκαταστημάτων του τ. ΙΚΑ 
να έχουν την πρόσβαση στο Ολοκληρωμένο Πλη-
ροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, ώστε 
να αντλούν πληροφορίες και να εξηγούν στους 
συναδέλφους μας;

6.  Θα συνεχίσουν οι υπάλληλοι στα Υποκαταστήματα 
να διαχειρίζονται τις κρατήσεις δόσεων δανείων 
ή χρεών, μέσω της μηνιαίας σύνταξης των συνα-
δέλφων μας και μια σειρά από άλλες διεκπεραι-
ώσεις, όπως η χορήγηση βεβαίωσης διακοπής 
επιδόματος τέκνου για το Λογαριασμό Νεότητας 
Προσωπικού ΟΤΕ κλπ.;

Οι Συνάδελφοί μας, όλα τα προηγούμενα χρόνια 
μέχρι και σήμερα γνώριζαν ότι όποιο πρόβλημα τους 
απασχολούσε, όποια απορία και ερώτημα είχαν, θα 
απευθύνονταν στο ταμείο τους, το ΤΑΠ-ΟΤΕ. Με 
όλες αυτές τις αλλαγές που έχουν συμβεί και συμ-
βαίνουν το τελευταίο διάστημα, οι συνάδελφοι μας 
αισθάνονται αιφνιδιασμένοι, ανήσυχοι, ανενημέρω-
τοι και αναστατωμένοι.  

Σας καλούμε να μας απαντήσετε το συντομό-
τερο δυνατό στα ερωτήματα που σας θέσαμε και 
κυρίως πως αυτά θα αντιμετωπιστούν, για να 
τους ενημερώσουμε έγκυρα και αξιόπιστα, ώστε 
να περιοριστεί η ταλαιπωρία τους, στις υπηρεσί-
ες του e-ΕΦΚΑ.

Παρατηρήσεις και ενστάσεις του Συλλόγου μας  
για την μεταφορά αρμοδιοτήτων του τμήματος Πληρωμών του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ 

στα τμήματα Πληρωμών των Υποκαταστημάτων του τ. ΙΚΑ

Ιατροί παιδιά συναδέλφων μας
που με ιδιαίτερη φροντίδα και φιλικές τιμές,  

θα προσφέρουν ιατρικές υπηρεσίες  
προς τα μέλη μας στην Εύβοια

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ 
του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ και μεταφορά στον e-ΕΦΚΑ  

(τ. ΙΚΑ) τμήμα πληρωμών

Από όσες υπηρεσίες του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ 
που έχουν απομείνει, διεκπεραιώνο-

νται πλέον από 1/2/2021 μόνο αυτές που 
αφορούν:
• Διατροφές.
• Κατασχέσεις Εφορίας.
• Δάνεια (Τραπεζών και Ταμείου Παρακα-

ταθηκών & Δανείων).
• Παραπληγικά επιδόματα των ΚΕΠΑ.

Το e-mail του τμήματος πληρωμών του τ. 
ΤΑΠ-ΟΤΕ είναι: ikatapot@otenet.gr

Όλες οι άλλες παροχές και τυχόν 
επιδόματα σε χρήμα του τ. ΤΑΠ-Ο-
ΤΕ (όπως οικογενειακά, παράταση 
συντάξεων κλπ) έχουν μεταφερθεί 
από 1η Φεβρουαρίου 2021 και θα 
διεκπεραιώνονται από τα κατά τό-
πους Υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ 
(τ. ΙΚΑ), στο τμήμα πληρωμών.

Στο αμέσως επόμενο διάστημα, θα 
υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες εξυ-
πηρέτησης, δεδομένου ότι οι υπηρε-

σίες του τ. ΙΚΑ σε πολλές περιπτώσεις, δεν 
έχουν την ενημέρωση και την γνώση του 
κανονισμού παροχών του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, γι' 
αυτό χρειάζεται υπομονή και επιμονή, αλλά 
και επικοινωνία με το Σύλλογό μας για να 
ξεπεραστούν τυχόν δυσκολίες.

Διευκρινίζουμε ότι: 
Η αλλαγή Τράπεζας για την καταβολή της 
Κύριας Σύνταξης, διεκπεραιώνεται πλέον 
από τη νέα Τράπεζα που επιλέγει ο κάθε 
Συνάδελφος.
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Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020

Αγαπητέ συνάδελφε και συναδέλφισσα,
Πρωταρχικός σκοπός του ΣΥΣΠΑ – ΟΤΕ από την ημέρα της ίδρυσής του ήταν η 

εξεύρεση της καλύτερης λύσης για την ασφάλιση της υγείας των οικογενειών μας, 
προκειμένου να δοθεί ουσιαστική κάλυψη σε ένα ζήτημα που αποτελεί ύψιστη 
ανάγκη για όλους μας.

Σήμερα μετά από μια κοινή διαδρομή 10 ετών με την «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ», εί-
μαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε το νέο μας ομαδικό πρόγραμ-
μα «ΣΥΣΠΑ SMART».

Σκοπός του είναι να δοθεί κάλυψη πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλ-
ψης σε ασφαλισμένους με είσοδο στο πρόγραμμα μέχρι το 75ο έτος της ηλικίας 
τους.

Η μοναδικότητα του νέου αυτού συμβολαίου έγκειται στο γεγονός ότι μπορούν 
να εισέλθουν συνάδελφοί μας με σημαντικά θέματα υγείας.

Το παραπάνω πρόγραμμα προσφέρει επίσης κάλυψη στα παιδιά και στα εγγόνια 
μας εφόσον επιθυμούν να ενταχθούν σε αυτό. Επιπρόσθετα, μέσω της Οδοντι-
ατρικής Παροχής που συμπεριλαμβάνεται στο πρόγραμμα “SMART”, μας δίνεται 
ΔΩΡΕΑΝ ένας ορθοδοντικός έλεγχος για τα παιδιά και τα εγγόνια μας.

Τέλος, σας ανακοινώνουμε ότι πετύχαμε και παρέχουμε επιπλέον και άλλες 
ασφαλιστικές υπηρεσίες με προνομιακές τιμές για εμάς και τις οικογένειές μας 
μέσω της εταιρείας «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ»:
Για οποιαδήποτε πληροφόρηση μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα του 
ΣΥΣΠΑ - ΟΤΕ 210-5241420 και στο 6977-207416 (κινητό τηλέφωνο Προέδρου), 
καθώς επίσης και στα τηλέφωνα των συνεργατών μας 210-6714500 και 6932-
271584 (κινητό τηλέφωνο της Υπεύθυνης Διαχείρισης Προγράμματος, κας Γεννά-
δη Αγγελικής).

Με εκτίμηση για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Δ. Αποστολόπουλος

Ο Γ. Γραμματέας
Δ. Βαγιάκος

Φιλοξενούμενη καταχώρηση
ΣΥΣΠΑ - ΟΤΕ: Πρόγραμμα ΣΥΣΠΑ SMART

Οe-ΕΦΚΑ εκσυγχρονίζεται και αναδιοργα-
νώνεται, τα επι μέρους τμήματα και υπη-

ρεσίες του συγχωνεύονται και μεταφέρονται, 
όμως τα προβλήματα αντί να λύνονται, συ-
νεχώς πολλαπλασιάζονται και ταλαιπωρούν 
τους ασφαλισμένους.

Η τηλεφωνική επικοινωνία – ανταπόκριση 
είναι ανύπαρκτη, μιας και κανένα τηλέφωνο 
του e-ΕΦΚΑ δεν απαντά, ενώ το 1555 (με 
χρέωση!!) όταν και αν απαντήσει, δεν είναι σε 
θέση να δώσει υπεύθυνη απάντηση ή πλη-
ροφορία προς τον καλούντα ασφαλισμένο. Οι 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τα e-mails των 
διαφόρων τμημάτων του e-ΕΦΚΑ (που αλλά-
ζουν διαρκώς), αλλά κυρίως δεν διαβάζονται 
και δεν απαντώνται από το όποιο αρμόδιο 
τμήμα, προς τον ασφαλισμένο! Έτσι, ο Συ-
νάδελφος ασφαλισμένος δεν μπορεί να βρει 
άκρη και λύση στο αίτημα και στο πρόβλημα 
του.

Με την πανσπερμία και την διαφορετικό-
τητα κανονισμών και παροχών των πρώην 
φορέων μας όπως το τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ και τ. ΤΑΥ-
ΤΕΚΩ, έχει δημιουργηθεί ένα δαιδαλώδες και 
χαοτικό σύστημα του e-ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) και των 
τμημάτων του, που ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ κανείς υπάλ-
ληλος του, το που και το πως θα χειρισθεί το 
εκάστοτε θέμα, με αποτέλεσμα ο ασφαλισμέ-
νος να καταταλαιπωρείται και να αγανακτεί!

Το μόνο σημείο επαφής, ενημέρωσης 
και υποστήριξης το βρίσκει στο Σύλλογό 
μας, και στα στελέχη του που, εν μέσω της 
πανδημίας του κορωνοïού, τρέχουν και 
παρεμβαίνουν για όλα τα προβλήματα και 
αιτήματα, των μελών του Συλλόγου μας. 
Με συνεχείς παρεμβάσεις και παραστάσεις, 
πιέζουμε και απαιτούμε τη λύση των προβλη-
μάτων μας, για λογαριασμό των 30.000 μελών 
μας αντλώντας δύναμη από τη συμπαράσταση 
και υποστήριξη, που μας δίνουν καθημερινά 
τα μέλη μας.

Καλούμε και απαιτούμε, τόσο από τον Διοι-
κητή του e-EΦKA, όσο και από τον αρμόδιο 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, να ακούσουν και να ΥΙΟΘΕΤΗΣΟΥΝ τις 
προτάσεις του Συλλόγου μας, γιατί είναι ΣΟ-
ΒΑΡΕΣ, ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 
– ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ. Είναι προτάσεις που, 
έχουν δημιουργηθεί από τη γνώση και εμπει-
ρία χρόνων ενασχόλησης με τα θέματα της 
Κοινωνικής Ασφάλισης και για αυτό είναι προ-
τάσεις που δίνουν ΛΥΣΕΙΣ και για τους ασφα-
λισμένους, αλλά και για τον ίδιο τον e-ΕΦΚΑ!

Ο e-ΕΦΚΑ και η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙ-
ΣΗ υπάρχει για να ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ και όχι 
να ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙ τους ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ 
και να τους στερεί τα Συνταξιοδοτικά τους 
δικαιώματα!

E-ΕΦΚΑ ΚΑΙ “ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ” 

ΔΙΑΛΥΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΣΠΙΔΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ των ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ μας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

NEO ΓΡΑΦΕΙΟ
Άνεμος ανανέωσης, 

ενότητας και επανεκ-
κίνησης του Περ. τμή-
ματος Μυτιλήνης. Τα 
νέα γραφεία του Συλ-
λόγου στην οδό Ερμού 
208 (π. αγορά), τηλ. 
επικοινωνίας 22510 
20450, κιν. Προέδρου: 
6972 218 818, email: 
epanoskala@gmail.com

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΗ ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
Το Περιφερειακό τμήμα του Συλλόγου Συνταξιούχων 

ΟΤΕ, έκοψε στις 30 Ιανουαρίου στα γραφεία του, με δι-
αδικτυακή διαδικασία την Πρωτοχρονιάτικη πίτα των 
μελών του Περιφερειακού Τμήματος Μυτιλήνης, ήτοι 
Λήμνο, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, κληρώνοντας πέντε 
Κωνσταντινάτα, τα οποία και εστάλησαν στους τυχερούς 
Συναδέλφους μας.

Τα μέλη του Δ.Σ., αυτοαποκλείστηκαν από τη σχετική 
κλήρωση:
• Λήμνος: Τσώμος Ιωάννης (α/α 277)
• Λέσβος: Αρναουτέλη Σαπφώ (α/α 15)
• Χίος: Σταθόπουλος Ανδρέας (α/α 386)
• Σάμος: Χατζηïακώβου Δημήτριος (α/α 482)
• Ικαρία: Τσαρνάς Παναγιώτης (α/α 501)

Ευχόμαστε σε όλους τους Συναδέλφους Χρόνια Πολλά, 
Καλή Χρονιά με Υγεία – Ειρήνη – Δημιουργία.

Ο Πρόεδρος
Μ. Βενέτας

Η Γ. Γραμματέας
Ν. Τσακπνινέλλη

η έκδοση των επικουρικών μας συντάξεων

Συνεχίζεται και από τον Νέο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, η ίδια υποσχεσιολογία, και κοροϊδία, όπως αυτή 

του προκατόχου του, για την διεκπεραίωση - έκδοση - των Συντά-
ξεων! Εξαγγέλλει όπως και ο προκάτοχος του, άμεση έκδοση Συ-
ντάξεων και προκαταβολή προσωρινών Συντάξεων, μέσα σε ένα 
ΜΗΝΑ! Η σκληρή πραγματικότητα όμως είναι, ότι οι χρόνοι έκδο-
σης των Συντάξεων, συνεχώς και καθημερινά διευρύνονται!

Με την "πεφωτισμένη" αλλαγή στην σειρά προτεραιότητας που 
έκανε ο κος ΒΡΟΥΤΣΗΣ, στις επικουρικές συντάξεις ήρθαν τα ΠΑΝΩ 
- ΚΑΤΩ! Έτσι η έκδοση των ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ μας Συντάξεων, είναι 
ακόμα στον Οκτώβριο του 2017, και κινούνται με ρυθμό χελώνας. 
Περίπου τέσσερις χιλιάδες Συνάδελφοι μας Συνταξιούχοι στερού-
νται παράνομα και καταχρηστικά, τις ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ τους ΣΥΝΤΑ-
ΞΕΙΣ. Καθυστερεί η έκδοση των αποφάσεων γιατί η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
θέλει να εξοικονομεί πόρους, επικαλούμενη διάφορες δικαιολογίες 
και επαναλαμβάνοντας αόριστες υποσχέσεις. Με τους σημερινούς 
ρυθμούς, και με την πρόσφατη αναδιοργάνωση - αποδιοργάνωση 
- μεταφορά και συγχώνευση του τ. ΕΤΕΑΕΠ, οι συσσωρευμένες 
Συντάξεις, δεν θα εκδοθούν, πριν την πενταετία!!!

Και αυτό γιατί λείπει η αναγκαία πολιτική βούληση, η ευθύνη, και 
ο σεβασμός έναντι των Συνταξιούχων.

Για την Ιστορία, να θυμίσουμε, ότι το τ. Ταμείο Αρωγής και Επι-
κουρίας ΟΤΕ, εξέδιδε της Επικουρικές Συντάξεις, σε ένα έως δυο 
ΜΗΝΕΣ, μέχρι τη διάλυσή του!

Ας σοβαρευτούν λοιπόν, ας ακούσουν και ας υιοθετήσουν τις 
προτάσεις των Συλλόγων μας, για να εκδοθούν άμεσα και σωστά 
οι δικαιούμενες Επικουρικές μας Συντάξεις, χωρίς περαιτέρω κα-
θυστερήσεις.

ΑΡΚΕΤΑ η ΚΟΡΟΪΔΙΑ και ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ!!!

ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ μας & ο ΕΛΤΑ
Αρκετά μέλη μας, έλαβαν καθυστερημένα ή και καθόλου την εφημερίδα Δεκεμβρίου μαζί 

με την ατζέντα του Συλλόγου μας, λόγω των σοβαρών προβλημάτων των ΕΛΤΑ.
Τους ζητούμε ειλικρινά ΣΥΓΝΩΜΗ.
Τόσο οι συνθήκες του κορονοïού, που εν μέσω των εορτών υπερφόρτωσαν τον όγκο 

δεμάτων και επιστολών, όσο και η ιδιωτικοποίηση και αναδιάρθρωση του ΕΛΤΑ, επέφεραν 
τρομερές καθυστερήσεις ή και απώλειες της αλληλογραφίας.

Ας ελπίσουμε ότι το επόμενο διάστημα τα πράγματα στον ΕΛΤΑ θα διορθωθούν, ώστε και 
η αλληλογραφία να διεκπεραιώνεται, αλλά και η εργασία και τα δικαιώματα των Συναδέλ-
φων Ταχυδρομικών να εξασφαλισθούν.

Όποιοι Συνάδελφοι, για λόγους αλλαγής της διεύθυνσης κατοικίας δεν λαμβάνουν 
την εφημερίδα μας, παρακαλούμε να επικοινωνήσουν μαζί μας. 

Το site του Συλλόγου μας  
www.pssote.gr ενημερώνεται συνεχώς με 

ότι νεότερο προκύπτει για τα Ασφαλιστικά, Συνταξιοδο-

τικά και Πολιτιστικά μας θέματα. 

Για άμεση έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση, αξιοποιή-

στε την ηλεκτρονική σελίδα του Συλλόγου μας, καθώς 

και για την αναζήτηση πληροφοριών, υποδειγμάτων και 

οδηγιών, για όλα τα σοβαρά και Ασφαλιστικά μας αιτή-

ματα. 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΕΙΣ - ΝΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Αυτή την περίοδο διεκπεραιώνονται αιτήματα Συντάξεων και εφάπαξ, ως εξής: 
• ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ αυτές του ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020
• ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ αυτές του ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021
• ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΕΙΣ στον Ν4387/16 αυτές του ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 *(είναι στάσιμες)
• ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ αυτές του ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
• ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ αυτές του ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
• ΕΦΑΠΑΞ διεκπεραιώνονται αυτά του ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020 

Σημ.: Η υποβολή αιτήσεων, αλλά και η αποστολή αποφάσεων οριστικής Κύριας Σύ-
νταξης και χηρείας, για την ενεργοποίηση χορήγησης της Επικουρικής Σύνταξης μπο-
ρούν να αποστέλλονται και ηλεκτρονικά:  
1) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ στον e-ΕΦΚΑ, τ. ΕΤΕΑΕΠ (π. ΟΤΕ), στο e-mail: 
tm.aapon.depasf@efka.gov.gr
2) Για την ΕΦΑΠΑΞ παροχή στο e-mail: akonstas@efka.gov.gr

ΟΠΑΚΕ και πρόγραμμα 
διακοπών 2021

Οι επιδημιολογικές συνθήκες του κορονοιού δυ-

στυχώς συνεχίζονται, για αυτό τούτη την ώρα, δεν 

έχει αποφασισθεί το αν, πότε και πως θα λειτουργήσουν τα Παραθεριστικά Κέ-

ντρα του ΟΠΑΚΕ και το ξενοδοχειακό πρόγραμμα.

Είμαστε σε επαφή και συνεννόηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΚΕ, 

και για όποια απόφαση ληφθεί, με βάση τα επιδημιολογικά δεδομένα και τις 

οδηγίες του ΕΟΔΥ, θα σας ενημερώσουμε έγκυρα και έγκαιρα.

Η εκτίμηση και οι προοπτικές είναι ότι θα τεθούν σε λειτουργία μετά τον ΜΑΪΟ.

Η προστασία της ΥΓΕΙΑΣ και της ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΟΛΩΝ μας, είναι υπεράνω 
κάθε άλλης εκδήλωσης, ακόμα και για το πρόγραμμα διακοπών σε μαζι-
κούς χώρους του ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ.

1821 – 2021:
Ιστορική & Επίκαιρη Επέτειος Φόρος Τιμής  

στους Αγωνιστές του ‘21

Φάρος της Ιστορίας, Οδηγός της δράσης μας και διαρκής παρακαταθήκη, ο ξε-
σηκωμός και ο Αγώνας των Ελλήνων, για ΛΕΥΤΕΡΙΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ & ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ!

Σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, γίνονται ιδιαίτερα επίκαιρα τα διδάγματα του ’21 για 
την αναγκαία ΕΝΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΟΤΗΤΑ & ΑΓΩΝΑ, για την υπεράσπιση 
των αξιών των διακηρύξεων και των διεκδικήσεων, των Αγωνιστών του ’21!

Εκκρεμεί εδώ και μήνες, λόγω των 
συνθηκών του κορονοιού, αλλά και του ιδιαίτερα επιβαρυμέ-
νου προγράμματος του Προέδρου και Δ/ντος Συμβούλου ΟΤΕ 
– COSMOTE, Κου Μ. Τσαμάζ, η σχετική συνάντηση μαζί του.

Στα θέματα που θα συζητήσουμε συμπεριλαμβάνεται και το 
θέμα  “ειδικό πρόγραμμα παροχών, προϊόντων και υπηρεσιών 
του ΟΤΕ – COSΜΟΤΕ, προς τους Συνταξιούχους OTE” 

Είναι ένα θέμα ιδιαίτερα σοβαρό, λογικό και θεμιτό για τους 
χιλιάδες Συνταξιούχους μέλη μας, που υπηρέτησαν επί χρόνια 
στην επιχείρηση και συνέβαλαν στα μέγιστα για την ανάπτυξη 
και την κυριαρχία της στην Ελλάδα και στην Βαλκανική. Με 
απόλυτη τεκμηρίωση και σοβαρότητα έχει αποσταλεί και ανα-
λυτική σχετική επιστολή, προς τον Δ/ντα Σύμβουλο, καθώς 
είναι ο μόνος αρμόδιος που μπορεί να δώσει τη λύση. 

Συνοπτικά, εκείνο που θεωρούμε ότι είναι λογικό και 
πρέπον για τους Συνταξιούχους μέλη μας, είναι να δοθεί, 
το ίδιο πακέτο – πρόγραμμα που δίνεται και στους εργα-
ζομένους του ΟΤΕ – COSMOTE.

Αναμένουμε και  προσδοκούμε, η σχετική συνάντηση να γί-
νει σύντομα, να έχει θετική εξέλιξη και να υιοθετηθεί το αίτημά 
μας. Όλα τα σχετικά αιτήματα που μας αποστέλλουν τα Περ. 
Τμήματα (Θεσ/νίκης, Κρήτης, Ιωαννίνων κλ.π.) υιοθετούνται 
και προστίθενται στις δικές μας απαιτήσεις, ενισχύοντας την 
κοινή μας θέση και η οποία έχει προ πολλού και επανειλημμέ-
να τεθεί προς τον ΟΤΕ και τις αρμόδιες υπηρεσίες.

ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 
& ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΟΤΕ – COSMOTE
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Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020

Έφυγαν από κοντά μας - Ας είναι η μνήμη τους αιωνία

• ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΑΝΔΡΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
• ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
• ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
• ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΛΟΣ
• ΒΑΜΒΑΚΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΒΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
• ΓΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
• ΓΙΑΝΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΓΚΑΓΚΑΟΥΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΓΚΑΤΖΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΙΑ
• ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΥΡΩΝ ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΗΝΑ
• ΔΡΟΣΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΑ
• ΖΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 
• ΚΑΚΑΛΙΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ
• ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
• ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΚΑΤΑΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΚΕΧΑΓΙΑ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 
• ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ
• ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΚΟΥΤΣΟΥΛΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΚΡΗΤΙΚΙΔΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΛΑΜΠΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΛΑΝΤΑΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ 
• ΛΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΙΕΡΙΑ
• ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΜΗΤΡΟΠΙΑΣ ΠΟΘΗΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
• ΜΗΤΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΜΠΑΖΑΚΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
• ΜΠΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΗΒΑ
• ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΜΠΑΡΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔΕΣΣΑ
• ΜΠΕΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΙΑ
• ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΙΑ
• ΝΙΚΗΤΑ ΕΥΘΥΜΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΝΤΑΣΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
• ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΣ
• ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 
• ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ
• ΠΑΠΑΘΕΟΥ-ΚΟΡΝΟΥΤΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΛΟΣ
• ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΙΑ
• ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

• ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΛΟΣ
• ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΛΟΣ
• ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ ΑΘΗΝΑ
• ΠΑΧΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 
• ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΑ
• ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑ
• ΡΟΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΗΝΑ
• ΣΑΜΟΛΑΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
• ΣΓΟΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
• ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΣΚΥΔΡΑ
• ΣΙΤΣΑΝΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΑΒΑΛΑ
• ΣΚΑΡΤΣΙΟΥΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΔΕΣΣΑ
• ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΣΤΥΠΑΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΗΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
• ΤΕΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
• ΤΖΙΑΜΠΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
• ΤΟΥΡΑΛΗ ΛΕΜΟΝΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
• ΤΣΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
• ΤΣΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΖΑΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΤΣΙΓΚΙΝΑΡΗ ΝΙΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 
• ΤΣΙΟΓΚΑΡΗ-ΠΑΠΑΡΓΥΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΒΟΛΟΣ
• ΤΣΙΠΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΤΣΟΡΛΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
• ΦΑΣΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΦΑΣΟΥΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΑ
• ΦΑΣΟΥΡΑΚΗ - ΚΟΝΤΖΟΓΛΟΥ ΟΛΓΑ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΒΟΛΟΣ
• ΦΙΛΙΠΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
• ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΗΝΑ
• ΧΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Τούτες τις μέρες της καραντίνας, του υποχρεωτικού 

εγκλεισμού και της απραξίας, μόνο τις μόνιμες απώλειες 
μας απόμεινε να θυμηθούμε. Όλους αυτούς που, την ώρα 
που εμείς μετρούσαμε στην τηλεόραση κρούσματα, δια-
σωληνώσεις, θύματα, «έφυγαν» σιωπηλά και, λόγω των 
μέτρων, ούτε στην εξόδιο ακολουθία τους κατευοδώσαμε, 
ούτε το καθιερωμένο μνημόσυνο αξιωθήκαμε να πραγμα-
τοποιήσουμε. Είπαμε, τουλάχιστον μέσα από την εφημερί-
δα, να τους μνημονεύσουμε και να τους θυμόμαστε.

ΕΚΛΙΠΟΝΤΕΣ 2019 - 2020
ΑΡΓΟΛΙΔΑ: 
• ΚΑΖΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
• ΚΑΡΡΑΣ ΛΥΜΠΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
• ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
• ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
• ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
• ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ
• ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
• ΚΑΒΑΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
• ΜΠΕΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
• ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
• ΒΑΡΒΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
• ΑΓΓΕΛΑΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
• ΜΠΕΛΕΡΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
• ΜΕΡΕΚΟΥΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΑΡΚΑΔΙΑ: 
• ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ
• ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
• ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
• ΚΑΤΣΙΚΑΝΤΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

• ΚΟΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
• ΔΗΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
• ΑΣΣΙΟΥΡΑ-ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
• ΜΑΚΑΡΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
• ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΠΑΝΟΥ
• ΣΤΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
• ΤΣΙΑΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
• ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
• ΔΡΙΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
• ΚΑΣΙΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
• ΤΣΑΓΚΙΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
• ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
• ΧΑΣΑΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
• ΚΟΥΤΣΟΒΙΤΟΥ - ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
• ΚΡΙΜΠΕΝΗΣ ΡΟΔΗΣ ΤΟΥ ΑΓΑΘΟΚΛΗ 

ΚΟΡΙΝΘΙΑ:
• ΓΚΙΟΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
• ΖΑΧΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
• ΖΗΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
• ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ
• ΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
• ΜΑΣΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
• ΖΕΡΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
• ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
• ΡΕΛΛΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
• ΣΑΖΑΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
• ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
• ΠΛΑΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
• ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
• ΔΡΙΤΣΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
• ΔΑΦΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
• ΡΟΤΖΙΩΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
• ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
• ΜΠΙΖΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΛΑΚΩΝΙΑ:
• ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
• ΚΑΡΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
• ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΑΡΧΗ
• ΜΠΟΛΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
• ΚΑΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
• ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
• ΣΑΣΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
• ΚΑΤΣΑΚΟΣ ΣΑΜΠΑΤΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Για το ΠΤ Τρίπολης

Η Πρόεδρος 
Μ. Κουβαβά

O Γ. Γραμματέας
Π. Παύλος

Ο Σύλλογός μας εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια για τους παρακάτω συναδέλφους που έφυγαν από κοντά μας το προηγούμενο διάστημα.

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ
Διευκρινίζουμε ότι, η διαδικασία για την καταβολή των 

εξόδων κηδείας, γίνεται ως εξής:
1.  Για ΑΜΕΣΑ μέλη, όλα τα σχετικά δικαιολογητικά υπο-

βάλλονται ηλεκτρονικά είτε, από τον/την συγγενή 
του αποβιώσαντος, είτε από το γραφείο τελετών στον 
e-ΕΦΚΑ, στην ηλεκτρονική σελίδα του e-ΕΦΚΑ (ΗΛΕ-
ΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙ-
ΑΣ), οδηγίες στο site του συλλόγου μας.

2.  Για ΕΜΜΕΣΑ μέλη, όλα τα σχετικά δικαιολογητικά 

ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ με συστημένη επιστολή στον e-Ε-
ΦΚΑ, τ. ΤΑΥΤΕΚΩ (π. ΤΑΠ-ΟΤΕ) στη διεύθυνση:

Γενική Δ/νση Παροχών & Υγείας Τμήματα Α & Β Εξόδων 
Κηδείας, Αγ. Κωνσταντίνου 5, Τ.Κ 10431, ΑΘΗΝΑ 
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Η ΦΩΝΗ
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Με δεδομένο ότι ο e-ΕΦΚΑ, δεν εξέδωσε νέα ανα-
λυτική απόφαση του επανυπολογισμού Συντάξεων 
τις 1/1/19, όπως έχει υποχρέωση, και όπως έχει συ-
στήσει ο Συνήγορος του Πολίτη, ήταν αρκετά δύσκο-
λο να αναλυθεί και να τεκμηριωθεί, το "λάθος". Από 
τον Οκτώβριο του ‘19 που αναρτήθηκαν τα πρώτα 
ενημερωτικά σημειώματα Συντάξεων, μελετώντας 
και αναζητώντας, το ΠΩΣ..., και ΓΙΑΤΙ... διαμορφώ-
θηκε έτσι το ανταποδοτικό ποσό της Σύνταξης, εντο-
πίστηκε το "λάθος" και η λαθροχειρία.

Με συνεχείς παραστάσεις, παρεμβάσεις και δια-
μαρτυρίες, αναδείξαμε το "λάθος"... το πρόβλημα 
και το μειωμένο ποσό της Σύνταξης!

Με συγκεκριμένα στοιχεία, με τεκμηρίωση, σο-
βαρότητα, και αποφασιστικότητα, ενημερώσαμε 
όλη την υπηρεσιακή ιεραρχία, και τη Διοίκηση του 
e-ΕΦΚΑ, προς την οποία απεστάλη και ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙ-
ΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, στις 16/10/20, όταν ο κόμπος έφθασε 
στο "χτένι" και οι υποσχέσεις υλοποίησης και λύσης, 
μετατοπίζονταν από μήνα σε μήνα!!

Η καταβολή των Συντάξεων ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ‘21, 
έγινε τελικά με διορθωμένα τα ποσά, που αναλο-
γούν στο ανταποδοτικό ποσό της Σύνταξης, με κα-
θυστέρηση 26 μηνών! Αφορά τους Συναδέλφους 
που είχαν Συνταξιοδοτηθεί από 1/1/12 έως 
12/5/16 και είχαν υπολογισθεί ως υπάλληλοι 
του ΤΑΠ-ΟΤΕ! 

Η διαδικασία που εφαρμόζεται τελικά, είναι η εξής:
Για τους πριν τις 13/5/16 καταβάλλονται, από 

01/01/2021, τα 3/5 της διαφοράς, και για τους μετά 
τις 13/5/16 όλο το ποσό από 1/1/19. Σε επόμενη 
φάση οφείλουν να καταβάλλουν και τα δικαιούμενα 
αναδρομικά, από 1/1/19.

Το σωστό και Νόμιμο είναι να τα κατέβαλαν και 
με τον Νόμιμο τόκο 6%, μιας και πρόκειται για 
αυθαιρεσία και παρανομία του ΕΦΚΑ! Γιατί μόνο 
έτσι διορθώνεται και αποκαθίσταται, το νόμιμο και 
το δίκαιο. Δεν θα σταματήσουμε όμως εδώ, συνε-
χίζουμε έως ότου αποκατασταθεί συνολικά η Νομι-
μότητα υπολογισμού όλων των Συντάξεων μας, και 

τα δικαιούμενα ποσά, που τόσο με το Ν. ΚΑΤΡΟΥ-
ΓΚΑΛΟΥ αλλά και το Ν. ΒΡΟΥΤΣΗ που συνεχίζουν, 
να μας στερούν ΠΑΡΑΝΟΜΑ, από διάφορα “λάθη” 
του επανυπολογισμού της 01/01/2019.

Όλοι οι λαθεμένοι υπολογισμοί που έγιναν κατ’ 
εφαρμογή του Ν.4387/16 (Ν. Κατρούγκαλου) από 
1/1/19, όπως αναφέρονται στο από 16/10/20 εξώ-
δικο μας, είναι σε πλήρη εξέλιξη και σε καθημερι-
νή παρακολούθηση - παρέμβαση - του Προεδρείου 
μας, για την σωστή ΔΙΟΡΘΩΣΗ τους. 

Ελπίζουμε ότι σύντομα θα έχουμε και για αυ-
τές, θετικές εξελίξεις και διόρθωση των λαθών.

Ακολουθούν οι διορθώσεις συντάξεων, με πλα-
σματικό χρόνο ασφάλισης, που ενώ πληρώθηκε 
με εισφορά 36%, αλλά λανθασμένα, υπολογίστη-
κε ως εισφορά 20% (ασφάλιση του τ. ΙΚΑ)!

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, για τα ΚΟΙΝΑ μας ΣΥΜ-
ΦΕΡΟΝΤΑ και ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

Στην ΕΝΟΤΗΤΑ η ΔΥΝΑΜΗ -  
στον ΑΓΩΝΑ η ΝΙΚΗ.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ ενός από τα "ΛΑΘΗ" επανυπολογισμού της 1/1/19, των Συντάξεων μας (ΤΑΠ-ΟΤΕ, αντί του σωστού ΟΤΕ)

Επανυπολογισμός και ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ των Συντάξεων  
περίπου 3.000, Συναδέλφων μελών μας!

Ο Σύλλογος μας, επίμονα, ακούραστα και μαχητικά προωθεί-διεκδικεί και ΛΥΝΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ μας. Διορθώθηκε ένα "λάθος" και έγινε ο σωστός 
επανυπολογισμός Συντάξεων την 1/1/19, (Ν. Κατρούγκαλου) από ΤΑΠ-ΟΤΕ σε ΟΤΕ, δηλ. σε όσους είχε υπολογιστεί η Σύνταξη τους, με εισφορά 30% αντί του σωστού 36%.

Οι παρεμβάσεις και οι πιέσεις 
του Συλλόγου μας, έφεραν 

αποτελέσματα

Οι συνεχείς και έντονες παρεμβάσεις του Συλλόγου μας έφε-
ραν αποτέλεσμα και για αυτό δόθηκε ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑ-

ΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ 
(Συζύγων και Τέκνων) ΕΩΣ 28/2/ 2022.

Όπως έχουμε ξαναγράψει, η ανανέωση ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑ-
ΝΟΤΗΤΑΣ Άμεσων Ασφαλισμένων και Έμμεσων μελών, μετα-
φέρθηκε από το τ. ΤΑΥΤΕΚΩ και γίνεται πλέον, είτε ηλεκτρονικά 
στο site του e-ΕΦΚΑ, είτε στα κατά τόπους γραφεία του e-ΕΦΚΑ 
(τ. ΙΚΑ), στα τμήματα ΜΗΤΡΩΩΝ, με τον κωδικό 21012.

Παρά την παράταση έως 28/2/22, καλό είναι εν τω μεταξύ 
και μέχρι τότε, να γίνει ή ηλεκτρονική ανανέωση ή η ανα-
νέωση στα τμήματα Μητρώων του τοπικού ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ), 
γιατί ταυτόχρονα γίνεται και ΔΙΟΡΘΩΣΗ των τυχόν λαθών, 
αλλά και ΑΠΟΓΡΑΦΗ των ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ, ώστε να μην 
υπάρχει στο μέλλον κάποιο πρόβλημα.

Στο site του Συλλόγου μας, έχουμε αναρτήσει τις οδηγίες και 
τα βήματα που απαιτούνται για την ηλεκτρονική ανανέωση και 
απογραφή στον e-ΕΦΚΑ.

Θυμίζουμε ότι, για τα έμμεσα μέλη και άνω των 67 ετών, δεν 
χρειάζονται ασφαλιστική ανανέωση (έχουν ισόβια κάλυψη) για 
τα δε τέκνα, μόνο για άνω των 24 ετών, απαιτείται ΒΕΒΑΙΩΣΗ 
ΣΠΟΥΔΩΝ, έως το 26ο της ηλικίας τους. Οι παρεμβάσεις και οι 
αγώνες φέρνουν αποτέλεσμα και δίνουν λύσεις, στα προβλήμα-
τα των μελών μας.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ! ΕΝΩΤΙΚΑ – ΜΑΧΗΤΙΚΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ  ΜΕΛΩΝ έως 28/2/22


