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Η ΦΩΝΗ

•  Την 25η Μαρτίου, και για τα 200 χρόνια απ’ 
την Επανάσταση του ’21, σχεδόν όλοι οι ξένοι 
ηγέτες χαιρέτησαν το ιστορικό αυτό γεγονός, 
εκτός από μία κυρία, που έχει αγκαλιάσει, 
προστατεύει και εξοπλίζει το Σουλτάνο! Μι-
κρόψυχη και Ανιστόρητη!

•  Η περικοπή των Συντάξεων Χηρείας (αλλά 
και άλλες συσσωρευμένες αστοχίες), επέφε-
ραν τη καρατόμηση του Διοικητή του eΕΦΚΑ! 
Να ελπίσουμε ο ΝΕΟΣ να αποδειχθεί σωστό-
τερος και σοφότερος!

•  Αναισθησιολόγος διαγνώστηκε με κορωνοιό, 
δήλωσε δε αρνητής του εμβολίου, η επιτομή 
της ειδικότητας, δηλαδή πλήρης αναισθησία.

•  Βομβαρδισμός από πρωινές και Σαββατιάτι-
κες εξαγγελίες και ανακοινώσεις «αυξήσεων 
αναδρομικών, παροχών κ.λπ.», πρόκειται για 
ανέξοδες και ψεύτικες υποσχέσεις παλιάς 
κοπής πολιτευτών!

Τηλέγραφος 
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Η ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (Ε.Α.Σ.) θε-

σπίστηκε με τους Μνημονιακούς 
Νόμους, και επιβάλλεται επί των 
ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, άνω των 
1400€ μικτά (3 έως 14%), και 
επί των ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ, άνω των 
300€ μικτά, (3 έως 10%).

Πρόσφατα (26/3/21) η ολομέ-
λεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, 
με την υπ. αριθμ. 504/21 από-
φαση του, (επιβεβαιώνοντας την 
προηγούμενη δίκη του απόφαση, 

την υπ. αριθμ. 244/17) έκρινε 
παράνομη και αντισυνταγμα-
τική την εφαρμογή της Ε.Α.Σ. επί 
των ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Δ. Υπαλλή-
λων, και των Σωμάτων Ασφα-
λείας, δημιουργώντας ένα θετικό 
προηγούμενο και για τη δική μας 
Ε.Α.Σ.

Όπως είναι γνωστό, τα Συντα-
ξιοδοτικά θέματα των Δ. Υπαλλή-
λων και των Σωμάτων Ασφαλείας 
(πριν ΕΦΚΑ και τον Ν.4387/16 Ν. 
Κατρούγκαλου), εκδικάζονται σε 

ανώτατο βαθμό από το Ελεγκτι-
κό Συνέδριο, ενώ των Ιδιωτικών 
Υπαλλήλων του τ. ΙΚΑ., από το 
ΣτΕ. Η πρόσφατη απόφαση του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ενι-
σχύει την επιχειρηματολογία 
και το δίκαιο και του δικού 
μας αιτήματος και την απαίτη-
σή μας για την κατάργηση της 
ΕΑΣ σε όλους τους Συνταξιού-
χους.

συνέχεια στη σελ. 2

Μετά από μεγάλη καθυστέρηση και με πολλές 
δυσκολίες, φαίνεται ότι μπαίνει σε εφαρμογή 

και υλοποίηση, ο Ν.4670/20 και ειδικότερα στο τμή-
μα που αφορά τους συνταξιούχους που έχουν συνο-
λικά άνω των 30 χρόνων ασφάλισης.

Βέβαια στο χώρο μας, αυτό αφορά ένα μικρό μέρος 
συναδέλφων – συνταξιούχων γιατί τόσο ο ΟΤΕ όσο 
και ο κανονισμός παροχών του ΤΑΠ ΟΤΕ δ ε ν ευνο-
ούσαν την παραμονή στην υπηρεσία (άρα και στην 
ασφάλιση) πάνω από 30 χρόνια γιατί χορηγούσαν 
σύνταξη το 80% του μισθού. Βάση του μέχρι σήμε-
ρα προγραμματισμού και εξαγγελιών του Υπουργού 
Εργασίας, προβλέπεται να γίνει η σχετική αναπρο-

σαρμογή των συντάξεων με τους νέους συντελεστές 
αναπλήρωσης για μετά τα 30 χρόνια ασφάλισης και  
τα οποία θα χορηγηθούν ως εξής:
α)  Για τους αποχωρήσαντες μετά τις 13/5/16 (Ν. Κα-

τρούγκαλου), θα καταβληθεί όλη η προκύπτουσα 
διαφορά και τα αναδρομικά από 1/10/19 έως το 
τέλος Ιουνίου 2021.

β)  Για τους αποχωρήσαντες πριν τις 13/5/16 (Ν. Κα-
τρούγκαλου), για τους οποίους εφαρμόζονται τα 
πέμπτα, θα καταβληθούν τα 2/5 (δηλαδή το 40%) 
της προκύπτουσας διαφοράς (1/5 από 1/1/20 και 
άλλο 1/5 από 1/1/21) ως το τέλος Ιουλίου 2021, 
και τα αναδρομικά από 1/10/19 που προκύπτουν 

θα δοθούν σε επόμενη φάση και εμβόλιμα. Να 
θυμίσουμε ότι για όσους υπάρχει «θετική προσω-
πική διαφορά», αυτή θα μειωθεί ανάλογα και το 
υπόλοιπο που μένει (αν μείνει) θα δοθεί και αυτό 
με τη μορφή των πέμπτων, δηλαδή θα τους κατα-
βληθούν τα 2/5 αυτού από 1/1/21.
Υπάρχουν όμως σοβαρά προβλήματα για τους συ-

νταξιούχους-μέλη μας για τη σωστή εφαρμογή του 
Ν4670/20, όσον αφορά το χρόνο ασφάλισης που 
έχει αποκτηθεί π ρ ι ν την ασφάλιση στο ΤΑΠ ΟΤΕ, 
δηλαδή για το συνολικό ασφαλιστικό χρόνο.

συνέχεια στη σελ. 2

ΕΦΑΡΜΟΓΗ του ΝΟΜΟΥ 4670/20 (Ν. Βρούτση) για τους έχοντες ασφάλιση  
άνω των 30 ετών, αλλά με σοβαρές εκκρεμότητες

ΘΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ για την ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
για τους δημοσίους υπαλλήλους & σώματα ασφαλείας

Μέχρι τέλος Ιουνίου η απόφαση ΣτΕ
Α Ν Α Μ Ε Ν Ο Υ Μ Ε  Μ Ι Α  Δ Ι Κ Α Ι Η  Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ηπροσφυγή του Συλλόγου μας, και άλλων συ-
νταξιοδοτικών οργανώσεων στο ΣτΕ, συζητή-

θηκε στις 15/1/2021 και αφορούσε την ακύρωση 
της υπουργικής απόφασης Βρούτση-Σκυλλακάκη, η 
οποία αυθαίρετα ερμήνευσε την υπ.αριθμ.1439/20 
απόφαση του ΣτΕ, περικόπτοντας στο μισό τις επι-
στροφές του 11μήνου. Τις επόμενες ημέρες και έως 
το τέλος Ιουνίου (που λήγει η θητεία της σημερινής 
Προέδρου του ΣτΕ) αναμένεται να εκδοθεί, η ιστορι-
κή αυτή απόφαση του ΣτΕ, που αφορά τη δικαίωση, 
έστω και κατ΄ ελάχιστο των Συνταξιούχων. Με δε-

δομένο, ότι όλη την περίοδο των μνημονί-
ων, οι συντάξεις μας (Κύριες & Επικουρικές 
και Δώρα) υπέστησαν δραματικές μειώσεις 
έως και 50%!

Έτσι η δικαίωση και η επιστροφή ΟΛΩΝ 
των ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ του 11μήνου (Ιούνι-
ος ’15 έως Μάιος ’16) είναι το ελάχι-
στο από αυτά που μας περιέκοψαν, μας 
αφαίρεσαν και τα οποία ζητάμε να μας 
επιστραφούν! Για αυτό προσφύγαμε ξανά 
στο ΣτΕ, ζητώντας και αναμένοντας τα εξής:

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 11ΜΗΝΟΥ

συνέχεια στη σελ. 2

Συνάδελφοι καλό Καλοκαίρι Συνάδελφοι καλό Καλοκαίρι ΠΡΟΣΟΧΉ ΠΡΟΣΟΧΉ ο ιός καραδοκεί, ο ιός καραδοκεί, 
ΦΥΛΆΣΣΟΥΜΕΦΥΛΆΣΣΟΥΜΕ την υγεία μας -  την υγεία μας - ΠΡΟΣΤΆΤΕΥΟΥΜΕΠΡΟΣΤΆΤΕΥΟΥΜΕ και την κοινωνία και την κοινωνία
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Καλείται τώρα, η Κυβέρνηση να σεβαστεί τις απο-

φάσεις των Ανώτατων Δικαστηρίων (Ελεγκτικό Συ-

νέδριο) της χώρας, και να τις εφαρμόσει για ΟΛΟΥΣ, 

χωρίς νέους διαχωρισμούς!

Είναι λοιπόν «ανοικτό», διεκδικούμενο, απαιτητό 

και δίκαιο το αίτημα μας, για την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΡΑ 

και για ΟΛΟΥΣ τις εισφοράς αλληλεγγύης Συνταξι-

ούχων (Ε.Α.Σ).

Σημείωση: Διευκρινίζουμε ότι η Ε.Α.Σ., είναι ανε-
ξάρτητη, από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (1 
έως 4%) και ισχύει για συνολικά εισοδήματα άνω 
των 12.000€. Η οποία με ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΑΝΕΣΤΑΛΗ για ΟΛΟΥΣ, και εφαρμόζεται ΜΟΝΟ για 
τους ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ και τους Δ. Υπαλλήλους 
για το 2021 αλλά και το 2022, και για την οποία 
κάνουμε αναφορά σε άλλη στήλη της εφημερί-
δας μας.

 
Με ΕΝΟΤΗΤΑ - ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ και 

ΜΑΧΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ τον ΑΓΩΝΑ!
Για τα ΚΟΙΝΑ μας, ΑΙΤΗΜΑΤΑ και 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ!

ΘΕΤ Ι Κ Η  ΑΠΟΦΑΣΗ 
για την ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ για τους δημοσίους 
υπαλλήλους & σώματα ασφαλείας

συνέχεια από τη σελ. 1 συνέχεια από τη σελ. 1

Καταρχήν ένας σοβαρός αριθμός συναδέλφων, 
κατέθεσε τον πρόσθετο χρόνο ασφάλισης που είχε 
προ ΟΤΕ, μετά τη συνταξιοδότησή του, μιας και δεν 
είχε κανένα λόγο να τον καταθέσει νωρίτερα, και 
γιατί δεν του προσέφεραν τίποτα επιπλέον, αφού 
το 80% του συντάξιμου μισθού, το έπαιρνε με 30 
χρόνια ασφάλισης. Επιπλέον θα καθυστερούσε, 
δύο με τρία χρόνια, η έκδοση της σύνταξής τους, 
λόγω αλληλογραφίας και γραφειοκρατίας των Τα-
μείων του και της διαδοχής ασφάλισης.

Όλοι αυτοί οι συνάδελφοι, μετά την απόφαση του 
ΣτΕ 1/10/19, που επέβαλε την αύξηση των συντε-
λεστών αναπλήρωσης μετά τα 30 χρόνια ασφάλι-
σης, προσκόμισαν – κατέθεσαν στο τ.ΤΑΠ ΟΤΕ τον 
πρόσθετο χρόνο (ΙΚΑ, ΝΑΤ κλπ) που είχαν ώστε 
να βελτιώσουν το ανταποδοτικό ποσό της Κύριας 
Σύνταξης.

Ο eΕΦΚΑ όμως, με διάφορες προφάσεις και 
δικαιολογίες μέχρι σήμερα, δεν δημιούργησε την 
εφαρμογή στο ηλεκτρονικό σύστημα της ΗΔΙΚΑ, 
ώστε να περάσει το τ. ΤΑΠ ΟΤΕ αυτό το χρόνο που 
έχει κατατεθεί γι' αυτό μέχρι σήμερα παραμένουν 
σε εκκρεμότητα!!!

Το ίδιο έχει γίνει και με την παράλληλη ασφάλιση 
που έχουν ορισμένοι συνάδελφοι συνταξιούχοι.

Παρά τις καθημερινες παραστάσεις, διαμαρτυρί-
ες, καταθέσεις εγγράφων, αλλά και το εξώδικο του 

Συλλόγου μας, μέχρι σήμερα λύση δεν έχει δοθεί, 
και αυτοί οι χρόνοι δεν έχουν εγγραφεί στο σύστη-
μα της ΗΔΙΚΑ!

Δηλαδή αν προχωρήσει, όπως έχει εξαγγελθεί, 
ο επανϋπολογισμός των συντάξεων με βάση το Ν. 
Βρούτση, για ένα μεγάλο αριθμό συναδέλφων-με-
λών μας (περίπου 1.300 άτομα) αυτός ο χρόνος  
δ ε ν θα προσμετρηθεί, με ότι σοβαρά επακόλουθα 
και αδικίες θα δημιουργήσει.

Εντείνουμε τις προσπάθειες και τις παρεμβάσεις 
προς τον eΕΦΚΑ, και τις αρμόδιες υπηρεσίες του, 
ώστε επιτέλους να επικρατήσει η λογική, η νο-
μιμότητα και η κανονικότητα, σε κάποιες από τις 
ελάχιστες θετικές ρυθμίσεις του νόμου και να μη 
μπαίνουν συνεχώς τεχνικά εμπόδια που πυροδο-
τούν συγκρούσεις και δικαστικές εμπλοκές!

Επιμένουμε και απαιτούμε, να προσμετρηθεί 
όλος ο ασφαλιστικός χρόνος που έχει ο συ-
νταξιούχος για τον οποίο έχουν πληρωθεί ει-
σφορές και για τις οποίες δικαιούται να λάβει 
το σωστό ανταποδοτικό της σύνταξης του, στο 
συνολικό χρόνο ασφάλισης!

Σε διαφορετική περίπτωση, με αποκλειστική ευ-
θύνη του eΕΦΚΑ, θα ανοίξει νέο πεδίο συγκρού-
σεων και δικαστικών προσφυγών.

1.  Να επιβεβαιώσει το ΣτΕ τη δική του προηγού-

μενη απόφαση 1439/20.

2.  Να επιβάλει την επιστροφή ΟΛΩΝ των ποσών 

του 11μήνου, δηλαδή την επιστροφή των περικο-

πών, επί των ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ συντάξεων, και των 

ΔΩΡΩΝ (400 + 200 +200).

3.  Να επιβάλει, την επιστροφή αυτών των πο-
σών, με το νόμιμο τόκο (6%) για κάθε έτος από 

το 2015, έως την ημερομηνία καταβολής τους, 
στους συνταξιούχους.

4.  Να επιστραφούν-καταβληθούν τα αναλογού-
ντα ποσά του 11μήνου, σε ΟΛΟΥΣ τους συνταξι-
ούχους, είτε έχουν καταθέσει αγωγή-προσφυγή 
στη δικαιοσύνη, είτε όχι!

Επομένως αυτά που αναμένουμε από αυτή την 
απόφαση του ΣτΕ, είναι περίπου άλλα τόσα από αυτά 
που μας επιστράφηκαν επί των Κύριων Συντάξεων. 

Ο καθένας μας λοιπόν, διεκδικεί και μπορεί να 
αναμένει ένα ανάλογο ποσό με αυτό που του 
επεστράφη τον Οκτώβριο του ’20, το οποίο 
όπως είναι γνωστό αφορούσε τα ποσά μόνο επί 
των Κύριων Συντάξεων, γιατί έτσι αποφάσισε η 

κυβέρνηση, με αυθαίρετο και στρεψόδικο τρόπο, να 
εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ.

Αναμένουμε μια θετική απόφαση του ΣτΕ, ώστε 
να λάβουν επιστροφή περικοπών τουλάχιστον των 
δώρων (800€) και όσοι συνάδελφοι συνταξιούχοι 
δεν έχουν λάβει καμία επιστροφή, γιατί είχαν Κύρια 
Σύνταξη κάτω των 1000€.

Προσδοκούμε και ελπίζουμε, ότι η ανεξάρτητη 
δικαιοσύνη, με σεβασμό στο θεσμικό της ρόλο, 
θα δικαιώσει το απολύτως νόμιμο-ρεαλιστικό 
και συνταγματικό, αίτημά μας. Δικαιώνοντας 
έτσι και το δικό της θεσμικό ρόλο ανεξαρτησίας, 
από κυβερνητικές αυθαιρεσίες και παρανομίες!

Μέχρι τέλος Ιουνίου η απόφαση ΣτΕ
Α Ν Α Μ Ε Ν Ο Υ Μ Ε  Μ Ι Α  Δ Ι Κ Α Ι Η  Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 11ΜΗΝΟΥ

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

συνέχεια από τη σελ. 1

ΕΦΑΡΜΟΓΗ του ΝΟΜΟΥ 4670/20 (Ν. Βρούτση)  
για τους έχοντες ασφάλιση άνω των 30 ετών,  

αλλά με σοβαρές εκκρεμότητες

Να ενσωματωθεί τώρα, η προσωπική διαφορά. Δεν έχει οικονομικό, παρά μόνο πολιτικό κόστος!
Αποτελεί έναν μόνιμο βραχνά αγωνίας, ανασφάλειας και αδικίας των παλαιών Συνταξιούχων!

Είναι ένα εφεύρημα των Ν. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ και Ν. ΒΡΟΥΤΣΗ και ένας ρατσιστικός διαχωρισμός 
παλαιών και νέων!

Είναι μια δίκαιη απαίτηση των Συνταξιούχων, και μια ηθική υποχρέωση, του κράτους! 

Δεν "χρωστάμε", μας χρωστάνε!

Προσωπική διαφορά 
Πονηρό ευφέρημα "χρέους"
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Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2021

Έγκαιρα και έγκυρα, ζητήσαμε και απαιτήσα-
με,από την Κυβέρνηση, μαζί με την ΑΓΣΣΕ και 

άλλες ΣΥΝΤΑΞΙOΔΟΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ, την ισότιμη 
και δίκαιη φορολογική αντιμετώπιση για τα ΑΝΑ-
ΔΡΟΜΙΚΑ του 11μηνου, με αυτή των αναδρομικών 
των Δικαστικών και των ειδικών μισθολογίων. Δη-
λαδή, την αυτοτελή ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ με συντελε-
στή 20%, και με αυτό να ολοκληρώνεται κάθε 
άλλη φορολογική υποχρέωση! Ούτε άθροισμα 
στα εισοδήματα, ούτε με τους αυξημένους φορο-
λογικούς συντελεστές, ούτε ειδική εισφορά αλλη-
λεγγύης! Δυστυχώς αυτή, η καθόλα δίκαιη και λο-
γική απαίτηση των απλών Συνταξιούχων, δεν έγινε 

αποδεκτή και δεν ευαισθητοποίησε την Κυβέρνηση, 
γιατί θεωρεί ότι δεν έχουμε την ίδια ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ και 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ, με αυτή των προνομι-
ούχων κοινωνικών ομάδων! Δεν φθάνει που μας 
τα έδωσαν μισά, από όσα προέβλεπε η απόφαση 
του ΣτΕ, τα έδωσαν με καθυστέρηση πέντε ετών, τα 
έδωσαν και ΑΤΟΚΑ, θα τα φορολογήσουν και ΒΑΡ-
ΒΑΡΑ! 

Έτσι, τα ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ του 11μήνου (Ιούνιος '15 
έως Μάιος '16) θα φορολογηθούν κανονικά, και με 
τους αυξημένους φορολογικούς συντελεστές που 
ίσχυαν τότε, με τροποποιητικές δηλώσεις έτους 
2015 (οι έξι μήνες), και έτους 2016 (οι πέντε μήνες), 

και που θα πρέπει να υποβληθούν, το Σεπτέμβριο 
και έως το τέλος του έτους.

Τα μισά σχεδόν, από όσα ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ δόθη-
καν το 2020, με αυτή την προκλητική, διχαστική 
και αντικοινωνική απόφαση, της Κυβέρνησης, 
θα μας τα πάρουν πίσω!

Οι Συνταξιούχοι, μπορεί να μην έχουν ιδιαίτερα 
κρατικά αξιώματα και "τίτλους", έχουν όμως, ΙΔΙΑ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ και ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΚΡΙΣΗ και ΜΝΗΜΗ!

Δεν ΞΕΧΝΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑΝ και ΤΙΠΟΤΑ!!! Θα 
έλθει η ώρα να «ξοφλήσουν το χρέος»! Ας το 
λάβουν σοβαρά υπόψιν τους οι Κυβερνώντες, 
έστω και τώρα!

Έφθασε η λυπητερή!

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 11μήνου
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΝΤΑΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΥΠΟΖΥΓΙΑ 

Συνεχίζεται και για το 2022, η αφαίμαξη του εισο-
δήματος των Συνταξιούχων παρά τις μεγαλό-

στομες, προεκλογικές υποσχέσεις της Κυβέρ-
νησης, για την ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ για ΟΛΟΥΣ, της ει-
δικής εισφοράς αλληλεγγύης!  Έτσι στις 18/5/21 
με το Ν. 4799/21, ψηφίστηκαν μια σειρά μειώσεων 
και φοροαπαλλαγών, για όλα τα κοινωνικά στρώ-
ματα (φυσικά και νομικά πρόσωπα) και για όλα τα 
εισοδήματα, ακόμα και από μετοχές, μερίσματα, 
τεκμήρια, κ.λ.π., ενώ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ, επεκτάθηκε 
και για το 2022, η απαλλαγή από την Ειδική Εισφορά 
Αλληλεγγύης, για ΟΛΟΥΣ, ΕΚΤΟΣ των ΣΥΝΤΑΞΙΟΥ-
ΧΩΝ και των Δ. Υπαλλήλων!

Αν για το 2021 υπήρχε, λόγω των οικονομικών 
επιπτώσεων του κορονοϊού, ένα «φύλλο συκής», 
τώρα για τα εισοδήματα του 2022, δεν υπάρχει 
καμία δικαιολογία. Όταν είναι γνωστό, ότι η ειδική 

εισφορά αλληλεγγύης  2 έως 10%, επιβάλλεται για 
εισοδήματα άνω των 12.000 €, και αν υποθέσουμε 
ότι η μείωση παντός είδους εισοδημάτων των ελεύ-
θερων επαγγελματιών, θα είναι τόσο δραματική και 
το 2022 τότε δεν θα πλήρωνε κανείς τους, ειδική 
εισφορά αλληλεγγύης! Άρα η απαλλαγή όλων των 
άλλων κοινωνικών ομάδων, εκτός των Συνταξιού-
χων και των Δ. Υπαλλήλων, και για το 2022, είναι μια 
εχθρική, αντικοινωνική και ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ κατά των Συνταξιούχων. 
Η αναλογικότητα των φορολογικών βαρών, όλων 
των Πολιτών, πάει «περίπατο» και ισχύει μόνο στα 
λόγια! Οι Συνταξιούχοι της χώρας μας, που φορτώ-
θηκαν το μεγαλύτερο βάρος των μνημονιακών πε-
ρικοπών, από οποιαδήποτε άλλη ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΜΑ-
ΔΑ, τώρα εμπαίζονται και τιμωρούνται ξανά, από 
την Κυβερνητική πολιτική! Την στιγμή μάλιστα, που 

η ανεργία των Νέων είναι στα ύψη, και οι μισθοί στα 
τάρταρα, οι Συνταξιούχοι που συντηρούν τα Παιδιά 
τους, και τις οικογένειες τους συνεχίζουν να επι-
βαρύνονται δυσανάλογα, με διπλούς, άμεσους και 
έμμεσους φόρους!

Οι Συνταξιούχοι, οι Συνταξιοδοτικές Οργανώσεις 
και η ΑΓΣΣΕ, οφείλουν να δώσουν δυναμική, πολι-
τική και νομική απάντηση, σε αυτόν τον φορολογι-
κό διαχωρισμό. Με όποιο πρόσφορο τρόπο, πρέπει 
να αντιμετωπίσουν αυτές τις άδικες, παράλογες και 
τιμωριτικές πολιτικές της κυβέρνησης κατά των Συ-
νταξιούχων.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ!
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΙ,  

πιο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΙ!!

Ε ΙΔ ΙΚΗ  Ε ΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  ΜΟΝΟ  
για τους ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ και τους Δημοσίους Υπαλλήλους και το 2022

Με το υπόμνημά μας αυτό επανερχόμαστε για να 
αναδείξουμε και να σας υπενθυμίσουμε ένα 

σοβαρό πρόβλημα, μια τεράστια παράλειψη και μια 
μεγάλη αδικία που θα προκύψει αν στον συνολικό 
ασφαλιστικό χρόνο των συνταξιούχων που έχουν 
συνταξιοδοτηθεί πριν τον Ν.4387/16 δεν συμπεριλη-
φθούν και τα χρόνια ασφάλισης με ένσημα που έχουν 
οι συνάδελφοι μας από διαδοχική ή παράλληλη ασφά-
λιση κατά τον επικείμενο επανυπολογισμό με τον Ν. 
4670/20 (Ν. Βρούτση).

Με διαδοχικά και επαναλαμβανόμενα υπομνήματά 
μας, όσο και με την εξώδικη δήλωση διαμαρτυρίας 
μας προς τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ και την ΗΔΙΚΑ ζητή-
σαμε να συμπεριληφθεί στον ολικό ασφαλιστικό χρό-
νο και ο χρόνος που έχει ο κάθε συνάδελφος μας από 
διαδοχική ή παράλληλη ασφάλιση και για την οποία 
έχουν παρακρατηθεί εισφορές και επιβεβαιώνονται 
με τα κατατιθέμενα ένσημα και τα αντίστοιχα δικαι-
ολογητικά, στις υπηρεσίες του τ. ΤΑΠ ΟΤΕ. Πριν την 
ψήφιση και εφαρμογή του Ν. Κατρούγκαλου 4387/16, 

όλοι οι συνάδελφοί μας αυτοί είχαν εξασφαλίσει κατά 
την συνταξιοδότησή τους το προβλεπόμενο ανώτατο 
ποσοστό σύνταξης (80%) χωρίς να τους χρειάζονται 
επιπλέον αυτά τα χρόνια ασφάλισης.

Ο Νόμος όμως, ο 4387/16, λαμβάνει υπόψη του 
κατά τον επανυπολογισμό όλα τα χρόνια ασφάλισης 
και άφησε εκτός επανυπολογισμού όλους αυτούς 
τους συναδέλφους μας. Αυτοί είναι συνάδελφοι που 
έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν 10, 20, 30 χρόνια και 
που τους καταδικάζει να έχουν όλοι τους μεγάλη 
θετική προσωπική διαφορά, δηλαδή να χρωστάνε 
σ’όλη τους τη ζωή, καταδικασμένοι να μην ελπί-
ζουν σε καμία αύξηση στην υπόλοιπη ζωή τους. Η 
μόνιμη δικαιολογία και απάντηση που υπάρχει στις δι-
αμαρτυρίες μας από την ΗΔΙΚΑ, είναι ότι η «Ανάδοχος 
Εταιρεία» δεν έχει δημιουργήσει ακόμη τη φόρμα του 
λογισμικού για να μπορούν να συμπεριληφθούν και 
αυτά τα ασφαλιστικά χρόνια στο συνολικό τους ασφα-
λιστικό χρόνο, για όσους συναδέλφους έχουν επιπλέ-
ον χρόνια από διαδοχική και παράλληλη ασφάλιση.

Κύριοι Υπουργοί, Κύριε Διοικητά,
Σας υπενθυμίζουμε και σας γνωστοποιούμε ξανά 

αυτή την πολύ σοβαρή εκκρεμότητα που πρέπει να 
τακτοποιηθεί πριν προχωρήσετε στην εφαρμογή του 
επανυπολογισμού του Ν.4670/20. Στο ταμείο μας 
υπάρχουν πάνω από 1300 εκκρεμείς αιτήσεις από 
το 2012 και πρέπει να ικανοποιηθούν όλες πριν την 
εφαρμογή του επανυπολογισμού του Νόμου Βρού-
τση. 

Αναμένουμε την παρέμβασή σας καθώς και τις 
άμεσες δικές σας ενέργειες για να ικανοποιηθεί 
το δίκαιο αίτημα των συναδέλφων μας και να στα-
ματήσει η διαιώνιση αυτής της αδικίας σε χιλιά-
δες παλιούς συνταξιούχους, οι οποίοι όχι μόνο 
δεν ευθύνονται για την αλλαγή των όρων συντα-
ξιοδότησης από την Πολιτεία αλλά εμφανίζονται 
ως οφειλέτες προς το Κράτος ισοβίως ενώ ταυτό-
χρονα η ίδια η Πολιτεία δεν προσμετρά το συνο-
λικό ασφαλιστικό τους χρόνο κατά την εφαρμογή 
του Ν.4670/20.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ προς: Υπουργό και Υφυπουργό Εργασίας & 
Κοινωνικών Υποθέσεων, Διοικητή eΕΦΚΑ, Γεν. Δ/ντρια ΗΔΙΚΑ



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
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Μετά από νεότερη προσφυγή μας, προς τον 
Συνήγορο του Πολίτη, αφού την προηγούμε-

νη γνωμοδότηση του, την αγνόησε το Υπουργείο 
και ο ΕΦΚΑ, ο Συνήγορος του Πολίτη, με νεότε-
ρη απόφαση του, στις 13/5/21 επανέρχεται προς 
το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, και τον ΕΦΚΑ και ζητά, την έκδοση ατομικών 
διοικητικών πράξεων ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ των 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ που έγινε την 1/1/2019 με βάση τον 
Ν. 4387/16 (Ν. Κατρούγκαλου), για κάθε έναν 
Συνταξιούχο, οι οποίες θα εμπεριέχουν τον ανα-
λυτικό τρόπο και τα αποτελέσματα του ΕΠΑΝΥΠΟ-
ΛΟΓΙΣΜΟΥ της Σύνταξης, ώστε να δίνουν την δυ-
νατότητα στους ενδιαφερόμενους να τα ελέγξουν 
και να προσφύγουν κατά αυτών.

Μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορεί να διασφαλι-
στεί με αποτελεσματικό τρόπο η ορθή τήρηση, των 
βασικών αρχών που πρέπει να τηρεί η Δημόσια Διοί-
κηση κατά την δράση της, όσο και τα δικαιώματα που 
πρέπει να απολαμβάνει, το σύνολο των Πολιτών!

Μετά και από αυτήν την γνωμοδότηση – απόφα-
ση του Συνηγόρου του Πολίτη που υπογράφεται 
από τον Πρόεδρο της αρχής, Ανδρέα Ποττάκη, είναι 
καθήκον και υποχρέωση, του Υπουργείου Εργασίας 
και του ΕΦΚΑ, να συμμορφωθούν!

Ο Σύλλογος αξιοποιεί, κάθε μέσον και τρόπο, για 
να επιβάλει την νομιμότητα και την διαφάνεια, πα-
ντού και σε όλα. Η Κυβέρνηση οφείλει, να σεβαστεί, 
την νόμιμη απαίτηση των Συνταξιούχων και την 
απόφαση της ανεξάρτητης αρχής του ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ 
του ΠΟΛΙΤΗ. 

Αν είχε υιοθετήσει ο eΕΦΚΑ, την αρχική σύ-
σταση του Συνηγόρου του Πολίτη και είχε εκδώ-
σει αναλυτική απόφαση Συνταξιοδότησης, κατά 
τον επανυπολογισμό τις 01/01/2019, θα είχαν 
διαπιστωθεί και αναδειχθεί τα λάθη και οι αυ-
θαιρεσίες που έκανε ο eΕΦΚΑ, κατά τον επα-
νυπολογισμό των Συντάξεων μας και θα είχαν 
διορθωθεί έγκαιρα!

Είμαστε αποφασισμένοι να ασκήσουμε όλα τα νό-
μιμα μέσα, για την προστασία,την διαφάνεια και νο-
μιμότητα των Συνταξιοδοτικών και Ασφαλιστικών 
μας δικαιωμάτων.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ  
και ΚΑΛΥΤΕΡΑ!

Αναλυτικά η γνωμοδότηση του Συνηγόρου του  
Πολίτη έχει αναρτηθεί στο site του Συλλόγου μας. 

ΝΕΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Για τον επανυπολογισμό των συντάξεων τις 1/1/2019

Αυτές τις μέρες έχουν σταλεί οι βεβαιώσεις από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΤΕ σ ’όλους τους 

συναδέλφους μας που τα παιδιά τους το 2020 είχαν 
εισπράξει την προκαταβολή ή την εκκαθάριση από 
το Λογαριασμό Νεότητας Προσωπικού ΟΤΕ. 

Η μία βεβαίωση δείχνει το ποσό της χορηγίας που 
έδωσε ο ΟΤΕ για την προκαταβολή ή την εκκαθάριση 
και το ποσό αυτό είναι απεικονισμένο στο ΚΩΔ 403 
της φορολογικής δήλωσης του παιδιού στο σύστημα 
taxis. Για όσα παιδιά έχει γίνει πέρυσι η εκκαθάριση 
του Λογαριασμού Νεότητας θα λάβουν και μία δεύ-
τερη βεβαίωση που παρουσιάζει τους τόκους που 
τους δόθηκαν από το ποσό που κάθε μήνα ο γονέας 
κατέθετε στο Λογαριασμό, εμπεριέχοντας στην ίδια 
βεβαίωση και το φόρο επί αυτών των τόκων που 
κατατέθηκε από τον ΟΤΕ στην Εφορία. 

Οι τόκοι και ο φόρος επί των τόκων απεικονίζονται 
και αυτά στους αντίστοιχους ΚΩΔΙΚΟΥΣ στη φορολο-
γική δήλωση του παιδιού που υπάρχει στο TAXIS. 

Το ποσό που κάθε μήνα καταθέτει ο γονέας στο Λογ. 
Νεότητας για το παιδί του, φορολογείται κανονικά 
κάθε έτος με τη δήλωση του εισοδήματος του και το 
συνολικό ποσό που έχει συγκεντρωθεί από τις μηνι-
αίες καταθέσεις του γονέα θα εμπεριέχεται στο τελικό 
ποσό που κατατίθεται στην τράπεζα κατά την εκκαθά-
ριση, μαζί με την χορηγία του ΟΤΕ και τους τόκους. 

Θυμίζουμε σ’όλους τους συναδέλφους μας Συ-
νταξιούχους και Εργαζόμενους ότι από το ποσό που 
παίρνουν τα παιδιά και το οποίο κατατίθεται στην 
τράπεζα είτε για την προκαταβολή (που είναι μόνο 
μέρος της χορηγίας του ΟΤΕ) είτε για την εκκαθά-
ριση, εκείνο που φορολογείται είναι μόνο η χο-
ρηγία του ΟΤΕ, και φορολογείται ως έσοδα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα. 

Αυτός ο τρόπος φορολόγησης που ισχύει από την 
ίδρυση του Λογαριασμού Νεότητας (αρχές δεκαετί-
ας ’70) εξασφάλιζε μέχρι της αρχές της περασμένης 
δεκαετίας αφορολόγητο μέχρι 12.000€ έτσι όλοι οι 
συνάδελφοι μας εκείνα τα χρόνια δεν πλήρωναν 
σχεδόν καθόλου φόρο. Στα χρόνια της οικονομικής 
κρίσης καταργήθηκε ολόκληρο το αφορολόγητο 
ποσό, προστέθηκε η προκαταβολή του επόμενου 
χρόνου και παράλληλα ο ΟΤΕ μείωσε τη χορηγία του. 
Παρ’όλες τις προσπάθειές μας τα τελευταία χρόνια 
για μια καλύτερη φορολογική μεταχείριση, αυτό δεν 
κατέστη εφικτό. Εκείνο όμως που πετύχαμε από 
το 2018 και μετά ήταν να γίνει μέσω της ΑΑΔΕ 
η κατάργηση της προκαταβολής φόρου για την 
επόμενη χρονιά. Θυμίζουμε ότι η χορηγία του Λογ. 
Νεότητας είναι εφάπαξ παροχή και δεν μπορεί να 
έχει συνέχεια προκαταβολής τον επόμενο χρόνο. 

Με το άρθρο 6 του νέου φορολογικού Νόμου 
4646/19 που ψηφίστηκε το Δεκέμβριο του 2019, αλ-
λάζει προς το καλύτερο η φορολόγηση των ποσών 
του Λογ. Νεότητας για όσους εισέπραξαν τα ποσά της 
προκαταβολής ή της εκκαθάρισης το 2020. Συγκε-
κριμένα οι πρώτες 10.000€ από τη χορηγία του 
ΟΤΕ θα φορολογούνται με 9% και όχι με 22% 
όπως συνέβαινε προηγουμένως. Μετά τις συνε-
χόμενες παρεμβάσεις μας και σε εφαρμογή του 
νέου φορολογικού Νόμου, εκδόθηκε απόφαση 
του Διοικητή της ΑΑΔΕ με την οποία διατηρείται 
σε ισχύ η κατάργηση της προκαταβολής φόρου 
και έτσι όσα παιδιά συναδέλφων έλαβαν το 2020 
χρήματα του Λογαριασμού Νεότητας, δεν θα επι-
βαρυνθούν με προκαταβολή φόρου.

Τελειώνοντας σας επαναβεβαιώνουμε ότι θα πα-
λέψουμε και θα είμαστε κοντά σ’ όλους τους συνα-
δέλφους μας και για το θέμα του Λογαριασμού Νε-
ότητας είτε τα παιδιά πήραν την προκαταβολή ή την 
εκκαθάριση το 2020, είτε θα πάρουν φέτος. 

Με σοβαρότητα και μαχητικότητα παλεύουμε κα-
θημερινά για να υπερασπίζουμε τα δικαιώματα και τα 
κοινά συμφέροντα εργαζομένων και συνταξιούχων.

του Προέδρου 
Γ. Κουτσιμπογεώργου

Λογαριασμός νεότητας και Φορολογικές δηλώσεις έτους 2021

Μεγάλες και δυναμικές ήταν οι συγκεντρώσεις 
των Συνδικάτων κατά τις ΑΠΕΡΓΙΕΣ στις 10  και 

16 Ιουνίου. Χιλιάδες εργαζόμενοι, άνεργοι, και συ-

νταξιούχοι, διαδήλωσαν και διαμαρτυρήθηκαν, για 
τις προωθούμενες αλλαγές - ανατροπές- των εργα-
σιακών των κοινωνικών, των οικονομικών και συ-

νταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων. 
Οι αλλαγές που κάνει η Κυβέρνηση στους 

μισθούς, τα ημερομίσθια,στο 8ωρο, έχουν 
ΑΜΕΣΗ και ευθεία σύνδεση με τις Συντά-
ξεις, το ασφαλιστικό σύστημα, και τις κοι-
νωνικές πολιτικές γενικότερα. ΜΙΣΘΟΙ και 
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ είναι αλληλένδετα. Για αυτό 
και οι συνταξιούχοι με προσοχή λόγω των 
ειδικών συνθηκών του κορονοϊού, βρεθή-
καμε και διαμαρτυρηθήκαμε στις συγκε-
ντρώσεις των συνδικάτων, ΜΑΖΙ με τα παι-
διά μας, για εμάς και τους νέους μας. 

Ο Σύλλογός μας έδωσε το παρόν, ΜΑΖΙ και δίπλα 
στους εργαζόμενους. Αλήθεια πόσο πιο ΔΥΝΑΤΟΙ 
και πιο ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΙ θα είμαστε, αν βρισκό-
μαστε, ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ σε μια πλατεία, σε μια πορεία, με 
μια φωνή, για τα ΚΟΙΝΑ μας ΑΙΤΗΜΑΤΑ; 

Αυτά τα βασικά και θεμελιώδη εργατικά δικαιώ-
ματα που καταργούνται, δεν έχουν χρώματα και 
κόμματα, αφορούν και ανατρέπουν την ζωή ΟΛΩΝ 
των εργαζομένων, όλης της κοινωνίας, για αυτό θα 
πρέπει επιτέλους να βρεθούμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στον κοι-
νό αγώνα και στα κοινά αιτήματα.

Το επόμενο διάστημα έρχονται θύελλες, και θα 
πρέπει να είμαστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ για να υπερασπιστού-
με τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας, όσες βέ-
βαια έχουν απομείνει!

Δυναμικές αντιδράσεις στο Νομοσχέδιο Χατζηδάκη
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Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2021

Σύμφωνα με την με αριθμό 13909/21Υπουργική 
Απόφαση, από 1/5/2021 μια σειρά από υπηρε-

σίες του e-ΕΦΚΑ, θα χορηγούνται και από τα Κ.Ε.Π. 
Συγκεκριμένα, θα παρέχονται και από τα Κ.Ε.Π.:
Α)  Ενημερωτικά σημειώματα ΚΥΡΙΩΝ και ΕΠΙΚΟΥ-

ΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Β) Ετήσια ενημερωτικά σημειώματα ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Γ)  Χορήγηση ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΜΕ-

ΣΩΝ ΜΕΛΩΝ
Δ) Ασφαλιστική ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
Σημείωση: Λόγω των συνθηκών του κορωνοϊού 
η εξυπηρέτηση από τα Κ.Ε.Π θα γίνεται μόνο μετά 
από τηλεφωνικό ραντεβού. 

Αναμφίβολα είναι θετική εξέλιξη το να παρέχονται 
μια σειρά από ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ 

και από τα Κ.Ε.Π., γιατί δεν έχουν ΟΛΟΙ οι Συντα-
ξιούχοι την τεχνική δυνατότητα ή/και την γνώση 
αναζήτησης και λήψης αυτών των υπηρεσιών από 
την ηλεκτρονική σελίδα του e-ΕΦΚΑ. 

Ωστόσο, θα ήταν θετικότερη η σωστή και επί-
καιρη ενημέρωση της ηλεκτρονικής σελίδας του  
e-ΕΦΚΑ, γιατί εκεί εντοπίζεται να υπάρχει το μεγά-
λο πρόβλημα, καθώς δεν έχουν αναρτηθεί τα σχε-
τικά ενημερωτικά για όλους!

Αυτός θα ήταν ένας λειτουργικός και χρήσιμος 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ του e-ΕΦΚΑ για την εξυπηρέ-
τηση των Συνταξιούχων, αν οι υπηρεσίες του είχαν 
την αναγκαία διαλειτουργικότητα, τη συνεργασία 
και την ενημέρωση των συστημάτων τους.

Το σοβαρό πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν αναρ-

τηθεί εδώ και μήνες τα ενημερωτικά σημειώματα 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ειδικότερα για συνταξιούχους μετά 
το 2006, με αποκλειστική ευθύνη του e-ΕΦΚΑ, 
έτσι, είτε ο ίδιος ο Συνταξιούχος το αναζητά είτε το 
Κ.Ε.Π., αυτό δεν ΥΠΑΡΧΕΙ στο σύστημα της ΗΔΙΚΑ!! 

Παρά το γεγονός ότι έχουμε διαμαρτυρηθεί έντο-
να και κατ’ επανάληψη, το Υπουργείο Εργασίας και 
ο e-ΕΦΚΑ με ψευτοδικαιολογίες μετατοπίζουν την 
ευθύνη στην ΗΔΙΚΑ και στον «ανάδοχο»! 

Γι’ αυτό απαιτούνται ουσιαστικές και αποτε-
λεσματικές αναβαθμίσεις του e-ΕΦΚΑ και όχι 
επικοινωνιακού χαρακτήρα ανακοινώσεις, κε-
νού περιεχομένου και εντυπωσιασμού, που δεν 
λύνουν κανένα από τα πραγματικά προβλήματα 
ουσίας των Συνταξιούχων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ e-ΕΦΚΑ από τα Κ.Ε.Π.

Έγινε και αυτό!!! Το Τραπεζικό σύστημα ενάντια στους Συνταξιούχους!!! 
Ορισμένες Τράπεζες έχουν ενημερώσει τους καταθέτες τους, ότι από την 01/07/2021 θα καταργηθούν 

τα Βιβλιάρια Ταμιευτηρίου για τη Σύνταξή τους. Όλοι αντιλαμβάνονται ότι, οι Συνταξιούχοι αδυνατούν να κάνουν 
αυτόνομα ηλεκτρονικές επαφές με αποτέλεσμα να αναζητήσουν στήριγμα σε άτομα του οικογενειακού ή φιλικού 
περιβάλλοντος κάτι το οποίο ελλοχεύει τεράστιους κινδύνους. 
Προτείναμε 2 εναλλακτικούς τρόπους: 

Ο ένας είναι να γίνει επιλεκτική κατάργηση του Βιβλιαρίου μόνο σε όσους Συνταξιούχους δηλώσουν ότι το 
αποδέχονται (αυτή είναι η θέση της ΑΓΣΣΕ) και ο δεύτερος να τεθεί ηλικιακό κριτήριο, για παράδειγμα, να 
εξαιρεθούν του μέτρου οι Συνταξιούχου άνω των 65 ετών!!!

Και οι δύο προτάσεις έχουν τη λογική τους και μπορούν να υιοθετηθούν. Το ανωτέρω αίτημα απευθύνθηκε, 
τόσο προς την Ένωση Τραπεζών, όσο και προς τις Τράπεζες και το Υπουργείο Ανάπτυξης, που εποπτεύει τις 
Τράπεζες. Οφείλουν οι Τράπεζες που διασώθηκαν από τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών, να επιδείξουν ελάχιστη 
κοινωνική ευαισθησία και αν αυτή την “έχασαν”, να τους την επιβάλει η Κυβέρνηση.

Το βιβλιάριο των Συνταξιούχων καταργείται!!!

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ:
Εθελουσία και προαιρετική ασφάλιση κύριας και επικουρικής

Αποχώρηση από τον ΟΤΕ με Εθελουσία και 
Προαιρετική Ασφάλιση Κύριας & Επικουρικής 
Σύνταξης

Όσοι συνάδελφοί μας εργαζόμενοι, αποχωρούν 
από τον ΟΤΕ με Εθελουσία έξοδο στην μεγάλη τους 
πλειοψηφία για να πάρουν σύνταξή πρέπει να συ-
νεχίσουν την προαιρετική τους ασφάλιση τόσο για 
την Κύρια Σύνταξη, όσο και για την Επικουρική 
τους ασφάλιση.

Έτσι οι ανωτέρω συνάδελφοί μας από την 
πρώτη ημέρα που αποχωρούν από τον ΟΤΕ 
πρέπει να υποβάλουν αμέσως αίτηση για την 
προαιρετική τους ασφάλιση (Κύρια & Επικου-
ρική), επειδή ως ημερομηνία έναρξης της προ-
αιρετικής ασφάλισης λογίζεται η ημερομηνία 
υποβολής της σχετικής αίτησης.
Α.  Για τη συνέχιση της Προαιρετικής Ασφάλισης για 

την Κύρια Σύνταξη, η αίτησή με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθεί στο Τοπικό 
Υποκατάστημα του ΕΦΚΑ (πρ. ΙΚΑ) στον τόπο 
της κατοικίας τους.

Β.  Για τη συνέχιση της Προαιρετικής Ασφάλισης για 
την Επικουρική τους σύνταξη, πρέπει αρχικά να 

στείλουν στο πρ. Επικουρικό Ταμείο του ΟΤΕ τα 
εξής δικαιολογητικά:

α)  Αίτηση για συνέχιση της Προαιρετικής Ασφάλι-
σης για την Επικουρική τους σύνταξη

β)  Το τελευταίο μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα μι-
σθοδοσίας από τον ΟΤΕ

γ)  Αντίγραφο της σύμβασης αποχώρησης με εθε-
λουσία έξοδο από τον ΟΤΕ.
Υπενθυμίζουμε ότι το Αίτημα της Προαιρε-

τικής Ασφάλισης για την Επικουρική Σύνταξη 
πρέπει να γίνει ταυτόχρονα και στον ίδιο χρόνο 
που θα γίνει και για την Κύρια Σύνταξη.

Στη συνέχεια, μόλις βγει η απόφαση από το Το-
πικό Υποκατάστημα του ΕΦΚΑ για τη συνέχιση της 
Προαιρετικής Ασφάλισης στην Κύρια Σύνταξη, ένα 
αντίγραφο αυτής της απόφασης πρέπει να σταλεί 
στο Επικουρικό μας Ταμείο για να εκδοθεί αντίστοι-
χη απόφαση, ώστε να γίνει η έναρξη της Προαιρετι-
κής Ασφάλισης και στην Επικουρική Σύνταξη.

Το αίτημα για συνέχιση της Προαιρετικής Ασφά-
λισης στην Επικουρική μαζί με τα δικαιολογητικά 
(εκείνα που προαναφέρθηκαν) πρέπει να σταλούν 
με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

Προς: ΕΦΚΑ (πρ. ΕΤΕΑΕΠ)
Πρ. Κλάδου Επικ. Ασφάλισης ΟΤΕ  
(ΕΤΕΑΠ-ΟΤΕ), Ακαδημίας 58, τ.κ. 10679 Αθήνα

Στην ίδια διεύθυνση πρέπει να σταλεί και το αντί-
γραφο της Απόφασης Προαιρετικής Ασφάλισης του 
Κύριου Φορέα, μόλις εκδοθεί, για να ακολουθήσει 
η έκδοση Απόφασης για Προαιρετική Ασφάλιση 
στην Επικουρική.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας 

αποχώρησης από τον ΟΤΕ και ημερομηνία υποβο-
λής του αιτήματος για προαιρετική ασφάλιση τόσο 
για την Κύρια Σύνταξη όσο και για την Επικουρική 
χ ά ν ε τ α ι και δεν υπολογίζεται ως χρόνος ασφά-
λισης, για αυτό θα πρέπει να υποβληθούν όσο το 
δυνατόν πιο γρήγορα οι σχετικές αιτήσεις.

Αυτή την ανακοίνωση την κοινοποιήσαμε στην 
ΟΜΕ-ΟΤΕ, στα σωματεία και στον ΟΤΕ, για να λά-
βουν γνώση και όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε οι 
επόμενοι συνάδελφοι της εθελουσίας, να γνω-
ρίζουν επακριβώς τα ισχύοντα και τις αναγκαίες 
ενέργειες, για να μην απωλέσουν δικαιώματα και 
χρόνο σύνταξης κυρίως της επικουρικής.
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Έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει σοβαρό έλλειμα ενημέρωσης των μελών 
μας, σχετικά με τις παροχές του ΕΟΠΥΥ και των δικαιωμάτων των ασφαλι-

σμένων-μελών μας.
Γι’ αυτό ξεκινάμε σήμερα, να παρουσιάσουμε ένα πρώτο «πακέτο» θεμάτων 

που αφορούν τα φάρμακα, τα νοσήλια, τις ιατρικές, τις νοσοκομειακές δαπάνες 
και γενικά τις παροχές του ΕΟΠΥΥ, ώστε να γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι μέλη 
μας τα δικαιώματά τους, και να εξυπηρετούνται με λιγότερη ταλαιπωρία – γραφει-
οκρατία αλλά και με λιγότερες δαπάνες υγείας.

Καταρχήν μεγάλη εξυπηρέτηση – διευκόλυνση των Συνταξιούχων, για φάρμα-
κα και εξετάσεις παρέχει η άϋλη Συνταγογράφηση. 

Στο site του Συλλόγου μας, έχουν αναρτηθεί οι οδηγίες και τα βήματα, για την 

απόκτηση της άυλης συνταγογράφησης, μια διαδικασία που είναι εύκολη, απλή 
και σύντομη. Η απόκτηση άυλης συνταγογράφησης φαρμάκων, θα είναι πολλα-
πλώς ωφέλιμη το επόμενο διάστημα, για μια σειρά από ιατρικές και νοσηλευτικές 
υπηρεσίες των ασφαλισμένων-μελών μας.

Τιμολόγηση και λίστα φαρμάκων
Το μεγάλο και σοβαρό οικονομικό πρόβλημα των ασφαλισμένων είναι το υψηλό 

ποσοστό συμμετοχής (25%), αλλά κυρίως ολόκληρη η επιβάρυνση από την δια-
τιμημένη τιμή του φαρμάκου, έως την πραγματική τιμή!

Όπως είναι γνωστό, ο ΕΟΠΥΥ διαμορφώνει τη λίστα και την τιμολόγηση φαρ-
μάκων ετησίως, καθορίζοντας τη διατιμημένη τιμή (παίρνοντας υπόψη τη φαρ-
μακευτική ουσία και όχι την εμπορική ονομασία του φαρμάκου), η οποία στις πε-

Α. ΦΑΡΜΑΚΑ
Σχετικά με το ποσοστό συμμετοχής στη φαρμα-
κευτική αγωγή. 

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ορίζεται κα-
τάλογος παθήσεων, για τα φάρμακα των οποίων χο-
ρηγούνται με μειωμένη ή μηδενική συμμετοχή του 
ασφαλισμένου. 

Πιο συγκεκριμένα:

Α. Η μηδενική (0%) συμμετοχή είναι για τους 
πάσχοντες από πολύ σοβαρές και βεβαιωμένες 
ιατρικές παθήσεις.
Β. Η Συμμετοχή του ασφαλισμένου σε ποσοστό 
10% είναι για τους πάσχοντες από ορισμένες 
και βεβαιωμένες ιατρικά παθήσεις.

Επισημαίνεται ότι η μειωμένη συμμετοχή αφορά 
αποκλειστικά και αυστηρά μόνο τα φαρμακευτικά 
σκευάσματα που αφορούν στη θεραπεία και αντι-
μετώπιση των αντίστοιχων πολύ συγκεκριμένων 
παθήσεων, που έχουν καταγραφεί στο σύστημα.

Επιπλέον: σύμφωνα με όσα ορίζονται στο νόμο 
4549/2018 (Α’ 105) και στο άρθρο 26 προβλέπεται 
ότι οι ασφαλισμένοι που πάσχουν από ασθένειες 
που δικαιολογούν μειωμένη συμμετοχή 10 %, 
δεν καταβάλουν συμμετοχή όταν επιλέγουν τη 
χρήση γενοσήμου φαρμάκου για τη θεραπεία 
τους. 

Ο θεράπων ιατρός, σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στην νομοθεσία, όταν συνταγογραφεί φάρμακα, επι-
λέγει στην σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή, μια από 
τις παραπάνω καταστάσεις και εμφανίζεται η μείω-
ση ή η απαλλαγή από τη συμμετοχή, αποκλειστικά 
και αυστηρά μόνο για τα φαρμακευτικά σκευάσματα 
που αφορούν τη θεραπεία και αντιμετώπιση της συ-
γκεκριμένης πάθησης.

Δεν καταβάλλουν συμμετοχή για όλα τα φάρμα-
κα που χορηγούνται για την αντιμετώπιση της κα-
τάστασής τους, οι μεταμοσχευθέντες συμπαγών ή 
ρευστών οργάνων και ιστών, οι ασθενείς τελικού 
σταδίου χρόνιας νεφρικής νόσου σε εξωνεφρική 
κάθαρση, καθώς και οι παραπληγικοί και τετρα-
πληγικοί, όπως και για τα φάρμακα τα οποία χορη-
γούνται από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ.

Γ. Το ποσοστό αναπηρίας δεν καθορίζει το πο-
σοστό συμμετοχής στη φαρμακευτική αγωγή, με 
εξαίρεση τα ανωτέρω αναφερόμενα.

Δ. Με την εφαρμογή της θετικής λίστας, καθορί-
στηκαν τα σκευάσματα που αποζημιώνονται από 
τον ΕΟΠΥΥ και οι τιμές με τις οποίες αυτά απο-
ζημιώνονται. 

Η τιμή αποζημίωσης καθορίζεται βάσει των τιμών 
φαρμάκων της ίδιας θεραπευτικής κατηγορίας, δη-
λαδή μιας ή περισσοτέρων δραστικών ουσιών με 
παρόμοιο μηχανισμό δράσης. Σύμφωνα με την ισχύ-
ουσα διαδικασία αποζημίωσης, τα φάρμακα αποζη-
μιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ στην τιμή αποζημίωσης 
της θεραπευτικής κατηγορίας τους.

Οι τιμές αποζημίωσης των φαρμάκων ορίζονται 
με Υπουργική Απόφαση και κατά την εκτέλεση της 
συνταγής από το Φαρμακοποιό, τίθενται από το Σύ-
στημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, αυτό ισχύει 
για όλους τους ασθενείς ασφαλισμένους ή ανασφά-
λιστους. 

Στην περίπτωση επιλογής από τον ασφαλισμένο 
φαρμακευτικού σκευάσματος με λιανική τιμή που 
συμπίπτει με την τιμή αποζημίωσης, ή όταν επιλέ-
ξει γενόσημο, η τιμή αποζημίωσης εξισώνεται με τη 
λιανική και ο ασθενής καταβάλλει μόνο το θεσμοθε-
τημένο ποσοστό συμμετοχής του. 

Στις περιπτώσεις που επιλέγεται φάρμακο με λια-
νική τιμή υψηλότερη από την τιμή αποζημίωσης, ο 
ασθενής καλύπτει εκτός από την προβλεπόμενη 
θεσμοθετημένη συμμετοχή (25%), το σύνολο 
της διαφοράς μεταξύ της τιμής αποζημίωσης και 
της λιανικής τιμής του φαρμάκου έως του ποσού 
των 20 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό το καλύπτει ο 
ΕΟΠΥΥ (ΦΕΚ 335/16-2-2016). 

Β. ΝΟΣΗΛΙΑ
1. Εισάγεται κάποιος σε Ιδιωτικό Θεραπευτήριο. 
Τι πρέπει να κάνει και τι δικαιούται;

(Άρθρο 11,12,13, του Ενιαίου Κανονισμού Παρο-
χών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) ΦΕΚ/Β/4898/2018). Ο ΕΟΠΥΥ 
μέσω δικτύου συμβεβλημένων παρόχων παρέχει 
υπηρεσίες δευτεροβάθμιας περίθαλψης στους δι-
καιούχους του.
α) Πριν την Εισαγωγή.

Ο δικαιούχος παραπέμπεται από τον θεράποντα για-
τρό του για νοσηλεία, ενώ σε έκτακτα περιστατικά η 
εισαγωγή γίνεται χωρίς παραπομπή.

Σε περίπτωση προγραμματισμένης νοσηλείας, ενη-
μερώνεται για το κόστος νοσηλείας, τις ημέρες παρα-

μονής και δηλώνει την ύπαρξη ασφαλιστικού δικαι-
ώματος και φορέα ασφάλισης, προκειμένου να καλυ-
φθεί από τον Οργανισμό.
β) Κατά το Εξιτήριο.

Εκδίδεται από το θεραπευτήριο δελτίο παροχής 
υπηρεσιών προς τον δικαιούχο για τον υπολογισμό 
της συμμετοχής του, η οποία είναι 30% με κάποιες 
εξαιρέσεις, που είναι σχετικές με το είδος της μονάδας 
(ΜΕΘ-ΜΕΝΝ) και το είδος της επέμβασης-θεραπείας. 

γ) Τι πληρώνει ο Ασφαλισμένος και πως; Γίνε-
ται συμψηφισμός από τον ΕΟΠΥΥ με το Ιδιωτικό 
Θεραπευτήριο;

Αποζημιώνονται οι συμβεβλημένοι πάροχοι.
Σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ε.Κ.Π.Υ.. οι δικαιού-

χοι κατά την νοσηλεία τους σε ιδιωτικές δομές, δεν 
υποχρεώνονται σε καμία πρόσθετη οικονομική επι-
βάρυνση, πέραν όσων προβλέπονται στον Κανονισμό 
και στην σύμβαση των παρόχων με τον ΕΟΠΥΥ, εκτός 
εάν οι ίδιοι επιθυμούν, με γραπτή δήλωσή τους ανα-
βάθμιση θέσης νοσηλείας.

Η αναβάθμιση θέσης δεν συνοδεύεται από διαφο-
ρετική τιμολόγηση των εξετάσεων που θα διενεργη-
θούν.

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 4 
του ΕΚΠΥ (ΦΕΚ 4898/Β/2018):

«4. Δεν αποζημιώνονται δαπάνες για αισθητικές 
επεμβάσεις, παρά μόνο για αποκατάσταση ανατομι-
κών δυσμορφιών εκ γενετής ή δυσμορφιών ως συ-
νέπεια ατυχήματος ή χειρουργικών επεμβάσεων ή 
εγκαύματος και έπειτα από αιτιολογημένη γνωμοδό-
τηση του Α.Υ.Σ. Επίσης, δεν αποζημιώνονται δαπάνες 
για θεραπείες που δεν είναι ευρέως διαδεδομένες και 
επιστημονικά δόκιμες, εκτός εάν υπάρχει αιτιολογη-
μένη γνωμοδότηση του Α.Υ.Σ. Δεν αποζημιώνονται 
εργαλεία και υλικά, τα οποία δεν έχουν καταχωρηθεί 
στο ειδικό μητρώο, σύμφωνα με την κείμενη νομο-
θεσία και η τιμή τους δεν έχει αναρτηθεί στο Παρατη-
ρητήριο Τιμών ή δεν έχουν κοστολογηθεί με άλλη νο-
μοθετική πράξη ή απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού, 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις».

2. Σχετικά με αποκλειστική Νοσοκόμα  
(Άρθρο 25 του (Ε.Κ.Π.Υ.) 

α) Ποια διαδικασία πρέπει να κάνει ο ασφαλι-
σμένος;

ΕΟΠΥΥ Παροχές και ΕΟΠΥΥ Παροχές και 
Απαιτούμε την διεύρυνση των παροχών του ΕΟΠΥΥ 
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ρισσότερες περιπτώσεις είναι η μισή της πραγματικής – εμπορικής – τιμής, και 
την οποία επιβαρύνεται ολόκληρη ο ασφαλισμένος! Με αυτή την αλχημεία, ο 
ασφαλισμένος πληρώνει περίπου το 75% της εμπορικής τιμής του φαρμά-
κου, και ο ΕΟΠΥΥ το 25%!!

Με δεδομένο ότι με την πολιτική υγείας που εφαρμόζεται στη χώρα μας, έχει 
υποβαθμισθεί σοβαρά η ευρεία χρήση των γενόσημων φαρμάκων, για αυτό το 
συνολικό οικονομικό κόστος των ασφαλισμένων αλλά και της εθνικής οικονομί-
ας, είναι τεράστιο, και αναλογικά πολύ μεγαλύτερο από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, 
προς «χάριν» και προς όφελος των μεγάλων πολυεθνικών του φαρμάκου!

Έτσι, παρά το γεγονός ότι με τον Ν.4387/16 (Ν. Κατρούγκαλου) που δυστυχώς 
επιβεβαιώθηκε με τον Ν.4670/20 (Ν. Βρούτση), η εισφορά των συνταξιούχων 

από 4% στην Κύρια Σύνταξη αυξήθηκε στο 6% και επεκτάθηκε και στην 
Επικουρική Σύνταξη, με αποτέλεσμα ο συνταξιούχος να πληρώνει την υψηλό-
τερη εισφορά υπέρ Υγείας (ΕΟΠΥΥ), από οποιαδήποτε άλλη κοινωνική ομάδα ή 
κατηγορία πολιτών. Με τη σημερινή συμπίεση των συντάξεων, είναι σχεδόν όρος 
επιβίωσης των συνταξιούχων, η αλλαγή τιμολόγησης και συμμετοχής στην αγορά 
των φαρμάκων, ιατρικών εξετάσεων και Νοσηλείων..

Έχει μετρηθεί ότι μόνο η ιατροφαρμακευτική δαπάνη του συνταξιούχου, απορ-
ροφά περίπου το 9,3% του εισοδήματός του, από τα υψηλότερα του μέσου όρου 
της ευρωπαϊκός ένωσης.

Σας παραθέτουμε τις απαντήσεις που λάβαμε από τον εκπρόσωπο της ΑΓΣΣΕ, 
στον ΕΟΠΥΥ, συν. Γ. Σταύρου:

Ο ασφαλισμένος, κατά την διάρκεια της νοσηλεία του, 
με βεβαίωση του Διευθυντή της Κλινικής για την ανα-
γκαιότητα της χρήσης υπηρεσιών αποκλειστικής/κου 
νοσοκόμου, κάνει χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Η/Ο νοσοκόμα/ος εκδίδει την απόδειξη παροχής 
υπηρεσιών.

β) Τις δαπάνες (αποδείξεις) που προσκομίζει και 
τι δικαιούται;
Τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται, μετά από 
ραντεβού –κλείνεται ηλεκτρονικά από τον ιστότοπο 
του Οργανισμού- https://rantevoupedi.eopyy.gov.gr- 
στην αρμόδια του τόπου κατοικίας του ασφαλισμένου, 
Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ.

Η αποζημίωση είναι 30 ευρώ τις καθημερινές και 
45 το Σαββατοκύριακο και τις αργίες.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ  
ΝΟΣΟΚΟΜΑ

Ιατρική βεβαίωση του Διευθυντή της Κλινικής του 
Κρατικού Νοσοκομείου με επικύρωση του γνησί-
ου της υπογραφής του από την αρμόδια διοικητική 
υπηρεσία του Νοσοκομείου για την αναγκαιότητα 
της χρήσης αποκλειστικής/κου νοσοκόμου. Η έκ-
δοση της βεβαίωσης διενεργείται εντός του χρόνου 
νοσηλείας ή το αργότερο εντός 5 ημερών από την 
ημερομηνία εξόδου από το Νοσοκομείο.

Έγκριση του Ελεγκτή ιατρού εντός 10 ημερών από 
την έκδοση αυτής.

Αντίγραφο του εξιτηρίου νοσηλείας
Απόδειξη παροχής υπηρεσιών της αποκλειστικής 

νοσοκόμας
Βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας για ποσοστό 

80% και άνω για να αποδοθεί το σύνολο των ημε-
ρών νοσηλείας.

γ) Πόσες ημέρες δικαιολογούνται ;
Αποζημιώνονται έως 12 νύχτες, ενώ για δικαιούχους 
με χρόνιο νόσημα και πιστοποίηση αναπηρίας 80% 
και άνω, αποζημιώνεται το σύνολο των διανυκτερεύ-
σεων.

δ) Ισχύει το ίδιο για Δημόσιο και Ιδιωτικό Θε-
ραπευτήριο; 
Η αποζημίωση αφορά μόνον τα κρατικά νοσοκομεία 
(νοσοκομεία του ΕΣΥ, Πανεπιστημιακά και Στρατιωτι-
κά) και μόνον για τις νύχτες. Δεν αποζημιώνονται δα-

πάνες για υπηρεσίες αποκλειστι-
κής/κου νοσοκόμου σε ιδιωτικές 
κλινικές, διότι στην σύμβασή τους 
προβλέπεται η πλήρης κάλυψη 
των νοσηλευτικών αναγκών των 
ασθενών.

Γ.  Οδοντιατρικές  
Υπηρεσίες (άρθρο 37  
του Ε.Κ.Π.Υ.)

α) Ποιες αποζημιώνονται και 
πως; 
Δεν αποζημιώνονται απευθείας σε δικαιούχους δαπά-
νες για οδοντιατρικές υπηρεσίες. 

Ο Οργανισμός έχει συνάψει συμβάσεις με τις Υγειο-
νομικές Περιφέρειες. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται 
στις μονάδες του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου 
Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ., μονάδες υγείας πρώην ΙΚΑ).
β) Εμφυτεύματα και μασέλες αποζημιώνονται ;
Οι κατασκευή οδοντοστοιχίας περιλαμβάνεται στις 
συμβάσεις, ενώ η εμφύτευση οδόντων όχι.

Δ.  Προσθετικά – Βοηθητικά – Ιατρικά 
Είδη (άρθρο 55 του Ε.Κ.Π.Υ.)

α) Πατερίτσες, κηδεμόνας, ορθοπεδικά είδη κλπ 
αποζημιώνονται και πως; με ποια διαδικασία; 
Ο θεράπων γιατρός κρίνει την αναγκαιότητα του είδους 
και συνταγογραφεί ηλεκτρονικά την συγκεκριμένη 
παροχή. Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4670/2021, 
δεν απαιτείται θεώρηση από ελεγκτή γιατρό, λόγω της 
πανδημίας.

Τα είδη χορηγούνται μέσω του δικτύου των συμ-
βεβλημένων παρόχων με τον Οργανισμό, https://
eopyy.gov.gr/suppliers/-1/-1/ALL/ALL με συμ-
μετοχή 25% επί της τιμής αποζημίωσης, εκτός από 
αυτούς που λαμβάνουν εξωϊδρυματικό επίδομα, οι 
οποίοι απαλλάσσονται από την συμμετοχή. 

Το σύνολο των δαπανών πρέπει να υποβληθεί 

εντός εξαμήνου από την έκδοση του φορολογικού 

παραστατικού.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ-ΓΥΑΛΙΑ & ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Ο ΕΟΠΥΥ έχει αλλάξει τον τρόπο αποζημίωσης, 

των Ασφαλισμένων για την αγορά ακουστικών και 
γυαλιων οράσεως.

Για τα ακουστικά ο Ασφαλισμένος καταβάλει μόνο 
το ποσό συμμετοχής (αν υπάρχει) και το συμβεβλη-
μένο κατάστημα αναλαμβάνει την διαδικασία είσπρα-
ξης από τον ΕΟΠΥΥ. Η επιδότηση του ΕΟΠΥΥ είναι 
450€, για κάθε 4 χρόνια. 

Για τα γυαλιά οράσεως ο Ασφαλισμένος, υποβάλει 
τα σχετικά δικαιολογητικά, μαζί με την απόδειξη του 
καταστήματος οπτικών, ηλεκτρονικά στην σελίδα του 
ΕΟΠΥΥ https:/ropy you.gov.gr στο πεδίο "φάκελος 
υγείας" και τα χρήματα κατατίθενται στον τραπεζικό 
λογαριασμό που έχει δηλώσει ο Ασφαλισμένος.

Η επιδότηση του ΕΟΠΥΥ είναι 100€ για κάθε 4 
χρόνια, και κάθε 2 χρόνια για τα παιδιά.

Συνάδελφοι,
Επιχειρήσαμε με τα ανωτέρω ερωτήματα προς τον 

ΕΟΠΥΥ, να λάβουμε και να σας γνωστοποιήσουμε, τις 
πιο επείγουσες και σοβαρές απορίες, σχετικά με τις πα-
ροχές του ΕΟΠΥΥ και τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα. 

Είναι πολλά και σοβαρά τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουμε, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην 
δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, γι' αυτό θα εντεί-
νουμε τις προσπάθειες και τις δράσεις, ώστε να βελ-
τιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ.

Η αντίληψη-θεώρηση του σημερινού Διοικη-
τικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας είναι ότι 
αυτά είναι τα σοβαρά θέματα που αφορούν και 
ενδιαφέρουν τους Συναδέλφους, γιατί αυτά εί-
ναι τα κοινά μας συμφέροντα, και είναι αυτά που 
σφυρηλατούν την ενότητα, την συναδελφικότη-
τα και μαζικότητα των μελών στο Σύλλογό μας.

δικαιώματα των μελών μαςδικαιώματα των μελών μας
και την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας

Του Αν/τη Γ. Γραμματέα Στάθη Ανέστη
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Πρόσφατα το ΣτΕ με τις υπ. αριθμ. 616 έως 
618/2021 αποφάσεις του, απεφάνθη για 

το σοβαρό θέμα έναρξης της πενταετούς πα-
ραγραφής των φορολογικών υποχρεώσεων 
και επιβολής προστίμων και προσαυξήσεων. 

Με τις αποφάσεις του αυτές το ΣτΕ έλυσε 
αμετάκλητα, το θέμα παραγραφής φορολόγη-
σης των αναδρομικών (περασμένων ετών) για 
χιλιάδες Συναδέλφους μας Συνταξιούχους.

Συγκεκριμένα, η ολομέλεια του ΣτΕ 
απεφάνθη ότι έστω και αν έχει γίνει ο κα-
ταλογισμός του φόρου πριν την πενταετία, 
αν η κοινοποίηση της απόφασης στον φορολο-
γούμενο έγινε μετά την πενταετία, η φορολογική 
υποχρέωση έχει παραγραφεί. 

Ιδιαίτερα, για τη φορολόγηση αναδρομικών (περα-
σμένων ετών) που σε πολλές περιπτώσεις, ο κατα-
λογισμός γινόταν οριακά λίγο πριν συμπληρωθεί η 
πενταετία αλλά η κοινοποίηση της απόφασης γινό-
ταν αρκετά αργότερα (μετά τη συμπλήρωση της πε-
νταετίας), το Υπουργείο Οικονομικών και η Εφορία, 
απαιτούσαν τον φόρο, και μάλιστα με πρόστιμα και 
προσαυξήσεις! Αυτή την απαράδεκτη συμπεριφο-

ρά και παράνομη φορολογική πολιτική, τερμάτισε 
ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ με αυτές τις αποφάσεις του, το ΣτΕ, 
ξεκαθαρίζοντας ότι η πενταετία παραγραφής κα-
θορίζεται από την ημερομηνία κοινοποίησης της 
σχετικής απόφασης. 

Έτσι, αν έχουν καταβληθεί αναδρομικά το οικονο-
μικό έτος 2013 και δεν δηλώθηκαν στην εφορία το 
φορολογικό έτος 2014, ενώ ο καταλογισμός και η 
κοινοποίηση του φόρου έγινε μετά τη συμπλήρωση 
της πενταετίας, δηλαδή μετά το 2019, τότε έχει ΠΑ-
ΡΑΓΡΑΦΕΙ η φορολογική υποχρέωση του Συνταξι-
ούχου!

Συνεπώς, όσες κοινοποιήσεις έχουν απο-
σταλεί μετά τη συμπλήρωση πενταετίας, έχουν 
παραγραφεί και δεν οφείλεται κανένας φόρος 
αλλά και σε όσες τέτοιες περιπτώσεις έχουν 
καταβληθεί οι φόροι, οφείλει η Εφορία ΝΑ ΕΠΙ-
ΣΤΡΕΨΕΙ (συμψηφίσει) αυτά τα ποσά στους φο-
ρολογουμένους. 

Με Ενότητα, με Συλλογικές Προσπάθειες και 
Αγώνα, αντικρούονται και ανατρέπονται οι αδι-
κίες και οι αυθαιρεσίες, και προστατεύονται τα 
κοινωνικά και οικονομικά μας δικαιώματα, που 

είναι συνεχώς σε αμφισβήτηση.
Αν οι 2.400.000 Συνταξιούχοι, είχαν ενιαία οργά-

νωση και συλλογική έκφραση, θα μπορούσαν πιο 
αποφασιστικά να διεκδικήσουν και να επιβάλλουν 
στην εκάστοτε Κυβέρνηση, την Ισονομία, την Κοι-
νωνική Δικαιοσύνη και τον σεβασμό των δικαιωμά-
των τους! 

Αυτή είναι η επιδίωξη μας, με αυτή την εκτί-
μηση πορευόμαστε και δουλεύουμε, ώστε να εί-
μαστε πιο αποτελεσματικοί και χρήσιμοι για τα 
μέλη μας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣτΕ   για τη φορολόγηση αναδρομικών περασμένων ετών

ΟΝόμος για τις βασικές εργασιακές σχέσεις και 
δικαιώματα, επηρεάζει άμεσα και καθοριστικά 

την βιωσιμότητα και την προοπτική του Ασφαλι-
στικού συστήματος της χώρας μας. Οι ανατροπές, 
οι καταργήσεις, και οι "ελευθερίες", που επιτρέπει 
πλέον αυτός ο Νόμος, οδηγούν μαθηματικά και σί-
γουρα στην οικονομική και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ, συμπίεση 
και ελαχιστοποίηση των μισθών, των ημερομισθίων, 
των εισοδημάτων, των ασφαλιστικών των κοινωνι-
κών και των δημοκρατικών δικαιωμάτων των ερ-
γαζομένων.

Άμεση και ευθεία συνέπεια, θα είναι να μεταφερ-
θούν αυτές οι οικονομικές συνέπειες που θα υπο-
στούν οι Εργαζόμενοι, στις Συντάξεις, και στους 
Συνταξιούχους. Εργαζόμενοι με μικρούς μισθούς, 
οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια, σε μικρές συντά-
ξεις! Οι μισθοί, τα ημερομίσθια, τα ωράρια εργασίας, 
που θα ρυθμίζονται όχι με Σ.Σ.Ε., αλλά ατομικά και 
Ιδιωτικά μεταξύ Εργοδοτών και Εργαζομένων, θα 
επιβάλλονται από τον ισχυρό, δηλαδή από το "αφε-
ντικό" και σίγουρα θα’ ναι τα ελάχιστα, έτσι ελάχιστες 
θα είναι οι εισφορές και τα έσοδα και για την ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ.

Χωρίς ισχυρούς, ελεγκτικούς και ρυθμιστικούς 
μηχανισμούς, θα γενικευτεί η ασυδοσία, στην αγο-
ρά εργασίας, και η εργοδοτική εκμετάλλευση των 
εργαζομένων. Τα νέα Παιδιά που αναγκάζονται να 
δουλεύουν ανασφάλιστα, με 3€ την ώρα, θα γίνουν 
δυστυχώς η κανονικότητα με τις νέες αυτές εργα-
σιακές ρυθμίσεις. Με δεδομένο ότι τα τελευταία 10 
χρόνια, οι εισφορές και τα ΕΣΟΔΑ, τις ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΙΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑΘΕΡΑ, και με μεγα-
λύτερο ποσοστό, από όσο μειώνονται οι παροχές και 
οι Συντάξεις, με αποτελέσματα να καλύπτεται η δια-
φορά από το Κράτος και έτσι να εμφανίζεται "ψευ-
δώς" ότι το κόστος, οι "δαπάνες" για τις Συντάξεις 

και την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, να είναι υψηλότερο 
στην χώρα μας, από ότι είναι ο μέσος όρος στην Ευ-
ρωπαϊκή  Ένωση.

Αυτό αξιοποιούν ως κύριο επιχείρημα, όσοι εκτός 
Ελλάδας αλλά και κάποιοι κυβερνητικοί παράγο-
ντες, που επιμένουν και απαιτούν, τον περιορισμό 
και την περικοπή των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ και των κοινωνι-
κών παροχών, ως υψηλές και μη παραγωγικές δα-
πάνες του Κρατικού προϋπολογισμού και ως υψηλό 
ποσοστό στο Α.Ε.Π τις χώρας. Με την ανεργία στα 
ύψη, η περαιτέρω διευκόλυνση - ευελιξία - των 
απολύσεων και των απλήρωτων υπερωριών, εκτός 
των κοινωνικών- οικονομικών προβλημάτων, θα 
επιφέρει καίριο πλήγμα στα έσοδα του συστήματος 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Η εισφοροδιαφυγή, η 
εισφοροκλοπή, η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, 
που είναι οι ΚΥΡΙΕΣ αιτίες μείωσης των εσόδων τις 
κοινωνικής ασφάλισης στη χώρα μας, και από τις 
υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή  Ένωση, τώρα με τις 
νέες εργασιακές ρυθμίσεις, θα εκτοξευτούν στα ύψη 
και θα διευρύνουν ακόμα περισσότερο, το έλλειμμα 
και την διαφορά, μεταξύ ΕΣΟΔΩΝ και ΠΑΡΟΧΩΝ, τις 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ Ασφάλισης και των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ.

Το Δ.Ν.Τ., οι εκπρόσωποι του, και οι επιχειρηματί-
ες, πιέζουν και απαιτούν, την περικοπή των "δαπα-
νών" για τις Συντάξεις, δήθεν για την ενίσχυση των 
επενδύσεων και τις ανάπτυξης αλλά ουσιαστικά, για 
την διεύρυνση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, 
των ιδιωτών και τις στροφής-ενίσχυσης των Ασφα-
λιστικών Εταιριών.

Πρώτο βήμα, αυτής τις πολιτικής είναι η Ιδιωτικο-
ποίηση - κεφαλαιοποίηση- τις ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ Ασφά-
λισης, που ξεγελά την νέα γενιά, που δημιουργεί 
τεράστιο έλλειμμα (περίπου 60 δις €) στο σημερινό 
επικουρικό, και που είναι αδύνατον να το καλύψει 
οποιαδήποτε Κυβέρνηση, άρα θα οδηγήσει, στην 

χρεοκοπία και στην κατάργηση των σημερινών ΕΠΙ-

ΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ!

Όταν μόλις πριν από 16 μήνες, ψηφιζόταν ο 

Ν.4670/20 (Ν. Βρούτση) διατυμπανιζόταν σε υψη-

λούς τόνους, ότι οι αναλογιστικές μελέτες, διασφάλι-

ζαν τις Συντάξεις έως το 2070, όμως τώρα προετοι-

μάζεται, και έρχεται άμεσα ως συνέχεια και συμπλή-

ρωμα του νέου εργασιακού Νόμου, και ο Νόμος για 

τον ατομικό κουμπαρά την χρηματιστηριακή επέν-

δυση,των εισφορών των ΝΕΩΝ Ασφαλισμένων, και 

την κατάργηση ουσιαστικά των εσόδων-εισφορών 

και την βιωσιμότητα του ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ.

Επομένως είναι ολοφάνερο, ότι η αντίδρα-
ση και ο Αγώνας των Εργαζομένων, πρέπει 
να είναι, ενιαίος και ενωτικός. Γιατί ΜΙΣΘΟΙ 
και ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ είναι ΣΤΕΝΑ και ΑΡΡΗΚΤΑ 
ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ με τις ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.

Γιατί ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ και ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 
έχουν ΚΟΙΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ και ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ!

Το εργασιακό ανοίγει τον δρόμο για την κατεδάφιση 
της κοινωνικής ασφάλισης
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Το Περιφερειακό 
Τμήμα Μεσολογγίου 
τίμησε και φέτος τους 
ηρωικά πεσόντες της 
Εξόδου. Η Πρόεδρος 
Λ. Μπάρλα κατέθεσε 
το στεφάνι μνήμης 
και τιμής την Παρα-
σκευή 23 Απριλίου 
και ώρα 18:00 μ.μ. 
στον Κήπο των Ηρώ-
ων. Η ιστορική μνήμη 
της θυσίας των Ελεύ-
θερων Πολιορκημένων οφείλει να μας αφυπνίζει και να 
μας υπενθυμίζει τον αέναο αγώνα για την Ελευθερία!

Η Πρόεδρος
Λένα Μπάρλα

Η Γ. Γραμματέας
Μαρία Παππά

Φιλοξενία αλληλεγγύης
Το Περιφερειακό Τμήμα Μυτιλήνης, με πρόεδρο 

τον Γεράσιμο Βενέτα και Γ. Γ. την Νέλλη Τσαχπινέ-
λη, πήρε μία αξιέπαινη πρωτοβουλία αλληλεγγύης 
και αλληλοβοήθειας, που ανοίγει νέους δρόμους 
δράσης και παρέμβασης του Συλλόγου μας ώστε να 
προωθηθούν οι ανθρώπινες σχέσεις μεταξύ των με-
λών μας.

Συγκεκριμένα αποφάσισε και προσφέρει φιλοξε-
νία 3 ημερών, σε δυο Περιφερειακά Τμήματα του 
Συλλόγου, που επιλέχθηκαν με κλήρωση που πε-
ριλάμβανε όλα τα Περιφερειακά Τμήματα με σκοπό 
να δοθεί η δυνατότητα σε δύο ζευγάρια (2 συναδέλ-
φους συνταξιούχους-μέλη + 1 άτομο ο καθένας) να 

επισκεφτούν τη Μυτιλήνη και να διαμείνουν σε ξε-
νοδοχείο 5 αστέρων για 2 βράδια. Το Περιφερειακό 
Τμήμα της Μυτιλήνης θα αναλάβει τη διαμονή και τα 
ακτοπλοϊκά εισιτήρια αυτών (Πειραιάς – Μυτιλήνη 
– Πειραιάς). Όλα τα ανωτέρω είναι χορηγία, και το 
Π.Τ. Μυτιλήνης δεν θα έχει καμία οικονομική 
επιβάρυνση.

Τα Περιφερειακά Τμήματα που εκλέχτηκαν μέσω 
της κλήρωσης είναι το Π.Τ. Μεσολογγίου και το Π.Τ. 
Κομοτηνής, τα οποία και καλούνται να επιλέξουν 
μέσω κλήρωσης ή με οποιοδήποτε άλλο δημοκρατικό 
και διαφανή τρόπο τους συναδέλφους μέλη τους που 
θα φιλοξενηθούν στη Μυτιλήνη και να κοινοποιήσουν 
εγκαίρως τα ονόματα τους στο Π.Τ. Μυτιλήνης.

Για αυτό και καλούνται τα μέλη των Π.Τ. Μεσολογ-
γίου και Κομοτηνής να δηλώσουν την επιθυμία τους 
για συμμετοχή στην διαδικασία, στα Προεδρεία των 
Τοπικών Τμημάτων τους, ώστε άμεσα να γίνουν οι 
σχετικές επιλογές.

Εκτιμούμε ότι η πρωτοβουλία αυτή του Π.Τ. Μυτι-
λήνης είναι ιδιαίτερα αξιόλογη και σημαντική και για 
την οποία τους συγχαίρουμε και τους ευχαριστούμε.

Ο Σύλλογός μας, το Κεντρικό Διοικητικό Συμβού-
λιο, στηρίζει και υποστηρίζει τέτοιες πρωτοβουλίες 
και δράσεις και για αυτό αναμένουμε και από άλλα 
Π. Τμήματα να πάρουν ανάλογες τέτοιες αποφάσεις, 
συναδέλφωσης και αλληλο-φιλοξενίας μεταξύ των 

μελών μας, 
αφού βέ-
βαια γίνουν 
α π ο λ ύ τ ω ς 
α σ φ α λ ε ί ς , 
οι συνθήκες 
της πανδη-
μίας του κο-
ρονοϊού.

Γ ν ω ρ ί -
ζουμε ότι 
τέτοιες δρά-
σεις, έχουν 
τις σχετικές 
δυσκολίες και ιδιαίτερα στη σημερινή περίοδο, την 
μετά-Κορωνοϊού, αλλά πιστεύουμε ότι με καλή διά-
θεση και Συναδελφικότητα, θα ξεπεραστούν όλα τα 
σχετικά εμπόδια και τα τυχόν προβλήματα.

Ο Σύλλογός μας θα συντονίσει τις συνεννοήσεις 
και θα συνδράμει όσο μπορεί ώστε αυτή η πρωτο-
πόρα «δοκιμαστική» ανθρωπιστική, συναδελφική 
δράση να είναι απόλυτα πετυχημένη και ευχάριστη.

Στοιχεία επικοινωνίας του Π.Τ Μυτιλήνης: 
κιν.: 6972 218 818 • e-mail: epanoskala@gmail.com.

Ο Πρόεδρος
Γεράσιμος Βενέτας

Η Γ. Γραμματέας
Νέλλη Τσαχπινέλη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ Περιφερείας 

Λαρίσης, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, λόγω του 
χτυπήματος του εγκέλαδου στην περιοχή μας, 
στέκεται στο πλευρό των συνανθρώπων μας στις 
πληγείσες περιοχές. Εκφράζοντας έμπρακτα την 
αλληλεγγύη μας, προσέφερε δύο χιλιάδες πεντα-
κόσια εξήντα οκτώ (2568) εμφιαλωμένα νερά, τα 
οποία και παρέδωσε το Σάββατο 13/3/2021 σε 
σχετική οργάνωση του δήμου Λαρισαίων συλλο-
γής τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για τους 
σεισμοπαθείς.

Αντιπροσωπεία με τον Πρόεδρο Γεώργιο Πλα-
τανησιώτη, τον Αντιπρόεδρο και εκπρόσωπο του 
Δ.Σ. Αθηνών Νικόλαο Ιατρόπουλο, τον Έφορο 
Εκδηλώσεων Θεόδωρο Λέγο και τον Ειδικό Γραμ-
ματέα Αθανάσιο Μαργαριτόπουλο, παρέδωσε τα 
εν λόγω εμφιαλωμένα νερά. 

Καθώς οι μετασεισμοί στην περιοχή συνεχίζο-
νται κάνουμε αυτό που πρέπει. Να παραμείνουμε 
με τις μικρές δυνάμεις μας, δίπλα σε όσους έχουν 
ανάγκη. Να μη μείνει κανείς μόνος του.

Στέλνουμε ένα μήνυμα αγάπης και συμπα-
ράστασης στους κατοίκους των περιοχών που 
επλήγησαν από το σεισμό.

Ο Πρόεδρος
Γιώργος Πλατανησιώτης

Η Γ. Γραμματέας
Πηνελόπη. Σωτηρίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Πληθαίνουν καθημερινά τα ερω-
τήματα και οι απορίες των Συναδέλ-
φων μελών μας, για τον Προμηθευ-
τικό και Καταναλωτικό Συνεταιρισμό 
Προσωπικού ΟΤΕ, σχετικά με την 
Διοίκηση του.  Έγινε αλλαγή Διοίκη-
σης; Πότε, που, πως; Έγινε και εγκρί-
θηκε οικονομικός και Διοικητικός 
απολογισμός; Εν μέσω πανδημίας 
και απαγόρευσης συναθροίσεων και 
εκλογών, έγινε γενική συνέλευση 
μελών; Που και πότε ανακοινώθηκε 
κάτι τέτοιο; 

Εκλέχθηκε εφορευτική επιτρο-
πή, έγιναν εκλογές; Που και πόσοι 
Συνάδελφοι-μέλη του Συνεταιρι-

σμού συμμετείχαν, και ψήφισαν στις 
"εκλογές";

Αυτά και πολλά αλλά σοβαρά ερω-
τήματα, θέτουν τα μέλη μας, για τον 
Συνεταιρισμό, και δεν ξέρουμε τι να 
απαντήσουμε, αφού βέβαια δεν εί-
μαστε και αρμόδιοι. Υπάρχει κάποιος 
αρμόδιος; Υπάρχει "νέα" Διοίκηση;

Προς τι η σιωπή, και η μυστικο-
πάθεια; Ας στείλουν μια ανακοίνω-
ση, για να απαντήσουν στα εύλογα 
ερωτήματα των μελών, να την δημο-
σιεύσουμε στην εφημερίδα, και στο 
site του Συλλόγου μας, ώστε να μην 
υπάρχουν φήμες, και βαθιά κρυμμέ-
να μυστικά!

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ  
Εκδόσεις ΝΕΩΝ Συντάξεων

Αυτή την περίοδο διεκπεραιώνονται αιτήματα συντάξεων και εφάπαξ ως εξής:
• Κύριες Συντάξεις: Φεβρουάριος 2021 (χωρίς διαδοχική ασφάλιση)
• Συντάξεις Χηρείας: Μάρτιος-Απρίλιος 2021
• Επικουρικές Συντάξεις: Φεβρουάριος-Μάρτιος 2018
• Επικουρικές Συντάξεις Χηρείας: Απρίλιος 2021
• ΕΦΑΠΑΞ: Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021

Σημ: Παραμένει σε εκκρεμότητα το θέμα των αιτήσεων επανεντάξεων Κύριων 
συντάξεων στον Ν.4387/16 (Ν. Κατρούγκαλου), λόγω αδικαιολόγητων ενστάσε-
ων και διαφωνιών των υπηρεσιών του eΕΦΚΑ. 

Μετά από συνεχόμενες παρεμβάσεις του Συλλόγου μας ξεκίνησε και 
πάλι η καταβολή των εξόδων κηδείας, που είχε καθυστερήσει υπερβολικά 
και αδικαιολόγητα εκτός των περιπτώσεων, όπου λείπουν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και τα οποία πρέπει να αποσταλούν στον eΕΦΚΑ τ.ΤΑΥΤΕΚΩ.

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ & ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ 
ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ
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Μετά το τεράστιο πρόβλημα που δημιούργη-
σε ο eΕΦΚΑ και η Κυβέρνηση, με την πε-

ρικοπή των Συντάξεων Χηρείας (Κυρίων & Επι-
κουρικών) λόγω συμπλήρωσης της 3ετίας, και 
μετά την έντονη παρέμβαση του Συλλόγου μας, 
είχαμε την εξής εξέλιξη:

Η απάντηση-δέσμευση του eΕΦΚΑ και του 
Υπουργείου Εργασίας είναι ότι θα επαναχορηγη-
θούν όλες οι Συντάξεις Χηρείας όπως πριν μέ-
χρι το τέλος του μήνα. Αλλά από 1/7/21 θα πρέ-
πει να έχουν υποβληθεί οι σχετικές δηλώσεις.

Ταυτόχρονα θα καταχωρηθούν, στο ηλεκτρο-
νικό σύστημα του eΕΦΚΑ, όσες Υπεύθυνες Δη-
λώσεις είχαν υποβληθεί και έχουν συσσωρευτεί 
στο τ. ΤΑΠ ΟΤΕ από το 2019 έως τον Ιανουάριο 
του 2021, ώστε μόνο σε όποιες περιπτώσεις δεν 
τηρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις του 
Νόμου να μειωθούν οι συντάξεις ανάλογα.

Υπενθυμίζουμε ότι:
Όσες περιπτώσεις Συντάξεων Χηρείας συ-

μπλήρωσαν την 3ετία μετά την 1η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 
του 2021, η υποβολή των Υπεύθυνων Δηλώσε-
ων για την Κύρια Σύνταξη γίνεται ΜΟΝΟ στο Το-

πικό Κατάστημα του eΕΦΚΑ (π. ΙΚΑ) στο τμήμα 
πληρωμών μαζί με Πιστοποιητικό Οικογενειακής 
Κατάστασης. Όσες Υπεύθυνες Δηλώσεις είχαν 
αποσταλεί (από το 2019 έως τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ του 
2021) στο τ. ΤΑΠ ΟΤΕ, δεν χρειάζεται να ξαναστα-
λούν, γιατί τώρα πλέον (που έδωσε την πρόσβα-
ση η ΗΔΙΚΑ) θα τις διεκπεραιώσει από μόνο του 
το τ. ΤΑΠΟΤΕ.

Για τις Επικουρικές Συντάξεις Χηρείας που συ-
μπληρώνουν την 3ετία, τα σχετικά δικαιολογητι-
κά όπως:
α) Υπεύθυνη Δήλωση
β) Εκκαθαριστικό Εφορίας
γ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης

Υποβάλλονται στον eΕΦΚΑ –ΕΤΕΑΕΠ ως εξής:
Α) Με συστημένη επιστολή προς τον:
eΕΦΚΑ-ΕΤΕΑΕΠ (π. ΟΤΕ)
Ακαδημίας 58, ΤΚ 106 79, Αθήνα ή
Β) Ηλεκτρονικά στο email:  
tm.aapon.depasf@efka.gov.gr
ΣΗΜ: Στις Υπεύθυνες Δηλώσεις θεωρημένες από 
ΚΕΠ ή Αστυνομία που θα υποβληθούν πρέπει να 

αναφέρεται ότι:
•  δεν έχει μεταβληθεί η οικογενειακή κατάσταση,
• αν εργάζεται ή όχι ο δικαιούχος και
• αν λαμβάνει δική του σύνταξη ή όχι.

Συνάδελφοι,
Τα προβλήματα και οι αυθαιρεσίες του eΕΦΚΑ, 

απαιτούν εγρήγορση, αποφασιστικότητα, μαχητι-
κότητα και ΕΝΟΤΗΤΑ, για την προστασία και υπε-
ράσπιση των Ασφαλιστικών και Συνταξιοδοτικών 
μας δικαιωμάτων. Ο Σύλλογός μας είναι η μόνη 
ασπίδα προστασίας και υπεράσπισης των Συντα-
ξιοδοτικών μας δικαιωμάτων, είναι το μόνο και 
αξιόπιστο σημείο επαφής και ανταπόκρισης στους 
Συναδέλφους μέλη μας. 

Τόσο για το συγκεκριμένο σοβαρό θέμα των 
Συντάξεων Χηρείας, όσο και για το σύνολο 
των Ασφαλιστικών και Συνταξιοδοτικών μας 
δικαιωμάτων με καθημερινές παρεμβάσεις 
και παραστάσεις, αντιπαλεύουμε και ανατρέ-
πουμε παρανομίες, αυθαιρεσίες και αντικοι-
νωνικές πολιτικές!

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ μας είναι η ΔΥΝΑΜΗ μας.

ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΧΗΡΕΙΑΣ λόγω 3ετίας

Προς: Διοικητή eΕΦΚΑ, κ. Χάλαρη Χρήστο
Κοιν: 1. Υποδιοικητή ΕΦΚΑ, κ. Κρητικό Ελευθέριο
       2. Δ/ντρια Δ/νσης Εκκαθάρισης & Πληρωμής 

Συντάξεων ΗΔΙΚΑ-ΕΦΚΑ κ. Τσόλκα Άννα

Με απαράδεκτο, παράνομο και αντικοινωνικό 
τρόπο, ο eΕΦΚΑ τελείως ξαφνικά, έθεσε σε 

εφαρμογή την περικοπή των συντάξεων χηρείας, 
για όσες/όσους έχουν από το 2019 συμπληρώσει 
την 3ετία (από την ημερομηνία της Απόφασης Συ-
νταξιοδότησης), έστω και αν έχουν καταθέσει τα 
σχετικά δικαιολογητικά στο τ.ΤΑΠ ΟΤΕ.

Ο eΕΦΚΑ έχει την αποκλειστική ευθύνη για αυτή 
την απάνθρωπη και ανάλγητη ενέργεια, γιατί από το 
2019 δεν είχε διαμορφώσει τη σχετική ηλεκτρονική 

εφαρμογή για να δέχεται τις βεβαιώσεις – ενημε-
ρώσεις από το τ. ΤΑΠ ΟΤΕ. 

Έτσι η υπηρεσία του τ.ΤΑΠ ΟΤΕ από το 2019 δεν 
μπορούσε να περάσει στο σύστημα τις βεβαιώσεις 
3ετίας των συντάξεων χηρείας!

Παρόλα αυτά ξαφνικά και απροειδοποίητα, ο 
eΕΦΚΑ, έφτιαξε το πρόγραμμα και το έθεσε σε 
ΑΜΕΣΗ εφαρμογή, με αποτέλεσμα την ΠΕΡΙΚΟΠΗ 
ΟΛΩΝ των συντάξεων χηρείας, που το σύστημα 
τους «βρήκε χωρίς βεβαίωση – ανανέωση!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από το eΕΦΚΑ και το Υπουργείο Ερ-
γασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων να ΕΠΑΝΑΧΟ-
ΡΗΓΗΣΕΙ ΑΜΕΣΑ, όλες τις συντάξεις χηρείας που 
διακόπηκε η χορήγησή τους και των οποίων οι 
βεβαιώσεις-δικαιολογητικά δεν είχαν περαστεί στο 
ηλεκτρονικό σύστημα με αποκλειστική ευθύνη του 

eΕΦΚΑ. Επιπλέον ΖΗΤΟΥΜΕ να δοθεί ικανός με-
ταβατικός χρόνος ώστε να περαστούν στο σύστη-
μα όλες αυτές (περίπου 2000) οι βεβαιώσεις που 
έχουν συσσωρευτεί από το 2019 στο τ.ΤΑΠ ΟΤΕ.

Όσες νέες αιτήσεις-βεβαιώσεις συντάξεων 
χηρείας συμπληρώνουν 3ετία, μετά το Φεβρου-
άριο του 2021, αυτές θα διεκπεραιώνονται από 
τα τοπικά καταστήματα του eΕΦΚΑ (π. ΙΚΑ) στο 
Τμήμα Συντάξεων. Σε διαφορετική περίπτωση, και 
με δεδομένη την πλήρη αποδιοργάνωση-διάλυση 
του τ. ΤΑΠ ΟΤΕ, ούτε σε ένα χρόνο από σήμερα, δε 
θα διορθωθούν οι συντάξεις χηρείας και θα ανα-
γκασθούν χιλιάδες συναδέλφισσες/συνάδελφοι να 
επιβιώνουν με 350 & 450€ με αποκλειστική ευθύνη 
του eΕΦΚΑ και της Κυβέρνησης.

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ & ΠΑΡΑΝΟΜΗ 
ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΧΗΡΕΙΑΣ

Το τελευταίο διάστημα έχουν συσσωρευτεί πολ-
λών Συναδέλφων Συνταξιούχων μελών μας, 

εκκρεμότητες και ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ επί των ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, που οφείλονταν στα λάθη και στις πα-
ρανομίες εφαρμογής του Ν. Κατρούγκαλου.

Οι κυριότερες οφείλονται στην ΔΙΟΡΘΩΣΗ του 
ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ με τα σωστά ποσοστά εισφο-
ράς όπως:
α)  Ο επανυπολογισμός της εισφοράς με 36% αντί 

του 30% (ΟΤΕ - αντί ΤΑΠ-ΟΤΕ) που έγινε την 
1/2/21, και οφείλονται τα αναλογούντα ΑΝΑΔΡΟ-
ΜΙΚΑ από 1/1/19, κατά τα πέμπτα.

β)  Ο επανυπολογισμός της εισφοράς πλασματικών 
χρόνων, τις εθελουσίας 2006 έως 2011 με 36% 
αντί του 20%, που έγινε την 1/4/21 και οφεί-

λονται τα αναλογούντα ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ από 
1/1/19, κατά τα πέμπτα. Βέβαια υπάρχει ένας 
σημαντικός αριθμός, περίπου 1500 συναδέλφων, 
αυτής της κατηγορίας, που δεν έχει γίνει ακόμα ο 
επανυπολογισμός, λόγω έλλειψης στοιχείων του 
τ. ΤΑΠ ΟΤΕ. 
Το Προεδρείο του Συλλόγου μας, με πολύ συ-

γκεκριμένες ενέργειες, κυρίως προς τη πλευρά 
του ΟΤΕ, αναζήτησε και βρήκε αυτά τα στοιχεία, 
τα οποία διαβιβάστηκαν στο τ. ΤΑΠ ΟΤΕ και την 
ΗΔΙΚΑ, ώστε να ολοκληρωθεί και αυτή η σοβα-
ρή εκκρεμότητα.

Σύμφωνα με τον Ν.4387/16 η καταβολή όλων αυ-
τών των αναδρομικών θα γίνει κατά τα «πέμπτα», με 
αναγωγή στην 1/1/2019. Αυτά δεν έχουν καταβλη-

θεί ακόμα, γιατί ο eΕΦΚΑ, προφασίζεται δυσκολίες 
του λογισμικού και ρίχνει τις ευθύνες στον ανάδοχο. 

Απαιτούμε να καταβληθούν άμεσα (χθες) ακό-
μα και εμβόλιμα και μάλιστα ΕΝΤΟΚΑ, από 1/1/19 
γιατί αυτό το «λάθος», οφείλεται αποκλειστικά σε 
δική του ευθύνη και υπαιτιότητα! Ούτε ο ανάδοχος, 
ούτε το λογισμικό, έχουν την πολιτική και ποινική 
ευθύνη, τις παράνομης στέρησης των σωστών και 
δικαιουμένων ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ χιλιάδων Συναδέλφων 
μελών μας. 

Γινόμαστε ενοχλητικοί και δεν επιθυμούμε 
να τους είμαστε αρεστοί. Διεκδικούμε όλα τα 
δικαιώματά μας, θέλουμε να είμαστε ωφέλιμοι 
και χρήσιμοι στους Συναδέλφους μέλη μας, και 
μόνο!

ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ των
ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ της 1/1/19

mailto:tm.aapon.depasf@efka.gov.gr
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Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 2021

Έφυγαν από κοντά μας - Ας είναι η μνήμη τους αιωνία

• ΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΑΔΑΜΑΚΗΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΔΟΣ
• ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΔΑΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΑΝΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΑΛΙΦΕΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
• ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
• ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝ ΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗ
• ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΙΑ
• ΑΦΟΡΔΑΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΜΑΡΚΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΒΑΜΒΑΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΝΑΥΠΛΙΟ
• ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΡΕΣ
• ΒΟΜΒΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ
• ΒΟΥΜΒΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΗΡΑΚ. ΚΡΗΤΗΣ
• ΒΡΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
• ΓΙΑΓΟΥΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΓΚΕΝΤΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΓΑΠΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΓΚΙΚΑ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
• ΓΚΙΟΥΛΜΠΑΞΙΩΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΗΡΑΚ. ΚΡΗΤΗΣ
• ΓΚΟΥΜΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΘΗΝΑ
• ΓΚΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΥΡΟΣ
• ΓΡΑΜΜΑΤΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΡΑΚ. ΚΡΗΤΗΣ
• ΔΑΣΕΝΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚ. ΚΡΗΤΗΣ
• ΔΕΛΗΖΗΣΗΣ ΝΕΣΤΩΡ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΖΑΝΗ
• ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
• ΔΡΟΣΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΕΠΙΤΡΟΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚ. ΚΡΗΤΗΣ
• ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
• ΖΙΑΚΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ
• ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΖΗΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

• ΗΛΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΘΕΟΣΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΚΑΝΤΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΙΑ
• ΚΑΡΑΦΩΤΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ
• ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΚΑΤΣΑΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΡΑΚ. ΚΡΗΤΗΣ
• ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
• ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
• ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΗΣ ΑΘΗΝΑ
• ΚΡΑΛΟΓΛΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΒΑΓΗΣ ΧΙΟΣ
• ΚΡΟΚΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
• ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
• ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΑΔΑ ΣΟΦΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΤΡΑ
• ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΒΡΑΑΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ ΗΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
• ΚΩΝΣΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΡΤΑ
• ΛΑΓΚΑΔΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΡΤΑ
• ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΑΚ. ΚΡΗΤΗΣ
• ΛΟΥΚΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΛΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚ. ΚΡΗΤΗΣ
• ΛΥΚΟΤΡΑΦΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΜΑΝΕΤΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΜΑΡΑΥΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚ. ΚΡΗΤΗΣ
• ΜΑΥΡΑΝΤΖΑ ΖΩΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
• ΜΑΥΡΑΝΤΖΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
• ΜΗΛΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ
• ΜΠΑΜΠΟΥ ΙΟΛΑΝΔΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΜΠΑΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
• ΜΠΕΛΤΣΙΟΣ ΑΔΑΜ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
• ΜΠΙΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΜΠΟΥΡΑΝΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚ. ΚΡΗΤΗΣ
• ΜΩΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
• ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ

• ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΠΑΛΙΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΠΑΝΑΓΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΑ
• ΠΑΝΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΞΑΝΘΗ
• ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
• ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΒΟΛΟΣ
• ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΚΟΖΑΝΗ
• ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΥΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
• ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΠΑΠΠΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
• ΠΑΧΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΟΛΟΣ
• ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
• ΠΟΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ
• ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
• ΠΟΝΤΙΚΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
• ΠΟΡΦΥΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΤΡΑ
• ΠΟΥΛΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
• ΠΡΕΝΤΖΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
• ΠΥΡΓΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΙΑ
• ΡΑΓΙΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
• ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΣΑΜΙΩΤΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΡΑΚ. ΚΡΗΤΗΣ
• ΣΙΑΤΕΡΛΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΣΙΜΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΣΙΜΩΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ
• ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΡΑ
• ΤΡΥΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΘΗΝΑ
• ΤΣΙΑΓΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΙΑ
• ΤΣΙΟΚΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΡΑΚ. ΚΡΗΤΗΣ
• ΦΑΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΦΥΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΗΝΑ
• ΧΑΤΖΗΙΑΚΩΒΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΗΝΑ
• ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΨΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΗΡΑΚ. ΚΡΗΤΗΣ

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

Ξενοδοχειακό Πρόγραμμα - Παραθεριστικά κέντρα
Τέμενης και Φαναρίου

1) Το ξενοδοχειακό πρόγραμμα του ΟΠΑΚΕ -ΟΤΕ 
δημιούργησε αρκετά παράπονα και διαμαρτυρίες, 
γιατί ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων δεν μπόρε-
σε καν να μπει στο σύστημα, πόσο μάλλον να δηλώ-
σει και να κάνει κράτηση ξενοδοχείου. 

Όλη την διαχείριση και ευθύνη την είχε ο ΟΠΑΚΕ 
και ο ΟΤΕ. Ο Σύλλογος μας μόνο ενημερωτικό και 
συμβουλευτικό ρόλο είχε, στην όλη διαδικασία. Είναι 
γεγονός ότι, με το που άνοιξε,το σύστημα υπέρφορ-
τώθηκε από 20.000 "επισκέπτες- επαφές" και δεν 
μπόρεσε να ανταποκριθει, αλλά και οι θέσεις καλύ-
φθηκαν αμέσως, γιατί αφορούσαν συνολικά, για όλα 
τα ξενοδοχεία και για όλες τις περιόδους μόνο 800 
δωμάτια! 

Ίσως είναι αναγκαίο και απαραίτητο, να υπάρ-
ξει μια αναλογικότητα και ποσόστωση, εργαζο-
μένων και συνταξιούχων, για να μην επαναληφθούν 
τέτοια φαινόμενα. Θα πρέπει επίσης ο ΟΤΕ να αυ-
ξήσει σημαντικά την χρηματοδότηση, γιατί αυτές οι 
παροχές, είναι βασική εταιρική ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ευθύνη, 

προς τους Εργαζόμενους και τους Συνταξιούχους 
ΟΤΕ. 

2) Τα παραθεριστικά κέντρα ΤΕΜΕΝΗΣ και ΦΑ-
ΝΑΡΙΟΥ θα ανοίξουν από 17 ΙΟΥΛΙΟΥ έως τέλος 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ. 

Η διαμονή θα είναι εβδομαδιαία (ΣΑΒΒΑΤΟ με 
ΣΑΒΒΑΤΟ) και θα γίνει μόνο στα σπιτάκια και τα δω-
μάτια του ΟΠΑΚΕ. Από την έναρξη έως τις 27 ΑΥ-
ΓΟΥΣΤΟΥ, θα προηγηθούν οι Εργαζόμενοι, και από 
τις 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ έως το τέλος ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
οι Συνταξιούχοι, έτσι ώστε ΟΛΟΙ να φιλοξενηθούν 
αναλογικά και ορθολογικά. Οι δηλώσεις θα γίνουν 
στο site του ΟΠΑΚΕ και με βάση τις δηλώσεις, ανά 
περίοδο θα γίνει η κλήρωση. 

Όσοι από τους Συναδέλφους κληρωθούν θα ειδο-
ποιηθούν με mail η τηλεφωνικά, από τον ΟΠΑΚΕ, 
τουλάχιστον μια βδομάδα πριν την επιθυμητή περί-
οδο.

Εφέτος οι ιδιαιτερότητες των συνθηκών του κορο-

νοϊού, και οι αβεβαιότητες που αυτές δημιουργούν, 
δεν επιτρέπουν τον σωστό και έγκαιρο προγραμ-
ματισμό των διακοπών. Για αυτούς τους λόγους τα  
Παρ. κέντρα δεν λειτούργησαν το 2020, όμως ξεκι-
νούν εφέτος, με όλες τις επιφυλάξεις και προφυλά-
ξεις που επιβάλλουν οι συνθήκες του κορονοϊού.

Με καλή διάθεση, κατανόηση, υπομονή, και Συνα-
δελφικότητα, θα ξεπεραστούν όλες οι δυσκολίες και 
τα προβλήματα, ώστε ΟΛΟΙ οι Συνάδελφοι που θα 
φιλοξενηθούν στα Παραθεριστικά κέντρα ΦΑΝΑΡΙ-
ΟΥ και ΤΕΜΕΝΗΣ, να περάσουν καλά και ευχάριστα.

Από του χρόνου και να είμαστε ΟΛΟΙ καλά, πολλά 
πράγματα μπορούν και πρέπει να γίνουν καλύτερα 
και σωστότερα. Λεπτομέρειες και οδηγίες θα εκδώσει 
ο ΟΠΑΚΕ, και θα αναρτηθούν στο site του Συλλόγου 
μας, αλλά θα ενημερωθούν και τα Π. Τμήματα μας.

Όπου και αν πάμε για διακοπές, στον ΟΠΑΚΕ η 
όπου αλλού επιλέξουμε, να περάσουμε καλά!

Καλό ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ με λιγότερα προβλήματα, 
και περισσότερα χαμόγελα.



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ
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Κατάθεση στεφάνου οδός Κωλέττη - Δεν Ξεχνώ!
7 ΜΑΗ 1944: 77 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΙΜΟΥΜΕ την ΘΥΣΙΑ

των συναδέλφων μας ΤΡΙΑΤΑΤΙΚΩΝ

Οι Συνταξιούχοι και οι Εργαζόμενοι στον ΟΤΕ, με σεβασμό 
και εκτίμηση τίμησαν τον πατριωτικό αγώνα των Συνα-

δέλφων μας Τριατατικών (3Τ). 
Πριν από 77 χρόνια (7/5/44) εκτελέστηκαν από τις Γερμανι-

κές δυνάμεις κατοχής, οι 17 Συνάδελφοί μας - ΤΡΙΑΤΑΤΙΚΟΙ. 
Τιμώντας τον ΑΓΩΝΑ και την ΘΥΣΙΑ των 17 Συναδέλφων μας, 
αλλά και ΟΛΩΝ των ΤΡΙΑΤΑΤΙΚΩΝ που αντιστάθηκαν και αντι-
πάλεψαν τον φασισμό και τις δυνάμεις κατοχής, πραγματοποι-
ήθηκε στις 7/5/21 εκδήλωση ΜΝΗΜΗΣ και ΤΙΜΗΣ στο κτήριο 
της ΚΩΛΕΤΤΗ, εκεί που έγινε το μπλόκο και οι συλλήψεις.

Έγινε Τρισάγιο στην Μνήμη των εκτελεσθέντων, σύντομη 
ιστορική υπενθύμιση και κατάθεση στεφάνων από τον Σύλλο-
γο μας, την ΟΜΕ-ΟΤΕ, τα Σωματεία του ΟΤΕ, το Πολιτιστικό 
κέντρο Αττικής, τον ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ, την ΑΓΣΣΕ και τους Συντα-
ξιούχους ΕΛΤΑ.

ΑΙΩΝΙΑ τους η ΜΝΗΜΗ,
ΤΙΜΗ και ΔΟΞΑ στον ΑΓΩΝΑ  

και την ΘΥΣΙΑ τους!

Συνεδριάσεις Συλλογικών Οργάνων
Δ.Σ. & Γ.Α.Σ. του Συλλόγου μας

Όπως είναι γνωστό λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, με απο-
φάσεις της Πολιτείας και του ΕΟΔΥ, ανεστάλησαν όλες οι μαζικές 

συλλογικές διαδικασίες, ακόμη και οι εκλογές όσων Σωματείων έχει λή-
ξει θητεία τους. Αυτό δημιούργησε σοβαρά λειτουργικά προβλήματα, σε 
όλες τις οργανώσεις και όπως είναι επόμενο και στο Σύλλογο μας. 

Οι προβλεπόμενες συλλογικές και καταστατικές διαδικασίες, όπως 
συνεδριάσεις Διοικητικών Συμβουλίων, Γενικής Αντιπροσωπευτικής 
Συνέλευσης (ΓΑΣ) και των Περιφερειακών Γενικών Συνελεύσεων, ήταν 
για λόγους πρακτικούς αλλά και ΥΓΕΙΑΣ αδύνατον και απαγορευτικό να 
πραγματοποιηθούν. 

Η προσπάθεια που έγινε για τηλεσυνεδρίαση του Κ.Δ. Συμβουλίου 
για μια σειρά από τεχνικούς λόγους, κατέστη ανέφικτη. Η Γ.Α.Σ. προ-
κηρύχθηκε και αναβλήθηκε δυο φορές, λόγω των συνθηκών του κο-
ρωνοϊού. Έτσι εκτός των άλλων, μια σειρά από καταστατικές εγκρίσεις, 
απολογισμών και προϋπολογισμών, μετατοπίστηκαν για το επόμενο δι-
άστημα, και όταν οι υγειονομικές συνθήκες, και οι αποφάσεις της Πολι-
τείας το επιτρέψουν. Ας σημειωθεί, ότι το ίδιο πρόβλημα το έχουν όλες 
οι ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ, Συνδικαλιστικές, Πολιτιστικές, Αθλητικές κ.λ.π. 
Οργανώσεις της χώρας μας. Τώρα που οι συνθήκες του κορωνοϊού βελ-
τιώνονται μπορούμε να προγραμματίζουμε, τις  Συνεδριάσεις των συλ-
λογικών οργάνων του Συλλόγου μας.

Έτσι προγραμματίζουμε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλί-
ου, στις αρχές ΙΟΥΛΙΟΥ, στο οποίο θα προτείνουμε την πραγμα-
τοποίηση της Γ.Α.Σ., στις αρχές ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ. Έως τότε πρέπει να 
πραγματοποιηθούν και οι Περιφερειακές Γενικές Συνελεύσεις. Εκτιμάμε 
βέβαια ότι, αφού υπάρχει πλέον επάρκεια όλων των εμβολίων κατά του 
κορωνοϊού να έχει πραγματοποιηθεί πλέον απ’ όλους μας, ο ανα-
γκαίος εμβολιασμός ώστε να είμαστε όλοι απολύτως ασφαλής!

Ελπίζουμε όλα να εξελιχθούν ομαλά, και οι υγειονομικές συνθήκες, να 
μας επιτρέψουν να πραγματοποιήσουμε τις γενικές συνελεύσεις και να 
βρεθούμε από κοντά, για να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε τις δρά-
σεις και παρεμβάσεις του Συλλόγου μας, για όλα τα σοβαρά Ασφαλιστικά 
και Συνταξιοδοτικά μας προβλήματα.

Όλοι μαζί, υγιείς και δυνατοί!


