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Τηλέγραφος 
‣  Αυξήσεις μισθών, έστω και με το σταγονόμε-

τρο, όμως οι Συντάξεις, συνεχίζουν να είναι 
στο παγοδρόμιο!

‣  Υπάρχουν χώρες σοβαρές, που σέβονται τους 
πολίτες και τους Νόμους τους χωρίς εξαιρέ-
σεις και «εκπτώσεις επωνύμων». Μπράβο 
Αυστραλία!

‣  Μήπως το συμβολικό πρόστιμο των ανεμβολί-
αστων πρέπει να διατεθεί κατ’ ευθείαν, για την 
πρόσληψη νοσηλευτών του ΕΣΥ; 

‣   Ψυχρολουσία από το Ελεγκτικό Συνέδριο 
 για τα αναδρομικά των Δ. Υπαλλήλων.
 Αυτή και αν είναι "κολοτούμπα"!
 Τα απέρριψε όλα, τα "τσάκισε όλα"!
‣  Μήπως η Κυβέρνηση και ο κος Σταϊκούρας 

μπορεί να ρίξει μια ματιά, στις φορολογικές 
δηλώσεις αυτών των «απόρων» συμπολιτών 
μας, που ξέσκασαν Χριστουγεννιάτικα στο 
Ντουμπάϊ.

‣  Είναι αλήθεια, ότι οι Συνταξιούχοι και οι Μι-
σθωτοί συνεισφέρουν το 60,4% των εσόδων 
και των φόρων του Κράτους, και ΟΛΟΙ οι υπό-
λοιποι μαζί το 35,6%;

‣  Η απόφαση του ΣτΕ για τα αναδρομικά του 
11μηνου (επικουρικές και δώρα) μήπως σχε-
τίζεται με τις εκλογές; 

 ΕΤΕΑΕΠ. Καθυστερήσεις Επικουρικών Συντάξεων   σελ. 6

 Οδηγίες και διαδικασίες συντάξεων   σελ. 8

 2022. Νέες προσδοκίες και δράσεις   σελ. 3

Μ ετά από 5 ½ και πλέον χρόνια ψήφισης και λειτουργίας του Ν4387/16 
(Ν. Κατρούγκαλου) η Κυβέρνηση στο τέλος του 2021 αποφάσισε να 

θέσει σε εφαρμογή την προσμέτρηση και στις συντάξεις χηρείας και ανα-
πηρικές μόνο μία εθνική σύνταξη εφόσον οι χήρες-οι και ανάπηροι παίρ-
νουν και δική τους σύνταξη. 

Με την ενεργοποίηση αυτής της διάταξης του Νόμου Κατρούγκαλου 
που διατηρείται και με τον Νόμο Βρούτση, οι χήρες-οι που παίρνουν και 
δική τους σύνταξη θα υποστούν μείωση της σύνταξης χηρείας τους κατά  
268,8€ (τα 268,8€ αποτελούν το 70% της Εθνικής σύνταξης που είναι 
384€). Μετά τα τρία χρόνια που η σύνταξη αυτή μειώνεται κατά 50%, θα 
έχουμε τελική μείωση της σύνταξης χηρείας κατά ακόμα 134,4€ (τα 134,4 
είναι το 50% των 268,8€) άρα θα καταβάλλεται το ποσό μόνο των 134,4€. 

Συνέχεια στη σελ. 2

Οι συντάξεις χηρείας και αναπηρίας στην "κλίνη του Προκρούστη"

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος (15/1/21) απ’ την εκ-
δίκαση της προσφυγής μας, στο ΣτΕ, και ακόμα... 

δεν εκδόθηκε η απόφαση! Πρόκειται για την γνωστή 
απαίτησή μας για τις περικοπές των ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ 
και των ΔΩΡΩΝ του 11μηνου και για γνωστή υπόθεση 
των δικαστών του ΣτΕ.

Ενώ σε παρόμοιες υποθέσεις, που αφορούσαν τους 
δικαστικούς, κ.λ.π. οι σχετικές αποφάσεις, (που ήταν 
θετικές) εκδόθηκαν σε 4-5 μήνες!

Μήπως είναι καιρός, η ανεξάρτητη δικαιοσύ-
νη, να ακούσει και την φωνή των Συνταξιούχων; 
Μάλιστα για μια υπόθεση που έχει συζητηθεί στο πα-
ρελθόν από το ίδιο το ΣτΕ, και που η απόφαση έχει 

τεράστια ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ σημασία, γιατί αφορά περίπου  
1,5 εκατ. Συνταξιούχους!

Οι Συνταξιούχοι και τα μέλη μας, είναι αγανακτισμέ-
νοι και εξοργισμένοι για την απαράδεκτη αυτή καθυ-
στέρηση, που τους στερεί και τα ελάχιστα από αυτά 
που τους αφαιρέθηκαν τα χρόνια των μνημονιακών 
περικοπών που ξεπερνούν τα 80 δις €. 

Η ανεξάρτητη δικαιοσύνη πρέπει επιτέλους να κάνει 
το καθήκον της και να εκδώσει την απόφαση, που δεν 
μπορεί να είναι διαφορετική από αυτή που το ίδιο έχει 
εκδώσει πριν λίγους μήνες (την 1439/20), και αποφαι-
νόταν ότι πρέπει να επιστραφούν ΟΛΕΣ οι ΠΕΡΙΚΟ-

ΠΕΣ του 11μηνου, την οποία δυστυχώς η Κυβέρνηση 
αγνόησε προκλητικά και αυθαίρετα, καταβάλλοντας 
τις περικοπές ΜΟΝΟ επί των κύριων Συντάξεων. 

Η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός, στο ρόλο, στην ανε-
ξαρτησία, και στην αμεροληψία της δικαιοσύνης από 
κόμματα και Κυβερνήσεις, επιβάλλουν την ΑΜΕΣΗ 
έκδοση της απόφασης, και την ΔΙΚΑΙΩΣΗ της ΠΡΟ-
ΣΦΥΓΗΣ μας.

Απαιτούμε σεβασμό, δικαιοσύνη και ισονομία 
από το ΣτΕ ώστε να τελειώσει η αγωνία και το 
μαρτύριο των Συνταξιούχων, που ΕΧΟΥΝ και ΑΥ-
ΤΟΙ ΨΥΧΗ και τεράστιες οικονομικές ανάγκες!

1922-2022: 
100 χρόνια ξεριζωμού  

των Ελλήνων της Μικρασίας

Πάνω Σκάλα ΜυτιλήνηςΠάνω Σκάλα Μυτιλήνης

Που θα βρεθεί στο  
δράμα σου γραφή 
για το τραγούδι σου,
λυγμέ της προσφυγιάς.

Μικρασία Χαίρε

Ο Σύλλογός μας, ως μια μικρή συμβολική συμμετοχή, 
για τα 100 χρόνια από τον ξεριζωμό του Ελληνισμού της 
Μικρασίας και του Πόντου αποτείει φόρο τιμής και μνήμης 

των θυμάτων της καταστροφής. 

Ο πόνος για τον άνδρα σου,
ο θρήνος στ’ αγγελούδια 
σου,η πίκρα της γιαγιάς.

Ήσουν εσύ και τ’ 
άντεξες, κι έγινες
θείο σύμβολο, στο 
δράμα της φυλής.

Συνέχεια στη σελ. 2

ΕΚΛΕΙΣΕ ΧΡΟΝΟ και ακόμα η ΑΠΟΦΑΣΗ του ΣτΕ για το 11μηνο
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Και εδώ μιλάμε για συντά-
ξεις που στην συντριπτική πλειο-

ψηφία δεν ξεπερνούν τα 500-600€ και που 
με τη νέα μείωση δεν θα ξεπερνούν τα 300€ 
αλλά μετά την τριετία η σύνταξη χηρείας θα γί-
νεται ένα μηνιαίο φιλοδώρημα αρκετά μικρό-
τερο των 200€ και πολύ χαμηλότερο της κα-
τώτατης σύνταξης που είναι το 360€. Και έτσι 
θα μετατραπούν πλέον σε προνοιακό επίδομα.

Σε μία περίοδο που οι συνταξιούχοι όχι μόνο 
δεν παίρνουν καμία αύξηση αλλά ταυτόχρονα 
υφίστανται τις συνέπειες της ακρίβειας και της 
φορολογίας, βλέπουν τώρα το εισόδημά τους 
να συρρικνώνεται ακόμα πιο δραματικά, όπως 
δυστυχώς συνέβαινε τα τελευταία δώδεκα πέ-
τρινα χρόνια των μνημονίων για όλους τους 
συνταξιούχους.

Αν τελικά εφαρμοσθεί ως έχει η εγκύκλιος, 
έστω και από 1-1-22 και μετά, θα φτωχοποιή-
σει περισσότερο τις/τους Συνταξιούχους Συνα-
δέλφους αυτής της Κατηγορίας. 

Γι΄αυτόν τον λόγο ζητάμε και απαιτούμε από 

την Κυβέρνηση και τον Υφ/ργό Εργασίας και 
Κοιν. Υποθέσεων ν΄ανακαλέσει άμεσα αυτή 
την εγκύκλιο και με τροπολογία στην Βουλή να 
εξαιρέσει από αυτή τη διάταξη του Νόμου, τις 
συντάξεις χηρείας και Αναπηρικές Συντάξεις. 
Αυτή θα είναι η οριστική και με τη βούλα του 
Νόμου λύση του σοβαρού αυτού κοινωνικού 
προβλήματος.

Οτιδήποτε άλλο θα είναι εμπαιγμός και 
κοροϊδία για δήθεν εξαίρεση των πριν ή 
μετά του Ν. Κατρoύγκαλου έκδοση η μετα-
βίβαση της σύνταξης χηρείας. Η καθαρή, 
δίκαιη και έντιμη λύση, είναι μια και μονα-
δική και είναι η νομοθετική ρύθμιση για την 
πλήρη κατοχύρωση της εθνικής σύνταξης 
για τις αναπηρικές και της χηρείας. Διαφο-
ρετικά οι ανωτέρω δύο κατηγορίες συντα-
ξιούχων θα υποστούν τεράστιες περικοπές 
με ανθρώπινες και κοινωνικές επιπτώσεις.

Σταματήστε επιτέλους τις επιθέσεις κατά 
των συνταξιούχων. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!

1922-2022: 
100 χρόνια ξεριζωμού  

των Ελλήνων της Μικρασίας

Ιδιοκτησία του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών - Oμίλου ΟΤΕ  

Υπεύθυνοι Έκδοσης:  
Γιώργος Κουτσιμπογεώργος & Αντώνης Σεργιάννης

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων:  
Στάθης Ανέστης

Συντακτική Επιτροπή:  
Δ. Αποστολόπουλος, Χ. Γιαννόπουλος, 

Χ. Δαλάκας, Δ. Καρνάρος, Θ. Μπούρχας

Βερανζέρου 13, Αθήνα 
e-mail: pss-ote@otenet.gr • www.pssote.gr

Οι πατρίδες που χάθηκαν, θα μείνουν 
αλησμόνητες στη καρδιά και στο νου, αι-
ώνια και άσβεστες.

Πάνω Σκάλα Μυτιλήνης, ένα από τα 
πολλά σημεία της Ελληνικής Επικράτει-
ας, που «ακούμπησαν και προσάραξαν» 
οι ξεριζωμένοι της Μικρασίας. 

Ένα μεγάλο άγαλμα, η μικρασιάτισα 
μάνα, με τα μικρά της παιδιά γατζωμένα 
πάνω της, με το βλέμμα στην Ανατο-
λή, υμνεί το μεγαλείο της γειτονιάς της 
Πάνω Σκάλας.

1922: Ο διχασμός και η πόλωση 
έφεραν την καταστροφή
Τα γεγονότα του ’22, όσα προηγή-

θηκαν αλλά και όσα ακολού-

θησαν, αποτελούν μια ξεχωριστή 
ιστορική στιγμή για την Ελλάδα και 
τον Ελληνισμό, τόσο των κοινωνικών, 
οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων, 
όσο και των γεωπολιτικών ισορροπιών 
στην ευρύτερη περιοχή μας.

Η επέτειος των 100 χρόνων, είναι μια 
ευκαιρία αναστοχασμού και επαναπρο-
σέγγισης των ιστορικών γεγονότων, 
εκείνης της εποχής σχετικά με τα ση-
μερινά επεκτατικά και επιθετικά σχέ-
δια της γείτονος χώρας.

ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ & ΤΙΜΟΥΜΕ τον 
Αγώνα και τις θυσίες του Ελ-
ληνισμού της Μικρασίας 
και του Πόντου!

Συνέχεια από τη σελ. 1

Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Ε Ι Σ 
Εκδόσεις Νέων ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Αυτή την περίοδο διεκπεραιώνονται αιτήματα συντάξεων και εφά-
παξ ως εξής:
Κύριες Συντάξεις γήρατος: Νοεμβρίου 2021
Κύριες Συντάξεις χηρείας: Δεκεμβρίου 2021
Επικουρικές Συντάξεις γήρατος: Ιουλίου 2018*
Επικουρικές Συντάξεις χηρείας: Οκτωβρίου 2021
Εφάπαξ: Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2021

*  Για την απαράδεκτη καθυστέρηση των επικουρικών συντάξεων 
γήρατος, υπάρχει αναλυτική ενημέρωση στη σελ. 6 και ελπίζουμε 
το επόμενο διάστημα, να υλοποιηθούν οι υποσχέσεις της Διοίκη-
σης του ΕΦΚΑ ώστε να επιταχυνθούν οι χρόνοι.

Συνεχίζεται να δοκιμάζεται η κοινωνία από 
την πανδημία του κορονοϊού και τα κύματα 

των μεταλλάξεων, που δημιουργούν συνεχώς 
νέα προβλήματα και κινδύνους για την υγεία 
και την ασφάλεια όλων μας.

ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΜΑΣΤΕ, προφυλασσόμαστε, για 
να αποκρούσουμε το "κακό".

Είναι η μόνη λύση, για να είμαστε και αύριο Είναι η μόνη λύση, για να είμαστε και αύριο 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ, στην οικογένεια μας στους δικούς 
μας Ανθρώπους, στους φίλους μας.

Αντέξαμε τόσα και τόσα, πρέπει να αντέξου-
με και αυτό και να κάνουμε όσα λένε οι επιστή-
μονες και οι γιατροί, και όχι οι κομπογιαννίτες 
και οι πνευματικοί! Είμαστε μεγάλοι Άνθρωποι, 
είμαστε πιο λογικοί και "σοφοί" πρέπει να εί-
μαστε και πιο υπεύθυνοι και προστατευτικοί, 

προς τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, την κοινω-
νία γενικότερα. Είναι χρέος μας, είναι ΑΤΟΜΙ-
ΚΗ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ!

Έτσι για να έλθει για ΟΛΟΥΣ μας η ΑΝΟΙΞΗ, 
και να ξανά αγκαλιαστούμε με τους ανθρώ-
πους μας!

Η ΜΑΧΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ - οι ΑΝΤΟΧΕΣ μας ΔΟΚΙΜΑΖONΤΑΙ
ΕΜΒΟΛΙΑΖΟΜΑΣΤΕ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΑΣΤΕ!

Συνέχεια από τη σελ. 1

Οι συντάξεις χηρείας και αναπηρίας  
στην "κλίνη του Προκρούστη"

ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ-ΑΠΛΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ

Σε ποια χώρα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης συμβαίνει αυτό;

Να μειώνονται οι Συντάξεις, να αυξάνονται οι φόροι, 
και η ακρίβεια να καλπάζει;

1.000.000 φορολογούμενοι πληρώνουν το 92% των 
κρατικών εσόδων από φόρο εισοδήματος, και περί-
που 2.000.000 το υπόλοιπο 8%, ενώ 5.100.000 φορο-
λογούμενοι δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ!

Ταυτόχρονα οι έμμεσοι φόροι αυξάνονται συνεχώς, 
με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι ανισότητες, έτσι οι 
ΦΤΩΧΟΙ γίνονται ΦΤΩΧΟΤΕΡΟΙ και οι ΠΛΟΥΣΙΟΙ ΠΛΟΥ-
ΣΙΟΤΕΡΟΙ! 

Αναζητείται ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ και ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙ-
ΚΑΙΟΣΥΝΗ!
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Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

2022: ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ και ΔΡΑΣΕΩΝ

Ο καινούργιος χρόνος, εκτός απ' την βαριά κλη-
ρονομιά της πανδημίας του κορονοïού, κουβα-

λά μαζί του, και τα τεράστια οικονομικά και κοινωνικά 
προβλήματα, που προϋπήρχαν βέβαια, αλλά συσσω-
ρεύτηκαν και διογκώθηκαν και εξ ‘αιτίας του. Έτσι 
στη νέα χρονιά, έχουμε μπροστά μας, εκτός των 
καθημερινών προβλημάτων της τρέχουσας επικαι-
ρότητας, και τις εξής Συνταξιοδοτικές-Ασφαλιστι-
κές προκλήσεις, διεκδικήσεις και αναμονές:

1)  Την ολοκλήρωση του σωστού επανυπολογισμού 
Συντάξεων, του Ν. 4387/16 των περίπου 600 
Συναδέλφων της εθελουσίας 2006-2009.

2)  Την καταβολή των αναδρομικών, και των δυο 
επανυπολογισμών των Ν. Κατρούγκαλου και 
Ν. Βρούτση, οι οποίοι ανάγονται από 1/1/19 και 
1/10/19 αντίστοιχα. Σήμερα καταβάλλονται τα 4/5 
του Ν. Κατρούγκαλου, και τα 3/5 του Ν. Βρούτση.

3)  Την προσμέτρηση του εκτός ΤΑΠ-ΟΤΕ Ασφάλιση 
καθώς και η παράλληλη ασφάλιση για το σω-
στό και πλήρη επανυπολογισμό με βάση τον  
Ν. Βρούτση.

4)  Τις ανακλήσεις και επαναχορηγήσεις των κύ-
ριων Συντάξεων με τις διατάξεις του Ν. Κατρού-
γκαλου, (για όσους το έχουν ζητήσει και αφορά 
εκείνους που συνταξιοδοτήθηκαν κοντά και πριν 
τις 13/5/16).

5)  Την έναρξη του νέου επικουρικού με την ίδρυση 
του ΤΕΚΑ σε εφαρμογή του ν. 4826/2021 (ΦΕΚ Α 
160/7-9-2021), με την αποκοπή της Επικουρικής 

από έσοδα – εισφορές των νέων Ασφαλισμένων.
6)  Την αύξηση ορίων ηλικίας από 5-12 έτη για πάνω 

από 3.000.000 ασφαλισμένους, βάσει των Ν. Κα-
τρούγκαλου και Βρούτση.

7)  Τα αναδρομικά και την δημοσίευση της απόφασης 
του ΣτΕ επί της πιλοτικής δίκης,δικάσιμος 15-1-
2021) για τα αναδρομικά Δώρων και επικουρι-
κών 1.500.000 συνταξιούχων ή των κληρονόμων 
τους.

8)  Την υποβολή έως 28-2-2022 των τροποποιητι-
κών δηλώσεων, για τη φορολόγηση των αναδρο-
μικών τού 11μήνου 2015-2016 που εισέπραξαν 
πάνω από 1.100.000 συνταξιούχοι ή οι κληρονό-
μοι τους, .

9)  Τις μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις χηρείας-α-
ναπηρίας από 1-1-2022, με την κατάργηση της 
διπλής Εθνικής Σύνταξης των 384€.

10)  Την οριστική παραγραφή των φόρων και προστί-
μων για τα «αδήλωτα» αναδρομικά που εισέπρα-
ξαν 80.000 περίπου συνταξιούχοι πριν το 2015, 
σε εφαρμογή των υπ’ αριθ. 616, 617 και 618/2021 
αποφάσεων ολομέλειας ΣτΕ.

11)  Την κατάργηση επανεξέτασης από τα ΚΕΠΑ των 
αναπήρων, αλλά υπό δύο προϋποθέσεις: να 
έχουν μια μη ανατρέψιμη ασθένεια και να έχουν 
ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. 

12)  Το 2022 θα αρχίσει νέος γύρος συζήτησης για τα 
όρια ηλικίας συνταξιοδότησης με πρόσχημα το 
δημογραφικό. Σε ισχύ η «ρήτρα προσδοκίμου» 

από 1-1-2022.
13)  Την ιδιωτικοποίηση του ΕΦΚΑ και ο νέος γύρος 

λεηλασίας τής ακίνητης περιουσίας του, με πρό-
βλεψη στο νέο Νόμο Χατζηδάκη για απόσπαση 
και σύσταση εταιρίας “αξιοποίησης-εκποίησης” 
της ακίνητης περιουσίας του ΕΦΚΑ.

Για όλα τα ανωτέρω θέματα και προβλήματα, 
απαιτείται ΕΝΟΤΗΤΑ και ΔΡΑΣΗ και μια Διοίκηση 
με γνώση, ικανότητα, σοβαρότητα, και μαχητικό-
τητα, για να προωθήσει, να διεκδικήσει, και να δι-
αφυλάξει τα δικαιώματα των Συναδέλφων μελών 
μας.

Τόσο τα γενικά οικονομικά και Συνταξιοδοτι-
κά μας θέματα, όσο και τα ιδιαίτερα προβλήματα 
μας, που απορρέουν από το τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ, θα προω-
θηθούν και θα διεκδικηθούν την νέα χρόνια, που 
εκτός των άλλων είναι και χρονιά εκλογών στο 
Σύλλογο μας.

Όπως είναι γνωστό, έως το τέλος Οκτωβρίου 
πρέπει να γίνουν οι εκλογές για Νέα Διοίκηση στο 
Σύλλογό μας, με βάση τον νέο Νόμο Χατζηδάκη, ο 
οποίος επιβάλει οι εκλογές να γίνουν με αυτοπρό-
σωπη παρουσία ή ηλεκτρονικά με προσωπικούς 
κωδικούς ασφαλείας.

Για όλα τα ανωτέρω προβλήματα, ο Σύλλογός 
μας, είναι καθημερινά και μαχητικά στις επάλξεις 
για τα δικαιώματα και τα προβλήματα των μελών 
μας τα οποία είναι μεγάλα, ΔΙΚΑΙΑ και ΕΝΙΑΙΑ!

Έτσι συνεχίζουμε όλοι μαζί με ΕΝΟΤΗΤΑ και 
ΔΡΑΣΗ και τη ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ!

Με τον Ν. 4387/16 (Κατρούγκαλου) καθιερώθη-
κε, ενώ με τον Ν. 4670 /20 (Βρούτση) επανα-

βεβαιώθηκε, η προσωπική διαφορά των ΣΥΝΤΑΞΕ-
ΩΝ. Πρόκειται για πονηρό εφεύρημα, που διεκδικεί 
παγκόσμια πρωτοτυπία, και το οποίο αποτελεί μια 
μόνιμη αγωνία και απειλή, για τους πριν της 13/5/16 
Συνταξιούχους.

Και ενώ δεν έχει κανένα οικονομικό κόστος, μιας 
και ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΑΙ ως το ποσό που «διορθώνει»- 
συμπληρώνει- την διαφορά, που προκάλεσε ο επα-
νυπολογισμός, σε σχέση με το παλιό καταβαλλόμενο 
ποσό της σύνταξης, συνεχίζει να αποτυπώνεται ως 
ΧΡΕΟΣ του Συνταξιούχου!

Αν βέβαια υποθέσουμε ότι δεν σκέφτονται πονη-
ρά, ώστε κάποια στιγμή, να την αφαιρέσουν -κό-
ψουν- και να μειώσουν έτσι ακόμα πιο δραματικά 
της ήδη μειωμένες συντάξεις, άρα θα συνεχίζει να 
καταβάλεται ισοβίως, τότε ΟΛΟΙ αυτοί οι Συνάδελ-
φοι δεν πρόκειται να πάρουν αύξηση ποτέ στην ζωή 
τους! Γιατί με πρόβλεψη των ίδιων αυτών αντικοι-
νωνικών Νόμων, οποία αύξηση δοθεί μετά το 2023 
για τους Συνταξιούχους, αυτοί οι Συνάδελφοι που 
έχουν θετική προσωπική διαφορά, δεν θα πάρουν 
καμία απολύτως αύξηση, παρά μόνο λογιστικά θα 
μειωθεί αναλογικά το «χρέος τους»!

Βέβαια μιλάμε για Συνταξιούχους, που έχουν πλή-
ρη ασφαλιστικά δικαιώματα, μιας και αποχώρησαν 
- συνταξιοδοτήθηκαν με 30 και πλέον χρόνια ασφά-

λισης, και με βάση τις προβλέψεις των τότε ασφαλι-
στικών Νόμων, όλες συμπληρωμένες στο ακέραιο, 
και λάμβαναν το ανώτατο προβλεπόμενο όριο (80%) 
της νόμιμης σύνταξή τους. 

Ήλθαν οι δυο ανωτέρω Νόμοι και επανυπολογί-
ζουν τις συντάξεις, λέγοντάς τους, ότι δικαιούστε 
300 η 400€ λιγότερη σύνταξη, όμως δεν την κόβου-
με, αλλά από δω και στο εξής αυτό το ποσό ονομάζε-
ται ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ, θα το χρωστάτε ισοβίως, 
και όταν και αν θα δίνονται αυξήσεις, για εσάς δεν 
θα δίνεται καμία αύξηση απλώς θα μειώνεται ισόπο-
σα και λογιστικά η προσωπική διαφορά, δηλαδή το 
ΧΡΕΟΣ!

Με τέτοιες αυθαιρεσίες, έχουν δημιουργήσει την 
λεγόμενη προσωπική διαφορά -λαιμητόμο- για τους 
παλιούς Συνταξιούχους, και αυτή ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να 
ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ στη Σύνταξή μας, και να ΔΙΑ-
ΓΡΑΦΕΙ ο όρος "προσωπική διαφορά".

Αυτή είναι μια δίκαιη και ηθική λύση, που δεν προ-
καλεί κανένα απολύτως οικονομικό κόστος, μιας και 
δεν αλλάζει το τελικό καταβαλλόμενο ποσό της Σύ-
νταξης μας!

Αυτό το αίτημα και αυτή η απαίτηση μας, είναι λο-
γική, έντονη, και διαρκής, προς την Κυβέρνηση, την 
οποία καλούμε για χιλιοστή φορά να την κάνει απο-
δεκτή και να την υλοποιήσει, χωρίς άλλη καθυστέ-
ρηση και υπεκφυγή!

Το επόμενο διάστημα και μόλις το επιτρέψουν οι 

συνθήκες του κορονοϊού θα αναπτύξουμε πρω-
τοβουλίες τόσο κεντρικά, όσο και στη περιφέρεια, 
με παραστάσεις και συναντήσεις του Κεντρικού  
Δ. Συμβούλιου, αλλά και των Περιφερειακών Συμ-
βουλίων και θα ζητήσουμε από όλα τα κόμματα και 
τους Βουλευτές, να πάρουν υπεύθυνη θέση - δέ-
σμευση - υποστήριξης του αιτήματος μας. 

Όχι στα λόγια, αλλά με υπογραφή και κατά-
θεση σχετικής τροπολογίας στη Βουλή! Για να 
τελειώνει η κοροϊδία, και να ξέρουν ΟΛΟΙ οι Συ-
νταξιούχοι, ποιος είναι ΜΑΖΙ τους και ποιος όχι!

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ: ΕΦΕΥΡΗΜΑ των Ν. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ & ΒΡΟΥΤΣΗ 

Δεν έχει οικονομικό παρά μονο πολιτικό κόστος!



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ
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Στους δικαιούχους του Οργανισμού παρέχονται 
φυσικοθεραπείες, οι οποίες διενεργούνται σε 

δημόσιες δομές Π.Φ.Υ., στα εργαστήρια φυσικοθε-
ραπείας των δημόσιων δομών Π.Φ.Υ., των Κρατι-
κών Νοσοκομείων, ΚΕΦΙΑΠ και σε συμβεβλημένα 
εργαστήρια φυσικοθεραπείας, εργαστήρια φυσικής 
ιατρικής και αποκατάστασης, φυσικοθεραπευτήρια 
ιδιωτικών κλινικών και με επισκέψεις κατ’ οίκον από 
συμβεβλημένους φυσικοθεραπευτές.

Η παραπομπή για φυσικοθεραπείες γίνεται από τους 
ιατρούς αντίστοιχης με την πάθηση, ειδικότητας, μόνο 
ηλεκτρονικά, μέσω πιστοποιημένου συστήματος ηλε-
κτρονικής συνταγογράφησης, σύμφωνα με την κείμε-
νη νομοθεσία, έπειτα από έγκριση ελεγκτή ιατρού.

Στο παραπεμπτικό γίνεται αναφορά σε παθολογία ή 
συμπτωματολογία συγκεκριμένης ανατομικής περιο-
χής του σώματος. Απαραίτητη είναι η σύνδεση κάθε 
παραπεμπτικού με το αντίστοιχο ICD10 ενώ ο παρα-
πέμπων ιατρός δύναται να αναγράφει και το είδος 
των πράξεων που απαιτούνται.

Οι αναπνευστικές φυσικοθεραπείες αποζημιώ-
νονται όταν παραγγέλλονται από ιατρό παιδίατρο, 

πνευμονολόγο ή θωρακοχειρουργό. Επίσης αποζη-
μιώνεται θεραπεία λεμφικού οιδήματος άκρων με 
μαλάξεις, εντελλόμενη από γενικούς χειρουργούς ή 
αγγειοχειρουργούς, καθώς και από γυναικολόγους ή 
ογκολόγους μετά από μαστεκτομή.

Τα παραπεμπτικά εκτελούνται υποχρεωτικά Τα παραπεμπτικά εκτελούνται υποχρεωτικά 
εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία 
έκδοσής έκδοσής τους, συμπεριλαμβανομένης και αυτής 
και καθίστανται άκυρα μετά την παρέλευση του 
ανωτέρω αναφερόμενου χρονικού διαστήματος.

Η θεώρηση από ελεγκτή γιατρό των παραπεπτι-
κών, πρέπει να γίνεται εντός 20 ημερών (ημερο-
λογιακών) από την ημέρα έκδοσης.

Όσοι δικαιούχοι πραγματοποιούν φυσικοθεραπεί-Όσοι δικαιούχοι πραγματοποιούν φυσικοθεραπεί-
ες εντός των δημόσιων δομών Π.Φ.Υ., των ΚΕΦΙΑΠ, ες εντός των δημόσιων δομών Π.Φ.Υ., των ΚΕΦΙΑΠ, 
των εξωτερικών ιατρείων Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., των εξωτερικών ιατρείων Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Υπουργείου 
Παιδείας, δεν καταβάλλουν συμμετοχή. Παιδείας, δεν καταβάλλουν συμμετοχή. 

Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι πραγματοποιούν Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι πραγματοποιούν 
φυσικοθεραπείες σε συμβεβλημένους ιδιώτες παρό-φυσικοθεραπείες σε συμβεβλημένους ιδιώτες παρό-
χους, χους, το ποσοστό συμμετοχής ορίζεται στο 10% το ποσοστό συμμετοχής ορίζεται στο 10% 
επί της εκάστοτε τιμής αποζημίωσης.επί της εκάστοτε τιμής αποζημίωσης.

Η αποζημίωση της φυσικοθεραπείας ανά συ-
νεδρία ορίζεται στα 15 ευρώ. Δικαιολογούνται 
έως δέκα (10) συνεδρίες φυσικοθεραπειών ανά 
ασθενή, και για δύο φορές τον χρόνο. Σε ειδι-
κές περιπτώσεις δύνανται να χορηγούνται φυσι-
κοθεραπείες ως για τις οποίες δεν καταβάλλεται 
συμμετοχή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις βαρέων νο-
σημάτων που προκαλούν μόνιμη κινητική αναπηρία 
και που δεν καλύπτονται από τις προαναφερθείσες 
ενδείξεις, ο δικαιούχος ή νόμιμος εκπρόσωπός του 
δύναται να υποβάλει αίτημα ενώπιον του αρμόδιου 
υγειονομικού συμβουλίου, στο οποίο να επισυνάπτε-
ται γνωμάτευση με λεπτομερές ιατρικό ιστορικό και 
περιγραφή της τρέχουσας κινητικής κατάστασης του 
ασθενούς, να περιγράφονται τα είδη, ο αριθμός, η δι-
άρκεια της φυσικοθεραπείας και να διευκρινίζεται η 
προσδοκώμενη θεραπευτική ωφέλεια. 

Έκδοση νέου παραπεμπτικού φυσικοθεραπείας για 
την ίδια πάθηση ή νευρομυϊκή βλάβη, επιτρέπεται 
μόνο μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας.

Ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με την ΑΓΣΣΕ, 
παρεμβαίνει, αναδεικνύει και διεκδικεί την αύ-
ξηση και διεύρυνση όλων των εξωνοσοκομεια-
κών παροχών.

ΕΟΠΥΥ: Φυσικοθεραπείες – Διαδικασία – Παροχές

Έρχονται μέρες δύσκολες: Ο eΕΦΚΑ 
άνω-κάτω, ξανά αναδιοργανώνεται και τί-

θεται σε αμφισβήτηση ο κοινωνικός χαρακτήρας 
της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, στη χώρα μας.

Από την έναρξη λειτουργίας του την 1/1/17 έως 
και σήμερα, συνεχίζονται καθημερινά οι πειραμα-
τισμοί και το ράβε-ξήλωνε του οργανωτικού και 
λειτουργικού μοντέλου του eΕΦΚΑ, και των εντασ-
σόμενων φορέων ΚΥΡΙΑΣ και ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ Ασφά-
λισης. 

Οι χωρίς σοβαρές μελέτες και χωρίς συγκεκριμέ-
νο και ολοκληρωμένο σχέδιο, ενοποιήσεις και συγ-
χωνεύσεις τόσο διαφορετικών ταμείων, βυθίζουν 
τον «ενιαίο» φορέα ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ στην 
αναποτελεσματικότητα, σε αδιέξοδα, σε τεράστια 
ελλείμματα, και στο χάος. Αλλού το πρωτόκολλο, 
αλλού οι συντάξεις, ηλεκτρονικές διευθύνσεις που 
δεν υφίσταται όλα ένα κουβάρι, ένας μινώταυρος 
χωρίς Θησέα.

Αρμοδιότητες και υπηρεσίες πάνε και έρχονται, 
από το κέντρο στη περιφέρεια και το αντίστροφο, 
συγχωνεύσεις και ενοποιήσεις τμημάτων, περιφέ-
ρονται από κτήριο σε κτήριο, και από γενική διεύ-
θυνση σε γενική διεύθυνση, με μια γενική περιδί-
νηση που αποδιοργανώνει τελείως όλο το σύστημα, 
που έτσι κι αλλιώς ήταν προβληματικό, και γραφει-
οκρατικό, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό λειτουργούσε.

Το αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω είναι τραγικό, 
είναι χαοτικό, για τους Συνταξιούχους, τους Ασφα-
λισμένους, τους Υπαλλήλους των τ. Ταμείων, και γε-
νικά για όποιον Συνάδελφο είναι αναγκασμένος να 
διεκπεραιώσει το Ασφαλιστικό η το Συνταξιοδοτικό 
του πρόβλημα.

Δυστυχώς μέσα σε αυτή την περιδίνηση-διάλυση 
βρίσκεται και το Ταμείο μας το τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, το οποίο 
εκτός του ότι αποψιλώθηκε από προσωπικό και αρ-
μοδιότητες εδώ και τέσσερις μήνες είναι υπό μετα-
κόμιση-μεταφορά σε κτήριο του ΕΦΚΑ, στην Αχαρ-

νών 27-29. Οι αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν είτε 
σε άλλες κεντρικές υπηρεσίες είτε στους κατά τό-
πους ΕΦΚΑ (ΙΚΑ), δεν λειτούργησαν ποτέ, και έτσι 
που αποφασίστηκαν δεν θα λειτουργήσουν ΠΟΤΕ!

Το ακόμα πιο τραγικό είναι, ότι μια σειρά από αρ-
μοδιότητες του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, έμειναν ΟΡΦΑΝΕΣ, δεν 
μεταφέρθηκαν και δεν ανατέθηκαν πουθενά!

Άγνωστο είναι τι θα γίνει, με όλες εκείνες της συσ-
σωρευμένες εκκρεμότητες του ΤΑΠ-ΟΤΕ τεράστιας 
οικονομικής σημασίας και σπουδαιότητας για τους 
Ασφαλισμένους μέλη μας που ελλείψει τμήματος 
πληρωμών, έχουν συσσωρευτεί στης ντουλάπες.

Το ίδιο γίνεται και με το τ. ΤΑΥΤΕΚΩ και τις αρ-
μοδιότητές του, το οποίο επέστρεψε πάλι στην οδό 
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 54, και έχει πολλές εκκρεμότητες κυρί-
ως για την Ασφαλιστική ικανότητα των Προστατευ-
όμενων μελών, αλλά και των εξόδων κηδείας.

Ανάλογη ίσως και χειρότερη είναι η κατάσταση στο 
τ. ΕΤΕΑΕΠ (επικουρικό) στο οποίο οι χρόνοι έκδοσης 
των ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ μας ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, έχει ξεπεράσει 
κάθε αρνητικό ρεκόρ, και έχει φτάσει τους 42 μήνες, 
και που αντί να μειώνονται συνεχώς αυξάνονται!

Άλλο οξύμωρο εδώ, ενώ οι κεντρικές "επιτελικές" 
υπηρεσίες είναι στην ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, οι εκτελεστικές 
του είναι στην ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

Εν τέλει, αυτό που συμβαίνει σήμερα στο 
υπέρ-ταμείο που λέγεται ΕΦΚΑ, είναι αδύνατον να 
το παρακολουθήσει κανείς, γιατί εκτός των άλλων 
σχεδόν καθημερινά αλλάζει. Εμείς που ζούμε καθη-
μερινά και από κοντά αυτό τον τραγέλαφο αδυνα-
τούμε να τον παρακολουθήσουμε, ποσό μάλλον ο 
απλός Συνάδελφος που δεν ξέρει που να πάει, και 
που να υποβάλει το αίτημά του, την ώρα μάλιστα 
που βομβαρδίζεται από Κυβερνητικές ΕΞΑΓΓΕΛΙ-
ΕΣ και ΜΜΕ, με θεωρίες και λύσεις ανεφάρμοστες 
και ανποτελεσματικές. Ο Σύλλογός μας με σοβα-
ρό και τεκμηριωμένο λόγο έχει επισημάνει και 
αναδείξει αυτά τα προβλήματα προς την πολι-

τική ηγεσία. Έχουμε χιλιάδες φορές καταθέσει 
προτάσεις και έχουμε επισημάνει λάθη και παραλεί-
ψεις στο Υπουργείο Εργασίας, και στη Διοίκηση του 
ΕΦΚΑ. Κανένας δεν ακούει, κανένας δεν βλέπει ή 
δεν θέλει να δει, την σημερινή τραγική και αδιέξο-
δη κατάσταση που υπάρχει στον ΕΦΚΑ, την οποία 
όμως υφίσταται -την πληρώνουν- οι Συνταξιούχοι 
και τα μέλη μας.

Ενώ λοιπόν σε αυτά τα προβλήματα και σε αυ-
τές της δυσλειτουργίες του ΕΦΚΑ, ζητούσαμε και 
έπρεπε το Υπουργείο να παρέμβει και να της διορ-
θώσει, δυστυχώς ο Υπουργός Κος Κ. ΧΑΤΖΗΔΑ-
ΚΗΣ, με νέο νομοσχέδιο και χωρίς να διορθώσει 
κανένα από αυτά τα δομικά προβλήματα, έρχεται να 
αποδιοργανώσει πλήρως τον ΕΦΚΑ, νομοθετώντας 
την πρόσληψη ιδιωτών σε επιτελικές θέσεις, στην 
εκχώρηση έργου και αρμοδιοτήτων σε ιδιώτες και 
εταιρίες, στην εκχώρηση της ακίνητης περιουσίας, 
και γενικά σε ιδιωτικοποίηση και περαιτέρω αποδι-
οργάνωση υπηρεσιών και λειτουργιών του ΕΦΚΑ.

Έτσι μετά την αποκοπή από 1/1/22 του κλάδου 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ Σύνταξης από τον ΕΦΚΑ, τώρα με 
πρόσχημα της δυσλειτουργίες, που μόνοι τους δη-
μιούργησαν, προωθούν και την αμφισβήτηση-υπο-
νόμευση του κλάδου ΚΥΡΙΑΣ Σύνταξης!

Δυστυχώς επαναλαμβάνονται και διευρύνονται τα 
πολιτικά λάθη στον ΕΦΚΑ, με δραματικές συνέπειες 
για τους Συνταξιούχους, αλλοιώνεται και ακυρώνε-
ται ο κοινωνικός χαρακτήρας και ο ρόλος ΚΟΙΝΩΝΙ-
ΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ στη χώρα μας, με δραματικές συ-
νέπειες την επόμενη μέρα για τους Συνταξιούχους, 
τους Εργαζόμενους και την κοινωνία γενικότερα!

Απαιτούμε την σοβαρή και τεκμηριωμένη 
αναθεώρηση όλης της δομής του ΕΦΚΑ, ως ένα 
κορυφαίο Εθνικό θέμα, που δεν αφορά μόνο 
τους συνταξιούχους αλλά την οικονομία και την 
κοινωνία, γενικότερα.

Ας σταματήσουν πλέον οι πειραματισμοί!

ΜΑΥΡΑ ΣΥΝΝΕΦΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΚΑ
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Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

Σύμφωνα με απόφαση της ΑΑΔΕ, παρατάθηκε 
έως 28/2/22 η υποβολή των τροποποιητικών δη-

λώσεων για τα αναδρομικά του 11μήνου, των ετών 
2015 & 2016. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι όμως έχουν ήδη υποβάλει τις τρο-
ποποιητικές δηλώσεις, η πληρωμή του φόρου πρέπει 
να γίνει μέχρι 31/01/22, εκτός και ζητηθεί ρύθμιση-δι-
ακανονισμός δόσεων.

Δυστυχώς, η Κυβέρνηση δεν αποδέχθηκε το δίκαιο 
αίτημα μας για τη φορολόγηση αυτών των αναδρο-
μικών, όπως ακριβώς είχε γίνει με τα αναδρομικά 
των ειδικών μισθολογίων (δικαστικούς, πανεπιστη-
μιακούς, σώματα ασφαλείας), δηλαδή με αυτοτελή 

συντελεστή 20%. Όσων συναδέλφων, δεν τους επι-
τρέπει το σύστημα, να υποβάλλουν τροποποιητική 
δήλωση έτους 2016, σημαίνει ότι:

Υπάρχει φορολογική εκκρεμότητα, αναδρομικών 
προηγούμενων ετών, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί. 

Για αυτό πρέπει να απευθυνθούν στο λογιστή τους 
για την τακτοποίηση αυτής της εκκρεμότητας, ώστε 
να γίνει στη συνέχεια δυνατή, η υποβολή της τρο-
ποποιητικής δήλωσης του 2016. Δυστυχώς οι συ-
νταξιούχοι, ανήκουν σε εκείνη την κοινωνική ομά-
δα πολιτών για τους οποίους δεν ξεχνιέται τίποτα, 
αναζητούνται και φορολογούνται τα ΠΑΝΤΑ έως το 
τελευταίο ευρώ! Όσα όμως τους οφείλονται ως ανα-

δρομικά, επανυπολογισμών κλπ κάνουν κάποια χρό-
νια να τους καταβληθούν και μάλιστα καταβάλλονται 
άτοκα! Εμείς έχουμε πικρή εμπειρία επ' αυτού, με τα 
χρωστούμενα αναδρομικά. Για την αποφυγή λοιπών 
προστίμων, ας γίνουν έγκαιρα οι αναγκαίες κινήσεις.

Ζητούσαμε και ζητάμε ίση μεταχείριση, την οποία η 
Κυβέρνηση πεισματικά αρνήθηκε. 

Οι Συνταξιούχοι πληρώνουν τώρα αυτό τον 
υπέρογκο φόρο. Θα έρθει όμως η στιγμή που και 
η Κυβέρνηση θα πρέπει να πληρώσει αυτή την 
αδικία και αναλγησία κατά των Συνταξιούχων. 

Δεν ξεχνάμε ΚΑΝΕΝΑΝ και ΤΙΠΟΤΑ! ΟΛΑ ΕΔΩ 

ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ!

Δώρον - Άδωρον για τα αναδρομικά του 11μηνου.
Παράταση έως 28/2/2022 υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων (άλλο ζητήσαμε, άλλο έδωσαν)

Συνεχίζεται και για το 2022 η κράτηση της Ειδικής 
Εισφοράς Αλληλεγγύης, ΜΟΝΟ για τους Συνταξι-

ούχους και τους Δημ. Υπαλλήλους!
Με Κυβερνητική απόφαση, καταργήθηκε για 

ΟΛΟΥΣ τους άλλους πολίτες, για το 2021 και για το 
2022, ΕΚΤΟΣ των Συνταξιούχων.

Λες και πρόκειται για κάποια ειδική προνομιακή 
ομάδα πολιτών, η οποία έχει κρυφά εισοδήματα, φο-
ροδιαφεύγει και έχει απεριόριστες οικονομικές αντο-
χές!

Παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις του Πρωθυ-
πουργού, ότι θα καταργούσε για ΟΛΟΥΣ αυτόν τον 

επαίσχυντο φόρο «χαράτσι», αυτός συνεχίζει να επι-
βάλλεται και το 2022 ΜΟΝΟ στους Συνταξιούχους!

Τώρα διαδίδεται «αριστερά - δεξιά», από έγκυρους 
δημοσιογράφους, ότι σκέπτονται να τον καταργήσουν 
από το 2023 και για τους Συνταξιούχους!

Για να γλυκάνουν την πίκρα και τον πόνο των Συ-
νταξιούχων δίνουν ξανά πρώιμες προεκλογικές υπο-
σχέσεις εξαπάτησης των Συνταξιούχων, όταν επί 3 
χρόνια τους έχουν αγνοήσει και ξεζουμίσει οικονο-
μικά.

Αν θέλει η Κυβέρνηση, να είναι κατ’ ελάχιστο 
συνεπής με τις προεκλογικές υποσχέσεις της, 

πρέπει άμεσα – ΕΔΩ και ΤΩΡΑ, να καταργήσει για 
το 2022 και για τους Συνταξιούχους (όπως έκανε 
για όλες τις άλλες κοινωνικές ομάδες) αυτό τον 
φόρο, αυτό το χαράτσι, που μαζί με τους άλλους 
φόρους, έχουν εξαντλήσει τις αντοχές των Συ-
νταξιούχων! 

Ο Μαυρογιαλούρος των προεκλογικών υποσχέσε-
ων είναι ξεπερασμένος και δεν ξεγελά κανέναν πλέον 
Συνταξιούχο!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: Άμεση κατάργηση της Έκτακτης 
Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης ΕΔΩ και ΤΩΡΑ... 
και για τους Συνταξιούχους!

Με Κυβερνητική απόφαση, ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ το «χαράτσι» της Έκτακτης Ειδικής Εισφοράς 
Αλληλεγγύης μόνο για τους Συνταξιούχους

Όπως είναι γνωστό η χώρα μας, αλλά και όλος ο 
πλανήτης, δοκιμάζεται εδώ και δύο χρόνια από 

την πανδημία του κορωνοϊού. 
Παρά τη δημιουργία των εμβολίων, αλλά και μια 

σειρά ελπιδοφόρων νέων φαρμάκων, οι κοινωνίες 
και η χώρα μας, υποφέρουν και βιώνουν καθημερινά 
δράματα, με νοσούντες αλλά και θανόντες. 

Τα Νοσοκομεία και το Ιατρονοσηλευτικό προσωπι-
κό έχουν επωμισθεί ένα τεράστιο και καθημερινό βά-
ρος ασθενών και νοσούντων, που ξεπερνά κάθε όριο 
αντοχής, τόσο στις απλές μονάδες, όσο και στις ΜΕΘ. 

Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας, ότι τα τελευταία 
χρόνια, λόγω και των μνημονίων και των περικο-
πών σε προσλήψεις, σε μέσα και εξοπλισμό, έχουν 
αποδυναμωθεί δραματικά τα δημόσια Νοσοκομεία 
και το ΕΣΥ, έτσι ώστε σήμερα όσοι έχουν απομείνει 
και σηκώνουν το βάρος της πανδημίας, μπορούμε να 
πούμε, χωρίς καμιά υπερβολή, ότι είναι ΗΡΩΕΣ! Ειδι-
κότερα στα Περιφερειακά νοσοκομεία, τα οποία είναι 
στα όρια της κατάρρευσης γιατί τα κενά σε ιατρονο-
σηλευτικό προσωπικό είναι τεράστια.

Κάτω από το δικαιολογημένο βάρος του κορω-
νοϊού όλα τα άλλα ιατρικά περιστατικά και παθήσεις 
έχουν πάει πίσω ή έχουν αναβληθεί και αυτό δημι-
ουργεί ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα στους πλέ-
ον αδύναμους οικονομικά. Όμως οι ανάγκες τρέχουν, 
και αύριο μόλις ομαλοποιηθούν οι έκτακτες συνθή-

κες του κορωνοϊού, θα συνεχίσουν να είναι μεγάλες, 
τόσο σε ΜΕΘ, όσο και σε ιατρονοσηλευτικό προσωπι-
κό για την σωστή και έγκαιρη φροντίδα των ασθενών.

Γι' αυτό οι πρόσφατες δηλώσεις του Υφ/ργού παρά 
τω Πρωθυπουργό Κου Κέρτσου, "περί ΜΕΘ πολυτε-
λείας" είναι τουλάχιστον ατυχέστατες και προκλητι-
κές, γιατί και την επόμενη μέρα θα χρειάζονται οι σω-
στά στελεχωμένες ΜΕΘ των Δημοσίων Νοσοκομείων.

Ίσως βέβαια έτσι να αποκαλύπτονται οι Κυβερ-
νητικές προθέσεις, για τον ρόλο και της υπηρεσίες, 
που επιφυλάσσονται για το Δημόσιο Εθνικό Σύστη-
μα ΥΓΕΙΑΣ. Ακόμα και τώρα δεν εννοεί να καταλάβει 
η Κυβέρνηση, ότι τα ιδιωτικά θεραπευτήρια και οι 
Ασφαλιστικές εταιρίες, είναι κερδοσκοπικές επιχει-
ρήσεις, που δεν καλύπτονται από τα τιμολόγια του 
ΕΟΠΥΥ, έτσι η προώθηση των Ασθενών προς τους 
ιδιώτες, είναι οικονομικά απαγορευτικη, για τους Συ-
νταξιουχους και τους μη προνομιούχους. Οι Συντα-
ξιούχοι έχουν εξαντληθεί οικονομικά, κάτι τέτοιο θα 
τους εξαντλήσει και βιολογικά!

Ας αναλογιστούν λοιπόν σοβαρά, το ποια θα ήταν η 
κατάσταση την περίοδο του κορονοιού, αν δεν υπήρ-
χε έστω και αυτό το ελλειμματικό ΕΣΥ, και το πόσο 
σκληρά και απάνθρωπα συμπεριφέρθηκε ο ιδιωτικός 
τομέας Υγειας, που μόνο με επίταξη είχε συμβολική 
συμμετοχή όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο που δοκι-
μάζεται η κοινωνία και διακυβεύονται Ανθρώπινες 

Ζωές. Αυτό και μόνο, θα έπρεπε να κανει την Κυβέρ-
νηση να αναθεωρήσει την άποψή της και να βγάλει τα 
σωστά συμπεράσματα.

Η παροχή δημοσίων και προσιτών υπηρεσιών 
ΥΓΕΙΑΣ, είναι κοινωνικη υποχρέωση και υπέρτατο 
αγαθό κάθε ευνοούμενου κράτους, προς τους πολί-
τες του. Δεν μπορεί να γίνει εμπορεύσιμο προϊόν για 
εκλεκτούς και ισχυρούς.

Οι Συνταξιούχοι που έχουν πληρώσει, και συνεχί-
ζουν να πληρώνουν με εισφορές και φόρους για την 
υγεία, και την φροντίδα τους απαιτούν:

Συνολική αναβάθμιση και ουσιαστική ενίσχυση της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας ΥΓΕΙ-
ΑΣ, στο κέντρο και στην περιφέρεια. Προσλήψεις και 
στελέχωση του θεσμού του οικογενειακού ιατρού σε 
όλη την επικράτεια, με διεύρυνση των ειδικοτήτων, 
ωστε να υπάρχει κάλυψη και ιατρική φροντίδα, όλων 
των ασφαλισμένων στην περιοχή τους.

Δεν υπάρχουν πλέον άλλες ανοχές, δεν αντέχονται 
πλέον άλλες αναμονές, και λίστες υπομονής, που 
βάζουν σε δοκιμασία και κίνδυνο ζωής, τους Συναν-
θρώπους μας. Η Ζωή και η υγεία των Πολιτών, είναι 
η πρώτιστη υποχρέωση ενός κράτους δικαίου.

Η ΥΓΕΙΑ είναι ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, και ΔΗΜΟ-
ΣΙΟ ΑΓΑΘΟ για όλους τους πολίτες!

Δεν μπορεί να είναι ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ, και ΚΕΡΔΟ-
ΣΚΟΠΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ.

Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) και κορωνοϊός
*Ενίσχυση με Ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, ΕΔΩ και ΤΩΡΑ!
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ΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΩΝ ΔΩΡΩΝ
Με την ευκαιρία της Νέας χρονιάς, και 

λόγω των συνθηκών του κορωνοϊού, έγινε 
με μικρή παρουσία η κλήρωση των εθιμι-
κών δώρων προς τους Συναδέλφους μέλη 
του Περ. Τμήματος.Έτσι την Παραμονή Πρω-
τοχρονιάς, στη 1 το μεσημέρι, -στο γραφείο 
του Συλλόγου μας, Ερμού 208, κληρώθηκαν 
τα δώρα για το 2022.-Από την Ελεγκτική επι-
τροπή του Συλλόγου παρόντες ήταν οι Ηλί-
ας Μεφίρης, Πρόεδρος και Ευάγγελος Χα-
τζημανώλης, μέλος.-Οι τυχεροί λαχνοί που 
κληρώθηκαν ήταν οι παρακάτω ( έξι) 6, που 
αντιστοιχούσαν σ’ένα Κωνσταντινάτο, για 

κάθε συνάδελφο: *Από τη Λήμνο η Κωνστα-
ντίνα Αυγού (247)* Από τη Μυτιλήνη ο Κων-
σταντίνος Κουτσομύτης (117) * Από τη Χίο η 
Βασιλική Φουφοπούλου (397) *Από τη Σάμο 
η Νίκη Σαραντίδου (482) *Και από την Ικαρία 
ο Σπύρος Ματσούκας (489). Επίσης, από το 
Πλωμάρι, ο Ιωάννης Μανούσος έλαβε ένα 
αναμνηστικό μπρελόκ (130).

Καλή χρονιά σε όλους με ΥΓΕΙΑ και ΑΙΣΙ-
ΟΔΟΞΙΑ. Ελπίζουμε του χρόνου, να είμαστε 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μ. ΒΕΝΕΤΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ν.ΤΣΑΚΠΙΝΕΛΛΗ 

Στη μνήμη του Ταμία Θ. Αλεξόπουλου και των συναδέλ-
φων που δεν είναι πια μαζί μας, καταθέσαμε το ποσό των 
1.000€ στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ, στο Φίλυρο.

Για αυτό τον λόγο, λάβαμε ευχαριστήρια επιστολή από το 
Δ.Σ. του Ιδρύματος για την προσφορά αγάπης σε αυτά τα 
παιδιά που τη στερήθηκαν από την πιο τρυφερή τους ηλι-
κία προσφέροντάς τους στέγη, οικογένεια, αγάπη και μα-
κροχρόνια φροντίδα έως την ενηλικίωσή τους και μετά από 
αυτήν.

Το Δ.Σ. του Ελληνικού παιδικού χωριου σας ευχαριστεί 
θερμά που είστε κοντά μας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κ. ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ 
O ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ

Νέα συνθεση του Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΜΑΡΙΑ

ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΛΥΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΝΤΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ

Δεν φθάνει που έχουν περικοπή στο μισό, καθυ-
στερούν και 4 χρόνια να εκδοθούν!

Από τότε που έγινε η ενοποίηση και η μεταφορά – 
υπαγωγή του τ. ΤΕΑΠ-ΟΤΕ, στο ΕΤΕΑΕΠ, ξεκίνησαν τα 
προβλήματα και οι καθυστερήσεις στην έκδοση των 
επικουρικών Συντάξεων των Συναδέλφων μελών μας.

Μπορεί για ορισμένα Ταμεία, να μην δημιουργήθηκαν 
ιδιαίτερα προβλήματα και καθυστερήσεις, όμως για το 
δικό μας το τ. ΤΕΑΠ-ΟΤΕ, αυτή η ενοποίηση είχε σοβα-
ρότατα προβλήματα και τεράστιες καθυστερήσεις. 

Από εκεί που σε λίγους μήνες εκδίδονταν, η επικουρι-
κή σύνταξη, τώρα έχει φθάσει να θέλει 42 μήνες και για 
τις απλές περιπτώσεις καθαρού χρόνου Ασφάλισης μόνο 
στο τ.ΤΕΑΠ-ΟΤΕ, χωρίς δηλαδή διαδοχική ασφάλιση. 

Γιατί η ενοποίηση, έγινε πρόχειρα, απροετοίμαστα 
και επιπόλαια. Έτσι διογκώθηκαν τα προβλήματα και η 
έκδοση αποφάσεων επικουρικών συντάξεων να κινεί-
ται με ρυθμό χελώνας, με τεράστιες επιπτώσεις στους 
συναδέλφους-μέλη μας, στην οικονομική τους επιβίω-
ση και την δικαιούμενη σύνταξη.

Οι κύριοι βέβαια λόγοι αυτής της καθυστέρησης 
συνοψίζονται ως εξής:
1.  Επί μία 3ετία από το 2015 έως το 2018 δεν εκδίδο-

νταν καθόλου επικουρικές συντάξεις ενόψει αλλα-
γής του κανονισμού παροχών.

2.   Το υπάρχον σήμερα προσωπικό, για τον δικό μας 
κλάδο είναι μειωμένο κατά 60%, απ΄ ότι ήταν πριν. 

3.  Οι επαναλαμβανόμενες και διαδοχικές εθελούσιες 
έξοδοι, του προσωπικού ΟΤΕ, αύξησαν σημαντικά 
τον αριθμό των αιτήσεων, χωρίς να γίνει η ανάλογη 
ενίσχυση σε προσωπικό του τ. Ταμείου μας! 

Αυτά όμως είναι γνωστά, έχουν χίλιο-επισημανθεί 

και σε καμία περίπτωση δεν αποτε-
λούν άλλοθι για τη Διοίκηση του e-Ε-
ΦΚΑ, η οποία έπρεπε και όφειλε να 
έχει δώσει λύσεις! 

Κατά καιρούς βέβαια, ανακοινώ-
νονται πανηγυρικά από τον Υπουργό 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσε-
ων, οι επισπεύσεις έκδοσης Συντά-
ξεων, αλλά σκόπιμα δεν αναφέρει τί-
ποτα για τις επικουρικές, για το ποιος 
είναι ο ρυθμός έκδοσής τους, που όχι 
μόνο δεν επιταχύνεται, αλλά απενα-
ντίας επιβραδύνεται καθημερινά, και 
σήμερα είναι ακόμα στον 7/2018! 

Ας δούμε λοιπόν πώς έχει η κατά-
σταση σήμερα όσον αφορά την έκ-
δοση αποφάσεων επικουρικών συ-
ντάξεων στο ΕΤΕΑΕΠ ανά Ταμείο, για να δούμε πόσο 
τραγική είναι η καθυστέρηση που υπάρχει, για τις δικές 
μας επικουρικές συντάξεις στο τ. ΤΕΑΠ-ΟΤΕ!

Οι χρόνοι έκδοσης επικουρικών συντάξεων, στα 
κυριότερα επικουρικά ταμεία είναι:
• Υπάλληλων Εμπορικών 

Καταστημάτων  8/2020

• ΤΕΑΠΟΚΑ 2/2019

• ΤΑΚΔΥ  11/2019

• ΕΤΕΑΜ – ΙΚΑ 2/2019 

• Συντακτών και  
Υπαλλήλων τύπου 3/2019

• ΔΕΗ  2/2019

• ΤΕΑΠ-ΕΡΤ 1/2019

• ΕΛΤΑ  2/2021

• ΕΤΒΑ  6/2020
• ΟΑΕΕ  10/2018 
• Πυροσβεστών, Αστυνομίας  

τ. Χωροφυλακής 8/2019
Είμαστε από τα λίγα (3-4) Ταμεία με την μεγαλύτερη 

καθυστέρηση, και μάλιστα με καθαρό χρόνο ασφάλισης 
μόνο στο τ.ΤΕΑΠ-ΟΤΕ, εκτός από ελάχιστες περιπτώ-
σεις που υπάρχει διαδοχική ασφάλιση, για τις οποίες 
καθυστερούν τις απαντήσεις-βεβιώσεις, του χρόνου 
επικουρικής ασφάλισης τα άλλα Ταμεία π.χ. τ. ΙΚΑ.

Αντί λοιπόν να «εξαγγέλλονται» επισπεύσεις 
Συντάξεων από την Κυβέρνηση και τον αρμόδιο 
Υπουργό ας κοιτάξει να ενισχύσει με προσωπικό 
το τμήμα του τ. ΤΕΑΠ-ΟΤΕ για να επισπευτούν οι 
χρόνοι, τουλάχιστον ανάλογα με τους χρόνους 
των υπολοίπων Ταμείων των τ. ΔΕΚΟ (ΔΕΗ-ΕΛ-
ΤΑ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ κλπ) που έχουν τα ίδια ασφαλιστι-
κά δικαιώματα με τα δικάς μας.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ με ρυθμό χελώνας!  
Συνεχίζεται  η κοροϊδία ! 

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, τις μέρες 
των γιορτών, προσφέρουμε βοήθεια σε 
όσους έχουν ανάγκη σε όλες τις πόλεις της 
Ηπείρου. Η φωτογραφία είναι από τα τρόφι-
μα που παραδώσαμε στα συσσίτια της Περι-
βλέπτου στα Γιάννενα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ. ΜΑΡΓΑΡΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΝΤΑΡΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
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• ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΗΛΕΙΑ
• ΑΝΕΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
• ΑΥΘΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
• ΒΑΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΒΗΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ
• ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΒΟΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
• ΒΟΥΛΓΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΓΙΑΠΡΟΥ ΑΡΕΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ
• ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ
• ΔΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΝΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ
• ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΙΓΙΟ
• ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΟΛΟΣ
• ΔΟΥΛΑΜΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΖΕΡΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
• ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ ΗΛΙΑΣ ΣΠΑΡΤΗ
• ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗ
• ΚΑΡΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΚΑΡΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΙΟΣ ΣΠΑΡΤΗ
• ΚΑΤΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΟΓΕΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΚΑΤΣΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΙΟΣ
• ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΛΕΙΑ
• ΚΕΛΑΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΑ
• ΚΛΕΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΑΝΙΑ
• ΚΟΡΜΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ
• ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ ΚΙΜΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
• ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

• ΚΟΥΖΙΩΝΗ ΕΥΑΝΘΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
• ΚΟΥΚΟΥΜΙΑΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΙΟΣ
• ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΙΑ
• ΚΟΥΤΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
• ΚΥΜΗΝΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΥΜΠΙΝΗ ΣΠΗΛΙΟΣ ΠΑΤΡΑ
• ΚΩΤΣΙΑΝΔΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ
• ΛΑΙΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΗΛΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ 
• ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΗΛΕΙΑ
• ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΛΕΥΚΑΔΙΤΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΛΑΜΙΑ
• ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΖΩΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
• ΜΑΚΕΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
• ΜΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
• ΜΑΛΙΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΙΑ
• ΜΑΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΛΕΙΑ
• ΜΑΞΙΜΙΑΔΟΥ ΛΕΩΝΗ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΠΑΡΤΗ
• ΜΑΣΤΟΡΗ ΑΡΓΥΡΗ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΕΥΒΟΙΑ
• ΜΕΙΜΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΚΑΔΙΑ
• ΜΕΛΕΤΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΕΔΕΣΣΑ
• ΜΙΜΙΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ
• ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΓΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΜΟΣ
• ΜΠΑΡΧΑΜΠΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟ
• ΜΠΕΡΕΤΣΟΥ ΑΓΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡΑ
• ΜΠΙΡΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΙΟΣ
• ΜΠΟΖΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ
• ΜΠΟΥΡΕΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗ
• ΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑ
• ΝΤΑΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΝΤΕΚΟΥΛΗ ΜΑΝΔΑΝΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΜΙΑ
• ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
• ΠΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
• ΠΑΠΑΓΑΒΡΙΗΛ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ ΣΕΡΡΕΣ

• ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
• ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΓΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
• ΠΑΣΧΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
• ΠΙΛΙΤΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΒΡΑΑΜ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΠΛΕΙΩΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΑΡΤΗ
• ΠΟΛΑΤΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
• ΡΟΥΜΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑ
• ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΧΑΙΑ
• ΣΑΛΩΝΙΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΣΙΩΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
• ΣΠΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
• ΣΠΙΓΓΟΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΕΡΚΥΡΑ
• ΣΩΤΗΡΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΚΩΝΙΑ 
• ΤΑΟΥΚΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
• ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗ ΧΡΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΡΟΣ
• ΤΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΤΡΑΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΤΣΙΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΥΜΝΟΣ
• ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΙΛΚΙΣ
• ΤΣΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ
• ΦΙΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΦΩΤΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΡΤΑ
• ΧΑΙΔΕΜΕΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
• ΧΑΡΑΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΗΝΑ
• ΧΑΡΤΑΜΠΙΛΑ ΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ
• ΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΧΩΜΑΤΑ ΑΙΜΙΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΨΑΛΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΨΑΛΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΘΗΝΑ

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.

"Η ειρηνική εξέγερση των θηλυκών SAPIENS "Η ειρηνική εξέγερση των θηλυκών SAPIENS 
1821 – 2021" της Άννας Καραμάνου1821 – 2021" της Άννας Καραμάνου

"Στον πηγαιμό για την Ιθ"Στον πηγαιμό για την Ιθάάκη" κη" 
του Χρήστου Κουβαράτου Χρήστου Κουβαρά

"Ένα γομάρι θύμησες" "Ένα γομάρι θύμησες" 
του Γιώργη Καπριδάκητου Γιώργη Καπριδάκη

Ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό βιβλίο, ύμνος στη 
γυναίκα και στον πολύπλευρο ιστορικό της 

ρόλο στο κοινωνικό και πολιτικό γύγναισθε με την 

πένα της συν. Καραμάνου Άννας.

Ένα συναρπαστικό ιστορικό ταξίδι με αφετηρία 

την Επανάσταση του 1821 και τερματικό σταθμό 

την πανδημία και το κίνημα MeToo 2021. 

Ευχόμαστε να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο.

Οπηγαιμός γα την Ιθάκη του 
συν. Χρήστου Κουβαρά μας 

ταξιδεύει στο όνειρο και στην περι-
πέτεια, στο δρόμο για το λιμάνι της 
ζωής μας. 

Μια ξεχωριστή και σημαντική 
συγγραφική παρουσία, απ’ τον αγα-
πητό Χρήστο στον οποίο αξίζουν 
θερμά συγχαρητήρια.

Ένα μεγάλο μπράβο στο συνάδελ-
φο Γιώργη Καπριδάκη, που με 

το βιβλίο του "Ενα γομάρι θύμησες" 
ξαναζήσαμε τα βιώματα των παιδικών 
μας χρόνων. Τον ευχαριστούμε γι' 
αυτό το ταξίδι.
Για το Περιφερειακό τμήμα Χανίων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Χ. ΕΙΡΗΝΑΚΗΣ

Εις μνήμη
Χρήστος Σαμιώτης

Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος Λαμίας

Σπάνιος, ξεχωριστός συνάδελφος και 
σπουδαίος ΑΝΘΡΩΠΟΣ ο αποδημήσας 
ξαφνικά Πρόεδρός μας Χρήστος Σαμιώ-
της. Μαχητής της ζωής τόσο ως εργαζό-
μενος, όσο και ως συνταξιούχος, αγωνι-
ζόμενος στην πρώτη γραμμή του αγώνα, 
για τα Εργασιακά, τα Συνταξιοδοτικά και 
Κοινωνικά δικαιώματα των Συναδέλφων 
μας, με εντιμότητα, αποφασιστικότητα και 
λεβεντιά.
Η δράση του, η καλοσύνη του, η ανθρωπιά 
του, το χιούμορ του, το τραγούδι του, θα 

μείνουν για πάντα χαραγμένα στην καρδιά 
μας, στο μυαλό μας, οδηγός της δράσης 
μας και της ζωής μας.
Καλό ταξίδι φίλε και συνάδελφε Χρήστο, 
Πρόεδρε της καρδιάς μας.
Αιωνία σου η μνήμη.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ 

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΒΙΔΑ



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ
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ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ
Ηλεκτρονική αίτηση Κύριας Σύνταξης Γήρατος με 
ΕΚΤΥΠΩΣΗ (από τον e-ΕΦΚΑ).
Αυτή την «ΕΚΤΥΠΩΣΗ» της ηλεκτρονικής αίτησης, 
μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλλο-
νται ή αποστέλλονται στο τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ.
Αγίου Κων/νου 16, ΤΚ 104 21 Αθήνα.
Προσεχώς Αχαρνών 27-29, ΤΚ 104 39 Αθήνα.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ
Αίτηση και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά πρέπει να 
υποβληθούν ή να αποσταλούν στον:
eΕΦΚΑ-ΕΤΕΑΕΠ (π. ΟΤΕ)
Ακαδημίας 58, ΤΚ 106 79 Αθήνα. Για να καταβληθεί 
η Επικουρική Σύνταξη Γήρατος πρέπει να υποβλη-
θεί ή να αποσταλεί η απόφαση της Κύριας Σύνταξης 
Γήρατος, που εκδίδει και αποστέλλει το τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ
Προσεχώς θα γίνονται ηλεκτρονικά και οι αιτή-
σεις επικουρικών συντάξεων.

ΕΦΑΠΑΞ ΤΟΥ τ. ΤΕΑΠ-ΟΤΕ
Αίτηση με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, υποβάλ-

λονται ή αποστέλλονται στον: e-ΕΦΚΑ-ΕΤΕΑΕΠ  
(π. ΤΕΑΠ- ΟΤΕ). Ακαδημίας 58, ΤΚ 106 79 Αθήνα
Για να εκδοθεί το ΕΦΑΠΑΞ, πρέπει να υποβληθεί ή 
να αποσταλεί η απόφαση της Κύριας Σύνταξης Γή-
ρατος, που αποστέλλει το τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ.

Σημ.: Καλό είναι για λόγους επίσπευσης των χρόνων, 
να υποβληθούν ταυτόχρονα και οι τρεις (3) αιτήσεις 
για την Κύρια, την Επικουρική και το Εφάπαξ.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ 
ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΧΗΡΕΙΑΣ

Ηλεκτρονική αίτηση μεταβίβασης της σύνταξης 
χηρείας. ΕΚΤΥΠΩΣΗ- της ηλεκτρονικής απόφασης. 
Αυτή την «ΕΚΤΥΠΩΣΗ» της ηλεκτρονικής απόφα-
σης, μαζί με όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, υπο-
βάλλονται ή αποστέλλονται στο τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ.
Μέχρι σήμερα Αγίου Κων/νου 16, ΤΚ 104 31 Αθήνα
Προσεχώς Αχαρνών 27-29, ΤΚ 104 39 Αθήνα.

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΧΗΡΕΙΑΣ

Αίτηση μεταβίβασης της επικουρικής σύνταξης 

χηρείας και όλα τα σχετικά δικαιολογητικά, υπο-

βάλλονται ή αποστέλλονται:

e-ΕΦΚΑ ΕΤΕΑΕΠ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ-  
π. ΟΤΕ), Ακαδημίας 58, ΤΚ 106 79 Αθήνα. 

* Για να καταβληθεί η επικουρική σύνταξη χηρείας 
(όπως απαιτείται και για τις γήρατος) ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑ-
ΡΑΙΤΗΤΩΣ να υποβληθεί (αποσταλεί) στο Επικουρι-
κό Ταμείο η απόφαση έκδοσης της Κύριας Σύντα-
ξης χηρείας, που αποστέλλει το τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 3ετίας Συντάξεων Χηρείας

Με τη συμπλήρωση 3ετίας, από την καταβολή της 
Σύνταξης χηρείας (Κύρια και Επικουρική) πρέπει 
να υποβληθεί δήλωση με τα σχετικά δικαιολογη-
τικά στον κατά τόπους ΕΦΚΑ (π. ΙΚΑ), στο Τμήμα 
Πληρωμών Συντάξεων, για την Κύρια Σύνταξη, 
και αντίστοιχα να αποσταλεί ή υποβληθεί ανά-
λογη δήλωση με τα σχετικά δικαιολογητικά στον  
e-ΕΦΚΑ (τ. ΕΤΕΑΕΠ, π. ΤΕΑΠ-ΟΤΕ), Ακαδημίας 
58, ΤΚ 106 79 Αθήνα. 

Παραθέτουμε τα αναγκαία βήματα για την χορήγηση των συντάξεών σας:
Σημ.: Υποδείγματα αιτήσεων, και τα αναγκαία δικαιολογητικά για κάθε περίπτωση έχουν αναρτηθεί αναλυτικά στο site του Συλλόγου μας (στο πεδίο συντάξεις-υγεία).

Νομοσχέδιο «ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ» για αναδιοργάνωση 
του e- ΕΦΚΑ, επιφέρει αποδιοργάνωση

*ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ* 

Οι τεράστιες λειτουργικές αδυναμίες του Υπερ-Ταμείου e- ΕΦΚΑ, 
ξαναμπαίνουν σε αναθεώρηση αναδιοργάνωση –αποδιοργά-

νωση – ιδιωτικοποίηση!
Το νέο Νομοσχέδιο του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών 

Υποθέσεων κ. Χατζηδάκη, όχι μόνο δεν διορθώνει κανένα από τα 
δομικά και γραφειοκρατικά προβλήματα του e- ΕΦΚΑ, απεναντίας 
αποδιοργανώνει και ιδιωτικοποιεί, σχεδόν όλες τις επιτελικές υπη-
ρεσίες του, (Γ. Διευθύνσεις κλπ) και κυρίως βγάζει στην αγορά την 
ακίνητη περιουσία (κτήρια και οικόπεδα) του e- ΕΦΚΑ!

Πάνω από 1000 κτήρια και οικόπεδα (ξενοδοχεία, πολυκατοι-
κίες, Γραφεία κλπ) μεταφέρονται για «αξιοποίηση»- εκποίηση, σε 
εταιρεία που συστήνει ο e- ΕΦΚΑ, χωρίς μάλιστα να προβλέπει 
καμία συμμετοχή εκπροσώπων εργαζομένων και Συνταξιούχων 
στο Διοικητικό Συμβούλιο αυτής της Εταιρείας! Αυτών δηλαδή που 
είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των ακινήτων του e- ΕΦΚΑ (στον 
οποίο έχουν ενσωματωθεί τα ακίνητα όλων των πρώην Ταμείων) 
μιας και ΟΛΑ αυτά έχουν αγοραστεί και πληρωθεί, από τις εισφο-
ρές Εργαζομένων και Συνταξιούχων (Μακεδονία Παλλάς, οικόπε-
δο στο Καστρί, VOX, Βουλής κλπ). 

Ας σημειωθεί ότι τα ακίνητα του e-ΕΦΚΑ (των τέως Ταμείων μας) 
είναι το τελευταίο σοβαρό περιουσιακό στοιχείο, που μπορεί να απο-
τελεί, μια εξασφάλιση και εγγύηση, -ένα κεφάλαιο- για τη συνέχι-
ση καταβολής των Συντάξεών μας! Τώρα βγαίνουν και αυτά στο 
σφυρί! Την ώρα μάλιστα που ο e ΕΦΚΑ, καταγράφει τεράστια ετήσια 
ελλείμματα! Με τέτοιες και μια σειρά άλλες ανάλογες επιλογές της 
Κυβέρνησης και του Υπουργού Εργασίας, τίθεται πλέον σε κίνδυνο 
και σε σοβαρή αμφισβήτηση η βιωσιμότητα και το μέλλον των Συ-
ντάξεων και γενικότερα η Κοινωνική Ασφάλιση στη χώρα μας!

Το μέλλον των συντάξεών μας, προδιαγράφεται ζοφερό, και δύ-
σκολο όσο θα εφαρμόζονται τέτοιες αντικοινωνικές πολιτικές!
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε, να ακυρώσουμε τη διάλυση της ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και να διαφυλλάξουμε την ακίνητη 
περιουσία των ταμειων μας.

Χρήσιμες οδηγίες για τις διαδικασίες συντάξεων γήρατος – χηρείας – εφάπαξ


