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Ο ι συνθήκες του κορωνοϊού και οι αποφάσεις 
του ΕΟΔΥ, δεν μας επέτρεψαν δυστυχώς μέχρι 

σήμερα να πραγματοποιήσουμε τις Συνελεύσεις και 
Συγκεντρώσεις, όπως προβλέπει το Καταστατικό του 
Συλλόγου μας, αλλά και η ανάγκη να βρεθούμε όλοι 
μαζί και από κοντά να συζητήσουμε για τα κοινά Συ-
νταξιοδοτικά και Ασφαλιστικά μας προβλήματα, και 
να χαράξουμε μαζί την νέα πορεία του Συλλόγου μας. 

Βέβαια η αναστολή των Γενικών Συνελεύσεων και 

Συγκεντρώσεων, είναι ένα γενικότερο πρόβλημα για-
τί αφορά, όλες τις Συνταξιοδοτικές, Συνδικαλιστικές, 
Αθλητικές, Πολιτιστικές κ.λ.π. Οργανώσεις, οι οποίες 
λόγω ακριβώς των συνθηκών του κορωνοϊού, δεν 
μπόρεσαν να πραγματοποιήσουν τις εκ των Καταστα-
τικών και του Νόμου, γενικές συνελεύσεις και εγκρί-
σεις των πεπραγμένων των Διοικήσεών τους. Ακόμη 
και εκλογικές διαδικασίες (όποιων έληξε η θητεία) 
αναβλήθηκαν, και παρατάθηκε η θητεία τους.

Η Διοίκηση και το Προεδρείο του Συλλόγου μας 
όλο αυτό το διάστημα, έχει προωθήσει, διεκδική-
σει και ικανοποιήσει, μια σειρά από μεγάλα και 
σοβαρά αιτήματα –προβλήματα- των μελών μας 
και ως εκ τούτου, υπάρχει μεγάλο και πλούσιο 
έργο να παρουσιασθεί, αλλά και να συζητήσουμε 
και να συν-αποφασίσουμε για τις νέες δράσεις 
προκλήσεις και αμφισβητήσεις που δέχονται τα 
Ασφαλιστικά μας δικαιώματα.

Γ.Α.Σ.

Προηγούνται οι Περιφερειακές Συνελεύσεις των Τμημάτων, όπως αυτές ορίστηκαν από τα Περιφερειακά μας Τμήματα: Σελ. 12

Η Κεφαλαιοποίηση της Επικουρικής Κοινωνικής Ασφάλισης N.4826/21  σελ. 6-7

 Η Επικουρική Ασφάλιση στο απόσπασμα-επίθεση κατά των νέων 
και των μεγαλυτέρων  σελ. 10

 Αναδρομικά "Αυξήσεις" - Μύθος και πραγματικότητα  σελ. 3

συνέχεια στη σελ. 2

συνέχεια στη σελ. 2

συνέχεια στη σελ. 2

Η πολυαναμενόμενη απόφαση του ΣτΕ, για τα ανα-
δρομικά του 11μήνου (Ιούνιος ’15 έως και Μά-

ιος ’16) για τις Επικουρικές Συντάξεις και τα Δώρα, 
ακόμα κυοφορείται και καθυστερεί να εκδοθεί!

Υπόθεση που συζητήθηκε στις 15/01/2021 και 
ακόμα να εκδοθεί η σχετική απόφαση. Να θυμί-
σουμε βέβαια ότι, η ουσία αυτής της υπόθεσης έχει 

ξανασυζητηθεί από το ίδιο το ΣτΕ και το οποίο, με 
απόφαση του στις 04/10/2019, χαρακτήριζε αντισυ-
νταγματικές και παράνομες ΟΛΕΣ τις περικοπές του 
11μήνου, (ΚΥΡΙΩΝ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ και 
των ΔΩΡΩΝ) και ζητούσε την επιστροφή τους. Από-
φαση την οποία δυστυχώς η Κυβέρνηση δεν την 
σεβάστηκε και δεν την εφάρμοσε ολόκληρη, παρά 

μόνο στο κομμάτι που αφορούσε τις Κύριες Συντά-
ξεις, εξαιρώντας τις Επικουρικές και τα Δώρα.

Για το λόγο αυτό ξαναπροσφύγαμε στο ΣτΕ και 
ζητούσαμε να επαναφέρει και να επιβεβαιώσει την 
δική του απόφαση και να υποχρεώσει την Κυβέρνη-
ση, στη σωστή και πλήρη εφαρμογή της!

"ΡΕΥΜΑ" ΑΥΞΗΣΕΩΝ και ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ 
ΜΕΙΩΝΕΙ τις ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ και το ΕΙΣΟΔΗΜΑ μας!

Έκρηξη αυξήσεων και ακρίβειας ξέσπασε ξαφνικά, επιβαρύνοντας δραματικά τον οικογενειακό μας 
προϋπολογισμό.

Με αφορμή την αύξηση στα καύσιμα (πετρέλαιο – φυσικό αέριο) εκτινάχθηκαν οι τιμές του ηλεκτρικού 
ρεύματος, συμπαρασύροντας σε γενναίες αυξήσεις τις  τιμές προϊόντων και υπηρεσιών παντός είδους, 
μεταξύ αυτών τα φάρμακα και τα βασικά είδη πρώτης ανάγκης.

‣ Μέρκελ: Η δυσκολότερη απόφαση που 
πήρα, ήταν τα σκληρά και δυσβάστακτα 
μέτρα που επέβαλα στους ΕΛΛΗΝΕΣ! 
Κυνισμός ή Θράσος!  
Για τα 200 χρόνια ελεύθερου Ελληνικού 
Κράτους ακόμα και τώρα, δεν θυμήθηκε 
να πει κουβέντα.

‣ Κορονοϊός: Εμβόλιο ελπίδας και ζωής.
 Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό 

ανεμβολίαστο κατά του κορονοϊού, δη-
μόσιος κίνδυνος - θάνατος.

‣ Η ελευθέρια του ατόμου, σταματά εκεί 
που αρχίζει του συνανθρώπου, και του 
κοινωνικού συνόλου.

 Το ατομικό συμφέρον, πάνω από το κοι-
νωνικό, μόνον η ΘΑΤΣΕΡ το πρέσβευε, 
και το υλοποιούσε!

‣ Εν μέσω Καταστροφικών πυρκαγιών, 
βρήκαν τη λύση  οι θιασώτες των ασφαλι-
στικών εταιριών. Ασφάλιστρα παντού και 
σε όλα!

‣ Την τελευταία Παρασκευή του Ιουνίου 
όλος "τυχαία" η Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας κάλεσε την Πρόεδρο του ΣτΕ, έτσι 
που η πολυαναμενόμενη απόφαση των 
αναδρομικών του 11μηνου δεν βγήκε!

28Η  

Eμπαιγμός με την απόφαση του ΣτΕ για το 11μηνο
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Αλήθεια, αναρωτιόμαστε καλόπιστα και λογικά:
Μετά από 9 μήνες που συζητήθηκε η υπόθεση, 

ποια είναι εκείνα τα σοβαρά νέα νομικά ζητήματα, 
που δικαιολογούν μια τέτοια καθυστέρηση; 

Για ένα θέμα μάλιστα μέγιστης κοινωνικής ση-
μασίας, που αφορά χιλιάδες Συνταξιούχους και 
από τους πλέον αδύνατους οικονομικά, οι οποίοι 
επιδίδονται σε αγώνα επιβίωσης, γιατί όλη αυτή η 
καθυστέρηση;

Δεδομένου ότι η υπόθεση αυτή των μνημονια-
κών περικοπών, έχει συζητηθεί και ξανασυζητηθεί 
αναλυτικά από το ΣτΕ, τρεις φορές στο παρελθόν. 

Αφού οι εκπρόσωποι του ΕΦΚΑ (Δημοσίου) δεν 
προσκόμισαν νέα στοιχεία, στη συζήτηση της υπό-
θεσης στις 15/01/2021 και έμμεσα πλήν σαφώς 
παραδέχθηκαν ότι ήταν υποχρεωμένοι να επιστρέ-
ψουν ΟΛΑ τα ποσά του 11μήνου, απλώς είχαν και 
έχουν και σήμερα, οικονομικές δυσκολίες!

Πώς γίνεται, όταν πρόκειται για χρήματα προς τους 
Συνταξιούχους, να έχει μόνιμα οικονομικό πρόβλη-
μα το Κράτος, αλλά για ΟΛΕΣ τις άλλες κοινωνικές , 
ισχυρές ομάδες να είναι άνετο και γενναιόδωρο;

Επομένως, τι ακριβώς συμβαίνει και τι μεθοδεύ-
εται για την έκδοση αυτής της απόφασης;

Δεν θέλουμε να υιοθετήσουμε τα διάφορα σενάρια 
και τις εικασίες που κυκλοφορούν, γιατί θέλουμε να 
πιστεύουμε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ΑΥΤΟ-
ΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ από κόμματα και Κυβερ-
νήσεις.

Για το λόγο αυτό, αναμένουμε και ελπίζουμε, να 
έχουμε σύντομα μια ΔΙΚΑΙΗ απόφαση του Ανωτά-
του Δικαστηρίου της χώρας μας (ΣτΕ) σε συνέχεια 
και με συνέπεια στη δική του προηγούμενη σχε-
τική απόφαση, που θα δικαιώνει τους Συνταξιού-
χους μέλη μας, τουλάχιστον για ΟΛΕΣ τις περικο-
πές του 11μήνου!

Eμπαιγμός με την απόφαση του ΣτΕ για το 11μηνο

"ΡΕΥΜΑ" ΑΥΞΗΣΕΩΝ και ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
ΜΕΙΩΝΕΙ τις ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ και το ΕΙΣΟΔΗΜΑ μας!

Για αυτό είναι αναγκαίο και απαραίτητο να συναντη-
θούμε και να τα πούμε από κοντά και διά ζώσης.     

Εφόσον λοιπόν το επιτρέψουν οι υγειονομικές συν-
θήκες, οι Συνελεύσεις μας και η παρουσία των μελών 
μας, θα γίνει ΑΥΣΤΗΡΑ σύμφωνα με τα πρωτόκολλα 
και τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, σχετικά με τους εμβολια-
σμούς, τις μαζικές συνευρέσεις, και τις λοιπές προ-
φυλάξεις. 

Οφείλουμε όλοι να είμαστε προσεκτικοί και προ-
στατευτικοί, για εμάς, για την οικογένειά μας για τους 
διπλανούς μας, για το κοινωνικό σύνολο γενικότερα. 
Η Υγεία και η Ασφάλεια ΟΛΩΝ μας είναι πάνω απ΄όλα, 
και πρώτα απ΄όλα. 

Με προσοχή, λογική, αυτοσεβασμό, σοβαρότητα 
και υπευθυνότητα, θα πορευτούμε για τις Γενικές Συ-
νελεύσεις και για τη ΓΑΣ, αλλά και για όλες τις μαζικές 
και συλλογικές διαδικασίες. 

Αναλυτικά οι ημερομηνίες, ο τόπος, και η ώρα των 
Περιφερειακών μας Συνελεύσεων αναγράφονται 
στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας μας.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, δημοκρατικά και Συναδελφικά να 
συζητήσουμε, και να πάρουμε αποφάσεις για τα 
ΚΟΙΝΑ σοβαρά ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά 
μας προβλήματα! 

Συμμετέχουμε με ασφάλεια, συνδιαμορφώνου-
με τις εξελίξεις!

28Η Γ.Α.Σ.
Περιφερειακές Συνελεύσεις Μπορεί οι διεθνείς τιμές των καυσίμων, που είναι κυρίως εισαγόμενα προϊόντα να επηρεά-

ζουν όλον τον κόσμο, αλλά αυτό στη χώρα μας γίνεται εντονότερο και δυσβάστακτο, λόγω των 
πρόσθετων φόρων και επιβαρύνσεων, που οδηγούν σε  δυσανάλογη αύξηση των τιμών και σε 
εκτίναξη της ακρίβειας!

Η Κυβέρνηση βέβαια ισχυρίζεται ότι είναι διεθνές το πρόβλημα, όμως, η σκληρή πραγματικό-
τητα είναι, ότι αναζητούνται και εισπράττονται έσοδα και φόροι, με έμμεσο τρόπο από τους πλέον 
αδύνατους και απλούς πολίτες. Καμία παρέμβαση και έλεγχος, στην υπέρ-κερδοφορία των επι-
χειρήσεων των μεσαζόντων, των καυσίμων και των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.

Επομένως, η δικαιολογία μπορεί να είναι η αύξηση των διεθνών τιμών των καυσίμων και τα 
κερδοσκοπικά παιχνίδια των χρηματιστών και παραγωγών, αυτές όμως σχεδόν διπλασιάζονται 
από τη φορολογική πολιτική, την κερδοσκοπία και τις πρόσθετες  επιβαρύνσεις που έχουν επιβά-
λει διαχρονικά οι Κυβερνήσεις! Γι’ αυτό παρατηρείται το φαινόμενο, ο Ευρωπαίος να επιβαρύνε-
ται από αυτές τις αυξήσεις με 10, αλλά ο Έλληνας πολίτης με 20!!

Άρα δεν υπάρχει ίδιο το αποτέλεσμα και δεν φταίει μόνο η Διεθνής αύξηση των τιμών, αλλά 
φταίει κυρίως η ασκούμενη φορολογική και οικονομική πολιτική της χώρας μας και οι πρόσθετες 
επιβαρύνσεις φόρων, επί των αρχικών τιμών.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη και το εισόδημα μας υφίστανται μια νέα σημα-
ντική επιβάρυνση και ένα ασήκωτο βάρος, διπλάσιο από αυτό του Ευρωπαίου. Ιδιαίτερα οι Συ-
νταξιούχοι, των οποίων οι συντάξεις και το εισόδημά τους, ελέω του Ν. Κατρούγκαλου και του Ν. 
Βρούτση, είναι καθηλωμένες, δηλαδή ΠΑΓΩΜΕΝΕΣ έως και το 2023, αυτό κάνει την κατάστασή 
και τη διαβίωσή μας απελπιστική, την αγοραστική μας δύναμη και την επιβίωση μας δραματική.

Βέβαια, όπως συμβαίνει συνήθως και όπως λέει και η λαϊκή παροιμία “ο λύκος στην αναμπου-
μπούλα χαίρεται”, βρήκαν ευκαιρία οι διάφοροι κερδοσκόποι και αύξησαν τις τιμές των προϊό-
ντων και υπηρεσιών ακόμα και εκείνων, που δεν επηρεάζονται καθόλου ή επηρεάζονται πολύ 
λίγο, από την αύξηση των τιμών των καυσίμων, όπως φρούτα, λαχανικά κλπ, απλά γιατί δεν 
υπάρχει κανένας έλεγχος τιμών!

Οι Συνταξιούχοι και τα μέλη μας, που λόγω της κρίσης του κορωνοϊού και της ανεργίας των 
παιδιών τους, είναι αναγκασμένοι να συντηρούν δύο και τρείς οικογένειες, είναι για μια ακόμη 
φορά οι μεγάλοι χαμένοι και αυτοί που πληρώνουν τα “σπασμένα” και την ακρίβεια, περισσότε-
ρο από οποιαδήποτε άλλη κοινωνική ομάδα. Όταν μάλιστα, άλλες κοινωνικές ομάδες διευκολύ-
νονται και χρηματοδοτούνται ενώ τους μειώνονται οι φόροι και τους δίνονται απαλλαγές, τότε 
γίνεται ιδιαίτερα άνισο και προκλητικό οι Συνταξιούχοι να εξαιρούνται και να θεωρούνται ως οι 
προνομιούχοι της χώρας μας! Επιβαρυνόμαστε συνεχώς, με νέα οικονομικά βάρη  και νέες φο-
ρολογίες, λες και έχουμε αστείρευτες αντοχές και δυνατότητες.

Τη στιγμή μάλιστα που από το 2010 έως σήμερα, έχουμε υποστεί δραματική μείωση των συ-
ντάξεων και του εισοδήματός μας και επιπρόσθετα έχουμε επιβαρυνθεί με μια σειρά από πρό-
σθετους φόρους. Έρχεται τώρα, το σημερινό κύμα ακρίβειας και η έκρηξη των τιμών, να κάνει 
την κατάσταση και τη ζωή των Συνταξιούχων, ακόμα πιο δραματική. Για αυτό απαιτείται άμεση 
Κυβερνητική παρέμβαση ελέγχου των τιμών, με μείωση φόρων, του ΕΝΦΙΑ και ΦΠΑ ιδιαίτερα 
στα φάρμακα και στα βασικά καταναλωτικά αγαθά, πρώτης ανάγκης. Γιατί αλλιώς, οι φτωχοί θα 
γίνονται συνεχώς φτωχότεροι και οι πλούσιοι, πλουσιότεροι

Αυτή η ανισότητα, η αδικία και η μονομέρια βαρών, προς τους Συνταξιούχους και απόμαχους 
της δουλειάς, μας οδηγεί να αναφωνούμε ΦΘΑΝΕΙ ΠΙΑ!

Ελέγξτε τις τιμές, μειώστε τους υπέρογκους φόρους, βελτιώστε το βιοτικό μας επίπεδο, 
σεβαστείτε τη μεγαλύτερη γενιά, τους μη προνομιούχους πολίτες και την κοινωνία γενι-
κότερα.

Επιτέλους, ΔΕΝ έχουμε ΑΛΛΕΣ ΑΝΤΟΧΕΣ!
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Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2021

Αν ίσχυαν όσα ανακοινώνουν οι τηλεο-
ράσεις και τα ΜΜΕ, θα ήμασταν πλού-

σιοι! 
Το τελευταίο διάστημα οι Συνταξιούχοι 

δέχονται έναν «βομβαρδισμό» ανακοινώ-
σεων για δήθεν «αναδρομικά και αυξήσεις 
συντάξεων» από ορισμένες τηλεοράσεις 
ραδιόφωνα και εφημερίδες.

Το αποτέλεσμα τέτοιων ανέξοδων και 
ανεύθυνων ανακοινώσεων, είναι μια 
«ψεύτικη» ευφορία και προσδοκία, για 
ένα μεγάλο τμήμα Συνταξιούχων, αλλά και 
μία οργή και αγανάκτηση γιατί οι Συνταξι-
ούχοι γνωρίζουν ότι όλα αυτά είναι ένας 
φθηνός προπαγανδιστικός μηχανισμός, 
που δεν έχει καμία σχέση με την Αλήθεια 
και την σκληρή πραγματικότητα.

Ξεχνούν και δεν αναφέρουν τίποτα για τις τεράστιες 
μειώσεις και απώλειες εισοδημάτων που υπέστησαν οι 
Συνταξιούχοι την τελευταία 10ετία, αλλά και τις προε-
κλογικές υποσχέσεις.  Όπως η αλλαγή του Ν. Κατρού-
γκαλου, που όχι μόνο δεν άλλαξε προς το καλλίτερο, 
αλλά μόνο οριακά με τον Ν. Βρούτση!

Ακόμα-ακόμα οι όποιες μικροδιορθώσεις και ανα-
δρομικά συντάξεων, είναι απόρροια των αποφάσεων 
του ΣτΕ για το 11μηνο, και μόνο για τις Κύριες Συντά-
ξεις που εφαρμόζονται βέβαια μετά από 5 χρόνια καθυ-
στέρηση, είναι εφάπαξ ποσό ενώ τελικά δεν αφορούν 
και ΟΛΟΥΣ, αλλά ένα  μικρό τμήμα των Συνταξιούχων.

Η συντριπτική πλειοψηφία των Συνταξιούχων (με 
εξαίρεση την επιστροφή του 11μηνου, που και αυτές 
δεν τις έλαβαν όλοι) ΔΕΝ ΠΗΡΕ και ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕ-
ΤΑΙ να πάρει τίποτα πίσω από τις περικοπές και βέβαια 
δεν έγινε καμιά απολύτως, έστω και μερική, αποκατά-
σταση των απωλειών!

Όπως βέβαια και η διόρθωση των λαθών του επα-
νυπολογισμού της 1/1/19 που για έναν μεγάλο αριθμό 
συναδέλφων απορροφήθηκε και συμψηφίστηκε με την 
προσωπική διαφορά, γι' αυτό δεν πήραν πίσω τίποτα.

Συνάδελφοι,
Επαναλαμβάνουμε λοιπόν, για να μην δημιουργού-

νται ψεύτικες προσδοκίες και ελπίδες στους Συναδέλ-
φους μέλη μας ότι αναμένονται τα εξής αναδρομικά :
1. Αν η απόφαση του Σ.τ.Ε. είναι θετική στο αίτημά 

μας, για την επιστροφή των περικοπών του 11μή-
νου, επί των Επικουρικών και Δώρων. Ποσό που 
θα είναι ανάλογο περίπου, με αυτό που επιστραφεί 
για τις Κύριες Συντάξεις τον Οκτώβριο του 2020.

2. Η καταβολή των σχετικών αναδρομικών, μετά 
την διόρθωση "των λαθών" και τον σωστό επα-
νυπολογισμό των Συντάξεών μας, με βάση τον Ν. 
4387/2016.
• Και για τα δύο αυτά σοβαρά οικονομικά και συ-

νταξιοδοτικά μας προβλήματα μόνο με την μαζι-
κή συμμετοχή στα δρώμενα του Συλλόγου μας 
και Συλλογικά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, έχουμε δυνατότητα 
να πετύχουμε λύσεις και την ικανοποίηση των 
δίκαιων αιτημάτων μας. 

 Όχι μόνο ως συνταξιούχοι ΟΤΕ, για έναν αριθμό 
ιδιαίτερων Συνταξιοδοτικών αιτημάτων, αλλά 
και γενικότερα ως Συνταξιούχοι της χώρας, 
ΜΑΖΙ με ΟΛΟΥΣ τους άλλους και ειδικότερα των 
όμορων χώρων, γιατί πλέον τα προβλήματά 
μας, είναι ΚΟΙΝΑ,ΓΕΝΙΚΑ και ΕΝΙΑΙΑ για ΟΛΟΥΣ 
τους Συνταξιούχους της χώρας. 

• Η ανάδειξη από τον Σύλλογό μας,  η διεκδίκη-
ση και η λύση των αυθαιρεσιών και των «λα-
θών» του ΕΦΚΑ κατά την εφαρμογή του Ν. 
4387/16, (Ν. Κατρούγκαλου), έχει  τις εξής 
εκκρεμότητες και τα εξής αναδρομικά:

1. Τον σωστό επανυπολογισμό των Κύριων Συντάξε-
ων, σε μία ομάδα Συναδέλφων με πλασματικό χρό-
νο ασφάλισης της περιόδου 2006-2011, και κυρίως 
της περιόδου 2008-2009.

2. Τα αναδρομικά από 1/1/19 για ΟΛΕΣ τις επιμέρους 
κατηγορίες των «λαθών» του Ν. Κατρούγκαλου 
ήτοι:
Α. της ομάδας ΤΑΠ-ΟΤΕ (με εισφορά 30% αντί του 

σωστού 36%).
Β. της πρώτης (μεγάλης) ομάδας εθελουσίας με 

πλασματικά χρόνια (με εισφορά 20%, αντί του 
σωστού 36%).

Από 1/1/19 για όλες τις επιμέρους κατηγορίες των 
«λαθών» του επανυπολογισμού του Ν. Κατρούγκαλου 
ως εξής:
**(Οι προκύπτουσες διαφορές του επανυπολογισμού 
καταβάλλονται κατά 1/5 ανά έτος, επομένως):
1. Η πρώτη ομάδα που είχε το «λάθος» ΤΑΠ-ΟΤΕ αντί 

του σωστού ΟΤΕ (30% αντί 36%) δικαιούται:
*Το 1/5 του 2019 + 2/5 το 2020 + 3/5 έως τον 2ο 
του 2021
Ήτοι κατά τα αναλογούντα πέμπτα, αναδρομικά 25 
μηνών.

2. Η πρώτη (μεγάλη) ομάδα της εθελουσίας, με πλασμα-
τικό χρόνο ασφάλισης (20% αντί 36%) δικαιούται:
• Το 1/5 το 2019 + 2/5 το 2020 + 3/5 έως τον 3ο 

του 2021 ήτοι κατά τα αναλογούντα πέμπτα, 
αναδρομικά 27 μηνών. 

• Η μικρή ομάδα του επανυπολογισμού  
Το 1/5 το 2019, τα 2/5 το 2020 και τα 3/5 έως τον 
8ο του 2021, ήτοι κατά τα αναλογούντα πέμπτα 
αναδρομικά 32 μηνών. 

• Εκκρεμεί η διόρθωση και ο επανυπολογισμός 
της υπόλοιπης ομάδας της εθελουσίας, με πλα-
σματικό χρόνο ασφάλισης της περιόδου του 
2008 -2009. Κατ΄ανάλογο τρόπο, θα υπολογι-
σθούν τα αναδρομικά ανά έτος και ανά πέμπτα 
μόλις καταβληθούν με τις Συντάξεις Νοεμβρίου 
και για αυτή την τελευταία κατηγορία συναδέλ-
φων της εθελουσίας.

• Τέλος, για όσους συναδέλφους μας αποχώρησαν 
με εθελούσια, από το φθινόπωρο του 2005 μέχρι 
και το 2009 και έχουν πλασματικό χρόνο ασφάλι-
σης από τον ΟΤΕ και για τον οποιονδήποτε λόγο, 
δεν συμπεριλήφθηκαν σε αυτούς τους διορθωτι-

κούς επανυπολογισμούς, να επικοινω-
νήσουν με το Σύλλογο. Ο Σύλλογος, με 
παρέμβαση στην ΗΔΙΚΑ, θα φροντίσει 
να τακτοποιηθούν όποιες παραλείψεις 
έχουν γίνει.

Αυτές είναι όλες οι υποχρεώσεις – 
εκκρεμότητες αναδρομικών που οφεί-
λει ο ΕΦΚΑ στους Συνταξιούχους μέλη 
μας, από τον σωστό επανυπολογισμό !

Εκκρεμεί βέβαια όπως προείπαμε 
η απόφαση του ΣτΕ που εκδικάστηκε 
στις 15/1/21, και αφορά, τις επιστρο-
φές για το 11μηνο, επί των ΕΠΙΚΟΥΡΙ-
ΚΩΝ και ΔΩΡΩΝ, και η οποία έπρεπε 
να είχε εκδοθεί  έως το τέλος Ιουνίου 
και μετατοπίστηκε για το Φθινόπωρο !

Όταν ολοκληρωθούν και καταβληθούν σωστά τα 
αναλογούντα αναδρομικά, τότε πρέπει να τεθεί σε 
εφαρμογή και ο επανυπολογισμός των Συντάξεων με 
βάση το Ν. 4670/20 (Ν. Βρούτση) για τους έχοντες άνω 
των 30 χρονών ασφάλιση.

Εδώ προκύπτουν νέα προβλήματα, και υποκρύπτο-
νται πιθανότητες νέων αυθαιρεσιών και «λαθών» του 
ΕΦΚΑ. 

Κατ΄αρχάς ΔΕΝ έχει περάσει στο σύστημα του e-Ε-
ΦΚΑ, ο πρόσθετος  και παράλληλος χρόνος ασφάλι-
σης, εκτός ΟΤΕ και ΤΑΠ-ΟΤΕ, που προσκόμισαν οι 
Συνάδελφοί μας, μετά τη συνταξιοδότησή τους από το 
ΤΑΠ-ΟΤΕ! Τεράστιο και σοβαρό πρόβλημα, για το οποίο 
πιστεύουν ότι θα το προσπεράσουν – θα το αγνοήσουν 
και δεν θα το προσμετρήσουν στο συνολικό χρόνο 
ασφάλισης, όπως προβλέπει ο Νόμος!

Πλανώνται πλάνην οικτρά! 
Όπως είναι γνωστό για τους παλιότερους συναδέλ-

φους που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου, η τυχόν 
αύξηση θα απορροφηθεί από την προσωπική διαφορά 
και ότι απομείνει θα δοθεί σε πέμπτα από 1/1/20, άρα 
μιλάμε για αυξήσεις των 5-10 ευρώ.

Τελευταίο και σημαντικό, το πώς θα εφαρμοσθεί 
ο Νόμος Βρούτση για τους αποχωρήσαντες πριν 
τις 13/5/16 (Ν. Κατρούγκαλου) που λαμβάνουν 
τις επανυπολογισμένες συντάξεις κατά πέμπτα από 
1/1/19, και πώς θα επανυπολογισθεί η σύνταξή 
τους με τον Ν.Βρούτση, που και αυτή προβλέπει 
την καταβολή των διαφορών σε πέμπτα από 1/1/20!

Όλα αυτά τα «σύνθετα» ζητήματα που προέκυ-
ψαν από τα «λάθη» και τις αβλεψίες του ΕΦΚΑ, θα 
είχαν έγκαιρα εντοπιστεί, αν είχε εκδοθεί αναλυ-
τική απόφαση επανυπολογισμού της Σύνταξής μας, 
όπως είχε υποχρέωση, και όπως ο Συνήγορος του 
Πολίτη έχει ζητήσει! 

Το σημερινό Προεδρείο του Συλλόγου μας, με 
σοβαρότητα, υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα, 
εντόπισε, ανέδειξε, διεκδίκησε και επέβαλε τη δι-
όρθωση των λαθών, και την καταβολή των νόμι-
μων και δικαιουμένων ποσών στους Συναδέλφους 
μέλη μας. 

Έτσι θα συνεχίσουμε, παρακολουθώντας  πα-
ρεμβαίνοντας καθημερινά στις αρμόδιες υπηρε-
σίες του ΕΦΚΑ, ώστε να διασφαλίσουμε όλα τα 
δικαιώματα, και τα συμφέροντα των Συναδέλφων 
μελών μας, ασυμβίβαστα και ανυποχώρητα!

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ «ΑΥΞΗΣΕΙΣ» - ΜΥΘΟΣ και ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Εκκρεμότητες-"λάθη" επανυπολογισμού Ν. 4387/16



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ
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Όπως είναι γνωστό το Ελεγκτικό Συνέδριο απο-
φάσισε οριστικά και αμετάκλητα για την ΑΝΤΙ-

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ της Ε.Α.Σ. (Ν. 3865/10) στους 
Συνταξιούχους του Δημοσίου, και των Ειδικών Μι-
σθολογίων.

Η εφαρμογή αυτής της σημαντικής απόφασης εί-
ναι υποχρεωτική πλέον για την Κυβέρνηση, δεδο-
μένου ότι δεν έχει τη δυνατότητα άλλων ένδικων 
μέσων αποφυγής ή ανατροπής της!

Όσες καθυστερήσεις ή προφάσεις κι αν επικαλε-
στεί αργά ή γρήγορα, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΗ να την 
εφαρμόσει και να σταματήσει την κράτηση υπέρ 
Ε.Α.Σ.

Θυμίζουμε ότι η κράτηση υπέρ Ε.Α.Σ. είναι 3-14% 
επί του συνόλου των συντάξεων.

Το σκεπτικό και η αναλυτική νομική τεκμηρίωση 
της απόφασης του Ελεγ.Συνεδρίου, για το σκοπό, το 
χαρακτήρα και το ρόλο της Ε.Α.Σ. είναι αποκαλυπτι-

κή και αναμφισβήτητη, χωρίς να αφήνει περιθώρια 
άρνησης και νέας στρεψοδικίας του Κράτους και του 
ΕΦΚΑ.

Απορρίπτει και ακυρώνει, όλο το σκεπτικό και τη 
σκοπιμότητα θέσπισής της, και πολύ περισσότερο 
την διατήρησή της! Δυστυχώς όμως οι αποφάσεις 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφαρμόζονται και έχουν 
ισχύ μόνο για τα οικονομικά και Συνταξιοδοτικά θέ-
ματα των Δημοσίων Υπαλλήλων και των Ειδικών 
κατηγοριών. 

Εδώ προκύπτει αυτομάτως, ένα τεράστιο Συνταγ-
ματικό, Νομικό και ηθικό πρόβλημα για την Κυβέρ-
νηση και το Κράτος το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσει 
και να το λύσει, με τον πλέον νόμιμο, δίκαιο, ηθικό 
και αναλογικό τρόπο και για τους Συνταξιούχους του 
Ιδιωτικού Τομέα!

Η Συνταγματική αρχή της αναλογικότητας, και τις 
ισότητας, όλων των Ελλήνων Πολιτών, επιβάλλει 

την επέκταση και εφαρμογή της απόφασης του ανω-
τάτου Δικαστηρίου της χώρας (Ελεγκτικό Συνέδριο) 
και στους Συνταξιούχους του Ιδ.Τομέα, δηλαδή στην 
κατάργηση της ΕΑΣ, για ΟΛΟΥΣ τους Συνταξιούχους 
της χώρας μας, τουλάχιστον από την ημέρα της δη-
μοσίευσης της απόφασης. 

Αυτό θα ήταν μια «ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ» για την 
Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, που τόσο πολύ 
αρέσκεται να την επικαλείται και να την προβάλλει, 
σε πλήθος άλλων ανάλογων περιπτώσεων. Διαφο-
ρετικά η σοβαρή αυτή υπόθεση πρέπει να παρα-
πεμφθεί και να εξεταστεί από το Ανώτατο Ειδικό 
Δικαστήριο για την οριστική και ενιαία λύση για 
όλους.

Επιτέλους σεβαστείτε και εφαρμόστε τις απο-
φάσεις της δικαιοσύνης και καταργείστε για 
όλους την εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων 
(Ε.Α.Σ) του Ν. 3865/10!

ΑΜΕΣΗ και ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
της ΑΠΟΦΑΣΗΣ του Ελεγ. ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ και ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ 

42 ΜΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Απαράδεκτη και αδικαιολόγητη η καθυστέρηση έκδοσης αποφάσεων, που ξεπερνά πλέον τα 3 χρό-
νια, έξω από κάθε υποχρέωση και υπευθυνότητα του ΕΦΚΑ.

Πολλοί αναπολούν το ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ -ΟΤΕ, που σε 2- 3 μήνες χορηγούσε τις Επικουρικές Συντά-
ξεις, αλλά  ο Κος ΒΡΟΥΤΣΗΣ το κατάργησε και το συγχώνευσε στο ΕΤΕΑΕΠ και στη συνέχεια στον ΕΦΚΑ.

Παρά το γεγονός, ότι κατ' επανάληψη έχουμε διαμαρτυρηθεί για την τεράστια καθυστέρηση χορήγη-
σης των ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ των μελών μας,και παρά της υποσχέσεις για βελτίωση, η κατάστα-
ση παραμένει τραγική !

Μια ο κορονοϊός, μια η μετακόμιση από Φιλελλήνων στην Ακαδημίας, οι χρόνοι αντί να μειωθούν, 
συνεχώς διευρύνονται!  Έτσι, δεν φθάνει που οι Επικουρικές  έχουν μειωθεί κατά 55%, δίδονται με κα-
θυστέρηση 42 μηνών και ΑΤΟΚΑ, ενώ σήμερα εκδίδονται αυτές του Μαΐου και πληρώνονται αυτές 
του Απριλίου του 2018.

Με αστείες δικαιολογίες και προφάσεις, προσπαθούν να αντικρούσουν την δικαιολογημένη αγανά-
κτηση και διαμαρτυρία των δικαιούχων μελών μας. Είναι πλέον φανερό, ότι ο πραγματικός λόγος είναι 
οικονομικός, και για αυτό ο ΕΦΚΑ μεθοδευμένα, φρενάρει την έκδοση αποφάσεων.

Ουσιαστικά δεν υπάρχει η αναγκαία πολιτική βούληση για την επίσπευση των διαδικασιών για της επι-
κουρικές Συντάξεις, γιατί με πολιτική απόφαση και εντολή του Υπουργείου Εργασίας, όλο το βάρος και η 
απόλυτη προτεραιότητα έχει δοθεί  στην έκδοση ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ και όλες οι άλλες υποθέσεις και 
υποχρεώσεις  αναβάλλονται και πηγαίνουν συνεχώς πίσω!

Η απαίτηση και οι πιέσεις του Συλλόγου μας, είναι επίμονες και καθημερινές, προς το Υπουργείο Ερ-
γασίας και τον ΕΦΚΑ για την επιτάχυνση των διαδικασιών και την άμεση καταβολή των Επικουρικών 
Συντάξεων και των αναδρομικών. Και έτσι θα συνεχίσουμε.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΤΙΚΑ και ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ για τα ΚΟΙΝΑ μας ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ!

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
• ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ : ΙΟΥΝΙΟΣ 2021
• ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ :  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021
• ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ :  ΜΑΙΟΣ 2018
• ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΧΗΡΕΙΑΣ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
• ΕΦΑΠΑΞ : ΙΟΥΛΙΟΣ 2021
 (Οι ημερομηνίες ισχύουν, για τις περιπτώσεις που δεν λείπουν 

στοιχεία)

ΜΕ ΚΟΜΜΕΝΗ την ΑΝΑΣΑ 
από τις ΦΩΤΙΕΣ 

και τις ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

Οι πυρκαγιές δεν είναι ένα τυχαίο φυσικό 
φαινόμενο. Έχουν αιτίες, υποκρύπτονται τε-

ράστια συμφέροντα, ενώ είναι σχεδόν ανύπαρ-
κτο ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και 
προστασίας, ίσως γιατί δεν υπάρχει η αναγκαία 
Πολιτική βούληση.

Το Κτηματολόγιο, οι δασικοί χάρτες και οι 
χρήσεις γης, είναι οι διαχρονικοί ηθικοί εμπρη-
στές της χώρας μας!  Η Κυβέρνηση και οι μη-
χανισμοί της, απροετοίμαστοι και ανίκανοι να 
προστατεύσουν τα δάση και τα σπίτια των αν-
θρώπων, απλά παρακολουθούν και δίνουν 
εντολές εκκένωσης. Σώζεται ότι σώζεται από 
την ηρωική προσπάθεια πυροσβεστών και 
εθελοντών, τους οποίους συγχαίρουμε και 
ευχαριστούμε. Η κλιματική αλλαγή είναι 
εδώ, με φωτιές, πλημμύρες και καταστρο-
φές, ενώ οι ηγέτες "κοιτάζουν το φεγγάρι".

Εκφράζουμε προς ΟΛΟΥΣ τους Συναδέλ-
φους, αλλά και τους συμπολίτες μας, την συ-
μπαράσταση και αλληλεγγύη μας στη σκληρή 
δοκιμασία που βίωσαν από τις καταστροφικές 
πυρκαγιές. Να ελπίσουμε αλλά και να δράσου-
με, για να είναι αυτές οι πυρκαγιές και οι τελευ-
ταίες. Να απαιτήσουμε την αποκατάσταση των 
πληγέντων, και του περιβάλλοντος στην σωστή 
και πρότερη κατάσταση, για να μην μας κάψουν 
και την "ανάσα μας".
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ  ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥ-
ΣΟΥΜΕ  τα ΔΑΣΗ και την ΖΩΗ μας.
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Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2021

ΑΔΙΚΗ και ΑΝΙΣΗ η ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ του 11μηνου
Ολοκληρωμένη, τεκμηριωμένη και δίκαιη "αντιπρόταση-αντίκρουση"

Ο Σύλλογός μας, ζήτησε και έλαβε από τον διακεκριμένο  φοροτεχνικό 
Κο Ηλία ΜΗΤΣΙΟ ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη μελέτη - πρότα-

ση- για την ορθή και δίκαιη ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ των ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ  των ΣΥ-
ΝΤΑΞΕΩΝ μας, και ειδικότερα του 11μηνου.

Η απόφαση της Κυβέρνησης για την φορολόγηση των αναδρομικών 
των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ του 11μηνου (Ιούνιος 2015 έως Μάιος 2016) αθροιστικά 
με τα εισοδήματα και  τους φορολογικούς συντελεστές των ετών 2015 και 
2016, και επιπλέον με εισφορά αλληλεγγύης, οδηγεί σε συνολική φορολο-
γία και επιστροφή έως 48% του ποσού που κατεβλήθη και το οποίο εκτός 
των άλλων είναι άδικο, παράλογο, και καταχρηστικό.

Όταν μάλιστα για ανάλογα αναδρομικά ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ άλλων ομάδων 
Συνταξιούχων έχει επιβάλει αυτοτελή ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ με συντελεστή 20%, 
χωρίς ΚΑΜΙΑ άλλη φορολογική επιβάρυνση και υποχρέωση.

Έχει έτσι δημιουργήσει ένα σοβαρό και αξεπέραστο φορολογικό προη-
γούμενο, το οποίο επισημαίνεται με την μελέτη του κου Μήτσιου.

Με την τεκμηριωμένη και δίκαιη αυτή φορολογική γνωμάτευ-
ση-πρόταση αποδεικνύεται και επιβάλλεται πλέον στην ΑΑΔΕ και 
στην Κυβέρνηση, να αναθεωρήσει και να τροποποιήσει την απόφασή 
της, για την ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ των αναδρομικών των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ μας. 
Για λόγους ισονομίας επιβάλλεται η αυτοτελής ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ και των δικών 
μας αναδρομικών, με συντελεστή 20% και χωρίς καμία άλλη φορολογική 
υποχρέωση και επιβάρυνση.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την Κυβέρνηση, το Υπουργείο Οικονομικών και την 
ΑΑΔΕ, να αποδεχθούν και να εφαρμόσουν και για την περίπτωση μας, την 
ίδια φορολογική πολιτική. 

Η ισονομία και η αναλογικότητα των φορολογικών βαρών, είναι Συ-
νταγματική επιταγή  και Δημοκρατική υποχρέωση, κάθε ευνομούμενου 
κράτους.

Ειδικότερα για τους Συνταξιούχους μέλη μας, το συγκεκριμένο θέμα, 
αποτελεί και όρο επιβίωσης στις σημερινές δύσκολες οικονομικές συνθή-
κες.

H αναλυτική μελέτη - πρόταση κοινοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονο-
μικών και τους αρμόδιους παράγοντες από τους οποίους ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ 
άμεση απάντηση. Υπενθυμίζουμε ότι η ημερομηνία λήξης υποβολής 
των τροποποιητικών δηλώσεων αναδρομικών του 11μήνου 2015-16 
τελειώνει στις 31/12/21 και η ημερομηνία πληρωμής στις 31/1/22 
χωρίς δόσεις κα εκπτώσεις.

Ελπίζουμε να έχουμε σύντομα την θετική απάντηση της Κυβέρνησης.
Η αναλυτική μελέτη - πρόταση όπως κοινοποιήθηκε στην Κυβέρνηση 

έχει αναρτηθεί στο site του Συλλόγου μας.
Το συμπέρασμα της μελέτης-πρότασης του φοροτέχνη κου Ηλία Μή-

τσιου είναι ότι: η φορολογία αναδρομικών προηγούμενων ετών είτε φο-
ρολογούνται στην πηγή, είτε με άλλον τρόπο με τροποιποιητικές δηλώσεις 
σε κάθε περίπτωση ο φόρος είναι 20% χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ 
ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΜΑΣ

1. Κύριες Συντάξεις Χηρείας
Όπως είναι γνωστό, οι αιτήσεις για τις μεταβι-
βάσεις των Συντάξεων χηρείας, υποβάλλονται 
πλέον και ηλεκτρονικά, στον e-ΕΦΚΑ ή στα 
ΚΕΠ. 
Ωστόσο όμως, σε πολλές περιπτώσεις διαπι-
στώνονται προβλήματα, καθυστερήσεις και δεν 
ολοκληρώνεται η σχετική διαδικασία.
Για αυτό θα πρέπει, μετά την υποβολή 
της ηλεκτρονικής αίτησης, να υποβάλλο-
νται ή να αποστέλλονται οπωσδήποτε ΟΛΑ 
τα δικαιολογητικά μαζί με ένα αντίγρα-
φο της ηλεκτρονικής αίτησης, και «χειρό-
γραφα» (όπως με τον παλιό τρόπο) στον: 
e-ΕΦΚΑ, (τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ), 
Αγ. Κων/νου 16 , Τ.Κ. 10431, Αθήνα.

2.Επικουρικές Συντάξεις Χηρείας
Με την κατάθεση δικαιολογητικών για την κύ-
ρια, γίνεται ταυτόχρονα αίτηση και για την με-
ταβίβαση της επικουρικής σύνταξης, με τα ίδια 
δικαιολογητικά, στον: 
e-ΕΦΚΑ –  (π. ΤΕΑΠ - ΟΤΕ) 
Ακαδημίας 58, Τ.Κ. 10679,Αθήνα
Η αίτηση για την Επικουρική, δεν γίνεται ηλε-

κτρονικά αλλά με τον παλιό τρόπο. Βέβαια μό-
λις ληφθεί η απόφαση μεταβίβασης της Κύριας 
Σύνταξης, αυτή πρέπει να προσκομισθεί – υπο-
βληθεί στο ΕΤΕΑΕΠ (π. ΟΤΕ) για την καταβολή 
της Επικουρικής Σύνταξης. Διαφορετικά, αν δεν 
σταλεί στο Επικουρικό η απόφαση της κύριας, 
δεν θα εκδοθεί ποτέ η Επικουρική.
Ο συνήθης χρόνος μεταβίβασης της Κύριας Σύ-
νταξης είναι περίπου 2-3 μήνες, και της Επικου-
ρικής περίπου 4-5 μήνες αν δεν υπάρχει κάποιο 
άλλο πρόβλημα με τα δικαιολογητικά ή αν λείπει 
η απόφαση της κύριας στην Επικουρική. 
Έτσι μετά την πάροδο αυτού του χρόνου, αν δεν 
έχουν καταβληθεί οι Κύριες και οι Επικουρικές  
Συντάξεις  χηρείας,  πρέπει  οι  ενδιαφερόμενοι  
να  απευθυνθούν στον e-ΕΦΚΑ  ή στο Σύλλογό 
μας. 

3. Έξοδα Κηδείας:
• Άμεσα μέλη:  Τα δικαιολογητικά για τη χο-

ρήγηση των εξόδων κηδείας για τα άμεσα 
μέλη, κατατίθενται με ηλεκτρονικό τρόπο. Το 
πρόβλημα που υπήρχε στην πρόσβαση στο 
ηλεκτρονικό μητρώο του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ όλο 
το προηγούμενο διάστημα, ύστερα από τις 

συνεχείς παρεμβάσεις και διαμαρτυρίες μας 
τακτοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες με την 
βελτιωτική τροποποίηση του προγράμματος 
στο πληροφοριακό σύστημα.

• Έμμεσα μέλη:  Τα δικαιολογητικά για τη χο-
ρήγηση των εξόδων κηδείας για τα έμμεσα 
μέλη, γίνονται χειρόγραφα με τον παλιό τρόπο 
και αποστέλλονται ταχυδρομικά, στη Δ/νση:
Προς ΕΦΚΑ, 
Γενική Δ/νση  Παροχών Υγείας - 
Β’ τμήμα Εξόδων Κηδείας (πρώην ΟΤΕ)
Αγίου Κωνσταντίνου 5, Τ.Κ. 10431, Αθήνα

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Το τιμολόγιο εξόδων κηδείας, έμ-
μεσου μέλους πρέπει να αναγράφει το όνομα 
του άμεσα ασφαλισμένου, που ασφάλιζε το 
έμμεσο μέλος. Αναγραφή του ονόματος άλλου 
προσώπου, συγγενικού ή μη, καθιστά αδύνατη 
τη χορήγηση των εξόδων κηδείας.
Στα δικαιολογητικά για τα έξοδα κηδείας έμμε-
σου μέλους χρειάζεται επιπλέον από ότι για το 
άμεσο μέλος και το εκκαθαριστικό της εφορί-
ας, καθώς και μία απλή αίτηση για την χορή-
γηση τους. 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Κύριες – Επικουρικές - Χηρείας - Έξοδα κηδείας
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Το εγχείρημα της κεφαλαιοποίησης της επικουρι-
κής κοινωνικής ασφάλισης αποτελεί μία τυπική 
νεοφιλελεύθερη πολιτική, η οποία αγνοεί παντε-

λώς τις ζημιές που θα προκληθούν στην ελληνική οι-
κονομία και κοινωνία, τις μελλοντικές γενιές, που θα 
κληθούν τα πληρώσουν το κόστος μετάβασης μέσω 
της φορολογίας τους, τους σημερινούς συνταξιούχους 
καθώς και τους άνω των 35 ετών που είναι οι γονείς 
της νέας γενιάς. Παράλληλα, η αναγκαιότητα της ευ-
ρύτερης δυνατής κατανόησης της στρατηγικής και του 
περιεχομένου του συγκεκριμένου Νομοσχεδίου με 
τίτλο «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη νέα Γενιά», 
μας οδηγεί στην ανάλυση του με την μέθοδο Ερωτή-
σεων-Απαντήσεων, προκειμένου να αναδειχθούν με 
τον πιο εύληπτο τρόπο, κατά βάση, οι συνέπειες που 
θα επιφέρει η εφαρμογή του στην ελληνική οικονομία 
και κοινωνία, τους σημερινούς και μελλοντικούς ασφα-
λισμένους-συνταξιούχους καθώς και τις μελλοντικές 
γενιές.

Ερώτηση 1: Υποστηρίζετε ότι με το κεφαλαιοποιητι-
κό σύστημα των ατομικών λογαριασμών (ατομικός 
κουμπαράς) που προωθεί η κυβέρνηση, το χρημα-
τοδοτικό κενό ή το κόστος μετάβασης είναι αρκε-
τά υψηλό. Πρόσφατα ο υφυπουργός Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων Π.Τσακλόγλου αναγνώρισε το υψηλό 
κόστος μετάβασης, αλλά το προσδιόρισε στα 56 δις 
ευρώ.
Απάντηση: Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, Το 
«χρηματοδοτικό κενό» ή το κόστος μετάβασης, είναι 62 
δισ. ευρώ και εάν συνυπολογισθούν και οι διακηρυσ-
σόμενες εγγυήσεις των χορηγούμενων κεφαλαιοποιη-
τικών επικουρικών συντάξεων θα φθάσει στο επίπεδο 
των 75-78 δις ευρώ. Γεγονός που αναφέρεται ρητά και 
στην αναλογιστική μελέτη στην σημείωση της σελίδας 
63, ότι στις συντάξεις χηρείας και αναπηρίας δεν έχουν 
υπολογιστεί τυχόν εγγυήσεις για κατώτατα όρια και σε 
περίπτωση που γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρξει πρό-
σθετη χρηματοδότηση. Όμως, στη προοπτική αυτή, το 
σημαντικότερο πρόβλημα, μεταξύ των άλλων, είναι η 
χρηματοδότηση αυτού του κόστους μετάβασης, η οποία, 
κατά την γνώμη μας, σύμφωνα και με την διεθνή, ευρω-
παϊκή βιβλιογραφία και εμπειρία καθίσταται αβέβαιη και 
επισφαλής. 
Ερώτηση 2: Εάν δεν καλυφθεί στο ύψος που το 
προσδιορίζετε θα κινδυνεύσουν οι επικουρικές συ-
ντάξεις του ισχύοντος συστήματος που καταβάλλο-
νται σήμερα; 
Απάντηση: Οι συντάξεις θα εξασφαλίζονται μόνο εφόσον 
θα χρηματοδοτηθεί το κόστος μετάβασης. Διαφορετικά 
θα επιβαρυνθεί ο Κρατικός Προϋπολογισμός, ιδιαίτερα 
μετά το 2030 με μία ετήσια δαπάνη της τάξης του 1 δις 
ευρώ και μετά το 2040, με μία ετήσια δαπάνη της τάξης 
των 2,7 δις ευρώ. Επίσης, θα πρέπει να επισημανθεί ότι 
στην μακροοικονομική μελέτη του ΙΟΒΕ υπάρχουν ασυ-
νέπειες σε σχέση με τις υποθέσεις εργασίας και τα σενά-
ρια της αναλογιστικής μελέτης, ενώ αυτές οι δύο μελέτες 
θα έπρεπε να είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση. Επιπλέον, η 
μακροοικονομική μελέτη χρησιμοποιεί ένα μακροοικο-
νομικό μοντέλο που έχει αναπτύξει το ΔΝΤ, δηλαδή σαν 
αυτό με τους λανθασμένους συντελεστές, όπως αποδεί-
χτηκε εκ του αποτελέσματος και το ίδιο παραδέχτηκε, 
που εφάρμοσε στις πολιτικές λιτότητας την περίοδο της 
ύφεσης. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να επισημανθεί ότι η 
μελέτη του ΟΔΔΗΧ για το χρέος, λαμβάνει υπόψη ως κύ-

ρια υπόθεση εργασίας ότι οι εισφο-
ρές των ασφαλισμένων θα χρησιμο-
ποιούνται για να χρηματοδοτούν το 
ελληνικό χρέος, δηλαδή αυτό που 
γινόταν όλα τα προηγούμενα χρό-
νια στα οποία τα ασφαλιστικά ταμεία 

ήταν υποχρεωμένα να επενδύουν σε ελληνικά ομόλογα, 
φτάνοντας στο κούρεμα των ομολόγων. Επίσης, με απλά 
λόγια αυτό που καταγράφεται στην μελέτη του ΟΔΔΗΧ 
είναι σαν να παίρνουμε ένα δάνειο για να αποπληρώ-
σουμε ένα παλαιό δάνειο, οπότε το χρέος παραμένει και 
μάλιστα αυξάνεται.
Ερώτηση 3: Η ασφαλιστική αυτή παρέμβαση βελτιώ-
νει την κοινωνικο-ασφαλιστική προστασία της νέας 
γενιάς, όπως υποστηρίζεται από την κυβέρνηση;
Απάντηση: Όχι. Κι’ αυτό γιατί ο όρος η νέα γενιά χρη-
σιμοποιείται ως δούρειος ίππος της κεφαλαιοποίησης 
της επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης. Ουσιαστικά 
αποτελεί μία μονομερή παρέμβαση, εκτός του Συ-
νταγματικού και Νομολογιακού θεσμικού πλαισίου 
της χώρας, διεύρυνσης της υπάρχουσας ασφαλιστι-
κής αγοράς, με την μεταφορά πόρων (ασφαλιστικές 
εισφορές) προς τις εταιρείες διαχείρισης κεφαλαί-
ων, κ.λ.π. που θα τα άτομα που θα διαχειρίζονται 
τις αποταμιεύσεις της νέας γενιάς «παίζοντας στο 
χρηματιστήριο» χωρίς κίνδυνο, αφού τον κίνδυνο 
διαχείρισης προστατεύει το ακαταδίωκτο των μελών 
της διοίκησης και των στελεχών διαχείρισης και τον 
κίνδυνο απώλειας πόρων αναλαμβάνει η νέα και η 
παρούσα γενιά μέσω της φορολογίας και του Κρατι-
κού Προϋπολογισμού.
Ερώτηση 4: Η επίκληση του δημογραφικού για την 
κεφαλαιοποίηση της επικουρικής κοινωνικής ασφά-
λισης χρησιμοποιείται ως πρόσχημα ή ως πραγματι-
κό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας που απαιτεί-
ται με κάθε τρόπο, κατά τις επόμενες δεκαετίες, να 
αντιμετωπισθεί;
Απάντηση: Το δημογραφικό πρόβλημα και η γήρανση 
του πληθυσμού παρουσιάζεται ως η βασική αιτία για την 
κεφαλαιοποίηση της κοινωνικής επικουρικής ασφάλι-
σης. Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση παραλείπει με επι-
μέλεια να ενημερώσει τους πολίτες και την νέα γενιά ότι 
το δημογραφικό πρόβλημα επηρεάζει εξίσου και το κε-
φαλαιοποιητικό σύστημα. Κι΄ αυτό γιατί η κεφαλαιοποι-
ητική σύνταξη προκύπτει διαιρώντας το συσσωρευμένο 
ποσό του ατομικού κουμπαρά με ένα συντελεστή που 
ενσωματώνει το προσδόκιμο ζωής. Έτσι, παρουσιάζεται 
λανθασμένα ότι το προσδόκιμο ζωής αποτελεί πρόβλημα 
αφού αυξάνει το ηλικιακό όριο ζωής που θα ζήσει η νέα 
γενιά. Αυτό σημαίνει ότι την βελτίωση για παράδειγμα 
του προσδόκιμου ζωής κατά οκτώ έτη κατά μέσο όρο σε 
σχέση με τη σημερινή γενιά, τιμωρεί το κεφαλαιοποιητι-
κό σύστημα των ατομικών λογαριασμών (ατομικός κου-
μπαράς) με την μείωση της κεφαλαιοποιητικής σύνταξης 
κατά 35% κατά μέσο όρο της νέας γενιάς σε σχέση με τις 
σημερινές γενιές.
Ερώτηση 5: Η πρακτική της κεφαλαιοποίησης της 
επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης έχει εφαρμο-
στεί από τις αναπτυγμένες χώρες του ΟΟΣΑ και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κυβέρνηση υποστηρίζει 
ότι υιοθετεί το Σουηδικό μοντέλο κοινωνικής ασφά-
λισης.
Απάντηση: Η κυβέρνηση προκειμένου να δικαιολογή-
σει την λανθασμένη επιλογή της κεφαλαιοποίησης των 
ατομικών λογαριασμών (ατομικός κουμπαράς) της επι-
κουρικής κοινωνικής ασφάλισης, υποστηρίζει ότι έχει 
ήδη εφαρμοσθεί από όλες οι αναπτυγμένες χώρες της 
Ευρώπης και του ΟΟΣΑ. Ειδικότερα, υποστηρίζει ότι θα 
εφαρμοσθεί στην Ελλάδα το μοντέλο της Σουηδίας. Ποια 

όμως είναι η αλήθεια; Όλες οι χώρες έχουν κεφαλαι-
οποιητικά συστήματα ασφάλισης αλλά όχι των ατο-
μικών λογαριασμών(ατομικός κουμπαρά) και υπο-
χρεωτικά, όπως και η χώρα μας (Ν. 3029/2002). 
Η μόνη χώρα που έχει υποχρεωτική κεφαλαιοποιητική 
κοινωνική ασφάλιση είναι η Σουηδία αλλά είναι νοητής 
κεφαλαιοποίησης με ισχυρά διανεμητικά στοιχεία και αλ-
ληλεγγύη των γενεών και όχι ατομικός κουμπαράς. Άρα, 
αυτό που επιλέγει να εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση 
στην επικουρική ασφάλιση στην χώρα μας δεν εφαρ-
μόζεται από τις αναπτυγμένες χώρες του ΟΟΣΑ. Δεν 
εφαρμόζεται ούτε στην Σουηδία, η οποία εφήρμοσε από 
μηδενική βάση την υποχρεωτική κεφαλαιοποιητική κοι-
νωνική ασφάλιση της νοητής κεφαλαιοποίησης και όχι 
του ατομικού κουμπαρά, αποφεύγοντας έτσι την δημι-
ουργία υψηλού κόστους μετάβασης και την επιβάρυνση 
της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας.
Αντίθετα, η κυβέρνηση επιλέγει να εφαρμόσει αυτό που 
εφήρμοσαν, με προτροπή του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας 
Τράπεζας, οι χώρες της Λατινικής Αμερικής, της Ανατο-
λικής Ευρώπης και της Βαλτικής, δηλαδή την μετατρο-
πή ολικώς ή μερικώς της αναδιανεμητικής κοινωνικής 
ασφάλισης σε κεφαλαιοποιητική των ατομικών λογαρια-
σμών (ατομικός κουμπαράς) και μετά την αποτυχία τους 
έπειτα από δύο ή τρείς δεκαετίες επέστρεψαν, με σοβα-
ρές οικονομικές, δημοσιονομικές και κοινωνικές συνέ-
πειες στο αναδιανεμητικό σύστημα λόγω, κατά βάση, 
του υψηλού κόστους μετάβασης. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι οι πιο πολλές από αυτές τις χώρες προσπάθησαν να 
χρηματοδοτήσουν το κόστος μετάβασης με δάνεια που 
τους είχε χορηγήσει το ΔΝΤ, προκειμένου να προωθή-
σουν την μετατροπή της αναδιανεμητικής ασφάλισης σε 
κεφαλαιοποιητική των ατομικών λογαριασμών (ατομι-
κός κουμπαράς) στην βάση μίας Έκθεσης του διεθνούς 
οργανισμού (1999) που υποστήριζε ότι το δημογραφικό 
και η γήρανση του πληθυσμού θα επιβάρυνε την δημο-
σιονομική κατάσταση των χωρών του δυτικού κόσμου.
Ερώτηση 6: Η κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι με το 
κεφαλαιοποιητικό σύστημα των ατομικών λογαρια-
σμών, η νέα γενιά θα λάβει πολύ υψηλότερες επι-
κουρικές συντάξεις από τους σημερινούς συνταξι-
ούχους.
Απάντηση: Η κυβέρνηση παρουσίασε παραδείγματα με 
αποδόσεις επενδύσεων από άλλες χώρες με κεφαλαιο-
ποιητικά συστήματα. Όμως, παραλείπει με επιμέλεια να 
υπογραμμίσει ότι το 90% των κεφαλαίων που πέτυχαν 
αυτές τις αποδόσεις ήταν από Ταμεία Επαγγελματικής 
Προαιρετικής ασφάλισης που διαχειρίζονταν μόνοι τους 
οι εργαζόμενοι-ασφαλισμένοι ή σε συνεργασία με τους 
εργοδότες. Επιπλέον, η νέα γενιά δεν πρόκειται να λά-
βει μεγαλύτερη σύνταξη από τους σημερινούς συνταξι-
ούχους και ο λόγος είναι η συνεχής και ραγδαία αύξη-
ση του προσδόκιμου ζωής. Η σημερινοί νέοι θα ζήσουν 
κατά μέσο όρο 8 έτη περισσότερο από την σημερινή 
γενιά αυτό σημαίνει ότι αν όλοι οι άλλοι παράγοντες πα-
ραμένουν σταθεροί (ηλικία συνταξιοδότησης), τότε η νέα 
γενιά θα λάβει 35% μικρότερη σύνταξη από τους σημε-
ρινούς συνταξιούχους. Επίσης, η νέα γενιά θα κληθεί να 
μειώσει μελλοντικά το επίπεδο διαβίωσής του, σε σχέση 
με την σημερινή γενιά, αφού θα κληθεί εμμέσως μέσω 
της φορολογίας να πληρώσει το υψηλό κόστος μετάβα-
σης.
Για παράδειγμα στη Χιλή όταν η κυβέρνηση προσπα-
θούσε να πείσει του πολίτες για αυτή τη παρέμβαση είχε 
υποσχεθεί συντελεστή αναπλήρωσης 70%. Μετά από 35 
χρόνια λειτουργίας του νέου συστήματος, ο συντελεστής 
αναπλήρωσης μειώθηκε κάτω από 35%, και αυτό λόγω 
των χαμηλών μισθών, των πολλών χρηματοοικονομι-
κών κρίσεων που συντελέστηκαν, τα μεγάλα διαστήμα-
τα ανεργίας που είχαν οι ασφαλισμένοι με αποτέλεσμα 
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οι ατομικοί κουμπαράδες να έχουν συσσωρεύσει πολύ 
μικρά ποσά (Ν. Barr & Diamond, 2016).
Ερώτηση 7: Θα μειωθούν οι σημερινές συντάξεις;
Απάντηση: Για να μην μειωθούν οι σημερινές συντάξεις 
θα πρέπει να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό ή το κό-
στος μετάβασης που θα δημιουργήσει η μετάβαση από 
το διανεμητικό σύστημα της αλληλεγγύης των γενεών 
στο ατομικό σύστημα των κεφαλαιαγορών και των χρη-
ματιστηρίων (το κόστος μετάβασης). Αυτό το κόστος 
μετάβασης υπολογίζεται σε 62 δις ευρώ. Αν λάβουμε 
μάλιστα υπόψη και τις εγγυήσεις για μη αρνητικές απο-
δόσεις, επιστροφή εισφορών και χορήγηση συντάξεων 
θανάτου και αναπηρίας μετά από 15 έτη ασφάλισης, τότε 
διαμορφώνεται στα 75-78 δις ευρώ. Δηλαδή, η μόνη 
περίπτωση να μην μειωθούν οι σημερινές συντάξεις 
είναι να χρηματοδοτηθεί το κόστος μετάβασης από 
την φορολογία των εργαζομένων και γενικότερα 
των πολιτών.
Ερώτηση 8: Αίρεται ο αναδιανεμητικός χαρακτήρας 
της δημόσιας ασφάλισης;
Απάντηση: Προφανώς και αίρεται αφού σύμφωνα με το 
Σύνταγμα και τις πρόσφατες αποφάσεις του ΣτΕ, η δη-
μόσια κοινωνική ασφάλιση αποτελείται από την κύρια 
και επικουρική ασφάλιση. Άρα, όταν κεφαλαιοποιείται με 
το σύστημα των ατομικών λογαριασμών (ατομικός κου-
μπαράς) η επικουρική κοινωνική ασφάλιση, ουσιαστικά 
καταργείται η αρχή της αναδιανεμητικότητας και η αρχή 
της αλληλεγγύης εντός του συστήματος της δημόσιας 
κοινωνικής ασφάλισης.
Ερώτηση 9: Καταργείται η συνταγματική αρχή της 
αλληλεγγύης των γενεών;
Απάντηση: Προφανώς. Κι΄αυτό γιατί η ίδρυση της επι-
κουρικής ασφάλισης στην Ελλάδα κατά το 1930 είχε να 
αντιμετωπίσει νέους εργαζόμενους αλλά και ηλικιωμέ-
νους ανασφάλιστους οι οποίοι δεν μπορούσαν να εργα-
στούν. Στις συνθήκες αυτές, θα έπρεπε με κάποιο τρόπο 
να καταβάλλονται επικουρικές συντάξεις στους τότε ανα-
σφάλιστους ηλικιωμένους. Έτσι, επιλέχθηκε το αναδια-
νεμητικό σύστημα με το οποίο ουσιαστικά συνάφθηκε 
ένα κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ των γενεών. Εάν δεν 
επιλέγονταν το συγκεκριμένο κοινωνικό συμβόλαιο και 
η αλληλεγγύη των γενεών και επιλέγονταν το σύστημα 
που προωθεί σήμερα η κυβέρνηση, τότε οι πρώτοι που 
θα ελάμβαναν επικουρική σύνταξη θα ήταν μετά από 35-
40 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι θα υπήρχε για 40 χρόνια σύ-
στημα επικουρικής ασφάλισης, το οποίο δεν θα κατέβαλε 
επικουρικές συντάξεις στους ηλικιωμένους με σοβαρές 
συνέπειες στην κοινωνική συνοχή, δεδομένου ότι οι 
πρώτοι ασφαλισμένοι που θα συνταξιοδοτούνταν θα ήταν 
οι εργαζόμενοι που κατά την διάρκεια των 35-40 ετών 
της εργασίας τους, θα διαμόρφωναν με την καταβολή 
των ασφαλιστικών τους εισφορών τον ατομικό κουμπαρά 
(κεφαλαιοποιητικό με ατομικούς λογαριασμούς). Όμως, 
αυτό το σύστημα, σύμφωνα με την διεθνή και ευρωπαϊκή 
βιβλιογραφία, δεν φέρει κανένα είδος αλληλεγγύης. Ούτε 
την διαγενεακή αλληλεγγύη, αλλά ούτε και την αλληλεγ-
γύη εντός των ασφαλισμένων μιας γενιάς, αφού το κάθε 
άτομο αποταμιεύει ατομικά (defined contribution) και όχι 
σε επίπεδο γενιάς (Defined benefit) (βλ. ESA 2010).
Ερώτηση 10: Οι ασφαλισμένοι μπορεί να χάσουν τα 
χρήματά τους εάν κάτι δεν πάει καλά με τις επεν-
δύσεις;
Απάντηση: Βεβαίως και μπορούν να χάσουν τα χρήματά 
τους. Κι’ αυτό γιατί παρόλο που η κυβέρνηση «υπόσχε-
ται» και «διαβεβαιώνει» ότι δεν θα επιτρέψει αρνητικές 
αποδόσεις, αυτό στην πράξη δεν μπορεί να συμβεί. Ειδι-
κά, σε περιπτώσεις, όπως της χρηματοπιστωτικής κρί-
σης του 2008, με την συντελούμενη κατάρρευση των 
τιμών των μετοχών και του γεγονότος του κουρέματος 
των ομολόγων όπου το μέγεθος της ζημιάς είναι τόσο 
μεγάλο, σε βαθμό που ο Κρατικός Προϋπολογισμός δεν 
θα μπορέσει να το χρηματοδοτήσει. Ιδιαίτερα μάλιστα 
από την στιγμή που η χώρα μας έχει να αποπληρώσει 
και ένα υπέρογκο χρέος μέχρι το 2060. Συγκεκριμένα, 
το 2008 σε διεθνές επίπεδο εξανεμίστηκαν από τα κε-
φαλαιοποιητικά συστήματα των ατομικών λογαριασμών 

συντάξεις της τάξης των 5,4 τρις δολαρίων και ο συ-
ντελεστής κεφαλαιοποίησης των κεφαλαιοποιητικών 
συνταξιοδοτικών ταμείων μειώθηκε από το 110% στο 
70% (Yermo & Severinson, 2010). Έτσι, εάν στην χώρα 
μας το 2012 υπήρχε το κεφαλαιοποιητικό σύστημα των 
ατομικών λογαριασμών( ατομικός κουμπαράς) στις επι-
κουρικές συντάξεις, τότε ο Κρατικός Προϋπολογισμός 
θα έπρεπε να καταβάλλει 1,5-1,8 δις ευρώ κάθε έτος για 
να καλύψει τις απώλειες των 1,1 εκατομ. συνταξιούχων 
της επικουρικής ασφάλισης.
Ερώτηση 11: Πολλές χώρες λανθασμένα επέλεξαν, 
σε μία εκ των υστέρων αξιολόγηση, σε διεθνές και 
ευρωπαϊκό επίπεδο το κεφαλαιοποιητικό σύστημα 
των ατομικών λογαριασμών;
Απάντηση: Με αφετηρία την δυσμενή διεθνή και ευρω-
παϊκή εμπειρία η ελληνική κυβέρνηση κακώς σχεδιάζει 
το εγχείρημα της μετάβασης από το κεφαλαιοποιητικό 
σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης στο κεφαλαιοποιητι-
κό σύστημα των ατομικών λογαριασμών (ατομικός κου-
μπαράς). Κι΄αυτό γιατί όπως σε αυτές τις χώρες, έτσι 
και στην χώρα μας το υψηλό κόστος μετάβασης, μεταξύ 
των άλλων, θα προκαλέσει, κατά τις επόμενες δεκαετίες, 
μία σοβαρή δημοσιονομική πρόκληση, σε βαθμό που με 
οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες θα την οδηγήσει 
στην επιστροφή στο ισχύον σύστημα επικουρικής κοι-
νωνικής ασφάλισης. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι οι 
χώρες που το εγκατέλειψαν ήταν χώρες της Λατινικής 
Αμερικής και της Βαλτικής.
Πράγματι είναι αυτές οι χώρες, αφού καμία αναπτυγμένη 
χώρα της Ευρώπης και οι Αγγλοσαξωνικές χώρες δεν 
προσπάθησαν να μετατρέψουν ένα διανεμητικό σύστημα 
σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα ατομικών λογαριασμών, 
επειδή ακριβώς γνώριζαν πόσο πολύπλοκη είναι αυτή 
η μετάβαση και πόσο το μεγάλο κόστος μετάβασης θα 
επιβάρυνε τα δημοσιονομικά των χωρών τους. Όλες οι 
αναπτυγμένες χώρες της Ευρώπης, αντιμετώπισαν την 
γήρανση του πληθυσμού φέρνοντας σε ισορροπία τα 
διανεμητικά συστήματα με τις σπαραμετρικές αλλαγές. 
Τα κεφαλαιοποιητικά συστήματα που εισήγαγαν οι ανα-
πτυγμένες χώρες της Ευρώπης και οι Αγγλοσαξωνικές 
χώρες, κατά κύριο λόγο, είναι Ταμεία Επαγγελματικής 
Ασφάλισης που δημιουργήθηκαν από μηδενική βάση 
χωρίς κόστος μετάβασης. 
Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κατανοήσει ότι άλλο 
πράγμα είναι η μετάβαση από ένα αναδιανεμητικό 
σύστημα αλληλεγγύης γενεών σε ένα κεφαλαιοποι-
ητικό σύστημα των ατομικών λογαριασμών και άλλο 
πράγμα είναι η εισαγωγή κεφαλαιοποιητικών συ-
στημάτων αναδιανεμητικού χαρακτήρα συμπληρω-
ματικών της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης. Όλες 
οι χώρες που αναφέρουν οι κυβερνητικοί παράγοντες, 
όπως η Σουηδία, Δανία, Ολλανδία, Φιλανδία, Καναδάς, 
καμία δεν προσπάθησε να σχεδιάσει και να υλοποιήσει 
την μετάβαση από το διανεμητικό στο κεφαλαιοποιητικό 
σύστημα, αλλά έχουν συγκροτημένα αναδιανεμητικά κε-
φαλαιοποιητικά συστήματα από μηδενική βάση χωρίς να 
υπάρχει κανένα κόστος μετάβασης.
Ερώτηση 12: Η κεφαλαιοποίηση του ατομικού κου-
μπαρά της επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης, θα 
δημιουργήσει έσοδα για την οικονομία από τις επεν-
δύσεις των εισφορών των ασφαλισμένων;
Απάντηση: Με βάση τη διεθνή και ευρωπαϊκή βιβλιο-
γραφία δεν έχει αποδειχθεί σε καμία έρευνα που έχει 
διερευνήσει αυτή τη συσχέτιση ότι βελτιώνεται η ροπή 
προς αποταμίευση μιας χώρας. Παράλληλα, υποστηρί-
ζεται λανθασμένα ότι η επένδυση των εισφορών των 
ασφαλισμένων της κεφαλαιοποιητικής επικουρικής σύ-
νταξης θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα την αύξηση του 
ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης, αφού ένα τέτοιο συ-
μπέρασμα δεν έχει αποδειχθεί από την διεθνή και ευρω-
παϊκή έρευνα και μελέτη (Orszag and Stiglitz, 2000, N. 
Barr, 2000). Και αυτό γιατί οι πολίτες μετά την εισαγωγή 
της υποχρεωτικής κρατικής αποταμίευσης άρχισαν να 
μειώνουν την αποταμίευση που έκαναν από μόνοι τους.
Ερώτηση 13: Πως προκύπτει η κυβερνητική αισιοδο-
ξία ότι είναι εξασφαλισμένες υψηλότερες συντάξεις 

στους μελλοντικούς συνταξιούχους του κεφαλαιο-
ποιητικού συστήματος των ατομικών λογαριασμών 
σε σχέση με τους συνταξιούχους του ισχύοντος συ-
στήματος επικουρικής ασφάλισης;
Απάντηση: Ο κυβερνητικός ισχυρισμός, σύμφωνα με 
την διεθνή και ευρωπαϊκή βιβλιογραφία καθώς και με 
την έρευνα μας, είναι αβέβαιος και επισφαλής. Κι’ αυτό 
για τους εξής συγκεκριμένους λόγους: α) η αύξηση του 
προσδόκιμου ζωής κατά 8 περισσότερα χρόνια κατά 
μέσο όρο σε σχέση με τη σημερινή γενιά. Αυτό σημαίνει 
ότι οι μελλοντικοί συνταξιούχοι εξ’ αυτού του λόγου 
θα λάβουν σύνταξη μειωμένη κατά 35% σε σχέση με 
το σημερινό επίπεδο των επικουρικών συντάξεων.
Διαφορετικά για να λάβουν το ίδιο επίπεδο με τη ση-
μερινή επικουρική σύνταξη θα πρέπει να συνταξιοδο-
τηθούν στο 74ο έτος της ηλικίας τους, και β) οι κίνδυνοι 
των αποδόσεων των χρηματιστηρίων και ιδιαίτερα σε πε-
ριόδους χρηματοπιστωτικών κρίσεων, τις οποίες κανείς 
δεν αποκλείει κατά τις επόμενες τρείς δεκαετίες. Αντίθε-
τα, από τα παραδείγματα που δόθηκαν στην δημοσιότητα 
από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
διαπιστώνεται ο λανθασμένος ισχυρισμός ότι με το ισχύον 
σύστημα ένας ασφαλισμένος μετά από 40 έτη ασφάλισης 
θα λάβει μηνιαία επικουρική σύνταξη της τάξης των 153 
ευρώ, ενώ με το κεφαλαιοποιητικό σύστημα των ατομι-
κών λογαριασμών (ατομικός κουμπαράς) θα λάβει για τα 
ίδια έτη ασφάλισης και με τις ίδιες αποδοχές μηνιαία επι-
κουρική σύνταξη της τάξης των 257 ευρώ. Όμως, σύμ-
φωνα με την έρευνα μας και τους υπολογισμούς μας, οι 
οποίοι βασίζονται σε διαφορετικές υποθέσεις εργασίας, η 
μέση μηνιαία επικουρική σύνταξη για τους νέους του προ-
αναφερόμενου παραδείγματος με το ισχύον σύστημα θα 
είναι 221 ευρώ, ενώ με το σύστημα της κεφαλαιοποίησης 
των ατομικών λογαριασμών θα είναι 145 ευρώ.
Ερώτηση 14: Που στοχεύει η κυβέρνηση με τις αλ-
λαγές ιδιωτικοποίησης που προωθεί στην επικουρι-
κή κοινωνική ασφάλιση;
Απάντηση: Η κεντρική επιδίωξη του κυβερνητικού εγ-
χειρήματος μετατροπής του υπάρχοντος στην επικου-
ρική ασφάλιση κεφαλαιοποιητικού συστήματος νοητής 
κεφαλαιοποίησης (αναδιανεμητικά στοιχεία και αλλη-
λεγγύη των γενεών) σε κεφαλαιοποιητικό σύστημα των 
ατομικών λογαριασμών( ατομικός κουμπαράς) υψηλού 
από κάθε άποψη κινδύνου, στοχεύει, μεταξύ των άλλων, 
στην απελευθέρωση των αγορών δημόσιων αγαθών και 
υπηρεσιών και στην δημιουργία «νέων» αγορών (π.χ. 
ασφαλιστική αγορά, εκπαιδευτική αγορά, υγειονομική 
αγορά, κ.λ.π.) με την μεταφορά πόρων και την δημιουρ-
γία αγοραίων και κερδοσκοπικών συνθηκών σε τομείς 
παραγωγής δημόσιων αγαθών και υπηρεσιών.
Ερώτηση 15: Οι αλλαγές αυτές απομείωσης της ερ-
γασίας και αποδιάρθρωσης της κοινωνικής ασφά-
λισης και του κοινωνικού κράτους επηρεάζει την 
στρατηγική και τον χαρακτήρα του οικονομικού σχη-
ματισμού στην Ελλάδα;
Απάντηση: Οι αλλαγές αυτές, σε συνδυασμό με τη στρα-
τηγική και τον προσανατολισμό της ανάκαμψης της ελλη-
νικής οικονομίας, ουσιαστικά αποπειρώνται, μεταξύ των 
άλλων, να οδηγήσουν τον οικονομικό σχηματισμό στην 
Ελλάδα σε μία βίαιη αλλαγή του παραγωγικο-αναπτυξια-
κού και εργασιακο-κοινωνικού μοντέλου, με τον επανα-
καθορισμό των σχέσεων κεφαλαίου-εργασίας, της διάρ-
θρωσης της παραγωγής και της οργάνωσης της εργασίας. 
Η προοπτική αυτή σημαίνει ότι κατά την τρέχουσα 
δεκαετία στην Ελλάδα αποπειράται να εγκαθιδρυ-
θεί μία νέα οικονομική, αναπτυξιακή και κοινωνική 
πραγματικότητα η οποία θα συνίσταται στην αύξηση 
της κερδοφορίας όχι μόνο από την επιχειρηματική 
δραστηριότητα και την ιδιοποίηση της υπεραξίας των 
εργαζομένων αλλά επιπλέον και από την σημαντικού 
επιπέδου απομείωση της εργασίας και περιορισμού 
των μισθολογικών, εργασιακών και κοινωνικών δι-
καιωμάτων, με ό,τι αυτό αρνητικά συνεπάγεται για 
την διεύρυνση των ανισοτήτων και όλων των μορ-
φών ευελιξίας της εργασίας, της μετανάστευσης στο 
εξωτερικό και την περαιτέρω φτωχοποίηση τμήματος 
του πληθυσμού.



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ
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ΟΛΟΙ οι Έλληνες Πολίτες είναι ίσοι έναντι του Νό-
μου, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων 

κάποιοι όμως είναι πιο  διαφορετικοί και πιο ξεχω-
ριστοί! 

Έτσι ενώ για τους Συνταξιούχους και τους εργα-
ζόμενους, η εισφορά υπέρ ΥΓΕΙΑΣ καθορίζεται από 
το σύνολο των μηνιαίων αποδοχών, ενώ ιδιαίτερα δε 
για τους συνταξιούχους επί των ΚΥΡΙΩΝ και ΕΠΙΚΟΥ-
ΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ  σε ποσοστό 6% (Ν. Κατρουγκα-
λου).

Ενώ για τους "ξεχωριστούς και εκλεκτούς" ισχύει 
το αυτοτελές ποσό εισφοράς των 55 €/μήνα (για την 
πρώτη ασφαλιστική κλίμακα) ανεξάρτητα από το ει-
σοδήματα τους.

Αυτό το ποσό αντιστοιχεί σε άθροισμα συντάξεων 
ΚΥΡΙΑΣ και ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ των 920€ το οποίο αυξά-
νεται σημαντικά για το υπερβάλλον ποσό!

Μηχανικοί, Γιατροί, Δικηγόροι, Βιοτέχνες, Ελεύθε-
ροι επαγγελματίες κ.λ.π, ανεξάρτητα από εισοδήματα 
πληρώνουν σταθερά εισφορά υπέρ ΥΓΕΙΑΣ μόνο 55€ 
το μήνα! Μάλιστα για τα πρώτα 5 χρόνια έναρξης τις 
δραστηριότητας τους, απαλλάσσονται τελείως, από 
κάθε εισφορά.

Για τις ίδιες παροχές ΥΓΕΙΑΣ (ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη) κάποιες κοινωνικές ομάδες είναι πιο ίσοι 
από τους απλούς Συνταξιούχους και εργαζόμενους, 
και έχουν διαφορετική συμμετοχή -συνεισφορά στα 
έσοδα υπέρ ΥΓΕΙΑΣ!

Είναι οι λεγόμενοι προνομιούχοι, οι Άνθρωποι με 
τα λευκά κολάρα, που η Ελληνική πολιτεία και ο Ν. 
ΒΡΟΥΤΣΗ, τους έδωσε αυτό το προκλητικό προνό-
μιο, έναντι όλων των υπολοίπων !

Τόσο το Σύνταγμα της χώρας μας, όσο και η στοι-
χειώδεις ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ υπευθυνότητα επιβάλει, την 
ΑΜΕΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ αυτού του προκλητικού διαχω-

ρισμού και την εξίσωση των υποχρεώσεων και των 
δικαιωμάτων ΟΛΩΝ των Ελλήνων Πολιτών.

Απαιτούμε να καθορισθεί η εισφορά υπέρ 
ΥΓΕΙΑΣ, για τους Συνταξιούχους και εργαζόμε-
νους, στο ίδιο ύψος, δηλαδή στα 55€/μήνα, ανε-
ξάρτητα από το ύψος των μηνιαίων αποδοχών ή 
συντάξεων!

Η κανονικότητα και η ισότητα όλων, είναι δικαίω-
μα των πολιτών και υποχρέωση κάθε ευνοούμενης 
και δημοκρατικής πολιτείας.

Η Κυβέρνηση έχει ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ υποχρέωση να 
αποκαταστήσει και να διορθώσει αυτόν τον προκλη-
τικό διαχωρισμό, που επέβαλε σε βάρος των Συντα-
ξιούχων και των Εργαζομένων,αλλά και του Εθνικού 
Συστήματος ΥΓΕΙΑΣ.

Διαφορετικά θα θεωρηθεί ως η Κυβέρνηση, των 
ολίγων και προνομιούχων!

Ν. ΒΡΟΥΤΣΗ - ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 
"ΑΛΛΟΙ ΠΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΓΛΕΝΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ

Με διαρροές στα Μ.Μ. Ενημέρωσης και με μισόλογα Κυβερνητικών Παραγόντων, 
είχε διαφανεί, ότι στη Θεσσαλονίκη (ΔΕΘ) ο Πρωθυπουργός θα ανακοίνωνε:

Την αναστολή της Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης και για τους Συνταξιούχους, του 
Ν 3865/10 όπως έχει κάνει για ΟΛΟΥΣ τους άλλους πολίτες της χώρας μας. Για 
όλους, μα για όλους τους άλλους (επιχειρηματίες, εμπόρους, επιστήμονες, εργαζομέ-
νους, χρηματιστές, επενδυτές, κλπ), με απόφαση της Κυβέρνησης έχει ΑΝΑΣΤΑΛΕΙ για 
το 2021 και το 2022 η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, ΕΚΤΟΣ των Συνταξιούχων και των 
Δ. Υπαλλήλων οι οποίοι είναι οι μόνοι που επιβαρύνονται με την Ε.Α.Σ. και κρατήσεις 
3-14%!

Δυστυχώς ο κ. Πρωθυπουργός, ξέχασε την προεκλογική του δέσμευση για την κατάρ-
γηση για όλους της Εισφοράς Αλληλεγγύης και μαζί ξέχασε και τους Συνταξιούχους! 

Στις 7.090 λέξεις, της ομιλίας του, δεν ανέφερε καν τη λέξη ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ.
Οι Συνταξιούχοι όμως δεν ξεχνούν κανέναν και τίποτα!! 
Απαιτούμε δίκαιη, ισότιμη και αναλογική αντιμετώπιση, με όλους τους άλλους Έλλη-

νες πολίτες και απαιτούμε ΕΔΩ και ΤΩΡΑ την ΑΝΑΣΤΟΛΗ της Ειδικής Εισφοράς Αλλη-
λεγγύης και για τους Συνταξιούχους!

Οποιαδήποτε δικαιολογία, θα είναι εμπαιγμός και κοροϊδία των Συνταξιούχων!
ΑΡΚΕΤΑ ΠΙΑ!!

ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.Θ 
“Ο Πρωθυπουργός 

ξέχασε τους Συνταξιούχους!”

Η Διοίκηση του ΟΤΕ δια των Νομικών της Υπη-
ρεσιών έχει προβεί σε μπαράζ αγωγών κατά 

του Ταμείου  του τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ αλλά και συναδέλφων 
μας που αποχώρησαν με την εθελουσία του 2006 
και οι οποίες αγωγές άρχισαν να εκδικάζονται τους 
τελευταίους μήνες μετ΄εμποδίων και αναβολών, 
λόγω Κορωνοϊού.

Ο ΟΤΕ προέβη σ΄αυτό το δικαστικό μπαράζ από 
κοινού κατά του ΤΑΠ-ΟΤΕ και κατά εκείνων των 
συναδέλφων που σε μεταγενέστερο χρόνο από την 
αποχώρησή τους το 2006 κατέθεσαν στο ΤΑΠ-ΟΤΕ 
ασφαλιστικό χρόνο για αναγνώριση που διανύθηκε 
σ΄άλλο ασφαλιστικό φορέα, κυρίως στο ΙΚΑ.

Ήταν ένα απόλυτα νόμιμο δικαίωμα του κάθε 

συναδέλφου και δεν είχε καμία υποχρέωση να κα-
ταθέσει στον ΟΤΕ τον εκτός του ΤΑΠ-ΟΤΕ ασφα-
λιστικό του χρόνο. Όσοι συνάδελφοι απευθύν-
θηκαν στο Σύλλογό μας έτυχαν της συμπαρά-
στασης και της υποστήριξης, έτσι μετά από συ-
νεννόηση με τις υπηρεσίες του τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ και 
την νομική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ αναδείξαμε 
το γεγονός ότι η διένεξη αυτή είναι μεταξύ 
ΤΑΠ-ΟΤΕ και ΟΤΕ δεν μπορεί και δεν πρέπει 
να εμπλέκουν και τους συναδέλφους μας.

Αυτή η θέση μας δικαιώνεται απόλυτα με την 
8803/2021 απόφαση του 24ου Τριμελούς Διοικη-
τικού Πρωτοδικείου Αθηνών που δημοσιεύθηκε 
την 31-8-21 και με την οποία εξαιρεί και αποβάλλει 
από τη δίκη τον συνάδελφό μας και ορίζει νέα δι-

κάσιμο μεταξύ μόνο των δύο εμπλεκομένων δηλ. 
τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ και ΟΤΕ.

Αυτή είναι μία πιλοτική και πολύ σημαντική από-
φαση που με αυτό το δεδικασμένο σκεπτικό εξαιρεί 
και βγάζει από το δικαστικό κάδρο της διένεξης των 
δύο μερών (ΤΑΠ-ΟΤΕ και ΟΤΕ) όλους τους συναδέλ-
φους μας που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.

Το Προεδρείο του Συλλόγου μας, όπως ήταν 
κοντά στους συναδέλφους μας που αντιμετώ-
πιζαν αυτή την εμπλοκή τους, έτσι θα συνεχί-
σει να συμπαραστέκεται σε αυτούς και κάθε 
συνάδελφο που αντιμετωπίζει μικρό ή μεγα-
λύτερο πρόβλημα.

Στην ΕΝΟΤΗΤΑ η ΔΥΝΑΜΗ μας.

ΑΓΩΓΕΣ του ΟΤΕ κατά ΤΑΠ-ΟΤΕ και συναδέλφων της εθελουσίας
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Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2021

ΠΡΟΣ: κ.κ. Κωστή Χατζηδάκη, Παν. Τσακλόγλου,Υ-
πουργό και Υφυπουργό  Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων

Κύριοι Υπουργοί,
Έχουν περάσει 13 χρόνια από το 2008, όταν απο-

φασίστηκε η πρώτη ενοποίηση όλων των επικουρι-
κών ταμείων και 9 χρόνια από το 2012 όταν με τον 
Ν.4075/2012 ιδρύθηκε ο ενιαίος φορέας, το ΕΤΕΑ-ΕΠ.
Παρότι έχουν περάσει όλα αυτά τα χρόνια, δεν έχει γί-
νει ακόμη η κωδικοποίηση των διατάξεων με ένα νέο 
Προεδρικό Διάταγμα που να καθορίζει ενιαίες και ίδιες 
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για όλους τους ασφα-
λισμένους του ενοποιημένου επικουρικού ταμείου, 
του ΕΤΕΑ-ΕΠ, που με τον Ν.4670/20 από αυτοτελές 
ενοποιημένο ταμείο που ήταν, εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ.

Ως εκ τούτου σήμερα για έναν ασφαλισμένο που 
συνταξιοδοτείται με τις κωδικοποιημένες και ενιαίες 
προϋποθέσεις που προβλέπονται για την κύρια σύ-
νταξη του, η χορήγηση της επικουρικής του σύνταξης 
δεν συμπορεύεται με την άμεση χορήγηση της Κύριας, 
αλλά η επικουρική σύνταξη χορηγείται με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις που προβλέπουν τα Καταστατικά 
και οι Κανονισμοί των πρώην  επικουρικών ταμείων 
από τα οποία προέρχονται οι ασφαλισμένοι.

Στη δική μας συγκεκριμένη περίπτωση, οι ασφαλι-
στικοί νόμοι που ψηφίστηκαν διαχρονικά, από το 1990 
και μετά άλλαξαν ριζικά τις προϋποθέσεις και τα όρια 
συνταξιοδότησης όσον αφορά τη χορήγηση Κύριας 
Σύνταξης από το τότε ΤΑΠ-ΟΤΕ και μετέπειτα από το 
ΙΚΑ & τον ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα οι συνάδελφοί μας 
που συνταξιοδοτούνται με την άμεση χορήγηση κύ-
ριας σύνταξης, να υποχρεώνονται τελικά να πάρουν 
την επικουρική τους σύνταξη στο 67ο έτος της ηλικίας 
τους, αν δεν έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 35 χρό-
νια ασφάλισης για την επικουρική τους σύνταξη.

Ο σκοπός όμως της θέσπισης των Επικουρικών 
Συντάξεων ήταν η απονομή μιας πρόσθετης αναπλή-

ρωσης του εισοδήματος, που προκύπτει λόγω συντα-
ξιοδότησης και πάντα προβλεπόταν να συμπορεύεται 
και να δίδεται με τη χορήγηση της Κύριας Σύνταξης. 
Αντιθέτως αυτό δεν επιτυγχάνεται μέχρι στιγμής στην 
περίπτωση της χορήγησης της Επικουρικής Σύντα-
ξης στους ασφαλισμένους του τ.Ταμείου Αρωγής και 
Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού ΟΤΕ και οι συ-
νάδελφοί μας που συνταξιοδοτούνται με τις πάγιες 
διατάξεις, θα παίρνουν την Επικουρική τους Σύνταξη 
μέχρι και 9 χρόνια μετά τη χορήγηση της Κύριας Σύ-
νταξης, και μόνο όταν συμπληρώνουν τουλάχιστον 35 
χρόνια επικουρικής ασφάλισης, σε ένα Ταμείο που η 
έναρξη λειτουργίας του ήταν μόλις το 1986. Και αυτό 
συμβαίνει γιατί η μεν κύρια σύνταξη χορηγείται για 
τους συναδέλφους μας με τις ίδιες προϋποθέσεις που 
ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους της πατρίδας 
μας, ανεξάρτητα από ποιό Ταμείο προερχόταν, για δε 
την επικουρική μας, αυτή χορηγείται σύμφωνα με το 
άρθρο 1 του τέως ΤΕΑΠ-ΟΤΕ που έχει ενοποιηθεί στο 
ΕΤΕΑ-ΕΠ από το 2012 και προϋποθέτει τουλάχιστον 
35 έτη επικουρικής ασφάλισης. 

Κύριοι Υπουργοί,
Ενόψει της ψήφισης του νέου νομοσχεδίου για την 

επικουρική ασφάλιση, σας ζητούμε να κάνετε δεκτή 
την τροπολογία που σας καταθέτουμε και με την οποία 
οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, για τους συναδέλ-
φους του επικουρικού μας ταμείου, να εναρμονιστούν 
με ό,τι ισχύει για το πρώην ΙΚΑ-ΤΕΑΜ. Το αίτημά μας 
είναι ένα αίτημα δίκαιο, εφικτό και υπερώριμο, αφού 
θεραπεύει μια αδικία των συναδέλφων μας, που διαι-
ωνίζεται τα τελευταία χρόνια και γίνεται πιο άδικη και 
πιο επιβαρυντική για όλους πλέον τους συναδέλφους 
μας που έχουν βγει στη σύνταξη τα τελευταία χρόνια, 
αλλά και όσους θα βγουν στη σύνταξη τα επόμενα 
χρόνια, αν δεν τροποποιηθεί το εν λόγω άρθρο 1 του 
Κανονισμού παροχών του Ταμείου μας.  Σας θυμίζου-
με ότι στο μεγαλύτερο επικουρικό ταμείο στην χώρα 

μας στο πρ. ΙΚΑ-ΤΕΑΜ προϋποθέτει ελάχιστο χρόνο 
επικουρικής ασφάλισης 15 έτη εφόσον άμεσα συντα-
ξιοδοτείται, ενώ σχεδόν σε κανένα άλλο ταμείο δεν 
υπερβαίνει ως ελάχιστο όριοτα 25 έτη και μόνο το επι-
κουρικό ταμείο του ΟΤΕ απαιτεί 35ετία στην επικουρι-
κή ασφάλιση,όταν μάλιστα ο συνολικός χρόνος ζωής 
του ταμείου μας είναι λιγότερος από 35 έτη. 

Σας καταθέτουμε την προτεινόμενη τροπολογία 
που αποτυπώνει ότι ακριβώς ισχύει σήμερα για τους 
ασφαλισμένους κατά την συνταξιοδότησή τους στο 
ΙΚΑ-ΤΕΑΜ, συνοδευόμενη με την εισηγητική της έκ-
θεση και αναμένουμε, ότι θα αναγνωρίσετε την ανα-
γκαιότητα της αποδοχής της και της ψήφισής της στο 
παρόν νομοσχέδιο. Η τροπολογία είναι εναρμονισμένη 
σύμφωνα με το άρθρο 5, παρ.1 του Ν.997/1979 για 
τους ασφαλισμένους στο τ.ΙΚΑ-ΤΕΑΜ. 

Συνάδελφοι.
Η ανωτέρω διεκδίκηση του Συλλόγου μας και η 

πρόταση – τροπολογία που θα δώσει λύση σε ένα 
ακόμη μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα των νεωτέ-
ρων συναδέλφων συνταξιούχων μελών μας, δυ-
στυχώς, δεν έγινε τελικά αποδεκτή από τον Υφυ-
πουργό Κοινωνικής Ασφάλισης, ωστόσο δόθηκε 
υπόσχεση ότι θα περιληφθεί σε επόμενο σχετικό 
Νομοσχέδιο. Ίδωμεν! Πολλές φορές αυτού του 
είδους οι υποσχέσεις ξεχνιόνται σύντομα ! Εμείς 
πάντως δεν ΞΕΧΝΑΜΕ!

Παρακολουθούμε και ανανεώνουμετην παρέμβασή 
μας, ώστε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να υιοθετηθεί 
και να ψηφισθεί η ανωτέρω τροπολογία, για να απο-
κατασταθεί το δίκαιο και η ισονομία για ΟΛΟΥΣ τους 
Ασφαλισμένους μέλη μας και να εναρμονιστούν οι 
όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της Επικουρικής 
Σύνταξης, ενιαία για όλους.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ μας είναι η ΔΥΝΑΜΗ μας!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Αίτημα και παρέμβαση του Συλλόγου μας προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  
με ολοκληρωμένη και τεκμηριωμένη πρόταση – τροπολογία για την εναρμόνιση των προϋποθέσεων 

χορήγησης της Επικουρικής Σύνταξης για τους νέους Συνταξιούχους ΟΤΕ.

Όλο το προηγούμενο διάστημα έγιναν και συνεχί-
ζουν να γίνονται τεράστιες προσπάθειες με πα-

ρεμβάσεις και  παραστάσεις προς όλα τα ιεραρχικά και 
πολιτικά επίπεδα του ΕΦΚΑ, μεταξύ άλλων και για το 
θέμα της σωστής ολοκλήρωσης του ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙ-
ΣΜΟΥ των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ μας, από 1/1/2019 όπως προέ-
βλεπε ο Ν. 4387/16 (Κατρούγκαλου). 

Kατά την εφαρμογή του Νόμου,  ο ΕΦΚΑ έκανε τρα-
γικά "λάθη" σε βάρος περίπου 8.000 Συναδέλφων μας, 
που είχαν αποχωρήσει από το 2006 και μετά και για 
τους οποίους είχαν αυθαίρετα υπολογισθεί οι εισφορές 
ή μέρος των εισφορών τους, σε άλλους ως 20%, και σε 
άλλους ως 30%  αντί του σωστού 36%!

Τα εντοπίσαμε ένα προς ένα, τα αναδείξαμε, τα 
ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΑΜΕ και σε μια μεγάλη μερίδα συναδέλ-
φων καταβλήθηκαν τα σωστά ποσά επί των ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ.

Με την πληρωμή των Συντάξεων Σεπτεμβρίου, διορ-
θώθηκε για μια μικρή ομάδα αυτής της κατηγορίας Συ-
ναδέλφων της εθελούσιας, που αποχώρησαν το 2008 
με πλασματικό χρόνο ασφάλισης  και στους οποίους 
έγινε ο σωστός επανυπολογισμός των ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑ-
ΞΕΩΝ τους. Εκκρεμεί ακόμη ο διορθωτικός επανυπο-

λογισμός περίπου 600 συναδέλφων μας, που αποχώ-
ρησαν με την εθελούσια το 2009 και είχαν πλασματικό 
χρόνο ασφάλισης πληρωμένο από τον ΟΤΕ.

Η 'νέα' υπόσχεση είναι για τον επόμενο μήνα, 
πάμε από μήνα σε μήνα και έχουμε φθάσει στον 
Οκτώβριο του 2021 και ακόμα δεν έχει ολοκλη-
ρωθεί ο σωστός επανυπολογισμός των Συντάξεων 
μας, που έπρεπε να είχε γίνει από την 1/1/2019! 

Πρόκληση, προσβολή και σοβαρή απώλεια εισοδή-
ματος, αποτελεί το γεγονός ότι καταβάλλονται καθυ-
στερημένα με ευθύνη του Κράτους και ΑΤΟΚΑ!

Τα ποσά που καταβλήθηκαν είναι τα 3/5 της συνολικής 
διαφοράς, γιατί ως γνωστόν οι προκύπτουσες διαφορές 
καταβάλλονται κατά 1/5, αρχής γενομένης από 1/1/2019. 
Βέβαια όσοι Συνάδελφοι είχαν "προσωπική διαφορά - 
χρέος", έγινε αναλογική και λογιστική μείωση της προ-
σωπικής διαφοράς  και δεν έλαβαν καμία αύξηση!

Αυτή ήταν η πολιτική επιλογή του Ν. 4387/16 ΚΑ-
ΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ και του Ν. 4670/20 ΒΡΟΥΤΣΗ για τους  
«παλαιότερους» συναδέλφους. Το ερώτημα είναι, γιατί 
δεν έγινε ο επανυπολογισμός για ΟΛΟΥΣ του Συναδέλ-
φους αυτής της κατηγορίας, δεδομένου ότι τα πλήρη και 
έγκυρα στοιχεία, τα αναζητήσαμε και τα καταθέσαμε  στο 

τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ εδώ και μήνες! Την ευθύνη την μετατοπίζουν 
στον «ΑΝΑΔΟΧΟ», ενώ την έχει ακέραια ο ΕΦΚΑ και το 
Υπουργείο Εργασίας.

Συνάδελφοι, 
Όλες αυτές τις εκκρεμότητες, "παραλείψεις και λάθη" 

επί των ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, τις έχουμε αναδείξει 
- καταγγείλει και κατ' επανάληψη απαιτήσει από τον 
ΕΦΚΑ και τις Υπηρεσίες του με συνεχή διαβήματα και 
παραστάσεις, ακόμα και με ΕΞΩΔΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την άμεση λύση και διόρθωση ΟΛΩΝ 
των "λαθών" του Ν. Κατρούγκαλου, κυρίως πριν τον νέο 
επανυπολογισμό με βάση τον Ν. 4670/20 (ΒΡΟΥΤΣΗ).

Ελπίζουμε τον επόμενο μήνα, με τις συντάξεις 
Νοεμβρίου να ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ επιτέλους για ΟΛΟΥΣ 
αυτή η εκκρεμότητα και "το λάθος" του ΕΦΚΑ!

Ελέγχουμε - αναδεικνύουμε - και διεκδικούμε όλα 
τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά  μας δικαιώματα ένα 
προς ένα, από κοντά, δυναμικά και αποφασιστικά !

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ έχει πλέον ΦΩΝΗ - ΓΝΩΣΗ - 
ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ! 

ΣΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ !

ΣΕ ΜΙΚΡΗ ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ Η ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ & ΕΚΚΡΕΜΟΤΗΤΕΣ



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ
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Το Νόμο αυτό της Κυβέρνησης, στηρίζουν και 
υποστηρίζουν σθεναρά, ο ΣΕΒ, οι Ασφαλιστές και 

οι επενδυτές - χρηματιστές, οι οποίοι, όλοι μαζί "ανη-
συχούν" για το μέλλον τις ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ! Στο όνομα 
τις δήθεν διασφάλισης των ΝΕΩΝ, προωθείται η με-
γαλύτερη εξαπάτηση και υφαρπαγή εισφορών περί-
που 200 εκατ.€/ετησίως, τα οποία θα επενδύονται και 
θα τοποθετούνται στα χρηματιστήρια και στις αγορές 
χωρίς καμία απολύτως εξασφάλιση και εγγύηση, ότι 
θα πάρουν πίσω τουλάχιστον τα χρήματά τους!

Οι νέοι εργαζόμενοι υποχρεωτικά από 01/01/2022 
θα καταθέτουν τις εισφορές τους στο νέο “κουμπαρά” 
οι οποίες θα "επενδύονται χρηματιστηριακά", και από 
τις οποίες θα προσδοκούν φανταστικές επικουρικές 
συντάξεις! Μάλιστα θα επιλέγουν, χαμηλού, μεσαί-
ου, ή υψηλού ρίσκου επενδύσεις, για καλύτερη και 
υψηλότερη σύνταξη! Κάθε νέος εργαζόμενος, και 
ένας νέος χρηματιστής! Βέβαια το τι θα πάρουν εί-
ναι γνωστό, τόσο από την διεθνή, πρακτική και εμπει-
ρία, αλλά και από την σοβαρή επιστημονική μελέτη 
και τεκμηρίωση, των πραγματικών δεδομένων τις 
οικονομίας, και των χρηματιστηριακών αποδόσεων, 
οι οποίες ακυρώνουν μια προς μια όλες τις υποσχέ-
σεις και παραδοχές, του λεγόμενου επενδυτικού και 
χρηματιστηριακού επικουρικού ταμείου! 

Στη χώρα μας είναι σχετικά πρόσφατο το παρά-
δειγμα κατάρρευσης τις “ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ” ενώ, ανά-
λογα τέτοια περιστατικά χρεωκοπίας σημειώθηκαν 
και στην Αμερική, στην πρόσφατη οικονομική κρίση. 

Όπου επιχειρήθηκε κάτι ανάλογο, στην Ευρώ-
πη, στην Αμερική, και σε κάθε σοβαρή χώρα, χρε-
οκόπησε και εγκαταλείφθηκε, ενώ οι εργαζόμενοι 
- ασφαλισμένοι κλαίνε τα χαμένα τους λεφτά. Αλλά 
και οι μεγαλύτεροι που έχουν πληρώσει μια ζωή την 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ τους ΑΣΦΑΛΙΣΗ,θα αποχαιρετίσουν τις 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ!

Από τη στιγμή που δεν θα εισρέουν ΝΕΟΙ πόροι 
σε λίγα χρόνια, (και έως εξανεμισθούν τα ελάχιστα 
υπάρχοντα αποθεματικά) το επικουρικό ταμείο θα 
χρεοκοπήσει και οι επικουρικές μας συντάξεις, θα 
καταργηθούν  ΟΡΙΣΤΙΚΑ!

Η υπόσχεση ότι το κράτος  θα εγγυάται για τους 
εργαζόμενους άνω των 35 ετών και τους Συνταξιού-

χους, τις σημερινές επικουρικές συντάξεις - μετάβα-
σης - ύψους άνω των 70δις€, καμία Κυβέρνηση και 
καμία οικονομία ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να τα ΑΝΤΕΞΕΙ και αυτό 
το ξέρουν πολύ καλά οι σημερινοί Κυβερνώντες, και 
οι εμπνευστές του Νόμου. Αυτός εξάλλου είναι ένας 
από τους κυρίως λόγους , που σοβαρές Κυβερνήσεις 
εγκατέλειψαν εδώ και χρόνια, αυτά τα κερδοσκοπικά 
επικουρικά - επενδυτικά ταμεία! Κανένας σοβαρός 
επιστημονικός φορέας ,δεν υποστηρίζει, αυτού του 
είδους την "ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΑΖΙΝΟ", γιατί δεν έχει καμία 
προοπτική βιωσιμότητας, γιατί έχει φανταστικές και 
ιδανικές αποδόσεις των χρηματιστηρίων.

Η παγκόσμια αλλά και η ελληνική εμπειρία με τα 
χαμένα αποθεματικά των ασφαλιστικών μας ταμείων 
θα έπρεπε να τους διδάσκει, για το τι νομοθετούν,και 
το τι μέλλον διαμορφώνουν για τους ΝΕΟΥΣ αλλά και 
τους ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ!

Ούτε το Σύνταγμα της χώρας ,ούτε οι αποφάσεις 
του ΣτΕ, που έχουν οριοθετήσει τον χαρακτήρα της 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, δεν τους ΑΠΟΤΡΕΠΟΥΝ 
και δεν τους ΠΤΟΟΥΝ! Εν μέσω πανδημίας ,με τερά-
στια ύφεση και ΑΝΕΡΓΙΑ, με τεράστια ανασφάλεια και 
αβεβαιότητα για την Ελληνική και παγκόσμια οικονο-
μία, η Κυβέρνηση προχωρά στην εφαρμογή ενός Νό-
μου που εξαπατά τη Νέα γενιά και οδηγεί σε αδιέξο-
δο τους μεγαλύτερους δημιουργώντας προβλήματα 
στην κοινωνία, αλλά και την ελληνική οικονομία!

Αν υποθέσουμε ότι είναι μια καλοπροαίρετη και 
ειλικρινής αγωνία της Κυβέρνησης για τους νέους 
(αν και πρόσφατα με τον Ν 4670/20 ισχυριζόταν ότι 
διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού συ-
στήματος έως το 2070), τότε γιατί ταυτόχρονα στον 
ίδιο αυτό Νόμο, θέσπισε και μία σειρά διατάξεων, 
όπως:

1. Απαλλάσσονται από κάθε ποινική ή αστική ευ-
θύνη οι Διοικούντες και οι διαχειριστές αυτού 
του Ταμείου.

2. Το Κράτος δεν εγγυάται την καταβολή, τουλά-
χιστον του ανταποδοτικού ποσού των εισφο-
ρών των Νέων (που θα είναι στον “κουμπα-
ρά”), ως το ελάχιστο ποσό που θα ελάμβαναν 
με το “παλιό” αναδιανεμητικό σύστημα.

3. Δεν προβλέπεται η συμμετοχή εκπροσώπων 

εργαζομένων και Συνταξιούχων, στη Διοίκη-
ση του νέου Ταμείου, μια και θα είναι οι κύριοι 
μέτοχοι και αποκλειστικοί τροφοδότες του, οι 
οποίοι θα καταθέτουν τις εισφορές τους.

4. Όλο αυτό το σοβαρό εγχείρημα και η ψήφιση 
του Νόμου, έγινε βιαστικά, χωρίς ουσιαστικό 
διάλογο με τους κοινωνικούς φορείς και τα 
κόμματα, μιας και πρόκειται για μείζονος σημα-
σίας εθνικό θέμα, που ξεπερνά τη θητεία μιας 
Κυβέρνησης.

5. Νομοθετήθηκε η ίδρυση Ιδιωτικοποίησης – 
Κεφαλαιοποίησης της Επικουρικής Ασφάλισης, 
παρά τις αντίθετες ρήτρες και προβλέψεις του 
Συντάγματος, αλλά και αποφάσεις του ΣτΕ, για 
αυστηρά Αναδιανεμητικό Ασφαλιστικό Σύστη-
μα της χώρας μας, υπό την απόλυτη εγγύηση 
και ευθύνη του Κράτους. 

Επομένως, η αλληλεγγύη των γενεών και η ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΗ Ασφάλιση μπαίνει στο ρίσκο και στην αβε-
βαιότητα των χρηματιστηρίων! Ας το ξανασκεφτούν  
σοβαρά, γιατί ούτε η απαλλαγή από κάθε ποινική 
δίωξη της διοίκησης του ΤΕΚΑ είναι αρκετή, ούτε η 
άκριτη υποστήριξη των ασφαλιστών, είναι ισχυρή, για 
να τους απαλλάξει  από την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ δίωξη και 
κατακραυγή!

Οι εργαζόμενοι και οι Συνταξιούχοι (νέοι και μεγα-
λύτεροι) έχουν πληρώσει και πληρώνουν ακριβά, τη 
βιωσιμότητα και την ενίσχυση της Κοινωνικής Ασφά-
λισης της χώρας μας και δεν θα επιτρέψουν, σε κανέ-
ναν απολύτως, να την ανατρέψει, να την καταργήσει 
και να υφαρπάξει τις εισφορές και τα χρήματα τους!

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ - ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ 
την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ!

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ - ΝΕΟΙ και ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ - 
ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ τις ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ 

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ!
Στάθης Ανέστης 

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων

Η ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ στο ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ-ΕΠΙΘΕΣΗ 
κατά των ΝΕΩΝ και των ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ

Ψηφίστηκε ο Νόμος 4826/21 για την κεφαλαιοποίηση- ιδιωτικοποίηση της ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.
Το όνομα αυτού : Τ.Ε.Κ.Α. (Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης)

Η βαρυσήμαντη αυτή προκλητική δήλωση του Συμ-
βούλου του Πρωθυπουργού, Α. Πατέλη, έγινε 

πράξη με την ψήφιση του Νόμου για την κεφαλαιοποί-
ηση – ιδιωτικοποίηση – της Επικουρικής Ασφάλισης.

Με την ψήφιση του Νόμου 4826/21, από 01/01/2022 
όλοι οι ΝΕΟΙ που εισέρχονται στην αγορά εργασίας, 
θα καταθέτουν τις εισφορές τους σε ειδικό χρηματι-
στηριακό κουμπαρά. 

Δηλαδή, σύμφωνα με τις Κυβερνητικές δηλώσεις, 
δεν θα τους παίρνουν τα λεφτά τους, οι ηλικιωμένοι – 
Συνταξιούχοι –,  αλλά για λογαριασμό των νέων αυτά  
θα επενδύονται στα χρηματιστήρια και σε μετοχές και 
θα παίρνουν ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ μεγαλύτερες και καλύτερες 

Επικουρικές Συντάξεις!
Απλά να ενημερώσουμε τον Πρωθυπουργικό Σύμ-

βουλο, κ. Α.Πατέλη ότι:
Οι “ηλικιωμένοι” και σημερινοί Συνταξιούχοι, έχουν 

πληρώσει ανελλιπώς τις εισφορές τους επί 30 & 35 
έτη, όταν ήταν νέοι και εργαζόμενοι και δικαιούνται 
την Σύνταξη τους, όπως εξάλλου προβλέπει το Σύ-
νταγμα της χώρας και το ασφαλιστικό μας σύστημα, 
που έχει δομηθεί στην βασική κοινωνική αρχή, της 
διαγεννεακής  αλληλεγγύης!

Εξάλλου η Επικουρική Ασφάλιση, έχει καθαρά 
ανταποδοτικό χαρακτήρα, χωρίς ελλείμματα και χρέη 
(Ν. Βρούτση). Για αυτό οι επικουρικές συντάξεις 

έχουν μειωθεί έως και 55 %.Τα δε αποθεματικά τους 
αξιοποιήθηκαν ή σωστότερα λεηλατήθηκαν αποκλει-
στικά από τις ασκούμενες Κυβερνητικές πολιτικές!

Είναι λοιπόν μεγάλο ψέμα ο ισχυρισμός ότι οι συ-
νταξιούχοι τρώνε τα λεφτά των νέων.

Απεναντίας, αυτό που νομοθετήσατε παίρνει 
τα λεφτά των νέων και τα εξανεμίζει στους χρη-
ματιστές – επενδυτές, χωρίς καμία εγγύηση και 
εξασφάλιση της επικουρικής τους Σύνταξης! Ενώ 
ταυτόχρονα, θα αφήσει χωρίς Επικουρική Σύνταξη 
τους “ηλικιωμένους” που πλήρωναν μια ζωή!

Σταματήστε επιτέλους τα διχαστικά και αντικοι-
νωνικά κηρύγματα!

Α. ΠΑΤΕΛΗΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ: 
“Σταματάμε να παίρνουμε τα λεφτά των νέων και να τα δίνουμε στους ηλικιωμένους”
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Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2021

Έφυγαν από κοντά μας - Ας είναι η μνήμη τους αιωνία

• ΑΛΕΞΙΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
• ΑΝΔΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
• ΑΠΕΡΓΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
• ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΚΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΙΛΚΙΣ
• ΑΡΑΠΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ
• ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΡΑ
• ΑΡΜΟΥΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΝΙΑ
• ΒΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
• ΒΑΝΤΣΙΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΖΑΝΗ
• ΒΙΖΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΝΙΑ
• ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
• ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΣΤΡΑΔΕΝΗ-ΟΥΡΑΝΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΡΟΔΟΣ
• ΓΕΩΡΓΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΚΙΔΑ
• ΓΙΟΓΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ        
• ΓΛΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΖΑΝΗ
• ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΑ
• ΔΙΓΑΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΙΑ
• ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΙΑ 
• ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ
• ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
• ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΟΣ
• ΘΕΩΝΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΙΩΝΑ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΡΤΑ
• ΚΑΒΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΙΑ
• ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
• ΚΑΠΑΡΗ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
• ΚΑΠΙΔΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΝΙΑ
• ΚΑΠΟΥΚΡΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
• ΚΑΠΠΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ

• ΚΑΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΒΟΙΩΤΙΑ
• ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
• ΚΑΡΔΟΓΙΑΝΝΗ ΟΥΡΑΝΙΑ ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
• ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΡΑ
• ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΡΤΑ 
• ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΙΑ 
• ΚΟΥΚΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΝΙΑ
• ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΡΟΣ
• ΚΟΥΣΙΔΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
• ΚΟΥΣΚΟΥΜΠΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΚΡΙΚΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ
• ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΛΑΜΠΟΥΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ
• ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΡΑ
• ΜΑΛΑΜΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΡΕΣ
• ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΛΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
• ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
• ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ
• ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΕΙΑ
• ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ
• ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ
• ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΝΙΑ
• ΝΤΟΛΚΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΗΝΑ
• ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
• ΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΡΤΑ
• ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
• ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΕΙΑ
• ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΪΔΩ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΕΡΡΕΣ
• ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΤΑ
• ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ          
• ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΠΑΤΛΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
• ΠΑΤΤΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΠΑΥΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΣΤΟΡΙΑ

• ΠΕΚΛΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ
• ΠΕΛΕΚΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΗΝΑ
• ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΡΙΤΣΑ (ΒΙΚΤΩΡΙΑ) ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ
• ΠΟΥΛΙΚΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
• ΠΥΡΓΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ
• ΡΑΠΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΦΙΛΙΑΤΕΣ
• ΡΑΠΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
• ΡΟΜΠΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΑ
• ΣΑΛΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΕΓΑΡΑ
• ΣΑΤΡΑΣ-ΤΖΟΥΦΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
• ΣΕΒΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΑΘΗΝΑ
• ΣΙΑΜΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΙΑ
• ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΘΑΝ. ΝΙΚ. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
• ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ
• ΣΤΑΜΙΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ
• ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΧΑΝΙΑ
• ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΣΥΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΙΟΣ
• ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΤΑΠΡΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΤΖΙΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΝΙΑ
• ΤΣΑΓΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΒΑΝΑΤΕΣ
• ΤΣΙΑΡΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
• ΤΣΙΑΧΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΜΙΑ 
• ΤΣΙΟΥΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΤΣΙΡΠΙΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ
• ΤΣΙΡΠΙΝΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΒΑΛΑ
• ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΑΣΩΝΑΣ ΒΟΛΟΣ
• ΦΑΝΟΥΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΧΑΙΔΕΥΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
• ΧΑΝΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
• ΧΑΤΖΗΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓ. ΔΗΜ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΨΥΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΨΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΙΟΣ

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

Μεγάλη απάτη 
που προκά-

λεσε ζημιά άνω 
των 5.000.000 
ευρώ σε βάρος 
του ελληνικού 
Δημοσίου απο-
καλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Οικονομικής 
Αστυνομίας από ένα καλά οργανωμένο κύκλωμα που 
εξέδιδε ψευδείς συνταγογραφήσεις υγειονομικού 
υλικού, με αποτέλεσμα να ζημιώνεται ο ΕΟΠΥΥ.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τουλάχιστον 
από τον Απρίλιο του 2015 οι εμπλεκόμενοι εξέδιδαν 
ψευδείς βεβαιώσεις σε βάρος του ΕΟΠΥΥ, χρησιμο-

ποιώντας τον ΑΜΚΑ άσχετων ασφαλισμένων ή των 
διαμενόντων

Από τη Διοίκηση και την Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ, 
απαιτούμε απαντήσεις στα παρακάτω κύρια ερω-
τήματα: 
1. Από το 2015 μέχρι σήμερα, ο ΕΟΠΥΥ δεν είχε κα-

ταλάβει τίποτα; Ο εσωτερικός έλεγχος δεν είχε δι-
απιστώσει τίποτα;

2. Το “σκανάρισμα” των ηλεκτρονικών συνταγών, 
ακριβών φαρμάκων και υλικών, δεν “χτύπησε 
κόκκινο”;

3. Κινήθηκε κάποια εσωτερική ελεγκτική διαδικα-
σία;

4. Τέλος και το κυριότερο: 
• Θα κινηθεί και θα παρέμβει αυτοτελώς και με 

δική του Νομική παράσταση ο ΕΟΠΥΥ, στην 
ακροαματική δικαστική διαδικασία; 

• Θα απαιτήσει και θα διεκδικήσει την αποκατά-
σταση της ζημιάς; 

• Θα καλέσει την Επιθεώρηση Δημόσιας Υγείας 
και Πρόνοιας για τον πλήρη και αντικειμενικό 
έλεγχο, όλης αυτής της απάτης και των τυχόν 
εσωτερικών ευθυνών;

Αναμένουμε υπεύθυνες απαντήσεις! 
Είμαστε αποφασισμένοι και δεν θα ανεχθούμε τη 

λεηλασία των εισφορών και της Υγειονομικής μας 
περίθαλψης!

Απάτη-μαμούθ 5 εκατ. ευρώ σε βάρος του ΕΟΠΥΥ 
Συμμετείχαν γιατροί και ιδιοκτήτρια γηροκομείου

Περιφερειακό Τμήμα Μυτιλήνης

Εκδήλωση μνήμης τιμής των θυ-
μάτων της Μικρασιατικής Κατα-

στροφής. Στο άγαλμα των Φωκαίων, 
εψάλη επιμνημόσυνη δέηση, από το 
μεικτό τμήμα ψαλτών Συνταξιού-
χων ΟΤΕ, ενώ ο Πρόεδρος του Πε-
ριφερειακού Τμήματος, Μ. Βενέτας, 
κατέθεσε στεφάνι μνήμης και τιμής, 
αφιερωμένο στα Ιστορικά γεγονότα 
του 1912 και του 1922 του προσφυ-
γικού δράματος της Μικράς Ασίας..

Νίκος Κουσκουμπέκος
Τις τελευταίες μέρες, έφυγε από κοντά μας μια εμ-
βληματική προσωπικότητα του Συλλόγου μας και 
του ΤΑΠ-ΟΤΕ. 
Ήταν ο μακροβιότερος και με μοναδική προσφορά 
εκλεγμένος εκπρόσωπος των Συνταξιούχων και των 
εργαζομένων του ΟΤΕ στο Δ.Σ του πάλαι ποτέ κρα-
ταιού μας Ταμείου.
Για τη μεγάλη του προσφορά σ’ όλους τους συναδέλ-
φους μας, του είμαστε ευγνώμονες.
ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ - ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ συν. 
ΝΙΚΟ
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Συμμετέχουμε με ασφάλεια, συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις!

ΚΕΝΤΡΟ  
ΦΡΟΝΤΖΟΥ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ

9:00

ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΟΤΕ 18:00

ΑΙΘΟΥΣΑ «ΑΛΙΚΥΡΝΑ» 
ΑΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 

11:00

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΣΤΗΡ 
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 16 

10:00

ΠΕΡΙΦΕΡ. ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΑΙΘΟΥΣΑ 

ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
10.30

ΚΕΝΤΡΟ COUNTRY INN  
(3Ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. ΤΡΙΠΟΛΗΣ-

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 11:00 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ 

12.00

ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ 
11:00

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ 4
10:00

ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΣΕΡΡΩΝ 
11:00

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
«ΑΝΑΤΟΛΙΑ» 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

18:00

ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟ 
ΛΑΜΙΑΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ 

ΔΙΑΚΟΥ) 10:30

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44

10:30

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ 

18:00

ΦΟΥΡΝΟΣ ΣΟΥΣΑΜΛΗ 
ΠΑΡΚΟ ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ

11:00

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΙΑ, 
10:30

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ PARK 
(Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 10, ΠΛ. ΑΙΓΥΠΤΟΥ

10:30

ΗΡΑΚΛΕΙΟΗΡΑΚΛΕΙΟ
1/11/20211/11/2021

ΛΑΜΙΑΛΑΜΙΑ
19/10/202119/10/2021

ΒΟΛΟΣΒΟΛΟΣ
20/10/202120/10/2021

ΛΑΡΙΣΑΛΑΡΙΣΑ
21/10/202121/10/2021

ΙΩΑΝΝΙΝΑΙΩΑΝΝΙΝΑ
20/10/202120/10/2021

ΚΕΡΚΥΡΑΚΕΡΚΥΡΑ
20/10/202120/10/2021

ΚΟΜΟΤΗΝΗΚΟΜΟΤΗΝΗ
12/10/202112/10/2021

ΣΕΡΡΕΣΣΕΡΡΕΣ
5/10/20215/10/2021

ΒΕΡΟΙΑΒΕΡΟΙΑ
4/10/20214/10/2021

ΚΟΖΑΝΗΚΟΖΑΝΗ
21/10/202121/10/2021

ΧΑΝΙΑΧΑΝΙΑ
2/11/20212/11/2021

ΑΘΗΝΑΑΘΗΝΑ
3/11/20213/11/2021

ΤΡΙΠΟΛΗΤΡΙΠΟΛΗ
7/10/20217/10/2021

ΚΑΛΑΜΑΤΑΚΑΛΑΜΑΤΑ
8/10/20218/10/2021

ΣΥΡΟΣΣΥΡΟΣ
18/10/202118/10/2021

ΡΟΔΟΣ ΡΟΔΟΣ 
22/10/202122/10/2021

ΜΥΤΙΛΗΝΗΜΥΤΙΛΗΝΗ
26/10/202126/10/2021

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
14/10/202114/10/2021  

ΠΑΤΡΑΠΑΤΡΑ
13/10/202113/10/2021

GRAND HOTEL PALACE, 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 305

10.30

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ 1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 

18:00

AKALI HOTEL 
(ΚΙΣΣΑΜΟΥ 55) 

17:00 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ, ΛΕΩΦ. 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΘΕΣ/ΝΙΚΗ
4/11/20214/11/2021

ΚΑΒΑΛΑΚΑΒΑΛΑ
11/10/202111/10/2021

Αντίο Μίκη, αιώνια θα μείνεις 
στην καρδιά και το μυαλό μας!


