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28η ΓΑΣ - Δράσεις και Αποφάσεις
Α
πό την Τρίτη 9 Νοεμβρίου το βράδυ, άρχισαν να
φθάνουν οι συνάδελφοι-σύνεδροι από όλη την
Ελλάδα, στο ξενοδοχείο ΠΑΡΚ. Η Γενική Συνέλευση
του Συλλόγου, θα ξαναζωντάνευε μετά από τέσσερα
και πλέον χρόνια, περνώντας μέσα από 40 κύματα,
από δικαστικές αποφάσεις-ανατροπές, πανδημία,
κ.λ.π. Ο καλόπιστος παρατηρητής, θα διέκρινε τα
χαμόγελα των συναδέλφων που ξανάσμιγαν μετά
από τόσο καιρό, θα άκουγε τις συναδελφικές φιλοφρονήσεις που ανταλλάσσονταν και θα γέμιζε με
αισθήματα χαράς και ικανοποίησης, που επιτέλους
μετά από τόσο καιρό η συνέλευση ως γιορτή της
Δημοκρατίας, έγινε πραγματικότητα.
Με το καλωσόρισμα θα φαίνονταν και οι πρωτόγνωρες διαδικασίες, να φορεθεί μάσκα προστασίας,
να επιδειχθούν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και
να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος ταυτοπροσωπίας.

Κινήσεις βγαλμένες από έργο επιστημονικής φαντασίας, αλλά απόλυτα επιβεβλημένες. Όλα αυτά
έγιναν με ήρεμο τρόπο, ανθρώπινα και σωστά και
με το χαμόγελο σε όλους να φαίνεται κολλημένο στα
χείλη τους. Ήρθαν Συνάδελφοι από όλες τις γωνιές
της Ελλάδας, να συμμετέχουν σε αυτή την διαδικασία-γιορτή, να ακούσουν τους απολογισμούς και τα
πεπραγμένα, να τα αξιολογήσουν, να τα κρίνουν και
να τα υπερψηφίσουν ή όχι, αλλά και να μεταφέρουν
και επικοινωνήσουν τις δικές τους απόψεις και προτάσεις.
Ξεκίνησαν οι διαδικασίες όμορφα και οργανωμένα, ανταλλάχτηκαν απόψεις, μερικές φορές φορτίστηκε το κλίμα και ακούστηκαν και υπερβολές,
αλλά έτσι χαιρόμασταν όλοι την ελεύθερη έκφραση
και τον ουσιαστικό διάλογο.
Η πρώτη και η δεύτερη μέρα κύλησαν δημιουρ-

γικά, μέσα από τις σχετικές διαδικασίες. Η τρίτη
ημέρα ήταν ημέρα αφιερωμένη στην τροποποίηση
του καταστατικού, που πολύ γρήγορα τελείωσε με
τους περισσότερους να έμειναν με το παράπονο ότι
χρειαζόταν περισσότερος χρόνος και περισσότερες
αλλαγές.
Αναχωρώντας με χαρά και ικανοποίηση, γιατί επιτέλους έγινε σοβαρή και ουσιαστική συζήτηση για
τα θέματα και τα προβλήματά μας, με ζωντάνια και
ουσία, ενώ ανανεώθηκε το νέο ραντεβού-συνάντησης την Άνοιξη με αισιοδοξία και χαμόγελο με την
ευχή να είμαστε όλοι εκεί δυνατοί και υγιείς.

Ακρίβεια-Φόροι "φωτιά" κατακαίουν

το πενιχρό εισόδημά μας

Α

κρίβεια και Φόροι εκμηδενίζουν το εισόδημα
μας, και κάνουν δραματική την επιβίωση μας. Η
καθημερινή και ανεξέλεγκτη αύξηση των τιμών, έχει
γίνει ο μεγάλος βραχνάς των Συνταξιούχων, των Εργαζομένων, των Ανέργων, και των απλών Πολιτών.
Ταυτόχρονα, οι παγωμένες έως το 2023 Συντάξεις, (όταν οι τιμές και ο πληθωρισμός καλπάζει)
μειώνουν ιδιαίτερα και σημαντικά την αγοραστική
ΔΥΝΑΜΗ των Συνταξιούχων μελών μας, κάνοντας
την καθημερινή μας επιβίωση δραματική και ανυ-

πόφορη. Η έκρηξη τιμών, στην ενέργεια,στα καύσιμα, στα φάρμακα, στο ψωμί και σε όλα τα βασικά
καταναλωτικά προϊόντα και είδη πρώτης ανάγκης,
έχουν επιφέρει δυσανάλογα τεράστιο βάρος και τεράστια μείωση στον οικογενειακό προϋπολογισμό,
και στις δυνατότητες επιβίωσής μας. Σύμφωνα με
τις μετρήσεις του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, μόνο τον τελευταίο
χρόνο, η αγοραστική δύναμη μισθών και Συντάξεων, έχει μειωθεί κατά 10%!
συνέχεια στη σελ. 2

Τηλέγραφος
‣ Η ακρίβεια καλπάζει
Η κοινωνία στενάζει
Η Κυβέρνηση χάντρες
και καθρεφτάκια μοιράζει!
‣ Παλιός και Νέος Διχασμός
*Μνημόνιο – αντιμνημόνιο
*Εμβόλιο – αντιεμβόλιο κ.λ.π.
	 Γεμάτες οι ΜΕΘ και
τα μυαλά στα κάγκελα!
‣ Συλλαλητήριο Εποχ. Πυροσβεστών
ξύλο και δύο σοβαρά τραυματίες:
“Το καλοκαίρι τους χειροκροτάμε
Το χειμώνα τους βαράμε!”
‣	Εμβολιαστείτε τώρα, είναι κρίσιμη
η ώρα, αυτό κάνει κάθε λογικός,
δεν θα μας σώσει ο πνευματικός...
‣	Ο ΕΦΚΑ σε νέες αλλαγές
με αποφάσεις πρόχειρες
και αναποτελεσματικές

Το Δ.Σ. του ΠΣΣΤΟ-ΟΤΕ
σας εύχεται

Καλά Χριστούγεννα
και
Ευτυχισμένο το 2022
 28η ΓΑΣ - Δράσεις και Αποφάσεις
 Γενικές Συνελεύσεις Περιφερειακών Τμημάτων
 Παράσταση-διαμαρτυρία στο Υπουργείο Οικονομικών

 σελ. 3-7
 σελ. 9-12
 σελ. 15
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Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

Ακρίβεια-Φόροι "φωτιά" κατακαίουν
το πενιχρό εισόδημά μας
συνέχεια από τη σελ. 1

Οι τιμές και η ΑΚΡΙΒΕΙΑ καλπάζουν ανεξέλεγκτα,
ενώ η Κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη, πρεσβεύοντας το δόγμα ότι "η αγορά θα αυτορυθμιστεί"
ή ότι η ακρίβεια είναι “πρόσκαιρη και προσωρινή”!
Ξεχνά ότι την περίφημη αγορά, μόνο τα προνόμια
και τα κέρδη την ενδιαφέρουν, γιατί οι αυξήσεις αυξάνουν το κέρδος τους, γι' αυτό και δεν μειώνουν
ποτέ τις τιμές.
Ταυτόχρονα η αύξηση των άμεσων και έμμεσων
φόρων, οι δυο ειδικές εισφορές που επιβάλλονται
ΜΟΝΟ επί των Συνταξιούχων, (παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις για την κατάργησή τους) συρρικνώνουν ακόμα περισσότερο, το απελπιστικά πενιχρό εισόδημα μας.
Οι δραματικές μνημονιακές περικοπές των Συντάξεών μας έως και 48%, με ταυτόχρονο πάγωμα
έως το 2023 των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, έχει ως αποτέλεσμα,
οι Συνταξιούχοι να έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη
οικονομική απώλεια και αφαίμαξη από οποιαδήποτε άλλη ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ομάδα, ώστε οι αντοχές μας να
έχουν συμπιεστεί και να έχουν φθάσει στα ακραία
όρια της φτώχειας και της εξαθλίωσης. Μπορεί η
αύξηση τιμών των καυσίμων και της ενέργειας να
είναι ένα πανευρωπαϊκό γεγονός, όμως στη χώρα
μας έχει πολλαπλά αρνητική επίπτωση στο εισόδημα και στην αγοραστική δύναμη των Συνταξιούχων,
που έχουν παγωμένες τις Συντάξεις τους.
Όταν όλες οι άλλες χώρες των "μνημονίων", Πορτογαλία - Ισπανία - Κύπρος, επανέφεραν σταδιακά
την αποκατάσταση των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, στα προ μνημονίων επίπεδα, και απέδωσαν στους Συνταξιού-

χους τους, αυτά που είχαν περικόψει, αποκαθιστώντας έτσι την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και συνοχή,
σε αντίθεση με ότι συμβαίνει και εφαρμόζεται στη
χώρα μας. ΜΟΝΟ η χώρα μας, συνεχίζει τις δραματικές μνημονιακές περικοπές επί των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
και ΜΟΝΟ η χώρα μας έχει επιβάλει και εφαρμόζει,
πάγωμα των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ έως το 2023!
Οι δε αυξήσεις τιμών και η ακρίβεια, είναι πολύ
μεγαλύτερη στη χώρα μας, από ότι στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, λόγω των δυσανάλογα αυξημένων ειδικών φόρων επί των καυσίμων, του ΦΠΑ,
επι των βασικών καταναλωτικών προϊόντων πρώτης ανάγκης, και αυτό κάνει τους Έλληνες Συνταξιούχους, τους πιο φτωχούς και αδικημένους της
Ευρώπης του Ευρώ.
Το "κοκτέιλ" ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΦΟΡΟΙ και ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ, είναι το πλέον σκληρό, άδικο,
και εξοντωτικό “τρίδυμο”, για τους Συνταξιούχους,
και τους μη προνομιούχους, οι οποίοι δίνουν καθημερινά αγώνα για μια αξιοπρεπή και Ανθρώπινη
επιβίωση.
Με τις δύσκολες συνθήκες του κορωνοϊού, και
την υπερφόρτωση του ΕΣΥ, και αυτές ακόμα οι
ελάχιστες υπηρεσίες Υγείας και περίθαλψης, που
προσέφερε το δημόσιο σύστημα ΥΓΕΙΑΣ, έχουν
σχεδόν εκλείψει, έτσι αναγκάζονται οι Συνταξιούχοι
να προσφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα και να βάζουν
βαθιά το χέρι στη τσέπη, εξανεμίζοντας το ελάχιστο
και πενιχρό εισόδημα τους.
Το πρόβλημα είναι σοβαρό, είναι οικονομικό, είναι κοινωνικό, είναι εν τέλη άκρως πολιτικό γι’ αυτό
οφείλει η Κυβέρνηση, να το αντιμετωπίσει άμεσα
και σοβαρά, με μέτρα ουσιαστικά και αποτελεσματι-

Για έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση
το site
του Συλλόγου μας.
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Δ. Αποστολόπουλος, Χ. Γιαννόπουλος,
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ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ
ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΟΥΜΕ!
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΖΩΗ!

Εξαγγελίες – εμπαιγμός των 250€
του κ. Πρωθυπουργού
«Χάντρες και καθρεφτάκια για τους ιθαγενείς»

Pssote.gr
αξιοποιήστε – επισκεφθείτε

κά, για να προστατεύσει τα πλέον αδύναμα οικονομικά στρώματα, την κοινωνία γενικότερα αλλά και
την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ και ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ. Επειδή
η οικονομική μας κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο
δραματική, γι’ αυτό απαιτούμε:
• Γενναία και ουσιαστικά μέτρα ενίσχυσης του
εισοδήματος μας και όχι ψίχουλα ελεημοσύνης, σαν αυτά που εξαγγέλθηκαν από τον
Πρωθυπουργό και αφορούν σε εφάπαξ ποσό
των 250€ και για εκείνους τους ελάχιστους
Συνταξιούχους που έχουν συνολικό ετήσιο
εισόδημα 7.200€:
•	Να χορηγηθεί άμεσα έστω και αυτή η πενιχρή
αύξηση μισθών, και στους Συνταξιούχους.
•	Να καταργηθεί και για τους Συνταξιούχους, η
έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης (ΕΕΑ).
•	Να καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης συνταξιούχων (ΕΑΣ).
•	Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα
καύσιμα και στην ενέργεια.
•	Να μειωθεί ο ΦΠΑ, στα φάρμακα και στα βασικά
είδη πρώτης ανάγκης.
Οι Συνταξιούχοι ως αναπόσπαστη και ισότιμη κοινωνική ομάδα που εκτός από υποχρεώσεις έχει και
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, και αυτά διεκδικούμε και παλεύουμε
να αναγνωρισθούν, έμπρακτα και πραγματικά.

Ο

ι πρόσφατες εξαγγελίες του κ. Πρωθυπουργού, για εφάπαξ έκτακτη παροχή
250 €, στους χαμηλοσυνταξιούχους, των 600
€ συνολικά και μικτά ποσά συντάξεων (Κύριων και Επικουρικών) αλλά και με συνολικό
ετήσιο εισόδημα έως 7.200€, αποτελούν πρόκληση και εμπαιγμό για όλους τους συνταξιούχους. Την ώρα που η ακρίβεια καλπάζει, οι
άμεσοι και έμμεσοι φόροι αυξάνονται, ενώ οι
συντάξεις μας, είναι ΠΑΓΩΜΕΝΕΣ, άρα το διαθέσιμο εισόδημα είναι δραματικά μειωμένο.
Είναι λοιπόν μέγιστη ΑΠΡΕΠΕΙΑ και ΑΝΑΛΓΗΣΙΑ να θεωρούνται «άρχοντες και πλούσιοι»
οι συνταξιούχοι άνω των 600€, τους οποίους
περιφρονεί και αγνοεί ο κος Πρωθυπουργός!
Οι συνταξιούχοι κύριε Πρωθυπουργέ,
έχουν κρίση, αξιοπρέπεια και κυρίως ΜΝΗΜΗ και δεν ξεχνούν κανέναν και τίποτα!
Απαιτούμε ειλικρίνεια, σεβασμό και αναγνώριση των οικονομικών αναγκών μας,
αλλά και της συνεισφοράς μας στην Ελληνική
Οικονομία και Κοινωνία!
Απαιτούμε γενναία και ισότιμη οικονομική
ενίσχυση ΌΛΩΝ των συνταξιούχων, με πραγ-

ματικές αυξήσεις των συντάξεών μας!
Δεν μας ταιριάζει και δεν μας αξίζει τέτοιος
εμπαιγμός!
Με «χάντρες και καθρεφτάκια» δεν ξεγελιέται κανείς, απεναντίας προκαλείται ΟΡΓΗ και
ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ!
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2020 & 2021
Εισηγητής: Γ. Κουτσιμπογεώργος
(Πρόεδρος Π.Σ.Σ.Τ.Ο – ΟΤΕ)
Αγαπητοί Συνάδελφοι και Συναδέλφισσες,
Μετά από τρεις χρονικές αναβολές (Μάιος 2020,
Νοέμβριος 2020, Μάιος 2021) κατορθώνουμε σήμερα να πραγματοποιήσουμε τόσο την Τακτική και Καταστατική Γενική Αντιπροσωπευτική μας Συνέλευση
(Γ.Α.Σ), όσο και τις προηγούμενες ημέρες τις Περιφερειακές μας Συνελεύσεις σ’ όλη την Επικράτεια, λόγω
των σοβαρών προβλημάτων και εμποδίων που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοïού σε μας, αλλά
και σ’ όλη την Ελληνική και παγκόσμια κοινωνία. Με
αυτή τη διαμορφωμένη πραγματικότητα θα ολοκληρώσουμε μέσα στο τριήμερο τις καταστατικές μας διαδικασίες, τηρώντας πάντα τα προβλεπόμενα μέτρα
προστασίας και αυτοπροστασίας (πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης τελευταίου εξαμήνου, χρήση
μάσκας, αποστάσεις κλπ) για να εξασφαλίσουμε το
πολύτιμο αγαθό της υγείας και της ασφάλειας όλων
των συναδέλφων μας, μιας και εμείς αποτελούμε μια
από τις πιο ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Δυστυχώς μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα που
μας προέκυψε η πανδημία, από τον Μάρτιο του 2020
μέχρι και σήμερα, χάσαμε πολλές δεκάδες συναδέλφων από αυτή την αιτία. Το μόνο όπλο, όπως μας το
τονίζουν όλοι οι επιστήμονες Υγείας στην Πατρίδα
μας και σ’ όλο τον κόσμο, είναι το εμβόλιο και όλοι
εμείς από το Συνέδριο μας σήμερα που είμαστε εμβολιασμένοι, στέλνουμε το μήνυμα και καλούμε όλους
εκείνους τους συναδέλφους μας που δεν έχουν ακόμα εμβολιαστεί, να υπερβούν τους όποιους φόβους
και τις όποιες επιφυλάξεις τους έχουν, να πάνε να εμβολιαστούν για να προστατέψουν, πρώτα απ’ όλα τη
δική τους Ζωή και Υγεία και ύστερα όλων των δικών
τους ανθρώπων.
Μετά τις πολύχρονες και επώδυνες δικαστικές περιπέτειες του Συλλόγου μας, με την τελευταία αμετάκλητη και τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση σε
βάρος του Συλλόγου μας, οδηγηθήκαμε δυστυχώς
μέσω των Δικαστηρίων, σε διορισμένη Διοίκηση και
σε διορισμένη Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ώστε
με Δικαστική Εντολή να διεξαχθούν οι εκλογές του
Συλλόγου μας, γεγονός σπανιότατο και εν πολλοίς
πρωτόγνωρο στα συνδικαλιστικά χρονικά.
Από τις εκλογές αυτές, οι συνάδελφοι που εκλεχθήκαμε, συγκροτηθήκαμε σε σώμα ώστε να προκύψει η σημερινή Διοίκηση στις 9 Ιανουαρίου 2020.
Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε η νέα Διοίκηση, έθεσε σαν πρωταρχικούς στόχους αφ’ ενός μεν
να διαχειρισθεί τα γενικότερα και ειδικότερα προβλήματα των συναδέλφων μας σ’ όλη την Ελλάδα και αφ’
ετέρου να επαναφέρει το Σύλλογο στην καταστατική
κανονικότητα, καθώς και να αποκαταστήσει το κύρος
και την αξιοπιστία του από τα ισχυρά πλήγματα που
είχε δεχθεί τα προηγούμενα χρόνια από τις πολύχρονες δικαστικές του περιπέτειες.
Έτσι από την επόμενη μόλις μέρα, αναλάβαμε αμέσως δράση για όλα τα εκκρεμή προβλήματα μας και
συγκεκριμένα:

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ στο ΣτΕ & ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
& ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ
Στην αρχή της θητείας μας και αμέσως την επόμενη
μέρα της συγκρότησης μας, έγινε στο ΣτΕ η πιλοτική
δίκη για τις παράνομες κρατήσεις (Αποφάσεις 2287 –
2288/15-6-15του ΣτΕ για τις κρατήσεις των Ν. 4093
και 4051), όπου ο Σύλλογος μας αφ’ ενός μεν έκανε
παρέμβαση με τους Νομικούς μας Συμβούλους αφ’
ετέρου παρευρέθηκε με το Προεδρείο του μέσα στο
Δικαστήριο και εκατοντάδες συναδέλφους έξω από
το Δικαστήριο.
Η απόφαση εκδόθηκε το καλοκαίρι του 2020,
αναγνωρίζοντας αναδρομικά μόνο για το ενδεκάμηνο (15/6/2015 – 13/5/2016) και η Κυβέρνηση
έδωσε αναδρομικά τον Οκτώβριο του 2020 μόνο
για τις κρατήσεις στις κύριες συντάξεις στο παραπάνω χρονικό διάστημα, χωρίς να συμπεριλάβει επιπλέον τα δώρα και τις επικουρικές, όπως
προβλεπόταν από τις αποφάσεις του ΣτΕ.
Μετά την εξέλιξη αυτή ο Σύλλογός μας, σε συνεργασία με την ΑΓΣΣΕ και άλλους Συλλόγους, προσέφυγε εκ νέου στο ΣτΕ τόσο για τις επικουρικές και
τα δώρα, όσο και για την ακύρωση της Κυβερνητικής
απόφασης, που στερούσε το δικαίωμα της προσφυγής σε όποιον πήρε τα αναδρομικά της κύριας και
δεν είχε προσφύγει πριν. Η προσφυγή εκδικάστηκε
ως πιλοτική δίκη και αυτή στις 15/1/2021 και ένδεκα
μήνες μετά την εκδίκαση της δεν έχει εκδοθεί ακόμη
η απόφαση.
Όσον αφορά τα αναδρομικά που δόθηκαν τον περασμένο Οκτώβριο, δεν φορολογήθηκαν με 20%,
όπως έγινε για ανάλογα αναδρομικά που δόθηκαν
το 2018 για τους Δικαστικούς, Στρατιωτικούς κλπ.,
αλλά μας ζητούν εφέτος με τροποποιητικές δηλώσεις
για τα έτη 2015 και 2016 και με φορολογικούς συντελεστές που φτάνουν μέχρι και 45%, δηλαδή μας
ζητούν επιστροφή μέσω του φόρου, των μισών αναδρομικών που μας δόθηκαν πέρυσι. Ο Σύλλογός μας
όπως έχετε πληροφορηθεί και μέσα από τα φύλα της
εφημερίδας μας, με υπομνήματα διαμαρτυρίας προς
τους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς και με ειδική
μελέτη από ειδικό φοροτεχνικό επιστήμονα, κατέδειξε το άδικο και το παράνομο αυτής της επαχθούς φορολογίας των αναδρομικών και ζητήσαμε να υπάρχει
η ίδια φορολογική μεταχείριση όπως των συνταξιούχων των ειδικών μισθολογίων.
Ο αγώνας μας θα είναι συνεχής και χωρίς να σταματήσει μέχρι να δικαιωθούμε. Δεν θα σταματήσουμε
να διεκδικούμε ότι μας στέρησαν και ότι αδίκως μας
περιέκοψαν.

ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ
(Ν. 4670/20, Ν. ΒΡΟΥΤΣΗ)
Με την κατάθεση στη Βουλή το Φεβρουάριο του
2020 του νέου ασφαλιστικού νομοσχεδίου, ο Σύλλογος μας έκανε δύο πολύ σοβαρές θεσμικές παρεμβάσεις. Κατέθεσε πρώτα στο στάδιο της διαβούλευσης,
πολυσέλιδο υπόμνημα περιγράφοντας τεκμηριωμένα
τόσο τα αρνητικά σημεία του προηγούμενου Ν. Κα-

τρούγκαλου (Ν. 4387) όσο και τις παρατηρήσεις μας
και τις προτάσεις μας, για το υπό συζήτηση Νομοσχέδιο.
Στη συνέχεια, για πρώτη φορά στην 70χρονη ιστορία του, ο Σύλλογος μας παραβρέθηκε στη Διαρκή
Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων, όπου ως Πρόεδρος του Συλλόγου στην Επιτροπή Ακροάσεων της
Βουλής, παρουσιάσαμε ενώπιον των Βουλευτών
και των Κοινωνικών Φορέων, τις θέσεις και τις προτάσεις μας για όλα τα εκκρεμή συνταξιοδοτικά μας
θέματα αλλά και τις τεκμηριωμένες και ουσιαστικές
παρατηρήσεις μας επί του Νομοσχεδίου.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ & ΚΟΡΩΝΟΙΟΣ
Με τα Δ.Σ. του Φεβρουαρίου του 2020 και εν συνεχεία με το Δ.Σ. του Ιουλίου του 2020, είχαμε δρομολογήσει πρώτα για τον Μάιο και εν συνεχεία για το
Φθινόπωρο του 2020, όλες τις Περιφερειακές μας
Συνελεύσεις και την τακτική και καταστατική μας
Γ.Α.Σ. Δυστυχώς η θύελλα της πανδημίας που ενέσκηψε από τον Μάρτιο του 2020, σάρωσε και ακύρωσε όλους τους σχεδιασμούς και τους προγραμματισμούς μας για τη διενέργεια των συλλογικών μας καταστατικών διαδικασιών. Μόνο ενάμιση χρόνο μετά
την έναρξη της πανδημίας και με όπλο τον ερχομό
του εμβολίου στη ζωή μας, μπορέσαμε με το Δ.Σ. του
Ιουλίου του 2021 να δρομολογήσουμε τις Περιφερειακές μας Συνελεύσεις και να υλοποιούμε σήμερα,
μετά από τρείς αναβολές, την ετήσια τακτική και καταστατική μας Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση.
Σ’ όλη αυτή την πρωτόγνωρη δύσκολη περίοδο με
την ορμητική επέλαση της πανδημίας του Κορωνοïού
στη ζωή μας και τα αλλεπάλληλα και επαναλαμβανόμενα καθολικά lockdown σ’ ολόκληρη τη χώρα,
ο Σύλλογος μας είναι από τους ελάχιστους, αν όχι ο
μοναδικός, που δεν διέκοψε τη λειτουργία του αφήνοντας στην τύχη τους και αβοήθητα τα μέλη του και
κυρίως εκείνα που τους προέκυψαν επείγουσες και
έκτακτες περιπτώσεις.
Τα μέλη του Προεδρείου του Συλλόγου, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας και αυτοπροστασίας και διακινδυνεύοντας με την προσωπική τους
ευθύνη τις πιθανές συνέπειες, μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε με επάρκεια και να
δώσουμε λύσεις σ’ όλα σχεδόν τα έκτακτα περιστατικά στους συναδέλφους που τους είχαν προκύψει.
Και μάλιστα σε μία στιγμή που όλες οι υπηρεσίες των
ταμείων είχαν κατεβάσει ρολά, ελάχιστοι υπάλληλοι
προσέρχονταν στις εργασίες τους, αλλά και αυτοί,
ούτε απαντούσαν στα τηλέφωνα ούτε δεχόντουσαν
κανέναν στα γραφεία τους.

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΑΠ – ΟΤΕ
& ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΑΥΤΕΚΩ
Κατά τη διάρκεια της περσυνής χρονιάς, εκδόθηκαν οι τελικές αποφάσεις για τη διάλυση τμημάτων
του τ. ΤΑΠ – ΟΤΕ και την κατάργηση του ΤΑΥΤΕΚΩ.
Με συνεχείς παρεμβάσεις και παραστάσεις μας, όσο
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με υπομνήματα διαμαρτυρίας μας, άλλοτε με τους
Συλλόγους Συνταξιούχων των ΕΛΤΑ και του ΟΣΕ και
άλλοτε, τις περισσότερες φορές μόνοι μας, προς τον
ίδιο το Διοικητή του ΕΦΚΑ, κατορθώσαμε να εξασφαλίσουμε μεταβατικούς περιόδους υλοποίησης και
εφαρμογής των νέων οργανωτικών δομών, ώστε σ’
αυτό το ενδιάμεσο χρονικό διάστημα να μπορέσουν
να εξυπηρετηθούν καλύτερα οι συνάδελφοί μας.
Ήμασταν και είμαστε κοντά σε κάθε συνάδελφο
που αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει το οποιοδήποτε
πρόβλημα από αυτές τις οργανωτικές μεταβολές και
παρεμβαίνουμε άμεσα σε κάθε θέμα που θα προκύψει, για να βρεθεί λύση και να μην ταλαιπωρούνται οι
συνάδελφοι μας.

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΙ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
Ο επανυπολογισμός των συντάξεων των ήδη συνταξιούχων που προβλέπεται με το Ν. 4387/16 (Ν.
Κατρούγκαλου) εφαρμόσθηκε από 01/01/2019, χωρίς να εκδοθούν νέες συνταξιοδοτικές αποφάσεις
όπως είναι το συνταγματικά σωστό, σε αντικατάσταση
της παλιάς συνταξιοδοτικής απόφασης για να μπορεί
να ενημερωθεί ο κάθε συνάδελφός μας, τι ακριβώς
συνέβη με τον επανυπολογισμό. Δυστυχώς παρά τις
έγγραφες διαμαρτυρίες μας, που έφθασαν και στον
Συνήγορο του Πολίτη, μέχρι σήμερα δεν ευδοκίμησαν, παρά την αυστηρή και καταπέλτη γνωμοδότησή
του, προς την Πολιτεία που δεν εξέδωσε ακόμα νέες
προσωπικές συνταξιοδοτικές αποφάσεις για τον κάθε
συνάδελφο. Με την έκδοση των πρώτων μηνιαίων
ενημερωτικών σημειωμάτων τους τελευταίους μήνες του 2019, διαπιστώσαμε από τις πρώτες ημέρες
που αναλάβαμε, σωρεία χιλιάδων λανθασμένων επανυπολογισμών.
Έτσι, από την πρώτη στιγμή αναδείξαμε όλες τις
λανθασμένες περιπτώσεις επανυπολογισμών, τόσο
με το υπόμνημα στη Διαβούλευση και την παρουσίασή μας στη Βουλή, όσο και με τεκμηριωμένα υπομνήματα και την εξώδικο παράσταση διαμαρτυρίας
προς την Διοίκηση του ΕΦΚΑ. Από το συνεχές και
αδιάκοπο μπαράζ των παρεμβάσεων μας και με όλες
τις δυσκολίες εν μέσω κορωνοïού, εξασφαλίσαμε και
πετύχαμε:
α) Να παρακρατείται το σωστό ποσοστό στην Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης για εκείνους τους
συναδέλφους μας και κυρίως τους νεότερους
που είχαν αρνητική προσωπική διαφορά.
β) Με τις συντάξεις Φεβρουαρίου του 2021 αποκαταστάθηκαν όλοι οι συνάδελφοί μας που
κατά τον επανυπολογισμό καταχωρήθηκαν
στον ΕΦΚΑ, ως να ήταν πρώην εργαζόμενοι
στο ΤΑΠ – ΟΤΕ και όχι στον ΟΤΕ, όπως ήταν το
αληθές (αφορούσε συναδέλφους που συνταξιοδοτήθηκαν μετά την 01/01/2012).
γ) Με τις συντάξεις Απριλίου αποκαταστάθηκε το
σύνολο σχεδόν των συναδέλφων της εθελούσιας, που συνταξιοδοτήθηκαν το 2006 και που
είχαν πλασματικό χρόνο πληρωμένο από τον
ΟΤΕ, ύστερα από τις επίμονες προσπάθειες και
την πρωτοβουλία του Συλλόγου να εξασφαλίσει από τις κεντρικές υπηρεσίες του ΟΤΕ και να
δοθούν μέσω του ταμείου μας στην ΗΔΙΚΑ και
την Ανάδοχο Εταιρία, τα αρχεία σε ηλεκτρονική μορφή, αυτών των συναδέλφων και έτσι να
προχωρήσει και να ολοκληρωθεί αυτή η εκκρεμότητα που αφορά χιλιάδες συναδέλφων μας.
δ) Με τις συντάξεις Σεπτεμβρίου αποκαταστάθηκε
ένας μικρός αριθμός συναδέλφων μας από την
εθελούσια, που συνταξιοδοτήθηκαν το 2008.
ε) Ε
 ίναι σε εκκρεμότητα και αναμένεται αυτές τις
ημέρες να αποκατασταθούν και οι τελευταίοι

της εθελούσιας του 2006 που συνταξιοδοτήθηκαν το 2009. Αφορά περίπου 600 συναδέλφους και ο Σύλλογος προσπάθησε, μερίμνησε
και πέτυχε αυτό το τελευταίο αρχείο των 599
συναδέλφων μας, να φτάσει πάλι μέσω του ταμείου μας, από τον ΟΤΕ στην ΗΔΙΚΑ και την
Ανάδοχο Εταιρία πριν το καλοκαίρι.
Όλες αυτές οι αποκαταστάσεις ανατρέχουν από την
αρχή του επανυπολογισμού, δηλαδή από 01/01/2019
και κατανέμονται μέσα σε μια πενταετία με το 1/5 σε
κάθε έτος μέχρι 01/01/2023, τόσο στη διόρθωση των
συντάξεων όσο και στην καταβολή των αναδρομικών, όπου προκύπτουν. Όσον αφορά τα προκύπτοντα αναδρομικά από τις ανωτέρω αποκαταστάσεις
για τους συναδέλφους που προβλέπονται από τους
διορθωτικούς επανυπολογισμούς του ν. 4387/16,
τόσο η Γενική Δ/νση των απονομών Συντάξεων της
ΗΔΙΚΑ,, όσο και το κλιμάκιο της Αναδόχου Εταιρίας
(Intrasoft), που διαχειρίζεται τα δικά μας εκκρεμή συνταξιοδοτικά θέματα, έχουν δεσμευθεί ότι θα τα ολοκληρώσουν μέχρι τέλους Δεκεμβρίου. Ίδωμεν!

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ
και θα χορηγηθούν κατά το 1/5 ανά έτος, μέχρις το
τελευταίο πέμπτο θα χορηγηθεί την 01/01/2024.
Με τη χορήγηση των αναδρομικών τον περασμένο μήνα, διαπιστώθηκαν με τις πρώτες μας εκτιμήσεις σωρεία λαθών, αφού ο επανυπολογισμός του
Ν. Βρούτση έγινε με τα δεδομένα του 2019 και δεν
έλαβαν υπόψιν τους, τις χιλιάδες των διορθωτικών
επανυπολογισμών του Ν. Κατρούγκαλου, που προηγήθηκαν.
Από την πρώτη στιγμή με παρέμβαση μας ενημερώσαμε τόσο το Ταμείο μας, όσο και την Γεν. Δ/νση
Συντάξεων της ΗΔΙΚΑ που με τη σειρά της ενημέρωσε το κλιμάκιο της Αναδόχου Εταιρίας που διαχειρίζεται τα δικά μας ζητήματα και ζητήσαμε να προχωρήσουν άμεσα στα αναγκαία διορθωτικά λογισμικά
προγράμματα, ώστε να προκύψουν οι σωστοί επανυπολογισμοί για όλους τους συναδέλφους μας.
Το σοβαρό αυτό θέμα, όπως και όλα τα υπόλοιπα
παρακολουθείται πολύ στενά από το Σύλλογο μας και
με τις παρεμβάσεις μας στοχεύουμε και θα στοχεύσουμε να αποδοθούν σωστά στον κάθε συνάδελφό
μας ότι δικαιούνται, είτε αφορά τη διόρθωση της σύνταξης τους είτε τα αναδρομικά τους.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΚΤΟΣ ΟΤΕ ΑΣΦΑΛ.
ΧΡΟΝΟΥ – ΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ του Ν. 4670 (ν. Βρούτση)
& Ο ΝΕΟΣ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Μετά την ψήφιση του ν. Βρούτση στο τέλος Φεβρουαρίου του 2020 και την έναρξη εφαρμογής του
από 01/10/2019, ο επανυπολογισμός των συντάξεων
για όσους είχαν ασφαλιστικό χρόνο μεγαλύτερο των
30 χρόνων, ξεκίνησε πριν λίγους μήνες το φετινό καλοκαίρι και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί.
Ξεκίνησε πρώτα με τους νέους συνταξιούχους που
συνταξιοδοτήθηκαν μετά τις 12/05/2016, που επανυπολογίσθηκαν με τους νέους συντελεστές αναπλήρωσης και τους καταβλήθηκαν τόσο η ολική αυξητική διαφορά, που αντιστοιχεί στην σύνταξη τους, όσο
και το σύνολο των αναδρομικών που τους αναλογεί
από 01/10/2019, μέχρι πριν το μήνα εφαρμογής των
συντελεστών του Ν. Βρούτση.
Πριν ένα περίπου μήνα, ξεκίνησε πρώτα η χορήγηση των αναδρομικών και εν συνεχεία η διόρθωση των
συντάξεων για τους παλιούς συνταξιούχους, δηλαδή
για όσους συνταξιοδοτήθηκαν πριν τις 13/05/2016
και είχαν ασφαλιστικό χρόνο μεγαλύτερο των 30
χρόνων. Για όσους από τους συναδέλφους μας αυτούς έχουν θετική προσωπική διαφορά, η μεταβολή
θα είναι λογιστική και θα αποτυπώνεται μόνο με τη
μείωση της θετικής προσωπικής διαφοράς τους στη
σύνταξη τους, χωρίς δυστυχώς καμία αύξηση της.
Για τους υπόλοιπους από αυτούς τους συναδέλφους μας, που έχουν αρνητική προσωπική διαφορά,
το ποσό της αύξησης της σύνταξης ή των αναδρομικών που θα προκύψουν, θα επιμερισθούν σε πέμπτα

Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, μεταξύ
των άλλων θεμάτων που αναδείξαμε και διεκδικήσαμε την επίλυση τους ήταν, το ένα θέμα η εκτός του
ΤΑΠ – ΟΤΕ αναγνώριση της πρόσθετης ή παράλληλης
ασφάλισης του κάθε συναδέλφου μας από τον ΕΦΚΑ
και το άλλο η ενσωμάτωση στον κορμό της νέας σύνταξης, του ολικού ποσού της θετικής προσωπικής
διαφοράς των παλιών κυρίως συναδέλφων μας, για
να υπάρχει την 01/01/2023 η δυνατότητα για όλους
τους συνταξιούχους συναδέλφους μας, της χορήγησης της όποιας αύξησης δοθεί από την Πολιτεία
στους υπόλοιπους συνταξιούχους.
Κατά τη συζήτηση του Νομοσχεδίου του Ν. Βρούτση, τόσο στο στάδιο της Διαβούλευσης όσο και κατά
την ακρόαση στη Βουλή, αναδείξαμε και με τεκμηριωμένα επιχειρήματα υπερασπιστήκαμε την αναγκαιότητα της επίλυσης τους. Στη συνέχεια με υπομνήματα και παραστάσεις, τόσο προς την Πολιτική
ηγεσία του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικών
Ασφαλίσεων όσο και προς τη Διοίκηση του ΕΦΚΑ και
τις αρμόδιες υπηρεσίες του, διεκδικήσαμε και διεκδικούμε την επίλυση των δυο αυτών εκκρεμών και
σοβαρών προβλημάτων μας, ώστε να αρθεί αυτή η
μεγάλη αδικία γι’ αυτούς τους συναδέλφους μας.
Η μεγάλη δυσκολία της επίλυσης αυτών των δυο
εκκρεμών προβλημάτων είναι ότι και τα δυο αφορούν συνταξιούχους, όχι μόνο του δικού μας Ταμείου, του ΤΑΠ – ΟΤΕ, αλλά όλους τους συνταξιούχους
όλων των Ταμείων της χώρας μας.
Έτσι, στο επόμενο χρονικό διάστημα, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών μας και των επανυπολογισμών, πρώτη προτεραιότητα μας θα είναι να αναλάβουμε την πρωτοβουλία του συντονισμού με τους
υπόλοιπους Συλλόγους Συνταξιούχων, ώστε από
κοινού ν’ αγωνιστούμε για να έχουμε την επιτυχή έκβαση αυτών των δύο σοβαρών εκκρεμών προβλημάτων μας.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Με συντονισμένες και πολύ μεθοδικές ενέργειες
πετύχαμε να επιλυθεί και να αποκατασταθεί μια πολύχρονη εκκρεμότητα και αδικία για πάνω από 150
συναδέλφους μας, που έχοντας έστω και μια ημέρα
άνευ αποδοχών ή την στρατιωτική θητεία μέσα στον
ΟΤΕ, οδηγούνταν να πάρουν την επικουρική τους
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σύνταξη στο 67ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή μέχρι και 10 χρόνια αργότερα από την λήψη της κύριας
σύνταξης τους. Ήταν ένα πολύ δύσκολο και σύνθετο
πρόβλημα που χρειάστηκαν πολύχρονες και πολύμηνες προσπάθειες για να φτάσουμε στο να ψηφισθούν
δυο τροπολογίες στη Βουλή από δυο διαφορετικές
Κυβερνήσεις, ώστε να τακτοποιηθούν πλήρως και
με τα αναδρομικά τους, οι εν λόγω συνάδελφοι. Όσοι
όμως συνάδελφοι μας προσελήφθησαν πριν ή μετά
την 01/01/1986 και ασφαλίστηκαν στο ΤΑΠ – ΟΤΕ
μετά την ημερομηνία αυτή ως προς τη χορήγηση της
επικουρικής τους σύνταξης, όταν συνταξιοδοτούνται
ακολουθούν τις πάγιες διατάξεις του κανονισμού του
τ. Ταμείου μας, του Τ.Ε.Α.Π. – ΟΤΕ και τους οδηγεί
δυστυχώς τους περισσότερους απ’ αυτούς, να πάρουν την επικουρική τους σύνταξη στο 67ο έτος της
ηλικίας τους.
Έτσι, μετά την επιτυχή έκβαση του προηγούμενου
εκκρεμούς προβλήματος, αναδείξαμε την διεκδίκηση
της επίλυσης των εκκρεμοτήτων χορήγησης της επικουρικής σύνταξης για τους ανωτέρω συναδέλφους.
Για το λόγο αυτό, σε συνεργασία με διακεκριμένο και
έμπειρο εργατολόγο, καταθέσαμε πριν το καλοκαίρι στους Υπουργούς Απασχόλησης και Κοινωνικών
Ασφαλίσεων, στην αντίστοιχη Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στη Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ και σ’
όλα τα μέλη της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων
της Ελληνικής Βουλής, τη σχετική τροπολογία με την
αιτιολογική της έκθεση, συνοδευόμενη από όλα τα
σχετικά συνημμένα έγγραφα και την επεξηγηματική
επιστολή μας και που η ψήφιση αυτής της τροπολογίας από την Ελληνική Βουλή, δίδει οριστική λύση στο
σοβαρό αυτό πρόβλημα για όλους, αυτούς τους συναδέλφους μας.
Μετά τη θετική αποδοχή του αιτήματός μας από τη
Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των
Νομικών της Υπηρεσιών, καθώς και τη διαβεβαίωση
που είχαμε κατά την πρόσφατη διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη, στις 25/10/2021με τον Υφυπουργό Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κο Τσακλόγλου Παναγιώτη και την
Γ.Γ Κα, Κερασιώτου, ότι το αίτημα μας “θα τακτοποιηθεί” το επόμενο χρονικό διάστημα, είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι και στο εκκρεμές και δύσκολο αυτό
πρόβλημα, θα έχουμε σύντομα την οριστική του λύση.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Μέσα στο διάστημα αυτό που είμαστε στο τιμόνι του
Συλλόγου, με την πανδημία παρούσα από τις πρώτες ημέρες πετύχαμε να εκδώσουμε επτά τεύχη της
εφημερίδας μας, με την ύλη της εστιασμένη στα συνταξιοδοτικά μας θέματα, τα θέματα περίθαλψης και
όλα τα σχετιζόμενα προβλήματα που αφορούν τους
συναδέλφους μας.
Μια εφημερίδα σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με το
παρελθόν, αν λάβουμε υπόψη μας τα πολύ θετικά
σχόλια πάρα πολλών συναδέλφων μας. Και επειδή
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πάντα, “ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο”, περιθώρια για βελτίωση υπάρχουν αρκετά και προς αυτή
την κατεύθυνση θα είναι η μελλοντική μας επιδίωξη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
Με απόφαση του Δ.Σ, αφού προηγήθηκαν ι αναγκαίες προεργασίες τόσο στην υλικοτεχνική υποδομή, όσο και στα υπόλοιπα απαραίτητα προαπαιτούμενα, ξεκίνησε και λειτουργεί Ιατρείο στα γραφεία του
Συλλόγου, από τις αρχές του καλοκαιριού του 2020
κάθε Τετάρτη, παρέχοντας ΔΩΡΕΑΝ Ιατρικές υπηρεσίες. Παρ’ όλες τις δυσκολίες του κορωνοϊού, η ανταπόκριση είναι ικανοποιητική και κυρίως με τη χρήση
της άυλης συνταγογράφησης κατόπιν τηλεφωνικής
συνεννόησης. Μετά την Αθήνα και το Περιφερειακό
τμήμα Θεσσαλονίκης ξεκίνησε την λειτουργία αντίστοιχου Ιατρείου, το οποίο εξυπηρετεί τους συναδέλφους της εκεί περιφέρειας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ –
ΤΗΛΕΦ. ΚΕΝΤΡΟ
Από την αρχή της θητείας μας έχουμε καταβάλει
σημαντικές προσπάθειες να βελτιώσουμε την επικοινωνία μας. Έτσι το προηγούμενο διάστημα με μικρές
βελτιωτικές παρεμβάσεις, αναβαθμίσαμε και κάναμε
πιο εύκολα προσβάσιμο το SITE στους συναδέλφους
μας αλλά φροντίσαμε και φροντίζουμε ταυτόχρονα το
περιεχόμενο της ενημέρωσης να είναι επίκαιρο, χρηστικό και αξιόπιστο. Είναι δε σε εξέλιξη οι προσπάθειές μας για την περαιτέρω βελτίωση και την εναρμόνιση του Συλλόγου μας με τις διατάξεις της Αρχής
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και το G.D.P.R.
Όσον αφορά το απαρχαιωμένο τηλεφωνικό μας κέντρο το οποίο δεν μπορούσε ν’ ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες του Συλλόγου, προχωρήσαμε ύστερα από πολύμηνες διαδικασίες στην αντικατάσταση
του, με ένα σύγχρονο κέντρο από τον ΟΤΕ και που θα
ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις του Συλλόγου και των συναδέλφων.
Έχει προβλεφθεί ακόμα, από τη σύμβαση που υπογράψαμε με τον ΟΤΕ, να υπάρχει άμεση και δωρεάν
σύνδεση με όλα τα Περιφερειακά μας Τμήματα και θα
προχωρήσει το επόμενο διάστημα αυτή η διαδικασία
με τα Περιφερειακά μας Τμήματα, πάντα με τη σύμφωνη γνώμη τους και αποδοχή.
Ο Σύλλογός μας, πέραν των παραπάνω δραστηριοτήτων είχε και πολλές άλλες εξίσου σημαντικές και
καθημερινές παρεμβάσεις, όπως:
* Στην ΑΑΔΕ, για την ανανέωση και την έκδοση νέας
εγκυκλίου, σε σχέση με τον φορολογικό ν. 4646/19
ώστε να μην γίνεται η παρακράτηση της προκαταβολής, σ’ όσα παιδιά συναδέλφων λαμβάνουν την
προκαταβολή ή την εκκαθάριση του λογαριασμού
Νεότητας Προσωπικού ΟΤΕ
* Στον ΕΟΠΥΥ, για το σοβαρό έλλειμμα ενημέρωσης
που υπάρχει, σε σχέση με τις παροχές του και για
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σοβαρά θέματα όπως τα νοσήλεια, τα φάρμακα και
το ποσοστό συμμετοχής μας, τα προσθετικά – Βοηθητικά – Ιατρικά είδη, κλπ. Για το σοβαρό αυτό ζήτημα, είμαστε ακόμα στην αρχή και θα διεκδικήσουμε μαζί με τους υπόλοιπους, βελτιωμένες παροχές
Υγείας και καμία συμμετοχή στα φάρμακα, πάνω
από 25%.
* Στη Δ/νση Προσωπικού και Δ/νση Οικονομικών
Υπηρεσιών του ΟΤΕ για την έγκαιρη έκδοση των
Α.Π.Δ και των απαιτούμενων παραστατικών για την
έγκαιρη έκδοση των κύριων συντάξεων των συνταξιοδοτούμενων συναδέλφων μας από το τ. ΤΑΠ –
ΟΤΕ.
* Στον απερχόμενο Διοικητή του e-ΕΦΚΑ για την έκδοση απόφασης με την οποία παρέμειναν δυο υπάλληλοι από το τμήμα πληρωμών του τ. ΤΑΠ – ΟΤΕ
που καταργήθηκε και έτσι εξυπηρετήθηκαν εκατοντάδες συνάδελφοί μας, στη μεταβατική περίοδο
* Στη Γενική Δ/νση Παροχών Υγείας για όλα τα ζητήματα που προέκυπταν από την κατάργηση του ΤΑΥΤΕΚΩ, όπως την χορήγηση των εξόδων κηδείας,
την ανανέωση ασφαλιστικής ικανότητας έμμεσου
μέλους, κλπ.
* Σε δεκάδες Δ/ντών – ντριών ανά την Ελλάδα Υποκαταστημάτων του ΕΦΚΑ, όταν οι υπάλληλοι των
τμημάτων του Μητρώου ή των Πληρωμών, δεν
εξυπηρετούσαν τους συναδέλφους μας.
* Στη Διοίκηση του ΕΦΚΑ και τη Δ/νση Πληρωμών
της ΗΔΙΚΑ για τη μη καταβολή ακόμα των αναδρομικών των επιδομάτων όπως, αναπηρίας, παραπληγικών, δικαιοδόχων τέκνων, οικογενειακά.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Σας παρουσιάσαμε τα πεπραγμένα του Διοικητικού
μας Συμβουλίου, με τις σημαντικότερες δράσεις από
την καθημερινή μας λειτουργία, στους 22 αυτούς μήνες που βρισκόμαστε στη Διοίκηση του Συλλόγου,
μεσούσης της πανδημίας που μας ενέσκηψε και μας
έκανε πάρα πολύ δύσκολη την καθημερινή μας δράση και λειτουργία. Παρ’ όλα αυτά μείναμε σταθεροί
και αποτελεσματικοί στις επάλξεις του Συλλόγου,
όπου αφ’ ενός μεν επιλύσαμε σημαντικά και πολύχρονα εκκρεμή προβλήματα και αφ’ ετέρου υπερασπιστήκαμε και βοηθήσαμε όλους τους συναδέλφους
μας, τόσο στα γενικά προβλήματα που αφορούσαν
μεγάλες ομάδες συναδέλφων μας όσο και στα απλά
και μεμονωμένα, που έχουν την ίδια αξία και σοβαρότητα για εκείνους που βιώνουν το πρόβλημα.
Με συμπαραστάτες όλους εσάς οι προσπάθειές μας
θα συνεχισθούν, θα γίνουν πιο αποτελεσματικές, για
να μπορούμε έτσι να διεκδικούμε με περισσότερες
ελπίδες θετικά και νικηφόρα αποτελέσματα, προς
όφελος όλων των συναδέλφων μας.
Όλοι μαζί με ενότητα και συνεργασία μπορούμε
περισσότερα, μπορούμε καλύτερα.
Σας Ευχαριστώ
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Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
28η ΓΑΣ
Εισήγηση: Αντώνης Σεργιάννης
Γ. Γραμματέας ΠΣΣΤΟ - ΟΤΕ
Έχω την ευκαιρία να καταθέσω ενώπιον σας, ιδέες
προτάσεις και ενέργειες που πρέπει να κάνουμε ως
Δ.Σ, για την ερχόμενη χρονιά.
Μια δράση, που δεν θα έχει μόνο να αντιμετωπίσει,
την πολιτικοοικονομική κατάσταση της χώρας και τα
Συνταξιοδοτικά μας προβλήματα αλλά και την πανδημία, που μας έχει ταλαιπωρήσει τα τελευταία δύο
χρόνια. Δεν θα πρέπει εδώ να μείνει ασχολίαστο το
γεγονός ότι, η συνεχιζόμενη μνημονιακή πολιτική,
έχει βάναυσα πλήξει εμάς τους απόμαχους της εργασίας και έχει φέρει σε απόγνωση και συγγενικά μας
πρόσωπα στην προσπάθεια τους για την αντιμετώπιση της ανεργίας.
Μετά τα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα, όπου οι
συνάδελφοι με την ψήφο τους έδωσαν μηνύματα
αλλαγής και νέας κατεύθυνσης, ώστε η νέα πλειοψηφία του Δ.Σ φιλοδοξεί να παρέμβει συντονισμένα
στα πράγματα του Συλλόγου μας, προκειμένου να διαμορφώσουμε τους όρους ώστε να έχουμε ομαλές
εξελίξεις και λύσεις, στα αδιέξοδα που είχε οδηγηθεί
ο Σύλλογος μας.
Με την ελπίδα ότι δεν θα ξαναυπάρξουν νέες προσφυγές στη Δικαιοσύνη, προχωράμε σε μια προσπάθεια συστράτευσης όλων των δημιουργικών δυνάμεων των συναδέλφων συνταξιούχων, για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Συλλόγου μας, καθώς
και της κατοχύρωσης των δημοκρατικών κανόνων
λειτουργίας του, τόσο σε επίπεδο των εκλογικών διαδικασιών, όσο και σε εκείνο της καθημερινής πρακτικής του.
Επιτέλους πρέπει να σταματήσει ο Σύλλογος να εμφορείται από την ιδιοκτησιακή λογική και να ενεργοποιηθούν όλοι οι συνάδελφοι, που οραματίζονται μια
νέα σελίδα δημιουργικής δράσης του, σε μια δύσκολη
συγκυρία για όλους μας. Αυτό σημαίνει πως μετά από
μια συλλογική, Δημοκρατική και Δημιουργική δράση,
προσβλέπουμε στην κινητοποίηση όσο το δυνατόν
περισσοτέρων συναδέλφων, για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων που μας απασχολούν.
Σημαίνει, παρέμβαση στην επίλυση προβλημάτων
της καθημερινότητας αλλά και γενικότερων προβλημάτων, όπως:
1. Ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στις
κύριες και επικουρικές Συντάξεις, εφεύρημα
των νόμων Κατρούγκαλου και Βρούτση.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

 ατάργηση των μνημονιακών νόμων για τις πεΚ
ρικοπές των Συντάξεών μας, που κηρύχθηκαν
παράνομες και αντισυνταγματικές από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Διεκδίκηση των αναδρομικών που οφείλονται
στους Συνταξιούχους, μετά τις παράνομες περικοπές, μέχρι και σήμερα.
Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, για τις
οποίες έχουμε καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές.
Μετά τα μνημόνια και τη μεγάλη αφαίμαξη των
Συνταξιούχων με τη μείωση των συντάξεων,
επιβάλλεται η αύξηση των συντάξεων αναλογικά
με την αύξηση του ΑΕΠ. Διεκδικούμε και εμείς
το μερίδιο της ανάπτυξης που μας αναλογεί.
Επέκταση του θεσμού των Κοινωνικών Ιατρείων και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ύστερα μάλιστα
από την πετυχημένη πορεία τους σε Αθήνα και
Θεσσαλονίκη.
Επίσης μιας μορφής κάρτα υγείας για όλα τα
μέλη μας και τις οικογένειες τους, με παροχές
και εκπτώσεις σε Δημόσια και Ιδιωτικά νοσοκομεία και Διαγνωστικά ΄Κέντρα, καθώς και
συντονισμού ενεργειών με άλλους φορείς, για
ίδρυση και λειτουργία Τράπεζας Αίματος.
Παρέμβαση στην αγορά καταναλωτικών αγαθών (Σούπερ Μάρκετ, αλυσίδες ηλεκτρικών και
ηλεκτρονικών ειδών, είδη σπιτιού, πολυκαταστήματα κλπ), με έκδοση καταναλωτικής κάρτας
(κάρτα μέλους) με περιθώρια σημαντικών εκπτώσεων και προσφορών, σύμφωνα και με το
μεγάλο αριθμό που εκπροσωπούμε.
Ενεργή και μέσα από σύννομες και σύντομες
διαδικασίες, συμμετοχή του Συλλόγου μας στην
Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων
Ελλάδος. Στην κατεύθυνση αυτή εύχομαι με το
πέρας των διαδικασιών, να έχουμε ολοκληρώσει την υπόθεση ένταξής μας στην ΑΓΣΣΕ, με την
τροποποίηση του καταστατικού και την εκλογή
αντιπροσώπων, ώστε να συνολικοποιήσουμε
και να αναπτύξουμε τον αγώνα και τη δράση
μας, σε συνεργασία με το υπόλοιπο Συνταξιουχικό Κίνημα, για την προάσπιση των συμφερόντων μας και τη δυναμική διεκδίκηση λύσεων,
στα καυτά προβλήματα που μας απασχολούν.

10. Ά
 μεση δραστηριοποίηση του Σωματείου μας
μόλις οι συνθήκες της πανδημίας το επιτρέψουν,
στον τομέα του Πολιτισμού μας, ψυχαγωγίας και
των εκδρομών, σε συνεργασία και με τα Πολιτιστικά Κέντρα του χώρου.
11. Μαζί με τις άλλες Συνταξιοδοτικές οργανώσεις,
να διεκδικήσουμε την αναδιαμόρφωση της φορολογικής και οικονομικής πολιτικής υπέρ των
Συνταξιούχων και των μη προνομιούχων πολιτών.
12. Προσπάθεια να αλλάξει το κλίμα στα υψηλά κλιμάκια του ΟΤΕ, που δεν θέλουν πλέον να ακούν
για Συνταξιούχους και να διεκδικήσουμε όχι
μόνο τη συμμετοχή μας σε περισσότερες παραθεριστικές περιόδους αλλά και τη συμμετοχή
μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΚΕ - ΟΤΕ.
13. Ολοκλήρωση της συλλογής στοιχείων των μελών μας, προκειμένου να αξιοποιήσουμε τις
νέες υπηρεσίες και τεχνολογία και να δημιουργήσουμε επιτέλους ένα Σύλλογο, με δραστήρια
και ενεργά μέλη, που θα συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας και επιτροπές και με αποτελεσματική διοίκηση που θα λειτουργεί ανταποδοτικά,
παρεμβατικά και δραστήρια και πάνω απ’ όλα,
ελκυστικά για τα μέλη που εκπροσωπούμε.
14. Με αυτές τις σκέψεις και προτάσεις κλείνω επί
του παρόντος προγράμματος δράσης και βέβαια
με μεγάλη προσοχή η πλειοψηφία του Δ.Σ. και
εγώ προσωπικά, θα ακούσουμε με προσοχή τις
προτάσεις, που θα κατατεθούν από όλους τους
συμμετέχοντες και αφού γίνουν αποδεκτές και
αποτελέσουν στόχους του προγράμματος δράσης μας, ενωμένοι, δυνατοί και αποφασισμένοι
να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το σύνολο του
προγράμματος, αν είναι δυνατόν, για τα μέλη μας
που τόσα τους έχουν στερήσει τα τελευταία πολλά χρόνια.
Τέλος, συμμετοχή σε όλες τις κινητοποιήσεις και
διεκδικήσεις των Συνταξιοδοτικών οργανώσεων,
για τα κοινά μας Ασφαλιστικά και Κοινωνικά δικαιώματα, που τόσο βάναυσα καταπατούνται και
αμφισβητούνται.
Ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις που υπάρχουν στον
ΕΦΚΑ, τόσο για την υγεία όσο και τις Συντάξεις, είναι
ΚΟΙΝΟΣ και ΕΝΙΑΙΟΣ ο αγώνας και τα αιτήματα μας.
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ΨΗΦΙΣΜΑ 28ης ΓΑΣ
του Συλλόγου μας
Οι Σύνεδροι της 28ης ΓΑΣ του Πανελλήνιου Συλλόγου Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ
(ΠΣΣΤΟ- ΟΤΕ) που έγινε στις 10, 11, και 12/11/2021
στην Αθήνα, και αφού συζήτησαν αναλυτικά τα σοβαρά Ασφαλιστικά και Οικονομικά προβλήματα που
αφορούν τους Συνταξιούχους μέλη μας, αποφάσισαν
το παρακάτω ΨΗΦΙΣΜΑ το οποίο απευθύνεται προς
την Κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς:
1)	Απαιτούμε την άμεση ενσωμάτωση της ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ (χρέος) των Ν.Κατρουγκαλου και Ν. Βρούτση, επι των ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ μας, η οποία δεν έχει απολύτως κανένα
οικονομικό κόστος, ενώ επιβάλει ισόβιο πάγωμα των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ των ‹παλαιών› Συνταξιούχων μελών μας, χωρίς καμία νομική και ηθική
αιτιολόγηση.
2)	Απαιτούμε την άμεση καταβολή όλων των αναδρομικών από τους λανθασμένους επανυπολογισμούς των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ μας, από τους Ν.Κατρούγκαλου και Ν. Βρούτση, καθώς και την
προσμέτρηση όλου του ασφαλιστικού χρόνου,
από την εκτός του ΤΑΠ – ΟΤΕ ή την
παράλληλη ΑΣΦΑΛΙΣΗ.
3)	Ταυτόχρονα απαιτούμε την έκδοση
νέας αναλυτικής Συνταξιοδοτικής
απόφασης για ΟΛΟΥΣ τους Συνταξιούχους, όπως απαιτεί και προτείνει και ο
Συνήγορος του Πολίτη.
3)	Απαιτούμε την επιστροφή όλων των
μνημονιακών περικοπών των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ μας, καθώς και της 13ης
και 14ης Σύνταξης, οι οποίες εξάλλου
έχουν χαρακτηριστεί παράνομες και
αντισυνταγματικές από τα δικαστήρια.
4)	Απαιτούμε την άμεση κατάργηση της
έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, η
οποία έχει καταργηθεί για ΟΛΟΥΣ,
εκτός των Συνταξιούχων και των Δ.
Υπαλλήλων, καθώς και της εισφοράς
αλληλεγγύης Συνταξιούχων, που επιβαρύνουν άδικα, πολλαπλά και άνισα
τους Συνταξιούχους.
5)	Απαιτούμε ουσιαστικά και αποτελεσματικά μέτρα ελέγχου των τιμών, με
μείωση του ΦΠΑ, επί των καυσίμων,
των φαρμάκων, και των βασικών καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών, για την αντιμετώπιση της ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ και του πληθωρισμού, που κάνει δραματική την επιβίωση μας.
6)	Απαιτούμε την ενίσχυση,του Δημοσίου ΕΣΥ, της πρωτοβάθμιας φροντίδας
ΥΓΕΙΑΣ, την στελέχωση και ενίσχυση
του θεσμού του οικογενειακού γιατρού, τον αυστηρό έλεγχο των τιμών
των ιατροφαρμακευτικών προϊόντων,
καθώς και την μείωση της συμμετοχής των Συνταξιούχων στα φάρμακα
η οποία φθάνει έως το 70% της εμπορικής τους τιμής.

7)	Εκφράζουμε την έντονη ανησυχία μας, στην
ίδρυση του ΤΕΚΑ (Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης), το οποίο στερεί σημαντικούς πόρους -εισφορές από το Επικουρικό
Ταμείο, θέτοντας σε κίνδυνο και αμφισβήτηση
την βιωσιμότητα και καταβολή των Επικουρικών Συντάξεων, χωρίς ταυτόχρονα να εγγυάται
της Συντάξεις των ΝΕΩΝ.
8)	Απαιτούμε την ισότιμη και δίκαιη ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ
των αναδρομικών των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ μας με αυτή
των ειδικών μισθολογίων (Δικαστικών - Σωμ.
Ασφαλείας) δηλαδή με μοναδικό φορολογικό
συντελεστή 20%, και χωρίς καμία άλλη παρακράτηση - επιβάρυνση.
9)	Απαιτούμε την ενίσχυση με Ανθρώπινο δυναμικό και σύγχρονο εξοπλισμό, όλων των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ (τ.ΙΚΑ- π.ΤΑΠ- ΟΤΕ) στο κέντρο
και στην περιφέρεια, για την έγκαιρη και καλύτερη εξυπηρέτηση των Συνταξιούχων μελών μας.
10)	Απαιτούμε την ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, ανάλογης με τον πληθωρισμό και την
αύξηση του κόστους ζωής, με την χορήγηση και
στους Συνταξιούχους του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΡΙ-

ΣΜΑΤΟΣ που θα διανεμηθεί στις άλλες κοινωνικές ομάδες.
Επειδή οι Συνταξιούχοι και οι Εργαζόμενοι της
χώρας μας, επιβαρύνθηκαν με δυσανάλογα οικονομικά βάρη και περικοπές τα χρόνια των μνημονίων, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι και σήμερα,
για αυτό και θεωρούμε απολύτως αναγκαίες, νόμιμες και δίκαιες τις ανωτέρω διεκδικήσεις.
Γι’ αυτό είμαστε αποφασισμένοι να τις προωθήσουμε και να τις διεκδικήσουμε από την Κυβέρνηση και
τους αρμόδιους φορείς, με κάθε νόμιμο και αγωνιστικό τρόπο ΜΑΖΙ και με ΟΛΟΥΣ τους Συνταξιούχους
και Εργαζόμενους της χώρας μας, με τους οποίους
έχουμε κοινά συμφέροντα και δικαιώματα.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
επιβάλει, την ΙΣΟΤΙΜΙΑ και τον ΣΕΒΑΣΜΟ
των ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
και ΚΑΛΥΤΕΡΑ!
Στην ΕΝΟΤΗΤΑ η ΔΥΝΑΜΗ στον ΑΓΩΝΑ η ΝΙΚΗ!

Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος

8

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΜΥΘΟΣ και ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Τ

ο τελευταίο διάστημα αποστέλλονται μαζικά,
εργολαβικά Δικηγόρων και Δικηγορικών Γραφείων, προς τους Συνταξιούχους μέλη μας, για δικαστική διεκδίκηση συνταξιοδοτικών διαφορών και
απαιτήσεων των Ν.4387/16 και 4670/20 (Ν. Κατρούγκαλου και Ν. Βρούτση). Για όλες τις διαφορές,
όπως οικογενειακά, ειδική εισφορά, κ.λ.π.
Κυρίως για την μεγάλη διαφορά των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
για τους ΠΡΙΝ και ΜΕΤΑ τις 13/5/16 Συνταξιούχους.
Ένας απαράδεκτος, παράλογος, ανήθικος, και
ατεκμηρίωτος διαχωρισμός των Συνταξιούχων, που
έχουν ακριβώς τα ίδια ασφαλιστικά χαρακτηριστικά,
αλλά τελείως διαφορετικά συνταξιοδοτικά, με τεράστιες οικονομικές διαφορές!
Αυτά θέσπισε ο Ν. Κατρούγκαλου και τα επιβεβαίωσε ο Ν. Βρούτση, και για τα οποία έγιναν
προσφυγές στο ΣτΕ, το οποίο δυστυχώς, με επαναλαμβανόμενες αποφάσεις, το Ανώτατο Δικαστήριο
της χώρας (ΣτΕ), έκρινε αμετάκλητα και τελεσίδικα

ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΕΣ αυτές τις διαφορές και περικοπές!
Μετά από αυτό, πόσες πιθανότητες έχουν να
ευδοκιμήσουν ΑΓΩΓΕΣ και προσφυγές, κατά των
δυο αυτών Νόμων (και των τεράστιων διαφορών
Συντάξεων) για τους προ και μετά τις 13/5/16, σε
κατώτερο δικαστικό επίπεδο, και να δικαιωθούν οι
προσφεύγοντες; Μάλλον πρόκειται, για κυνήγι μαγισσών και για όνειρο απατηλό!
Συνάδελφοι
Τα εργολαβικά των 80€ η 100€ για τον πρώτο
βαθμό (για τον δεύτερο;) και για διαφορές ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ που φθάνουν τα 300€ η 400€ το μήνα, είναι
το "αλμυρό τυράκι" προς τους Συνταξιούχους, για
να υπογράψουν τα εργολαβικά, αφού βέβαια καταβάλουν τα λεφτά! Όλα τα ανωτέρω πρέπει να συνεκτιμήσει σοβαρά ο κάθε συνάδελφος, πριν πάρει
την απόφαση να υπογράψει αυτά τα νέα εργολαβικά.
Το ίδιο έγινε και με τα αναδρομικά του 11μήνου,

που ενώ δόθηκαν σε όλους (μετά την απόφαση του
ΣτΕ), οι δικηγόροι που είχαν “μαζέψει” υπογραφές
και εργολαβικά, ζητούν από όσους τα είχαν υπογράψει τη σχετική προμήθεια, επί του ποσού που μας
κατεβλήθη. Ανεξάρτητα από το αν είχαν εκδικάσει
την υπόθεσή τους και ανεξάρτητα από το ότι δεν καταβλήθηκαν από τη δική τους δικαστική απόφαση.
Συνάδελφοι
Οι αντικοινωνικοί αυτοί Νόμοι θεσπίσθηκαν
με πολιτική απόφαση, και θα τροποποιηθούν ή
θα ανατραπούν ΜΟΝΟ με νέα πολιτική απόφαση
και με ΝΕΟ ΝΟΜΟ!
Μόνο με μαζικό και ενωτικό αγώνα, όλων των
Συνταξιούχων, θα καταργηθούν πλέον αυτές οι
αντικοινωνικές, διχαστικές και αντεργατικές,
ρυθμίσεις και πολιτικές.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ με ΕΝΟΤΗΤΑ
και ΑΓΩΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

Εύθυμα και σοβαρά από τη ΓΑΣ και τα συμβάντα
28ο Συνέδριο της Γ.Α.Σ.
Τον κόπο άξιζε να πας
η ΧΙΟΣ και η Μυτιλήνη
το Αιγαίο το παρόν να δίνει.
Οι διοικητικοί απολογισμοί
οι οικονομικοί απολογισμοί
οι έλεγχοι απ’ την Ελεγκτική
και η απαλλαγή του Δ.Σ.
και η «Αγγελική»
Βέβαια καθ’ όλη την διάρκεια
με γνώση και επάρκεια
σε όλες απ’ το σώμα ερωτήσεις
το δυνατόν, δόθηκαν απαντήσεις.
Υπήρξαν όμως διαπληκτισμοί
ύβρεις ακόμα και αφορισμοί
μεταξύ αλλήλων απειλές
για μηνύσεις κι αγωγές.
Ξεπερασμένες λογικές
και διηγώντας τες να κλαις
Μα τι τους έπιασε τέτοιος νταλκάς
λες κι έμοιαζε Σμυρνιός καυγάς
γιατί μεταξύ τους, όλοι τα βρήκαν
όταν στο μεσημεριανό γεύμα βρεθήκαν.
Το απόγευμα διορθώσεις στο καταστατικό
για το σύλλογό μας το πιο σημαντικό
κι έτσι πέρασαν κάποιες αλλαγές
ελαφρώς ίδιες με παραλλαγές.
Ήρθε η ώρα της ψηφοφορίας
κι η αγωνία της ψηφοθηρίας
τα ψηφοδέλτια ανά χείρας
με τρεμάμενα χέρια λόγω γήρας.
Η Εφορευτική διαπαραταξιακή
η επιλογή τους δημοκρατική

καθήκον τους, μέτρημα σωστό
λες και παίζανε την τύχη μας ξυστό.
Ο λογαριασμός για νά ναι πειστικός
παρευρέθη και δικαστικός
όπως ο νόμος το προβλέπει
κι όλα γίναν όπως πρέπει.
Μα το αποτέλεσμα όποιο κι αν βγει
θα το δείξει στο αύριο, η αυγή
για μας ο ήλιος πάντα θ’ ανατέλλει
αρκεί υγεία να ‘χουμε κι αυτό μας μέλλει.
Για την φιλοξενία, σας ευχαριστούμε
αναμνήσεις απ’ την ΓΑΣ κρατούμε
την δύναμή μας στην ενότητα
χωρίς καμιά κομματική ταυτότητα.
Η ταξική θέση μας το επιβάλλει
γιατί το χέρι όποιος στην τσέπη του το βάλει
θα βρει τα όνειρά μας τα κλεμμένα
στις τράπεζες που ‘ναι καλά κρυμμένα.
Τελικά η 28η μας ΓΑΣ
είτε προφίλ, είτε αμφάς
μας οδηγεί στην 29η του Μάη
κι ολοταχώς για εκλογές μας πάει.
Ως τότε ας γίνουμε μια αγκαλιά
Συνάδελφοι, ας μην μετρηθούνε
σαν κουκιά
ας διεκδικήσουμε
τα κοινά μας τα προβλήματα
άλλως σαν του covid θα ‘μαστε
τα θύματα.
Υ.Γ. Τάδε έφη ο στιχουργός Γεράσιμος
διαχρονικά ποιητής, μα άσημος
το σωστό θα το λέω, νέτα-σκέτα
ο κατά κόσμον, με επίθετο Βενέτα.
του Μάκη Βενέτα
Αθήνα 12-11-2021

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Εκδόσεις ΝΕΩΝ Συντάξεων

Α

•
•
•
•
•

υτή την περίοδο διεκπεραιώνονται αιτήματα
συντάξεων και εφάπαξ ως εξής:
Κύριες Συντάξεις: Οκτωβρίου 2021 (χωρίς
διαδοχική ασφάλιση)
Συντάξεις Χηρείας: Νοεμβρίου 2021
Επικουρικές Συντάξεις:
Ιούνιος-Ιούλιος 2018
Επικουρικές Συντάξεις Χηρείας:
Σεπτεμβρίου 2021
ΕΦΑΠΑΞ: Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2021

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

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ
ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΠΟ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ 5
στο πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ
Μεταφέρθηκε μαζί με την Γενική Δ/νση
παροχών Υγείας η αρμοδιότητα για την παροχή
των εξόδων κηδείας των ΕΜΜΕΣΩΝ ΜΕΛΩΝ.
Έτσι η αρμόδια υπηρεσία μεταφέρθηκε ξανά
στην ΠΑΤΗΣΙΩΝ 54, τ.κ. 106 82 Αθήνα, από
την Αγ. Κων/νου 5. Δηλαδή, η υποβολή και
η αποστολή των σχετικών δικαιολογητικών
(για τα ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ) των εξόδων
κηδείας, πρέπει να γίνεται πλέον στην νέα
διεύθυνση:
eΕΦΚΑ - ΤΑΥΤΕΚΩ (π. ΤΑΠ-ΟΤΕ)
Διεύθυνση Παροχών Υγείας 6ος όροφος
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 54 τ.κ 106 82, ΑΘΗΝΑ
τηλ.: 210-8808786
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Περιφερειακές Συνελεύσεις ΠΣΣΤΟ - ΟΤΕ

Εν μέσω των δυσκολιών του κορωνοïού πραγματοποιήθηκαν οι 20 Περιφερειακές Συνελεύσεις
του Συλλόγου μας σε όλη τη χώρα.
Με προσοχή και αυστηρή τήρηση των μέτρων
του ΕΟΔΥ, αλλά και με ουσιαστική συμμετοχή των
συναδέλφων – μελών, έγιναν οι Συνελεύσεις όλων
των Περιφερειακών Τμημάτων, έτσι και οι καταστατικές υποχρεώσεις καλύφθηκαν, αλλά έγινε σοβαρή και υπεύθυνη ενημέρωση των μελών μας.
Λόγω των συνθηκών του κορωνοιού και των
απαγορεύσεων, δεν ήταν δυνατόν μέχρι σήμερα, να
πραγματοποιηθούν οι συνελεύσεις μας, να βρεθούμε όλοι μαζί, να ενημερωθούμε και να συζητήσουμε τα μεγάλα και σοβαρά Συνταξιοδοτικά – Ασφαλιστικά και Οικονομικά μας προβλήματα.
Σε όλες τις Περιφερειακές μας Συνελεύσεις, πα-

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στις 4 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε η Γενική
Συνέλευση Συνταξιούχων ΟΤΕ Θεσσαλονίκης στο ξενοδοχείο GRAND HOTEL με επιτυχία και αρκετή συμμετοχή, όχι όμως η αναμενόμενη εξ΄αιτίας της δραματικής
έξαρσης του κορωνοιού στη πόλη μας. Τηρήθηκαν δε
όλα τα πρωτόκολλα ώστε να διασφαλιστεί απολύτως η
Ασφάλεια και η Υγεία όλων των συμμετεχόντων. Τις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης, τίμησαν με την παρουσία
τους ο Πρόεδρος του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ κ. Κουτσιμπογεώργος Γεώργιος και το μέλος
του Δ.Σ. κ. Κούνας Νικόλαος.
Έγινε ενημέρωση και εποικοδομητικός διάλογος και
εγκρίθηκαν ομόφωνα ο διοικητικός και ο οικονομικός
απολογισμός των ετών 2019, 2020 και για το χρονικό
διάστημα από 1/1/2021 έως 30/9/2021, το πρόγραμμα
δράσης καθώς και ο προϋπολογισμός για το έτος... 2022.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κ. ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ

ραβρέθηκαν στελέχη της Εκτελεστικής Επιτροπής
και του Προεδρείου του Συλλόγου μας, τα οποία
έκαναν, αναλυτική ενημέρωση επί όλων των θεμάτων και προβλημάτων, που απασχόλησαν το Σύλλογό μας την τελευταία διετία.
Όπως είναι σε όλους γνωστό, ήταν και είναι πολλά, σοβαρά και μεγάλα τα προβλήματα που απασχόλησαν τη δράση μας και υπήρχε τεράστιο έργο και
ουσιαστικά αποτελέσματα, όλο αυτό το διάστημα,
που λόγω των συνθηκών του κορωνοιού, δεν μπορέσαμε να βρεθούμε όλοι μαζί, να τα πούμε από κοντά ζωντανά, να τα αξιολογήσουμε και να κρίνουμε!
Όμως, το “τολμήσαμε” και αυτό, έγιναν οι Συνελεύσεις μας, έγιναν οι απολογισμοί (Διοικητικοί και
Οικονομικοί), έγιναν ουσιαστικές συζητήσεις και
σοβαρές προτάσεις, έγινε η κριτική, τέθηκαν ερω-

Στις 20/11/2021 στις 18:00 σε αίθουσα του κτιρίου
της COSMOTE επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας Κέρκυρας
πραγματοποιήθηκε η Γ.Σ. (αφού πάρθηκαν όλα τα
μέτρα υγιεινής έναντι της covid 19). Η προσέλευση
των συναδέλφων, παρά τον φόβο της πανδημίας και
των χιλιομετρικών αποστάσεων από την πόλη της
Κέρκυρας, ήταν άκρως ικανοποιητική. Την Συνέλευση
κάλυψε με την παρουσία του ο Γ.Γ. του Δ.Σ. του
Συλλόγου συνάδελφος Σεργιάννης Αντώνης. Στην
ομιλία του αναφέρθηκε στο έργο του Συλλόγου καθώς
και στους στόχους του. Ήταν αγωνιστική-δυναμική
και χειροκροτήθηκε από τους συναδέλφους. Αισθητή
ήταν η απουσία του Περιφερειακού μέλους του Δ.Σ.
συναδέλφου Μάργαρη Δημήτρη. Θέλουμε από την
στήλη αυτή να ευχαριστήσουμε την COSMOTE καθώς

Με ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ
και ΔΡΑΣΗ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ!
Ακολουθούν περιληπτικά οι Περιφερειακές Συνελεύσεις του Συλλόγου μας.

ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Μεσούσης
της πανδημίας
και τηρώντας
όλα τα μέτρα
προφύλαξης το
Περιφ. Τμήμα
Ηρακλείου-Λασιθίου πραγματοποίησε με απόλυτη επιτυχία την Γ.Σ.
του, την 1η Νοέμβρη 2021 στο Ηράκλειο. Εκλέχτηκε
προεδρείο της Γ.Σ., ακολούθησαν χαιρετισμοί καλεσμένων και παρουσιάστηκαν τα πεπραγμένα από
τον Πρόεδρο του Περιφ. Τμήματος Κοτζαμπασάκη
Γιάννη, παρουσιάστηκε ο απολογισμός και η έκθεση
Ελεκτικής Επιτροπής. Ακολούθησαν ομιλίες από το
Κ.Δ.Σ. τον Πρόεδρο Κουτσιμπογεώργο Γιώργο και
από τον Κούνα Νίκο μέλος Ε.Ε., καθώς και από το
μέλος του Δ.Σ. της μείζωνος Περιφ. Κρήτης Μετοχιανάκη Γιώργο. Τέθηκαν πλήθος ερωτήσεων σχετικά με τα αναδρομικά των συντάξεων και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, έγινε ένας γόνιμος
διάλογος και απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις.
Πολλά μέλη μας τοποθετήθηκαν και έκαναν ουσιαστικές προτάσεις που πολλές από αυτές συμπεριλήφθηκαν στο ψήφισμα που εγκρίθηκε με απόλυτη
πλειοψηφία.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Την Δευτέρα 4/10/2021 στις 10:00 σε υπαίθριο χώρο του κέντρου ΕΛΗΑ της πόλης μας
πραγματοποιήσαμε την ετήσια Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού μας Τμήματος με όλες τις
προφυλάξεις που προέβλεπε το πρωτόκολλο
covid19.
Στις πρωτόγνωρες συνθήκες της Πανδημίας
ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Καρατζόγλου Κ. καλωσόρισε τους συναδέλφους και τους παρευρισκόμενους εκπρόσωπους του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΣΣΤΟ.ΟΤΕ συναδέλφους
Στάθη Ανέστη και Βουκάντση Άγγελο, μετά από
σύντομη ενημέρωση και μετά τον διαπίστωση
απαρτίας από τον γραμματέα του Τμήματος Ντίνα Χ. η Γ.Σ. προχώρησε στην εκλογή προεδρείου.
Το προεδρείο (Μελτζανίδης Θ. Πρόεδρος και
Κυπαρισόπουλος Δ. Γραμματέας ) οι οποίοι έθεσε τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έδωσαν
τον λόγο στον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. τα
οποία και έθεσαν στην κρίση του σώματος τον
Διοικητικό και Οικονομικό Απολογισμό του 2020
και τον Προϋπολογισμό 2021.
Ψηφίστηκαν ομόφωνα ο Διοικητικός Απολογισμός 2020, Οικονομικός Απολογισμός 2020
(μετά την Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής που
ανακοίνωσε ο συνάδελφος Δ. Βογιατζής) και ο
Οικονομικός Προϋπολογισμός 2020 Πρόγραμμα
Δράσης 2021 δεν κατατέθηκε λόγω των συνθηκών.
Τέλος ακολούθησε πλούσιος και γόνιμος διάλογος τόσο για τα θέματα που απασχολούν το
Περιφερειακό μας Τμήμα, τον Σύλλογο, τους συναδέλφους όσο και για τα ιατρεία του Συλλόγου
και τον προγραμματισμό για δημιουργία αντίστοιχων ιατρείων στα Περιφερειακά Τμήματα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΆΚΗΣ Γ.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

τήματα, ολοκληρώθηκαν οι δημοκρατικές διαδικασίες, με τον καλύτερο τρόπο.
Εγκρίθηκαν σχεδόν ομόφωνα οι δράσεις και οι
απολογισμοί, τόσο των Περιφερειακών Διοικήσεων
όσο και του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου
Εκείνο που κυριάρχησε και αναδείχθηκε σε
όλες αυτές τις διαδικασίες, ήταν το πνεύμα συναδελφικότητας, αλληλεγγύης, συμμετοχής και
ενότητας όλων των μελών μας, για την προώθηση και λύση των κοινών μας προβλημάτων,
αφήνοντας πίσω το παρελθόν.

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΛΗΣΊΔΗΣ ΜΙΧΆΛΗΣ

και τον Προϊστάμενο Καραντινό Δημήτρη για την
παραχώρηση της αίθουσας. Τέλος ζητάμε συγγνώμη
για την απουσία από την ΓΑΣ του αντιπροσώπου μας
ή του αναπληρωματικού (μη εμβολιασμένοι) παρά
την επιθυμία μας διότι, όπως κατ’ επανάληψη μας
δήλωσε ο υπεύθυνος συνάδελφος Κομνηνός Μιχάλης
απαγορευόταν η παρουσία μελών ακόμη και με RAPID
TEST.
Μεγάλη θλίψη προκάλεσε η απώλεια του συναδέλφου και μαέστρου Χρύσανθου Γρηγορόπουλου.
Αναχώρησε για τη γειτονιά των αγγέλων, όμως η
μνήμη και η προσφορά του θα μείνει για πάντα στη
καρδιά και στο μυαλό μας. Αιωνία η μνήμη του.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΛΟΎΒΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΜΆΝΔΗΛΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Κ. ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χ. ΝΤΙΝΑΣ
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Δράσεις Περιφερειακών Τμημάτων
ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Πραγματοποιήθηκε στις 20-10-2021 η ετήσια Γενική Συνέλευση του Περ. Τμήματός μας λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα λόγω COVID19, όπου
με συντριπτική πλειοψηφία εγκρίθηκαν ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός. Μπορεί να ήταν
μικρή σχετικά η παρουσία των μελών μας, ήταν
όμως αρκετά ουσιαστική. Το Δ.Σ. του Περιφερειακού Τμήματος εξέφρασε τις ευχαριστίες του, για την
παρουσία και υποστήριξη των μελών και για τους
όποιους εργάστηκε με συνέπεια και καθημερινά,
ώστε να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόβλημα και αίτημά τους. Μικρή η παρουσία των συναδέλφων, μεγάλη όμως η ενημέρωση που είχαμε από το μέλος
του Κεντρικού Δ.Σ. Στ. Ανέστη. Οι συνάδελφοι υπέβαλαν τις ερωτήσεις τους και απαντήθηκαν όλες.
Ελπίζουμε στην ερχόμενη Γεν. Συνέλευση την
άνοιξη, να είμαστε πιο πολλοί και να τα πούμε από
κοντά.
Η συνέλευσή μας σημαδεύτηκε από την
απώλεια του συν. Βασίλη Μούκα, δραστήριου
και ξεχωριστού στελέχους του συν. κινήματος
του χώρου μας. Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του!
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜ. ΜΆΡΓΑΡΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΘ. ΝΤΆΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΠΕΡ. ΤΜΉΜΑΤΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική
Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος Μεσολογγίου, του Πανελληνίου Συλλόγου Συντ/χων Ομίλου - ΟΤΕ την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021 και ώρα
11:00 π.μ. στην Αίθουσα Κοινωνικών Εκδηλώσεων
και Συνεδρίων «Αλίκυρνα» στον Άγιο Θωμά, Μεσολογγίου. Εν μέσω της πανδημίας και των τόσων
πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τόπος
μας, μας αξίωσε φέτος ο Κύριος να ανταμώσουμε
ξανά! Ευχαριστούμε τους συναδέλφους για την παρουσία τους, καθώς με τη στάση τους αποδεικνύουν έμπρακτα την αγάπη τους για το σύλλογο! Ακόμα ευχαριστούμε θερμά και από βάθους καρδίας
και τους απόντες συναδέλφους μας, που για λόγους
ανωτέρας βίας αλλά και λόγω αντικειμενικών δυσκολιών δεν κατάφεραν να παρευρεθούν.
Μας συγκλόνισε η ξαφνική και πρόωρη
απώλεια 2 ξεχωριστών, αγαπητών και νέων
ανθρώπων του Αθανασίου Ζωγράφου και της
Μαρίας Μπάθα. Θερμά συλλυπητήρια στις οικογένειές τους. Αιωνία η μνήμη τους!
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΡΛΑ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΠΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Η Γεν. Συνέλευση του Π.Τ. Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε στις 8-10-2021, ημέρα Παρασκευή και
ώρα 10:30 στην αίθουσα «ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ» της
Π.Ε. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.
Παρευρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους
από ΠΣΣΤΟ-ΟΤΕ, ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας και
Έφορος Δημοσίων Σχέσεων Στ. Ανέστης, ο Ειδικός
Γραμματέας και Έφορος Πολιτιστικών Εκδηλώσεων
Μιχ. Κομνηνός, το μέλος τη Ε.Ε. Νικ. Κούνας, το μέλος της Ε.Ε. και τέως Γραμματέας Αντ. Μπιρμπιλής, η
εκπρόσωπος της μείζονος Περιφέρειας Πελοποννήσου και μέλος του Δ.Σ. Μαρ. Κουβαβά – Παρασκευοπούλου και το Δ.Σ. του Περ. Τμήματος Καλαμάτας.
Έγινε ο Διοικητικός Απολογισμός από τον Πρόεδρο του Τμήματος Γ. Κουμουρά, ο Οικονομικός Απολογισμός και Προϋπολογισμός, τα αποτελέσματα της
Ελεγκτικής Επιτροπής από τον Πρόεδρο Χρ. Γεωργιτσέα. Μετά από ψηφοφορία στα προαναφερόμενα
θέματα είχαμε απόλυτη ψηφοφορία και έγκριση των
πεπραγμένων.
Σε συνέχεια έγινε εκτενής και λεπτομερής ενημέρωση από τον Αναπλ. Γεν. Γραμματέα Στ. Ανέστη, για
τα ζητήματα που απασχολούν τον σύλλογο και τις
διεκδικήσεις μας.
Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων – τοποθετήσεις των
μελών, ενώ οι κριτικές ήταν πολύς χρήσιμες και
εποικοδομητικές, και λύθηκαν και πολλές απορίες.
Σε συνέχεια μίλησαν και οι Μιχ. Κομνηνός, Νικ.
Κούνας, Αντ. Μπιρμπιλής, Μαρ. Κουβαβά – Παρασκευοπούλου και Παντ. Κρανιδιώτης και αρκετοί
άλλοι συνάδελφοι.
Και ολοκληρώσαμε με γεύμα και με την παραδοσιακή και ανθρώπινη φιλοξενία.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΚΟΥΜΟΥΡΆΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π. ΚΡΑΝΙΔΙΏΤΗΣ

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

Την 19η Σεπτεμβρίου 2021 πραγματοποιήσαμε
την εξ αναβολής Ετήσια Γενική Συνέλευση του
Περιφερειακού Τμήματος. Σε μια πολύ μεγάλη
συμμετοχή των συναδέλφων, παρά τους περιοριστικούς όρους της πανδημίας, ο Πρόεδρος Σαμιώτης Χρήστος έκανε τον πλούσια Απολογισμό
του Τμήματος, ο Γ. Γραμματέας Βάλσαμος Νικόλαος το Πρόγραμμα Δράσης, και ο Ταμίας Καλύβας
Χαράλαμπος τον Οικονομικό Απολογισμό-Προυπολογισμό, που εγκρίθηκαν όλα ομόφωνα.
Στη Συνέλευση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του
Κ.Δ.Σ. Κουτσιμπογιώργος Γιώργος που έκανε
πλήρη ενημέρωση των δράσεων του Κ.Δ.Σ. και
απάντησε στα ερωτήματα των συναδέλφων.
Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν και μίλησαν
επίσης ο Γιαννακόπουλος Χρήστος Οργανωτικός
Γραμματέας του Κ.Δ.Σ. και ο Εκπρόσωπος της
Μείζονας Περιφέρειας Θεσσαλίας και Κεντρικής
Στερεάς Ιατρόπουλος Νικόλαος.
Στην ΓΑΣ του Συλλόγου, που έγινε στις
10,11,12-11-2021 παρέστησαν και οι τέσσερις
(4) εκλεγμένοι σύνεδροι του Περ. Τμήματός μας
Βάλσαμος Νικόλαος, Σαμιώτης Χρήστος, Καλύβας Χαράλ. και Καραβίδα Μαρία.
Επίσης στις 8-9-2021 πραγματοποιήσαμε απογευματινή εκδρομή των συναδέλφων
μας, στην Αταλάντη (με όλα τα μέτρα προστασίας) με απόλυτη επιτυχία, ως μια «απόδραση» ανάσας και ψυχαγωγίας.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡ. ΣΑΜΙΏΤΗΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚ. ΒΆΛΣΑΜΟΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΡΟΔΟΥ
Η Περιφ. Γενικ. Συνέλευση πραγματοποιήθηκε την
22/10/21 στο Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων και
Συνταξιούχων ΟΤΕ, στην Πίνδου 1, Ρόδος. Στη Συνέλευση παραβρέθηκαν 43 μέλη και τις εργασίες της
Συνέλευσης διεύθυναν οι συνάδελφοι Π. Παναγιωτόπουλος και ο Π. Βασιλόπουλος, ο πρώτος ως Πρόεδρος και ο δεύτερος ως Γραμματέας.
Στο Διοικητικό Απολογισμό ο Πρόεδρος του Τμήματος αναφέρθηκε στα πεπραγμένα του Τμήματος που
ήταν περιορισμένα λόγω των περιοριστικών μέτρων
που εφαρμόζονται.
Όπως όμως ανέφερε ο Αντιπρόεδρος του Τμήματος, Χ. Σαρρής, όλα τα αιτήματα των συναδέλφων της
Δωδ/σου επιλύονταν από το Δ.Σ. του Τμήματος που
παρέμεινε ανοικτό σχεδόν κάθε μέρα. Σημειώνουμε
ότι έχουμε καταστρώσει πρόγραμμα επικοινωνίας με

e-mail ή μηνύματα προς όλα τα μέλη του Τμήματος,
έτσι ώστε να λαμβάνουν γνώση οτιδήποτε είναι χρήσιμο και αναγκαίο γι’ αυτά.
Στη Συνέλευση παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος του
Συλλόγου, συνάδελφος Γ. Κουτσιμπογεώργος, που
ανέλυσε λεπτομερώς όλα τα προβλήματα που απασχολούν τους συναδέλφους μέλη μας και τις ενέργειες
που έχουν γίνει για την αντιμετώπισή τους.
Ο Πρόεδρος του Τμήματος ευχαρίστησε τον κ. Κουτσιμπογεώργο για την πλήρη και μεστή ενημέρωση
που μας έγινε.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ. ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΉΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜ. ΠΌΘΟΣ
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Δράσεις Περιφερειακών Τμημάτων

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ
Υπό
την
άριστη
και
επιτυχημένη
Προεδρεία του
συναδέλφου
Κουτονιά Δημητρίου και
της Γραμματέως Παλιβίδα Μαρίας, πραγματοποιήθηκε τελικά
στις 13 Οκτωβρίου, η Γενική Συνέλευση του Τμήματός μας στην οποία συμμετείχαν όσοι συνάδελφοι μπορούσαν εκ Πατρών, Πύργου και Άμφισσας.
Βέβαια η συμμετοχή λόγω των γνωστών μέτρων για την πανδημία, ήταν σχετικά μικρή ωστόσο όμως ήταν αντιπροσωπευτική
Κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης τόσον ο Πρόεδρος του Τμήματός μας κ. Γεώργιος Ζίγκηρης
όσον και ο Γενικός Γραμματέας μας κ. Παναγιώτης
Ρόζης, ενημέρωσαν τους παρευρισκόμενους επί
των εκκρεμούντων θεμάτων καθώς και για τη λειτουργική πορεία του τμήματός μας.
Ακολούθησαν ομιλίες και τοποθετήσεις συναδέλφων και απεύθυναν χαιρετισμό οι συνάδελφοι
εξ Αθηνών κ.κ Ανέστης Στάθης (εκπρόσωπος του

Συλλόγου), Πατατούκας Δημήτριος, Μπιρμπιλής
Αντώνιος, Κούνας Νικόλαος και Δημητρίου Νικόλαος.
Τέλος ο Πρόεδρος της Συνέλευσης αφού ευχαρίστησε όλους, ευχήθηκε υγεία και καλή πάλι
αντάμωση. Ακολούθησε γεύμα που το Τμήμα μας
παρέθεσε στους φιλοξενούμενους συναδέλφους
και η εκδήλωση τελείωσε με ευχές για εν καιρώ
νέα συνάντηση.
Νέα ιστοσελίδα
Σας γνωστοποιούμε ότι από τις αρχές περίπου του τρέχοντος έτους λειτουργεί η ιστοσελίδα του τμήματός μας στη διεύθυνση του
site: pssotepatras.gr, στην οποία μπορείτε να
μπείτε για ενημέρωσή σας επί των τρεχόντων και
όχι μόνο θεμάτων του Συλλόγου μας και να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας ζητώντας οποιαδήποτε
πληροφορία και καταχωρώντας τυχόν ερωτήματα, παρεμβάσεις, προτάσεις ή τοποθετήσεις.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΖΊΓΚΗΡΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π. ΡΌΖΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
σκολίες λόγω της πανδημίας αλλά και την πλήρη
εφαρμογή των μέτρων προστασίας, η συμμετοχή
των συναδέλφων ήταν αρκετά ικανοποιητική. Η
ενημέρωση από τον Πρόεδρο και τα μέλη του
Δ.Σ. πιστεύουμε ότι κάλυψε πλήρως όχι μόνο τα
γενικότερα θέματα που μας απασχολούν (προσωπική διαφορά,φορολόγηση αναδρομικών κλπ)
αλλά και τις τοποθετήσεις των συναδέλφων που
Την Τρίτη 2 Νοεμβρίου στο ξενοδοχείο AKALI
HOTEL στα Χανιά έγινε η Γενική Συνέλευση του ανέβηκαν στο βήμα.
Ευχόμαστε σε όλους υγεία και καλές γιορτές.
συλλόγου μας. Παρευρέθηκαν: Ο Πρόεδρος
του Πανελληνίου Συλλόγου Κουτσιμπογεώργος
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Γιώργος, ο Νίκος Κούνας μέλος του Κ.Δ.Σ,και ο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μετοχιανάκης Γιώργος μέλος Κ.Δ.Σ. εκπρόσωΕ. ΜΑΥΡΕΔΆΚΗΣ
Χ. ΕΡΗΝΆΚΗΣ
πος περιφέρειας Κρήτης. Με δεδομένες τις δυ-

ΓΕΝΙΚΉ ΣΥΝΈΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΉΜΑ ΤΡΊΠΟΛΗΣ

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε και φέτος η ετήσια
Γενική Συνέλευση του Περιφ. Τμήματος Τρίπολης
που πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2021
στο κέντρο COUNTRY INN στην Τρίπολη, παρά τις
δυσκολίες ομαδικών μετακινήσεων και συγκεντρώσεων που ο κορωνοϊός και ο φόβος έχουν
«επιβάλει».
Με αυστηρή τήρηση όλων των προβλεπόμενων
μέτρων προστασίας σε μια ευρύχωρη αίθουσα, περισσότερα από 80 μέλη, κυρίως από την έδρα της
Περιφέρειας, συγκεντρώθηκαν, ενημερώθηκαν,
τοποθετήθηκαν, ψήφισαν
• τον Διοικητικό και Οικονομικό απολογισμό,
• το – λιτό πλέον – πρόγραμμα δράσης του επομένου έτους,
• την ανάγκη τροποποίησης του Καταστατικού για

• προσαρμογή του στις διατάξεις του Νόμου
• δημιουργία Ομοσπονδίας Συνταξιούχων ΟΤΕ
• σύσταση Ταμείου Αλληλεγγύης των μελών και
πάνω απ’ όλα...
• ΕΝΑΝΤΙΑ στα νέα, αλλά και στα παλιά, μέτρα, που
μας έχουν ισοπεδώσει και που αναλυτικά θα ενσωματωθούν στο τελικό Ψήφισμα προς τα ώτα
των αρμοδίων.
Συγκίνηση προκλήθηκε στη βράβευση και απονομή τιμητικής πλακέτας σε παλιά μέλη – από τα
αρχαιότερα – και η προσπάθεια ανταπόδοσης
ευχαριστηρίων προς τον Σύλλογο, από τους παρευρεθέντες Λεωνίδα Κωστόπουλο (Σπάρτη) και
Γιώργο Κουρόγιωργα (Τρίπολη) που έμεινε προσπάθεια λόγω συναισθηματικής φόρτισης...
Ένας μεζές και ένα ποτήρι κρασί, που ακολούθησε στη διπλανή αίθουσα, «επιβαλλόταν» για το
κλείσιμο των εργασιών...

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΡΟΥ
Η Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού τμήματος Κυκλάδων πραγματοποιήθηκε στην Ερμούπολη της Σύρου
στις 5 Νοεμβρίου στο Ξενοδοχείο "Νησάκι" που μας παραχωρήθηκε δωρεάν από τους ιδιοκτήτες του. Στην Γ.Σ.
έδωσαν το παρών αρκετά μέλη και ακολουθήθηκαν όλες
οι διαδικασίες που προβλέπεται από το υγειονομικό πρωτόκολλο. Μετά την ανάδειξη του Π. Παλαιολόγου και του
Μ. Κρητικού στις θέσεις προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.
αντίστοιχα το λόγο πήρε ο πρόεδρος Αντώνης Σολάρης
για τον καθιερωμένο χαιρετισμό, και το καλωσόρισμα του
Αναπλ. Γεν. Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου του
ΠΣΣ ΟΤΕ Στάθη Ανέστη.
Ακολούθησε ο Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός
από τον πρόεδρο και τον Ταμία Γ. Βλαχογιάννη. Ο πρόεδρος
της ελεγκτικής επιτροπής Α. Ξηραδάκης ανακοίνωσε στο
σώμα την σωστή και σύμφωνα με το καταστατικό οικονομική διαχείριση του Περιφερειακού Τμήματος και ζήτησε
την απαλλαγή των μελών του από κάθε ευθύνη. Ομόφωνα
ψηφίστηκαν ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός.
Στο δεύτερο μέρος ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου Στάθης Ανέστης έκανε μια εμπεριστατωμένη ενημέρωση και έδωσε διευκρινήσεις πάνω στα
προβλήματα που μας απασχολούν και συγκεκριμένα για
τις αποφάσεις των δικαστηρίων, τις ενέργειες των μελών
της διοίκησης για τα αναδρομικά και την φορολογία, τις διορθώσεις των λαθών και γενικά για τις διεκδικήσεις του
Συλλόγου μας.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤ. – ΧΡ. ΣΟΛΆΡΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΈΡΡΗ ΡΟΎΛΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΟΛΟΥ
Την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Βόλου η Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού Τμήματος Βόλου. Τη συνέλευση
διηύθυνε ο συνάδελφος Κων. Φουρτούνας, Πρόεδρος
και Άρης Παπαπέτρου, Γραμματέας. Ακολούθως ανακοινώθηκαν οι απολογισμοί 2020 και 2021 έως 30-9-2021,
καθώς και ο προϋπολογισμός του 2021. Οι απολογισμοί
ήσαν περιορισμένοι στα απολύτως λειτουργικά έξοδα
λόγω της πανδημίας και τελικώς εγκρίθηκαν. Ακολούθως ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στο χρονίζον πρόβλημα
της αγοράς κτιρίου (ίσως η μοναδική Περιφέρεια), στην
άριστη συνεργασία του Περιφερειακού Τμήματος με το
Κεντρικό Δ.Σ. ως προς την επίλυση των όποιων προβλημάτων των συναδέλφων, όποτε χρειάστηκε. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Κεντρικού Δ.Σ. κ. Γ. Κουτσιμπογιώργος, προέβη σε μία βήμα-βήμα αναλυτική παράθεση των πρωτοβουλιών της Κεντρικής Διοίκησης του
Συλλόγου, για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων
των συνταξιούχων του ΟΤΕ και τις υπεύθυνες και έντονες παρεμβάσεις του Δ.Σ. με επιστολές, προσφυγές και
συναντήσεις προς κάθε υπεύθυνη διοικητική αρχή και
Υπουργείο. Τέλος, εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα του Περιφερειακού Τμήματος Βόλου και η συνέλευση έκλεισε
με την ευχή να απαλλαγεί η κοινωνία από την πανδημία.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΒΑΒΑ
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Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ
Γ. ΚΩΣΤΌΠΟΥΛΟΣ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
Ε. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΎΛΟΥ
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Δράσεις Περιφερειακών Τμημάτων
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Στις 26/10/2021 πραγματοποιήθηκε η Γεν. Συνέλευση των Συνταξιούχων ΟΤΕ Βορείου Αιγαίου με
μεγάλη συμμετοχή μελών απ’ όλα τα νησιά που ανήκουν στο Περ. Τμήμα από τη Χίο έως την Ικαρία.
Πριν την έναρξη τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη
μνήμη των εκλιπόντων συναδέλφων.
Εντός της αίθουσας υπήρχαν μόνο οι εμβολιασμένοι, ενώ οι υπόλοιποι εκτός, στον προαύλιο χώρο.
Ομόφωνα εγκρίθηκε ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός του Περ. Τμήματος.
Στη Συνέλευση παραβρέθηκε ο Γεν. Γραμματέας
του Συλλόγου Αντ. Σεργιάννης και έλυσε πολλές απορίες των συμμετεχόντων για συνδικαλιστικά θέματα

και σχετικά με τα αναδρομικά.
Επίσης ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Δημ. Πατατούκας ανέλυσε τα θέματα του ασφαλιστικού φορέα
των μελών.

Ευχαριστήριο
Προς το Δ.Σ. του ΠΣΣΤΟ-ΟΤΕ και την Οργανωτική
Επιτροπή της ΓΑΣ
Το Περιφερειακό Τμήμα Βορείου Αιγαίου, με έδρα
τη Μυτιλήνη, δια των εκπροσώπων του, Γερασίμου
Βενέτα και Καίτης Πασβάντη στην 28η ΓΑΣ σας ευχαριστεί θερμά για την άψογη φιλοξενία και εποικοδομητική οργάνωση του Συνεδρίου.
Ευχόμαστε την υλοποίηση των προγραμματισμένων δράσεων και πορισμάτων της ΓΑΣ ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρο όπου δραστηριοποιείται
το Περιφερειακό Τμήμα μας.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΕΡ. ΒΕΝΈΤΑΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΈΛΛΗ ΤΣΑΚΠΙΝΈΛΛΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη
5-10-2021 η Γεν. Συνέλευση του
Π.Τ. Σερρών σε ανοικτό χώρο
με όλα τα μέτρα προφύλαξης
λόγω COVID19 στην τοποθεσία
ΑΗ ΓΙΑΝ Στην συνέλευση παραβρέθηκε ως εκπρόσωπος του
Κεντρ. Δ.Σ. ο συν. Στ. Ανέστης
και ο εκπρόσωπος της μείζονος Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας ο
συν. Αγγ. Βουκάντσης. Ξεκινώντας η διαδικασία
ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διάβασε τα ονόματα των συναδέλφων που έφυγαν από τη ζωή και κρατήθηκε
ενός λεπτού σιγή, συνεχίζοντας έγινε Διοικητικός
και Οικονομικός Απολογισμός καθώς και έκθεση
Ελεγκτικής Επιτροπής, για το χρονικό διάστημα
1/1/2020-30/9/2021 ψηφίστηκαν ομόφωνα τόσο ο
Διοικητικός όσο και ο Οικονομικός Απολογισμός.
Στη συνέχεια το Προεδρείο έδωσε τον λόγο στον
συν. Βουκάντση ο οποίος έκανε μία σύντομη τοποθέτηση για τη λειτουργία και θέματα απασχολούν
τον Σύλλογο.

ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Η Γενική Συνέλευση του Π.Τ. Λαρίσης, πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Επιμελητηρίου Λαρίσης,
το πρωί της 21ης Οκτωβρίου 2021.
Μετά την έναρξη των εργασιών από τον Πρόεδρο
του Π.Τ. Λαρίσης κ. Γ. Πλατανησιώτη εκλέχθηκε το
Προεδρείο της Συνέλευσης που ήταν οι κυρίες Ευαγγελία Παπαδοπούλου και Φρύνη Πραγγαφίλη.
Με την παρουσία του Προέδρου του Κ.Δ.Σ. Αθηνών Γ. Κουτσιμπογεώργου, του Εφόρου Οργανωτικού Χρ. Γιαννόπουλου και του μέλους τη Ε.Ε.
Α. Μπριμπιλή έγινε ο απολογισμός και ο προϋπολογισμός των ετών 2019 και 2020 και από τα μέλη της
Γενικής Συνέλευσης, ομόφωνα εγκρίθηκαν όλα.
Δυστυχώς την μέρα της συνέλευσης έγινε και η
αναγγελία του θανάτου ενός εξαίρετου συναδέλφου
του Γιώργου ΧαΪδούλη. Ενός συναδέλφου παλιού
συνδικαλιστή, ενός αγωνιστή ιδεών και ενεργού της
πολιτικής ζωής του τόπου.
Μετά την ενημέρωση στα συνταξιοδοτικά και οικονομικά θέματα εκ μέρος του Προέδρου κ. Γ. Κουτσιμπογεώργου και με ανοικτή συζήτηση με τα μέλη
μας, η Πρόεδρος της Συνέλευσης, αφού εξαντλήθηκαν τα προς συζήτηση θέματα, κήρυξε την λήξη της
Συνέλευσης ευχόμενη για το πέρας της πανδημίας
του κορωνοιού.
Στη συνέχεια το Δ.Σ. του Π.Τ. Λαρίσης μαζί με όλα
τα παριστάμενα μέλη γευμάτισαν στο κυλικείο του
Επιμελητηρίου.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
Γ. ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΏΤΗΣ
Π. ΣΩΤΗΡΊΟΥ

Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο συν. Στ. Ανέστης
ο οποίος έκανε εκτενή αναφορά για τη δράση, τις
διεκδικήσεις και για τα προβλήματα που μας απασχολούν (οικονομικά, λειτουργία ΕΦΚΑ, Λογαριασμός Νεότητας, συντάξεις χηρείας, φορολογικά
κλπ). Ακολούθησαν ερωτήσεις – τοποθετήσεις για
προσωπικά θέματα συναδέλφων τα οποία κάλυψε
με απαντήσεις ο συν. Στ. Ανέστης.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΙΟΡΔ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΎΛΛΟΥ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡ. ΚΥΡΙΑΖΊΔΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Πραγματοποιήθηκε στις 21/10/2021 η Γενική Συνέλευση του Τμήματός μας, με ικανοποιητική συμμετοχή των μελών μας, λόγω και των συνθηκών του
κορωνοϊού.
Παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν ο Διοικητικός και
Οικονομικός Απολογισμός από τον πρόεδρο Ελ. Με-

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

ταξιώτη, τον Γεν. Γραμ. Ι. Δαδαμόγια και τον Ταμία Στ.
Ζανδές.
Στη συνέλευση παραβρέθηκαν, χαιρέτησαν και
έκαναν ενημέρωση για όλα τα Συνταξιοδοτικά και
Ασφαλιστικά μας θέματα, ο Αναπλ. Γεν. Γραμματέας
του Κεντρικού Συμβουλίου Στάθης Ανέστης και ο
Περιφερειακός Σύμβουλος Αγγ. Βουκάντσης.
Μετά τη συνέλευση, έγινε το παραδοσιακό συναδελφικό γεύμα, προς όλους τους συμμετέχοντες.
Με υγεία και δύναμη να ξανασυναντηθούμε όλοι
μαζί και με καλύτερες συνθήκες.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛ. ΜΕΤΑΞΙΏΤΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ι. ΔΑΔΑΜΌΓΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12-10-2021 και ώρα
18:00 στο Ξενοδοχείο ΑΝΑΤΟΛΙΑ στην Κομοτηνή
η Ετήσια Τακτική Συνέλευση του 2021.
Έγινε εκλογή Προεδρείου της συνέλευσης Πρόεδρος Αθ. Νικολακάκης και Γραμματέας Χρ. Καμπάς.
Στη συνέχεια έγιναν ο Διοικητικός και Οικονομικός Απολογισμός, οι οποίοι εγκρίθηκαν από τα
μέλη μας.
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Κ. Παρίτσης χαιρέτισε την συνέλευσή μας ενώ ο Πρόεδρος του
Κ. Διοικητικού Συμβουλίου Γ. Κουτσιμπογεώργος, έκανε αναλυτική ενημέρωση των μελών μας,
για όλα τα θέματα που διεκδίκησε και προώθησε
ο Σύλλογός μας, απαντώντας και σε όλες τις ερωτήσεις και απορίες των μελών μας.
Ολοκληρώσαμε τις διαδικασίες με συναδελφικότητα και αλληλεγγύη.

Κοπή πίτας
Επίσης να ενημερώσουμε τα μέλη μας ότι, το
Δ.Σ. αποφάσισε την κοπή πίτας του Συλλόγου,
την Κυριακή στις 9-1-2021 και ώρα 14:00 στο
χώρο του DIAMOND.
Καλούμε όλα τα μέλη να συμμετέχουν στην
ανωτέρω εκδήλωσή μας.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΌΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
ΕΠ. ΚΑΖΑΝΤΖΉΣ
ΑΓΓ. ΑΜΑΝΑΤΙΆΔΗΣ

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2021
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ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ Ν. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ
& ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ Ν. ΒΡΟΥΤΣΗ

ι υποσχέσεις και οι εξαγγελίες για την καταβολή των αναδρομικών από την εφαρμογή
του Ν. Κατρούγκαλου (αφορά τους Συνταξιοδοτηθέντες προ τις 13/05/2016), πάνε από “εβδομάδα σε εβδομάδα και από μήνα σε μήνα”!

με βάση το Ν. Βρούτση! Θυμίζουμε ότι, είχαμε
ζητήσει με ιδιαίτερα έντονο τρόπο:

Έγιναν οι διορθώσεις (όπως έγιναν) καταβάλλοντας τα 3/5 της διαφοράς, ενώ από 01/01/2022
θα καταβάλλονται τα 4/5, αλλά ακόμα δεν έχουν
καταβληθεί τα αναλογούντα αναδρομικά από
01/01/2019, έως την αντίστοιχη ημερομηνία
διόρθωσης (2ο ή 3ο μήνα του 2021)! Εκκρεμεί
βέβαια ακόμα η διόρθωση για περίπου 600 Συναδέλφους της εθελούσιας εξόδου των ετών 20082009, με πρόφαση και δικαιολογία την υπερφόρτωση του συστήματος της ΗΔΙΚΑ!

•	Να περάσουν στο σύστημα ΟΛΟΙ οι ασφαλιστικοί χρόνοι πρόσθετης ή και παράλληλης
ασφάλισης και ΜΕΤΑ να προχωρήσει, ο επανυπολογισμός με βάση το Ν. Βρούτση.

Το πόσες δικαιολογίες ή προφάσεις έχουν επικαλεσθεί, δεν περιγράφεται, που αν δεν ήταν το
θέμα τόσο σοβαρό, θα ήταν για γέλια! Αντί να
στρωθούν κάτω, να κάνουν δουλειά και τις αναγκαίες διορθώσεις, ώστε να καταβάλουν άμεσα
τις σωστές επανυπολογιζόμενες συντάξεις, ψάχνουν να βρουν “αστείες δικαιολογίες”.

•	Να ολοκληρωθεί πρώτα για ΟΛΟΥΣ τους Συνταξιούχους – μέλη μας, ο σωστός επανυπολογισμός, με βάση το Ν. Κατρούγκαλου.

Δεν άκουσαν, δεν δέχθηκαν τίποτα από τις επισημάνσεις μας, προχώρησαν όπως το σκέφτηκαν
και το σχεδίασαν και το αποτέλεσμα είναι τραγικό! Λάθη επί λαθών και ένα “κουβάρι” που δεν
ξεμπλέκεται εύκολα! Κατέβαλαν τα αναδρομικά
από 01/10/2019, όχι για 24 μήνες αλλά για 23
και ξεκίνησαν την καταβολή των 2/5! – Θυμίζουμε ότι το 1/5 αυτής της διαφοράς καταβάλλεται
για 15 μήνες (3 μήνες του 2019 και 12 μήνες του
2020), ενώ τα 2/5 για 9 μήνες (από 01/01/2021
έως και τον 9ο του 2021).

Τώρα η νέα υπόσχεσή τους είναι ότι, μέχρι το
τέλος του έτους (έστω και με εμβόλιμες πληρωμές), θα καταβληθούν όλα τα οφειλόμενα
αναδρομικά και θα ολοκληρωθούν όλες οι σχετικές μηχανογραφικές αλλαγές, ώστε να γίνει ο
σωστός επανυπολογισμός του Ν. Κατρούγκαλου
και για τους υπόλοιπους Συναδέλφους (περίπου
600 στον αριθμό).

Στις επανειλημμένες και τεκμηριωμένες
ενστάσεις και επισημάνσεις μας, παραδέχθηκαν πολλά από τα λάθη, δεσμεύτηκαν να
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΟΥΝ όλο το πρόγραμμα και να
ξαναυπολογίσουν όλες αυτές τις συντάξεις,
που εμπίπτουν στο Ν. Βρούτση (αφορά όσους
έχουν άνω των 30 χρόνων Ασφάλιση) γι’
αυτό και δεν έχουν αναρτήσει (έως αυτή την
ώρα) τα ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων
του Νοεμβρίου!

Εκεί που έχει γίνει πάντως “χαμός” και έχουν
γίνει τεράστια λάθη, είναι στον επανυπολογισμό

Οι σχεδόν καθημερινές και με δυσκολία (λόγω
κορονοïού), παραστάσεις στις Υπηρεσίες του eΕ-

ΦΚΑ και στην ΗΔΙΚΑ, έχουν ενεργοποιήσει και
αναγκάσει όλο το σύστημα, να προσπαθεί να
βγάλει άκρη και να ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες. Έτσι όπως επέλεξαν και προχώρησαν
την εφαρμογή και με τα όποια στοιχεία και δεδομένα τροφοδότησαν το σύστημα, ήταν επόμενο να προκύψουν λάθη, να γίνουν αδικίες και να
χαθεί ο έλεγχος!
Ωστόσο ο Σύλλογός μας και τα στελέχη μας,
παρακολουθούν και ελέγχουν, βήμα-βήμα
όλη αυτή τη σοβαρή επεξεργασία του επανυπολογισμού και την εξέλιξη, παρεμβαίνει
ανάλογα και δυναμικά! Έχουμε υποστεί τεράστιες περικοπές, τεράστιες αδικίες, άγρια
φορολόγηση και ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ και
δεν θα ανεχθούμε ΚΑΝΕΝΑ “ΛΑΘΟΣ” και καμία αυθαιρεσία, κατά των δικαιωμάτων μας
και των σωστών Συντάξεων μας.
Με σοβαρότητα-τεκμηρίωση και αποφασιστικότητα, διασφαλίζουμε και κατακτάμε, όσα μας
ανήκουν και δικαιούμαστε!

ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ
ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΙΠΟΤΑ!
ΜΑΣ ΧΡΩΣΤΟΥΝ –
ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑΜΕ!

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΘΗΝΩΝ

Π

ραγματοποιήθηκε στις 3/11/21 η Γενική Συνέλευση
της Αθήνας, στο Ξενοδοχείο ΠΑΡΚ Λ. Αλεξάνδρας
10, με όλα τα μέτρα προστασίας και προφύλαξης που
επιβάλουν οι οδηγίες του ΕΟΔΥ, λόγω της πανδημίας
του κορωνοϊού, αλλά και με ικανοποιητική συμμετοχή
και παρουσία των Συναδέλφων μελών.
Στη Συνέλευση μας, έγινε εκτενής και αναλυτική ενημέρωση των Συναδέλφων, για όλα τα μεγάλα και σοβαρά Συνταξιοδοτικά - Ασφαλιστικά και Οικονομικά μας
προβλήματα.
Μετά της εισηγήσεις και την ενημέρωση, έγινε ουσιαστική συζήτηση, εκφράστηκαν και τοποθετήθηκαν
αρκετοί Συνάδελφοι, υποβάλλοντας και συγκεκριμένα
ερωτήματα. Εκτός από το Προεδρείο, τοποθετήθηκαν
μέλη του Κ.Δ. Συμβουλίου και τα στελέχη των παρατάξεων, που κατέθεσαν
της ιδιαίτερες και δικές τους απόψεις και προτάσεις, κάνοντας εποικοδομητική
κριτική, και παρατηρήσεις. Απαντήθηκαν οι ερωτήσεις, λύθηκαν απορίες, ενώ
έγιναν και ουσιαστικές προτάσεις για την βελτίωση της δουλειάς του Συλλόγου,
και των διεκδικήσεων μας.
Ο Σύλλογός μας, παρά της δυσκολίες που επιβάλουν οι συνθήκες του
κορωνοϊού, ήταν και είναι καθημερινά στις "επάλξεις" και σε καθημερινή
παρουσία και δράση, είναι και το ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ επαφής και ενημέρωσης των Συναδέλφων μελών, όχι μόνο της Αθήνας, αλλά όλης της
χώρας, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες του ΕΦΚΑ τόσο Τηλεφωνικά, αλλά
και με e-mail, δεν απαντούν και έτσι οι Συνταξιούχοι δεν βρίσκουν λύση

και ανταπόκριση στο πρόβλημά τους, πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σύλλογό μας.
Το Προεδρείο του Συλλόγου μας, δεσμεύτηκε να συνεχίσει και να εντείνει τις
δράσεις και παρεμβάσεις του, για την προστασία και διεκδίκηση όλων των αιτημάτων μας, στέκοντας δίπλα και κοντά στους Συναδέλφους μας.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
και ΚΑΛΥΤΕΡΑ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ γιατί μας ΕΝΩΝΟΥΝ
τα ΚΟΙΝΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,
και ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ!
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Κοινή Επιστολή

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

προς την Διοίκηση του ΕΦΚΑ από τρεις Συλλόγους Συνταξιούχων
ΟΤΕ - ΕΛΤΑ - ΟΣΕ

Κύριε Διοικητά,
Με λύπη διαπιστώνουμε ότι επιμένετε στην απόφαση διάλυσης του τοπικού υποκαταστήματος
Ασφαλισμένων του εντασσόμενου κλάδου σύνταξης
του ΤΑΠ-ΟΤΕ, που εδρεύει στην οδό Αγ. Κωνσταντίνου 16.
Πρόκειται για υποκατάστημα του ΕΦΚΑ που είναι
«νησίδα» σωστής εξυπηρέτησης για εξήντα χιλιάδες
συναδέλφους, με πολύ θετικά αποτελέσματα ακόμη
και στην πολύ δύσκολη περίοδο της πανδημίας.
Η ένταξη του πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ στην 5η Γενική Διεύθυνση του ΕΦΚΑ και η απόφαση να εξυπηρετούνται
πλέον οι εν λόγω συνταξιούχοι από τα κατά τόπους
καταστήματα του ΕΦΚΑ (π.ΙΚΑ), θα μεγιστοποιήσει
τα προβλήματα. Στον ΕΦΚΑ επικρατεί γενική διάλυση και αυτό το έχουμε διαπιστώσει κάθε φορά που οι
συνάδελφοι επιχειρούν να επιλύσουν ένα πρακτικό

ζήτημα που τους απασχολεί, χωρίς να λαμβάνουν
θετική ανταπόκριση.
Πόσο μάλλον για σοβαρά ζητήματα, όπως αυτό
του επανυπολογισμού, τόσο με τον Ν. Κατρούγκαλου όσο και με τον Ν. Βρούτση, που έχουν γίνει
τεράστια και σοβαρά λάθη. Και αυτό έγινε επειδή ο
ΕΦΚΑ δεν άντλησε τα στοιχεία από το ΤΑΠ-ΟΤΕ, το
οποίο και είχε εκδώσει τις συντάξεις, σύμφωνα με
το καταστατικό του, και το ασφαλιστικό προφίλ του
κάθε ασφαλισμένου.
Τώρα και με την επίσημη διάλυση του ΤΑΠ-ΟΤΕ,
καμία πρόσβαση δεν θα υπάρχει σ’ αυτά τα στοιχεία
και καμία λύση δεν θα δίνεται στα προβλήματα των
ενδιαφερομένων.
Επειδή δεν πρόκειται για μεταρρύθμιση υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, αλλά για διάλυσή τους και επειδή
είναι βέβαιο ότι και η έκδοση των συντάξεων πλέον

θα καθυστερεί και θα προστεθεί σ’ αυτές που εκκρεμούν για χρόνια, σας καλούμε να την ανακαλέσετε άμεσα αυτή την απόφαση και να ενισχύσετε με τις αναγκαίες μονάδες τις Υπηρεσίες του
τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ.
Για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων
Τηλεπικοινωνιών – Ομίλου ΟΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ

Για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΕΛ-ΤΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΠΕΠΟΝΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Για τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Συνταξιούχων ΟΣΕ
(Η ΕΝΟΤΗΤΑ)
Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σ. ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝ. ΡΟΥΣΣΟΣ

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ μας ΤΙΜΑ τον ΑΓΩΝΑ του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
17 Νοέμβρη ΄73 ημέρα μνήμης και τιμής
των θυμάτων και των αγωνιστών, της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ο Αγώνας και τα αιτήματα των Φοιτητών και του Ελληνικού Λαού
για Δημοκρατία - Ελευθερία και Κοινωνική
Δικαιοσύνη παραμένει και σήμερα επίκαιρος
και ισχυρός. Το Προεδρείο του συλλόγου μας,
ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης προς
τους αγωνιστές της Ελευθερίας και του Αντιδικτατορικού Αγώνα, εναπόθεσε συμβολικά
ένα μικρό γαρύφαλλο, στο μνημείο των πεσόντων στο Πολυτεχνείο.

Ο ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤ. ΑΝΕΣΤΗΣ

Συγχαρητήρια

σε επιτυχόντες φοιτητές
Τα θερμά μας συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και τα εγγόνια Συναδέλφων, που πέτυχαν ή αποφοίτησαν από Πανεπιστημιακές Σχολές. Να ευχηθούμε κάθε επιτυχία στους
σκοπούς τους και να εκπληρωθούν όλα τα όνειρά τους.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ
ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΟΥΜΕ την
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ και την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ!

Να είναι πάντα δίπλα και αρωγοί των Ανθρώπων, με
αλληλεγγύη και χαμόγελο και να μην λησμονούν
τα γηρατειά.

Έφυγαν από κοντά μας - Ας είναι η μνήμη τους αιωνία
Ο Σύλλογός μας εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια για τους παρακάτω συναδέλφους που έφυγαν από κοντά μας το προηγούμενο διάστημα.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΑΓΙΑΣΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΑΛΕΞΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΒΑΛΗ ΓΙΑΣΙΜΩ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΟΣ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΑΛΑΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΒΕΡΥΒΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΒΟΥΤΣΑΡΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΑΝΙΑ
ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΡΚΥΡΑ
ΔΑΤΣΕΡΗ ΑΝΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΔΟΣ
ΔΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗ ΑΝΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑ
ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΝΙΑ
ΔΡΟΥΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΒΟΛΟΣ
ΚΑΝΤΑΝΟΛΕΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΝΙΑ
ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΥΒΟΙΑ
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ - ΚΑΤΑΠΟΔΗ ΕΛΕΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΜΑΡΙΑ ΑΘΑΝ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΕΥΒΟΙΑ
ΚΑΡΠΕΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΙΑ
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ΚΑΡΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΤΣΑΜΑΚΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΕΡΑΜΑ ΝΑΥΣΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΟΣΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΥΚΟΥΝΑΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΛΑΠΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ
ΜΑΚΡΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΗΛΙΑΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ
ΜΑΝΙΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΧΑΝΙΑ
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΙΑ
ΜΑΥΡΟΓΕΝΗ ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΜΠΑΤΖΑΛΕΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΜΠΕΝΕΚΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΜΠΕΡΛΗ ΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΝΤΟΥΖΑ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΝΤΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΞΥΔΙΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΜΙΑ
ΠΑΙΠΕΤΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
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ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΠΛΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓ ΑΘΗΝΑ
ΡΑΠΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΡΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΡΙΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΡΟΡΗ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΣΕΙΜΕΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΩΤΗ ΑΘΗΝΑ
ΤΑΤΑ - ΛΗΜΝΑΙΟΥ ΜΑΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
ΤΟΔΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΤΡΙΜΑΝΔΙΛΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΦΩΤΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΤΣΑΒΑΛΑ ΚΑΤΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΦΑΤΣΕΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΦΕΡΤΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΑΝΙΑ
ΧΑΙΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΧΕΛΒΑΤΖΙΑΝ ΜΑΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΧΟΥΣΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΜΙΑ

Εις μνήμη

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια προς την
οικογένεια της Αναστασίας Μπιρμπιλή, μητέρας του
συναδέλφου Αντώνη Μπιρμπιλή, η οποία απεβίωσε,
πλήρης ημερών στις 10/11/21.
Η καλοσύνη και το χαμόγελό της, ας συντροφεύει
για πάντα τα παιδιά και τα εγγόνια της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΣΤ-Ο ΟΤΕ

Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2021

Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΔΕΥΤΕΡΑ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ και ΩΡΑ 09:00
στο Υπουργείο Οικονομικών

ΝΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ και ΕΠΙΣΤΟΛΗ
προς το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ
Προς: κ. Σταϊκούρα Χρ., Υπουργό Οικονομικών
Κύριε Υπουργέ,
Ο Σύλλογός μας που εκπροσωπεί 32.000 συνταξιούχους ΟΤΕ επανέρχεται για πολλοστή φορά, στο
δίκαιο και απολύτως νόμιμο αίτημα, που αφορά τον
φόρο που επιβάλλεται επί των αναδρομικών του
11μήνου των Συντάξεών μας (Ιούνιος΄15 έως Μάιος΄16) και τα οποία καταβλήθηκαν τον Οκτώβριο
του 2020.
Το αίτημά μας, είναι να φορολογηθούν τα αναδρομικά των Συντάξεών μας, όπως φορολογήθηκαν
τα αναδρομικά των ειδικών μισθολογίων (Δικαστικών- Σωμάτων Ασφαλείας κλπ) δηλαδή με αυτοτελή φορολογικό συντελεστή 20%, χωρίς καμία άλλη
φορολογική επιβάρυνση.
Το αίτημά μας, είναι απολύτως δίκαιο και νόμιμο,
ενώ τεκμηριώνεται και με την μελέτη – πρότασητου φοροτέχνη κου Η. Μήτσιου που σας αποστείλαμε από τις 21/9/2021.
Επειδή τα χρονικά περιθώρια εξαντλούνται δεδομένου ότι οι τροποποιητικές δηλώσεις πρέπει
να υποβληθούν έως 31/12/2021 και ο προκύπτον
φόρος έως τις 31-1-2022, παρακαλούμε για την ίση
αντιμετώπιση και δίκαιη λύση του αιτήματός μας,
ώστε να μην αναγκασθούν οι Συνταξιούχοι μέλη
μας να επιστρέψουν μέσω της φορολογίας που έχετε επιβάλλει, έως και το 48% του ποσού που τους
κατεβλήθη με τα αναδρομικά.
Παρακαλούμε θερμά να έχουμε σύντομα μια θετική απάντηση στο δίκαιο αίτημά μας.

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

Ο

Σύλλογός μας και οι συνταξιούχοι από όλους
τους χώρους και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, πραγματοποίησαν ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ στο
Υπουργείο Οικονομικών την ΔΕΥΤΕΡΑ 29/11/21
Η απαίτηση και το αίτημά μας, είναι η ΔΙΚΑΙΗ και
ΙΣΟΤΙΜΗ φορολόγηση των αναδρομικών του 11μήνου (Ιούνιος’15 έως Μάιος’16) όπως αυτή των αναδρομικών των Ειδικών Μισθολογίων (Δικαστικών
Σωμ. Ασφαλείας, Πανεπιστημιακών κλπ) δηλαδή:

Με ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
20% και χωρίς καμία άλλη επιβάρυνση!
Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον
Υπουργό Οικονομικών Χ. Σταϊκούρα, του επιδόθηκε
το αναλυτικό υπόμνημα, με τις θέσεις και την απαίτησή μας, για δίκαιη και ισότιμη φορολογία των αναδρομικών μας, με συντελεστή φόρου 20%.
Επισημάναμε ιδιαίτερα ότι, με την ρύθμιση και την
φορολόγηση των Ειδικών Μισθολογίων που έγινε,
έχει δημιουργηθεί και ένα φορολογικό προηγούμενο, για αυτό θα πρέπει, για λόγους ισότητας και
δικαιοσύνης, να ισχύσει το ίδιο και στη δική μας περίπτωση.
Δυστυχώς, η απάντηση του κ. Υπουργού ήταν
ΑΡΝΗΤΙΚΗ, με τη δικαιολογία των δημοσιονομικών προβλημάτων της οικονομίας κλπ.
Του δηλώσαμε ότι, τα δημοσιονομικά προβλήματα, δεν μπορεί να ισχύουν μόνο για τους απλούς συνταξιούχους και να μην ισχύουν, για τις άλλες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες απολαμβάνουν προνόμια
και ειδική μεταχείριση!
Όταν μάλιστα η φοροαποφυγή του ΦΠΑ έχει ξεπεράσει τα 6 δις ευρώ, είναι όχι μόνο άδικο αλλά και
παράλογο να επιβάλλονται δυσβάσταχτοι φόροι επί
των απλών συνταξιούχων.
Ειδικότερα σε μια περίοδο που οι συνταξιούχοι
μέλη μας, έχουν επιβαρυνθεί με πολλαπλούς φόρους και επιβαρύνσεις, έτσι ώστε σήμερα δεν έχουν
την οικονομική δυνατότητα, να επιστρέψουν, σχεδόν τα μισά, από όσα έλαβαν ως αναδρομικά.
Για αυτό δηλώσαμε, ότι θα συνεχίσουμε την απαίτηση και τον αγώνα, για την δικαίωση του αιτήματός
μας με κάθε τρόπο και μέσον, ενημερώνοντας και
κινητοποιώντας όλους τους συνταξιούχους.
Αυτή η απάντηση, αυτή η ΑΡΝΗΣΗ του Υπουργού
και της Κυβέρνησης, είναι από κάθε άποψη ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ, ΑΔΙΚΗ και ΕΧΘΡΙΚΗ προς τους συνταξιούχους και τα μέλη μας! Αυτή την αδικία θα την
πληρώσει η κυβέρνηση μια μέρα.
Συνεχίζουμε τον αγώνα όλοι μαζί για να επιβάλουμε την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη.

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΕΧΟΥΝ
και ΚΡΙΣΗ και ΜΝΗΜΗ.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΕΔ
ενώ εκκρεμεί
ακόμα η απόφαση
του ΣτΕ

Χ

ωρίς “πλαφόν” και χωρίς μνημονιακές
περικοπές οι Συντάξεις των Δικαστικών,
ενώ εκκρεμεί η απόφαση του ΣτΕ για τα αναδρομικά των Επικουρικών και των Δώρων
των απλών Συνταξιούχων!!!
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 255/2021 απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου
(ΑΕΔ, Μισθοδικείο), που δημοσιεύτηκε στις
22/11/2021, οι Δικαστές ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ
στο ανώτατο πλαφόν των Συντάξεων των
4608€ μεικτά, που ισχύει για ΟΛΟΥΣ τους Συνταξιούχους.
Με την απόφαση αυτή ωφελούνται και οι
Βουλευτές, των οποίων οι Συντάξεις προσαρμόζονται αυτόματα κατά το Σύνταγμα, με τις
Συντάξεις των Δικαστικών.
Με την ίδια αυτή απόφαση, το ΑΕΔ έκρινε αντισυνταγματικές όλες τις μνημονιακές
περικοπές των Συντάξεων των Δικαστικών,
καθώς και τον επανυπολογισμό τους. Η συνεδρίαση του ΑΕΔ έγινε στις 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
2021, η δε απόφαση ελήφθη στις 18 Μαΐου
και η δημοσίευση έγινε στις 05/10/2021. Θυμίζουμε ότι η δική μας νέα προσφυγή για το
11μηνο (επικουρικών και δώρων) έγινε στο
ΣτΕ στις 15/1/2021 και η σχετική απόφαση ΔΕΝ έχει εκδοθεί ακόμη! Γιατί άραγε;
Μάλιστα το περιεχόμενο και τα νομικά ζητήματα, για τα οποία πρέπει να αποφανθεί το ΣτΕ,
είναι τα ίδια, μιας και έχουν συζητηθεί και απασχολήσει το ΣτΕ, τρεις φορές μέχρι σήμερα.
Είχε “διαρρεύσει” ότι θα εκδοθεί τον Ιούνιο,
μετά πήγε Σεπτέμβριο, τώρα μιλούν για τέλος του έτους και πάει λέγοντας. Αργεί πολύ,
μάλλον “σιγομαγειρεύεται” για να “νοστιμίσει”.
Έχουν περάσει 12 μήνες και ακόμα απόφαση
δεν έχει εκδοθεί, ενώ ίδιες υποθέσεις που
αφορούν όμως άλλες ισχυρές πολιτικές και
κοινωνικές ομάδες, εκδίδονται τάχιστα!
Αναμένουμε λοιπόν την έκδοση της απόφασης του ΣτΕ, που αφορά τη δική μας υπόθεση
και θέλουμε να ελπίζουμε ότι, η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ, θα κάνει το χρέος της και
θα δικαιώσει και το ΔΙΚΟ μας ΑΙΤΗΜΑ, όπως
δικαίωσε το ΑΕΔ το αίτημα των Δικαστικών,
αλλά και όπως είχε αποφανθεί το ΣτΕ, με
προηγούμενες αποφάσεις του, ότι τουλάχιστον για το 11μηνο, πρέπει να μας επιστραφούν όλες οι περικοπές των Συντάξεων και
των Δώρων!
ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΣΥΝΤΟΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ
ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ και ΙΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ!

Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος

16

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

.
Σ
.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ των ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ
Η Γ.Α
28
της 12ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021
Λόγω των συνθηκών του κορωνοϊού και των μέτρων προστασίας της Υγείας, δεν έγιναν γενικότερες προσκλήσεις Φορέων και άλλων Συνταξιοδοτικών Οργανώσεων με τις οποίες συνεργαζόμαστε. Πολύ περιοριστικά προσκαλέσαμε και παραβρέθηκαν μόνο η OME-OTE,
ο ΟΠΑΚΕ και το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ του Ν. Αττικής, οι εκπρόσωποι των οποίων απεύθυναν χαιρετισμό
προς τους εκπροσώπους και τα μέλη της ΓΑΣ.

Τ

ην Παρασκευή 12 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της τριήμερης Τακτικής και Καταστατικής 28ης ΓΑΣ του Συλλόγου μας με απόλυτη επιτυχία και ουσιαστικές αποφάσεις και αποτελέσματα:
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εγκρίθηκε με:
60 ΝΑΙ, 9 ΟΧΙ και 4 ΛΕΥΚΑ.
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εγκρίθηκε με:
59 ΝΑΙ, 11 ΟΧΙ και 3 ΛΕΥΚΑ
Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ εγκρίθηκε με:
59 ΝΑΙ, 9 ΟΧΙ και 5 ΛΕΥΚΑ.
Η έκθεση Ελέγχου της Κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής του διαστήματος
01/01/2020 έως 30/09/2021, διεπίστωσε την νομιμότητα της διαχείρισης των οικονομικών από το Δ.Σ. και την ορθή αποτύπωση όλων των
δαπανών.
Μαζί με την ψηφοφορία για τους απολογισμούς, έγινε και η ψηφοφορία
για την εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.ΕΦ.Ε).
Υπήρχαν 3 ψηφοδέλτια (3 Συνδυασμοί) οι οποίοι έλαβαν τους παρακάτω
ψήφους και εξέλεξαν τον αντίστοιχο αριθμό μελών στην Κ.ΕΦ.Ε:

ΕΝΙΑΙΟ

ΕΝΩΤΙΚΟ

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

Ψήφους 33 και εξέλεξε
3 μέλη

Ψήφους 32 και εξέλεξε 2 μέλη

Ψήφους 28
και εξέλεξε 2 μέλη

• Ι. Καλλιανιώτης
• Θ. Μπούρχας
• Ε. Χύτης

• Σ. Αïβάζη
• Χ. Υφαντής

• Ι. Πάγκαλος
• Μ. Κεσιμίδης

Όπως είναι φανερό τα πεπραγμένα, οι δράσεις και τα αποτελέσματα
του Συλλόγου μας, (ως αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς) εγκρίθηκαν
με ποσοστό 83% από τους αντιπροσώπους - μέλη της ΓΑΣ.
Αυτή η έγκριση των πεπραγμένων και η επικύρωση των δράσεων
δεν είναι απλά μια επιβράβευση της δουλειάς μας, αλλά μια ευθύνη
και μια ανανέωση της εντολής, με την υποχρέωση να συνεχίσουμε και
να εντείνουμε τις προσπάθειες και τις δράσεις μας ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΤΙΚΑ και ΜΑΧΗΤΙΚΑ, για τα ΚΟΙΝΑ μας προβλήματα. Συνεχίζουμε πιο
ΔΥΝΑΤΟΙ και πιο αποφασιστικοί τις προσπάθειες και τον αγώνα τόσο
για τα μεγάλα και σύνθετα προβλήματα των συναδέλφων μας, όσο και
για τα μικρότερα καθημερινά προβλήματα των μελών μας.
Οι επανυπολογισμοί των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, τα ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ, η
αναμενόμενη και «καθυστερημένη» απόφαση του ΣτΕ, η ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ των αναδρομικών, η θετική ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
(χρέος Κατρούγκαλου και Βρούτση), η αποδυνάμωση και υπολειτουργία του ΕΟΠΥΥ και του Δημοσίου ΕΣΥ, η καλπάζουσα
ακρίβεια κλπ. είναι τα ΚΥΡΙΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΑΙΤΗΜΑΤΑ και οι ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ της επόμενης μέρας και των προτεραιοτήτων μας.
Αυτά είναι τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα που αφορούν και ενδιαφέρουν ΟΛΟΥΣ και είναι τα αιτήματα που μας ενώνουν ΟΛΟΥΣ.
Την τρίτη ημέρα, που ήταν και ημέρα Καταστατικής Συνέλευσης,
ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Καταστατικού, έγιναν σε συναινετικό πνεύμα σημαντικές και ώριμες σ’ αυτήν την περίοδο τροποποιήσεις του Καταστατικού.
Κατά την παρουσίασή τους από το Προεδρείο του Συλλόγου στο
Σώμα της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης ψηφίστηκαν σχεδόν ομόφωνα όλες οι προτεινόμενες τροποποιήσεις. Υπάρχουν βέβαια και άλλες σοβαρές τροποποιήσεις που πρέπει να γίνουν το επό-

μενο διάστημα, για αυτό:
Οι εργασίες της Επιτροπής Καταστατικού, συμπληρωμένη και με στελέχη
της Περιφέρειας, θα συνεχίσει το έργο της για τη βελτίωση των διατάξεων
του Καταστατικού, ώστε στην επόμενη Γ. Α. Σ. να συνεχισθούν οι υπόλοιπες τροποποιήσεις.
Οι Συνάδελφοι μέλη μας σε όλη τη χώρα, σε όλες της Περ. Συνελεύσεις και στη ΓΑΣ, είδαν διαπίστωσαν και επιβράβευσαν, τη ΔΡΑΣΗ, την ΑΛΛΑΓΗ και ΑΝΑΝΕΩΣΗ προσώπων, συμπεριφορών, ήθους
και ύφους που έγινε στον Σύλλογό μας!
Αντίπαλος μας είναι μόνο τα προβλήματα και οι ασκούμενες αντικοινωνικές πολιτικές, τίποτα και κανένας άλλος!

Ο Σύλλογος είναι η Δύναμή μας
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ προχωράμε μπροστά,
ΕΝΩΤΙΚΑ και ΜΑΧΗΤΙΚΑ
για τα ΚΟΙΝΑ μας ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ!

