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Τηλέγραφος 
‣  Ατέλειωτο το δράμα του πολέμου, 

έγκλημα κατά της Ανθρωπότητας 
και του διεθνούς δικαίου.

‣  Όλοι οι εισβολείς απαράδεκτοι και 
καταδικαστέοι, όπως η Τουρκία 
στην Κύπρο, έτσι τώρα και η Ρω-
σία στην Ουκρανία. Ίδιο το κλάμα 
του παιδιού, ίδιο το δράμα του ξε-
ριζωμού! 

‣  Ο ΕΦΚΑ «εκσυγχρονίζεται» και 
ολοένα στο χάος βυθίζεται, οι Συ-
νταξιούχοι, μες τη γραφειοκρατία 
και στην απελπισία.

‣  Σε νέες δικαστικές περιπέτειες ο 
Σύλλογος «Ο λύκος κι αν εγέρα-

σε κι άσπρισε το μαλλί του μήτε 
τη γνώμη άλλαξε, μήτε τη κεφαλή 
του».

‣  Χοντρό κερδοσκοπικό παιχνίδι με 
την «ρήτρα αναπροσαρμογής» και 
νέο ισχυρό ηλεκτροσόκ στον κατα-
ναλωτή! Αφορολόγητα υπερκέρδη 
για 5 παρόχους ρεύματος με την 
ανοχή της Κυβέρνησης, σε μία όχι 
ελεύθερη αλλά ασύδοτη αγορά!

‣  Ράβδοι χρυσού, 17 ακίνητα σε 
πολυτελή θέρετρα σε όλο τον 
κόσμο, αμύθητη περιουσία, του 
«δημοσιογραφικού μόχθου» χω-
ρίς αναισθητικό, για τον άγρια φο-
ρολογούμενο Λαό!   Περιφερειακές Συνελεύσεις  σελ. 12

Αποφάσεις-Δράσεις Διοικητικού Συμβουλίου 
Σ τη Συνεδρίαση του Δ. Συμβουλίου της 17/3/2022 

συζητήθηκαν, εγκρίθηκαν τα πεπραγμένα και 
αποφασίστηκαν, οι δράσεις και οι διεκδικήσεις του 
Συλλόγου μας, για το επόμενο κρίσιμο διάστημα.

Παρά τις απειλές και τις προσπάθειες έντασης – 
πόλωσης και ακύρωσης του ρόλου και της νομιμό-
τητας στο Σύλλογό μας, το Διοικητικό Συμβούλιο με 
υπευθυνότητα και αίσθημα ευθύνης απέναντι στους 
Συναδέλφους μέλη μας, συζήτησε και αποφάσισε για 
όλα τα σοβαρά και κρίσιμα προβλήματά μας, λαμβά-
νοντας τις εξής αποφάσεις:
•  Εγκρίθηκε η προσφυγή του Συλλόγου μας στο ΣτΕ 

(Συμβούλιο Επικρατείας), για την ακύρωση της 

εγκυκλίου “Τσακλόγλου”, που αφορά τις δραματικές 
περικοπές των Συντάξεων χηρείας και αναπηρίας.

•  Εγκρίθηκε η αποστολή ΕΞΩΔΙΚΟΥ, προς τον Διοι-
κητή και το Δ.Σ. του ΕΦΚΑ, για τις συσσωρευμένες 
και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις καταβολής των 
δικαιούμενων ποσών των αναδρομικών από την 
εφαρμογή των νόμων Κατρούγκαλου και Βρούτση. 

   Επίσης, για μια σειρά από άλλες εκκρεμότητες, 
όπως η αναγνώριση του Ασφαλιστικού χρόνου, για 
την διαδοχική και παράλληλη ασφάλιση, καθώς και 
η λανθασμένη ηλεκτρονική έκδοση των συντάξεων 
χηρείας. 

•  Εγκρίθηκε η σύνταξη “ΕΙΔΙΚΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ” για 
την ενσωμάτωση (κατάργηση του όρου) της “θε-
τικής ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ” των Συντάξεων 
μας (κύριων και επικουρικών) και η ανάληψη συ-
γκεκριμένων δράσεων του Κεντρικού Διοικητικού 
Συμβουλίου, αλλά και των Περιφερειακών Τμημά-
των, προς την Κυβέρνηση, τα πολιτικά κόμματα και 
τους 300 Βουλευτές του Κοινοβουλίου, ώστε με 
την ψήφιση αυτής της ειδικής τροπολογίας να 
δικαιούνται αύξηση από 1/1/2023 και αυτοί οι 
συνταξιούχοι που τώρα αποκλείονται. 

συνέχεια στη σελ. 2

Το Δ.Σ. του ΠΣΣΟΤΕ  Το Δ.Σ. του ΠΣΣΟΤΕ  
σας εύχεται σας εύχεται 

Χρόνια Πολλά και Χρόνια Πολλά και 
Καλή ΑνάστασηΚαλή Ανάσταση

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 & ΠΕΜΠΤΗ 26 Μαΐου
Γ.Α.Σ.

29Η  Το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Συλ-

λόγου μας, στη συνεδρί-
αση της 17/3/22, μεταξύ 
άλλων, αποφάσισε, την 
πραγματοποίηση της 29ης 
Γενικής Εκλογοαπολογι-
στικής Συνέλευσης (ΓΑΣ) 
του συλλόγου μας, στις  
25 και 26 Μαΐου 2022, 
στο ξενοδοχείο STΑNLEΥ  

(Πλ. Καραϊσκάκη), Αθήνα. 

Μέχρι τότε όμως, πρέπει να έχουν πραγματο-
ποιηθεί οι Περιφερειακές Γενικές Συνελεύσεις, οι 
οποίες εκτός των άλλων πρέπει να ΕΚΛΕΞΟΥΝ 
και της Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές 
(παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου) για τις 
Εκλογές του Συλλόγου μας που θα γίνουν τον 
Οκτώβριο του 2022. 

Λόγω των προβλημάτων της πανδημίας του κο-
ρονοïού επί σχεδόν δυο χρόνια, δεν επιτρέπονταν 
οι μαζικές διαδικασίες (συνελεύσεις κλπ) γι' αυτό 
και οι προηγούμενες έγιναν το Φθινόπωρο του 
2021, τώρα όμως που ολοκληρώνεται και η 3ετία, 

θητείας των οργάνων του Συλλόγου μας, είμαστε 
υποχρεωμένοι από το καταστατικό (παρά το γεγο-
νός ότι έχει περάσει λίγος χρόνος) να πραγματο-
ποιήσουμε τις Περιφερειακές (τοπικές) Συνελεύ-
σεις και την Γ.Α.Σ. του Συλλόγου μας. 

Στις Γενικές Συνελεύσεις, που είναι τα κυ-
ρίαρχα Όργανα του Συλλόγου μας, θα συζητη-
θούν και θα εγκριθούν τα πεπραγμένα, αλλά 
και θα αποφασιστούν οι δράσεις και οι διεκ-
δικήσεις του Συλλόγου μας, για το επόμενο 
διάστημα.

συνέχεια στη σελ. 2

20 Μαΐου
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΤΕ 

(3η Σεπτεμβρίου)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΑΘΗΝΩΝ:
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Αποφάσεις-Δράσεις Διοικητικού Συμβουλίου 
•  Εγκρίθηκε η διερεύνηση προσφυγής του Συλλόγου 

μας (μαζί με άλλες Συνταξιοδοτικές Οργανώσεις) 
στο Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για την ΑΚΥΡΩΣΗ των αντικοι-
νωνικών Νόμων Κατρούγκαλου και Βρούτση και 
των νέων περικοπών.
Αποφασίστηκε η συμμετοχή του Συλλόγου μας, 

στα Συλλαλητήρια στις 6 Απριλίου, ως διαμαρ-
τυρία για την ΑΚΡΙΒΕΙΑ – τους ΦΟΡΟΥΣ & τις 
ΑΝΤΙ-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ των Ν. Κατρού-
γκαλου και Βρούτση (Προσωπική Διαφορά, “λάθη”ε-
πανυπολογισμών, καθυστέρηση αναδρομικών,ε-
γκυκλίος“Τσακλόγλου” για Συντάξεις χηρείας και 
αναπηρίας, κλπ), την ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΔΙΑΛΥΣΗ 
υπηρεσιών ΕΦΚΑ και τ. ΤΑΠ – ΟΤΕ, την αποδυνάμω-
ση και υποστελέχωση του ΕΣΥ και του θεσμού του 
Οικογενειακού Γιατρού.

Στην Αθήνα η προσυγκέντρωση του Συλλόγου μας 
έγινε στην ΣΤΑΔΙΟΥ 15 (ΟΤΕ) και στην Περιφέρεια 
στις Συγκεντρώσεις των Εργατικών Κέντρων των 
Εργαζομένων και των ΑΝΕΡΓΩΝ.

Αποφασίστηκε η πραγματοποίηση της 29ης Γ.Α.Σ. 
στις 25 & 26 Μάϊου 2022, στην Αθήνα (Ξενοδοχείο 
STANLEY, πλ. Καραϊσκάκη), με θέματα Ημερήσιας Δι-
άταξης:
Α) Διοικητικός Οικονομικός Απολογισμός.
Β)  Πρόγραμμα δράσης – Οικονομικός Προϋπολογι-

σμός 2022.
Γ)  Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τις 

εκλογές του Οκτωβρίου 2022.
Δ)  Τροποποιήσεις Καταστατικού.

*  Πριν την πραγματοποίηση της Γ.Α.Σ, πρέπει να 
έχουν πραγματοποιηθεί οι Περιφερειακές Γενικές 
Συνελεύσεις, οι οποίες εκτός των άλλων θα εκλέ-
ξουν και τις Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές 
για τις εκλογές του Οκτωβρίου.

Αποφασίστηκε με τη συνεργασία και σε συντο-
νισμό και με τις άλλες Συνταξιοδοτικές οργανώ-
σεις, η παράσταση διαμαρτυρίας προς το ΣτΕ, για την 
υπερβολική καθυστέρηση έκδοσης της απόφασης για 
τα αναδρομικά του 11μήνου (Επικουρικών και Δώρων).

Συνάδελφοι, 
Ο Σύλλογός μας και το Δημοκρατικά εκλεγμένο 

σημερινό Διοικητικό Συμβούλιο, σταθερά, αταλά-
ντευτα και μαχητικά θα συνεχίσει να παλεύει και 
να διεκδικεί όλα τα σοβαρά οικονομικά, Συνταξι-
οδοτικά και Ασφαλιστικά προβλήματα των μελών 
μας, ανεπηρέαστο από μεθοδεύσεις εσωστρέφει-
ας και αναποτελεσματικότητας γιατί πάνω απ’ 
όλα και ΟΛΟΥΣ είναι τα συμφέροντα των μελών 
μας, και ΟΧΙ οι διχαστικές προσωπικές διαμάχες, 
οι αγωγές, και οι Δικαστικές αντιπαραθέσεις που 
τόσο κόστισαν στο παρελθόν στο Σύλλογο και στα 
μέλη μας.

Στη Δημοκρατία, τις λύσεις τις δίνουν οι εκλο-
γές και όχι οι Δικαστές. Τα συμφέροντα των με-
λών μας, είναι πάνω από όλα και ΟΛΟΥΣ! 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ  
για τα ΚΟΙΝΑ μας προβλήματα!

συνέχεια από τη σελ. 1

συνέχεια από τη σελ. 1
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Ειδικότερα την σημερινή 
κρίσιμη περίοδο, στην οποία δια-

κυβεύονται πολλά και σοβαρά Συνταξι-
οδοτικά μας θέματα, αυτό είναι πάρα πολύ χρή-

σιμο και κρίσιμο για το μέλλον και για την προοπτική 
των προβλημάτων μας, γι΄ αυτό οι Συνελεύσεις μας 
αποκτούν ξεχωριστή σημασία και σπουδαιότητα.

Για αυτό, είναι αναγκαίο και απαραίτητο (παρά τις 
δυσκολίες της εποχής) να υπάρχει προσεκτική αλλά 
και μαζική συμμετοχή όλων των μελών μας, ώστε 
αφενός να λάβουν υπεύθυνη ενημέρωση για όλα τα 
θέματά μας, αλλά και να συμβάλλουν με τις προτά-
σεις και τις ιδέες τους για το πώς μπορεί να βελτιω-
θεί ή να διορθωθεί και να γίνει καλύτερη η πορεία 
και η δράση του Συλλόγου μας. 

Ιδιαίτερα σήμερα που ουσιαστικά συμπληρώνεται 
η 3ετής θητεία των Οργάνων του Συλλόγου μας, δε-
δομένου ότι τον Οκτώβριο έχουμε τις Εκλογές,θα 
γίνει και συνολική αξιολόγηση – κρίση, έγκριση ή 
απόρριψη της δράσης των Τοπικών και Κεντρικών 
Οργάνων του Συλλόγου, και θα αξιολογηθεί το έργο 
και η προσφορά του καθενός μας στην υπηρέτηση 
των δικαιωμάτων των μελών μας και στην ανιδιοτε-

λή προσφορά προς τα μέλη μας.
Η δημοκρατία, ο ελεύθερος διάλογος, ο έλεγχος, 

η κριτική και η αυτοκριτική, είναι βασικός και «θε-
μέλιος λίθος» κάθε Συλλογικού Οργάνου, αλλά και 
βασική φιλοσοφία και αντίληψη της σημερινής Δι-
οίκησης του Συλλόγου μας και αυτή τη δημοκρατι-
κή λειτουργία πρέπει να αναδείξουμε, αλλά και να 
διαφυλάξουμε, στις συλλογικές διαδικασίες και στις 
Συνελεύσεις μας. 

Έτσι, μέσα και από τις Συνελεύσεις (Περιφερεια-
κές και ΓΑΣ), πρέπει να γίνονται οι αναγκαίες συζη-
τήσεις, οι όποιες αντιπαραθέσεις, αλλά στο τέλος να 
προκύπτουν οι συνθέσεις, ώστε να λαμβάνονται οι 
αναγκαίες και σωστές αποφάσεις, που θα μας ενώ-
νουν ΟΛΟΥΣ, στη βάση των κοινών δικαιωμάτων 
και συμφερόντων μας!

Έτσι δυναμώνουμε τον Σύλλογό μας, ενισχύουμε 
το λόγο και τις διεκδικήσεις μας, αναγκάζουμε την 
εκάστοτε Κυβέρνηση να μας σέβεται, να μας υπο-
λογίζει και να παίρνει σοβαρά υπόψη τους τα δίκαια 
αιτήματά μας, και τις διεκδικήσεις μας. 

Η γκρίνια, η διχόνοια, οι άγονες αντιπαραθέσεις 
δεν οδηγούν πουθενά, ΔΕΝ ΩΦΕΛΟΥΝ κανέναν, 

απεναντίας κάνουν μεγάλο κακό, στην κοινή 
μας προσπάθεια και τέλος στα ίδια τα συμφέρο-
ντά μας!

Οφείλουμε να αφήσουμε πίσω μας, την διχό-
νοια, την εσωστρέφεια, τις άγονες και πολυέξο-
δες δικαστικές αντιπαραθέσεις 
και να προχωρήσουμε μπροστά, 
στο «αύριο», ανανεωμένοι και 
ΕΝΩΜΕΝΟΙ! 

Όλοι μαζί λοιπόν, στις Συνε-
λεύσεις, με άποψη, πρόταση, 
Συναδελφική κατανόηση και 
Αλληλοϋποστήριξη, γιατί πολ-
λά, πάρα πολλά μας ΕΝΩΝΟΥΝ 
και μας απασχολούν, κοινή είναι 
η «μοίρα» μας και αλληλένδετη 
η προοπτική μας, όταν μάλιστα 

λημνάζουν τα προβλήματά μας όπως: 
Η Ακρίβεια, οι φόροι, οι παγωμένες Συντάξεις μας, 

η μείωση των παροχών Υγείας, η φαρμακευτική δα-
πάνη, κλπ είναι ΚΟΙΝΑ προβλήματα για ΟΛΟΥΣ μας 
και για αυτό πρέπει αυτά να μας ΕΝΩΝΟΥΝ ΟΛΟΥΣ, 
ανεξάρτητα από «χρώματα και κόμματα».

Αυτόν το στόχο, αυτό το ρόλο, θα πρέπει να υπη-
ρετήσουν τόσο οι Περιφερειακές Συνελεύσεις, όσο 
και η ΓΑΣ, γιατί αυτή είναι η απαίτηση των μελών 
μας, γιατί έτσι θα είμαστε ΟΛΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ και ΩΦΕ-
ΛΙΜΟΙ στους Συναδέλφους μας. 

Οι Συνελεύσεις, οι συγκεντρώσεις και οι μα-
ζικές διαδικασίες του Συλλόγου μας, είναι η 
«γιορτή της δημοκρατίας» και ο χώρος σφυ-
ρηλάτησης της Συναδελφικότητας, της Αλλη-
λεγγύης και των σωστών αποφάσεων και αυτό 
καλούμαστε να υπηρετήσουμε ΟΛΟΙ μας, με αι-
σιοδοξία και σοβαρότητα, για ένα καλύτερο μέλ-
λον, για μας, τα παιδιά μας, και την κοινωνία 
γενικότερα!

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ στις Συνελεύσεις και στις 
διαδικασίες του Συλλόγου μας!

Σημ.: Σε όλες αυτές τις μαζικές διαδικασίες, είμαστε 
υποχρεωμένοι να τηρήσουμε και να σεβαστούμε τις 
οδηγίες και τις αποφάσεις του ΕΟΔΥ, για την ασφάλεια 
και την υγεία ΟΛΩΝ μας!

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 & ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜαΐουΓ.Α.Σ.
29Η  
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Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2022

Την τελευταία δωδεκαετία ο Σύλλογός μας βρι-
σκόταν πάντα σε μια διαρκή εσωστρέφεια με δι-

καστικές διενέξεις μεταξύ των τότε εκλεγμένων με-
λών του Διοικητικού του Συμβουλίου και με ότι αυτό 
συνεπάγεται για τη λειτουργία και το κύρος του, από 
τη συχνή παρουσία τους στις αίθουσες των δικαστη-
ρίων τις δίκες και τις καταδίκες που προέκυπταν και 
στο τέλος όλα, τα “σπασμένα” και τα “δεδικασμένα”, 
τα πλήρωνε ο Σύλλογος. 

Αυτές οι έριδες και εσωτερικές αντιπαραθέσεις 
οδήγησαν το Σύλλογό μας σε περιπέτειες και είχαν 
σαν αποτέλεσμα το διορισμό διοίκησης από τα δικα-
στήρια τον Νοέμβριο του 2018 για να διεξαγάγει τις 
εκλογές. Πράγματι έγιναν οι εκλογές τον Οκτώβριο 
του 2019 με Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή διο-
ρισμένη από το δικαστήριο και με προέδρους των 
Εφορευτικών Επιτροπών δικαστικούς αντιπροσώ-
πους, δύο για την Αθήνα και ένα για την κάθε Πε-
ριφερειακή Εφορευτική Επιτροπή στην έδρα του 
κάθε Περιφερειακού Τμήματος που διεξάγονταν οι 
εκλογές.

Κατά την συζήτηση διορισμού αυτής της Κ.Εφ.Ε 
έγινε πρόσθετη παρέμβαση για τον μη διορισμό της, 
από δύο συνδυασμούς, το Ενιαίο (επικεφαλής ο κος 
Λουκόπουλος) και οι Πολίτες Συνταξιούχοι ΟΤΕ (επι-
κεφαλής ο κος Δαλάκας), η οποία όμως απορρίφθη-
κε από τα δικαστήρια. Και εκεί που θεωρούσαμε ότι 
τελείωσε αυτός ο "αδιέξοδος" κύκλος δικαστικών 
προσφυγών και οδηγείται πλέον ο Σύλλογος στην 
ομαλότητα και στην ηρεμία, δυστυχώς συνεχίστηκε 
η ίδια “ιστορία”.

Όμως, οι 28 συνάδελφοι των παραπάνω ψηφο-
δελτίων (Ενιαίο & Πολίτες Συνταξιούχοι) άσκησαν 
έφεση κατά της απόφασης διορισμού της Κ.Εφ.Ε. η 
οποία μετά από δικαστικές “περιπέτειες”, εκδικάστη-
κε και εκδόθηκε απόφαση στις 23/02/2022, με την 
οποία “εξαφανίζει” την απόφαση 1138/19 διορισμού 
της Κ.Εφ.Ε., την οποία όμως, είχε ορίσει το πρωτο-
δικείο Αθηνών και η οποία απόφαση δεν έχει κοι-

νοποιηθεί επισήμως μέχρι σήμερα ακόμη στο Σύλ-
λογο μας. Η απόφαση αυτή δεν προβλέπει αν “εξα-
φανίζει” και τους δικαστικούς αντιπροσώπους που 
προέδρευαν της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, 
όπως επίσης δεν προβλέπει και αν όλα τα όργανα 
(Δ.Σ., Γ.Α.Σ., Ελεγκτ. Επιτροπή) που εκλέχθηκαν σ’ 
αυτή τη διαδικασία με την συγκεκριμένη Εφορευτι-
κή Επιτροπή, έχουν “εξαφανισθεί” και αυτά ή είναι 
παράνομα.

Μετά την απόφαση αυτή οι συνάδελφοι από τα 
δύο παραπάνω ψηφοδέλτια προσέφυγαν πάλι στα 
δικαστήρια ζητώντας με αίτηση προσωρινής διατα-
γής (Ασφαλιστικά Μέτρα) τον διορισμό Προσωρινής 
Διοίκησης με 19 τακτικά και 19 αναπληρωματικά 
μέλη των δύο παρατάξεων τους (Ενιαίο και Πολίτες 
Συνταξιούχοι ΟΤΕ) και να εκδοθεί προσωρινή δια-
ταγή με την οποία ζητούν να παυθεί η εκλεγμένη 
σημερινή Διοίκηση του Συλλόγου μας ή να απόσχει 
από κάθε διοικητική πράξη και λειτουργία (δηλ. να 
μην συνεδριάζει η Ε.Ε και το Δ.Σ, να μην προχω-
ρήσει στην Σύγκλιση της εκλογής απολογιστικής 
Γ.Α.Σ., να μην γίνει η εκλογή της νέας τριετούς δι-
άρκειας Κ.Εφ.Ε. και να μην προχωρήσει ο Σύλλογος 
σε καμία διαδικασία). Όλα αυτά, όταν είναι γνωστό 
σε όλους ότι η σημερινή Διοίκηση έχει δρομολογή-
σει τις σχετικές διαδικασίες ώστε με δημοκρατικό 
τρόπο σύμφωνα με το Καταστατικό και το Νόμο η 
κορυφαία διαδικασία του Συλλόγου μας να πραγμα-
τοποιηθεί το ερχόμενο φθινόπωρο, που θα γίνουν οι 
δημοκρατικές εκλογές στον Σύλλογό μας και από τις 
οποίες θα εκλεγούν εκείνοι που οι συνάδελφοί μας,  
με την ελεύθερη τους βούληση θα επιλέξουν και θα 
ψηφίσουν.

Στις 28/03/2022 εκδικάστηκαν τα προσωρινά 
ασφαλιστικά μέτρα και η απόφαση που εκδόθηκε 
απέρριψε όλα τα παραπάνω αιτήματα των αιτού-
ντων. Η κύρια Αγωγή της αίτησης διορισμού προ-
σωρινής Διοίκησης είχε ορισθεί για να εκδικασθεί 
στις 23/05/2022. Με νέα παρέμβασή οι αιτούντες, 

μέσω των δικηγόρων τους, ζήτησαν την επίσπευση 
της συζήτησης και η οποία προσδιορίστηκε για τις 
09/05/2022. Οψόμεθα.

Συνάδελφοι, 
Η πλειοψηφία της παρούσας Διοίκησης δυόμιση 

χρόνια μετά την εκλογή της και έξι μήνες πριν τη 
νέα ετυμηγορία σας, ούτε θα αδρανοποιηθεί ούτε θα 
παροπλισθεί όπως “κάποιοι” θα ήθελαν, αλλά θα συ-
νεχίσει σταθερά και αταλάντευτα και με τη δική σας 
στήριξη και εμπιστοσύνη τη μεγάλη προσπάθεια για 
την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που απα-
σχολούν όλα τα μέλη μας, εφαρμόζοντας το Κατα-
στατικό αλλά και με τον προσήκοντα σεβασμό στους 
Νόμους της Πολιτείας και τις Δικαστικές Αποφάσεις. 

Με παρακαταθήκη το έργο μας, την καθημερι-
νή δουλειά και προσφορά μας, την αποτελεσμα-
τικότητά μας στην επίλυση σοβαρών προβλημά-
των των μελών μας και τον αγώνα και τις προ-
σπάθειές μας για όλα τα εκκρεμή ζητήματα, θα 
συνεχίσουμε τη δράση μας και ταυτόχρονα θα 
επιδιώξουμε να ολοκληρώσουμε με τον καλύ-
τερο τρόπο την τριετία και με όλες τις καταστα-
τικές και δημοκρατικές διαδικασίες, να εκλεγεί 
τον Οκτώβριο το νέο Δ.Σ. για να συνεχίσει την 
απαιτητική λειτουργία και δράση του Συλλόγου, 
όπως επιθυμούν και προσδοκούν τα μέλη μας και 
στη νέα τριετία.

Όλοι κρινόμαστε από τη δουλειά και την προσφο-
ρά μας στο Σύλλογο, για τα κοινά μας συμφέροντα 
και δικαιώματα, από τη σύμπνοια, την συναδελφι-
κότητα και την αποτελεσματικότητα και όχι από τις 
γκρίνιες, της έριδες, την εσωστρέφεια και τις ατελεί-
ωτες δικαστικές εμπλοκές και περιπέτειες, που τόσο 
κοστίζουν σε χρήμα και ανώφελο κόπο!

Οι καιροί είναι δύσκολοι για όλους μας, για 
αυτό απαιτείται από ΟΛΟΥΣ Υπευθυνότητα, Ενό-
τητα και Αυτοσυγκράτηση.

Μνημόνια - Πανδημία - και τώρα Πόλεμος, φορ-
τώνουν συνεχώς νέα βάρη στους Συνταξιού-

χους και στους οικονομικά αδύναμους. 
Η Κυβερνητική πρόφαση και δικαιολογία, ότι για 

την τωρινή κρίση (που ίσως θα είναι μεγαλύτερη 
σε ένταση και διάρκεια) φταίει ο πόλεμος (καύσιμα 
- ενέργεια κ.λ.π), είναι υπερβολική και η μισή αλή-
θεια, γιατί ίδιες είναι οι επιπτώσεις σε όλη την Ευ-
ρώπη, αλλά μόνο στην καθημαγμένη χώρα μας, οι 
ανατιμήσεις και αυξήσεις είναι πολλαπλάσιες! 

Για μια ακόμα φορά, γινόμαστε οι αρνητικοί πρω-
ταγωνιστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η χώρα 
που οι ανισότητες φτωχών-πλουσίων, διευρύνεται 
ακόμα περισσότερο. Παγωμένες και συνεχώς μει-
ωμένες Συντάξεις και μισθοί, ανεργία και ψεύτο 
απασχόληση, οδηγούν την κοινωνία αλλά και την 
οικονομία, σε αδιέξοδο και νέα χρεοκοπία.

Ακρίβεια που καλπάζει παντού και σε όλα, ενώ οι 
Συντάξεις παραμένουν παγωμένες, και με τη λεγό-
μενη προσωπική διαφορά "χρέος" θα συνεχίσουν να 

είναι παγωμένες για αρκετά χρόνια ακόμα, και 
όσο θα συνεχίζεται αυτή η άνιση και ΑΔΙΚΗ 
Κυβερνητική Πολιτική, τόσο η επιβίωση μας 
θα γίνεται απελπιστική. 

Όταν μόνο το τελευταίο τρίμηνο, χάθηκε 
το 8,9 % της αγοραστικής μας δύναμης, ενώ 
συσσωρευτικά, μόνο τον τελευταίο χρόνο, 
μειώθηκε πάνω από 12%.

Στην ενέργεια, στα καύσιμα, στα βασικά είδη 
διατροφής (ψωμί, φρούτα, κρέας κ.λ.π.), οι 
αυξήσεις και οι ανατιμήσεις, σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις ξεπερνούν το 40%! Και δυστυχώς 
αυτός ο καλπασμός της ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ και της αισχρο-
κέρδειας της αγοράς συνεχίζεται ανεξέλεγκτα, χω-
ρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο ελέγχου και επιβολής 
πλαφόν και καθορισμού ανώτατης τιμής, ειδικότερα 
στην ενέργεια και στα καύσιμα, όπως κάνουν άλλες 
Ευρωπαϊκές χώρες (Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία 
κ.λ.π.) για να συγκρατήσουν τις τιμές τον πληθωρι-
σμό, και την αγοραστική δύναμη των Πολιτών τους.

Η Κυβέρνηση αρνείται να μειώσει τους ειδικούς 
φόρους κατανάλωσης και τον ΦΠΑ που θα είχε 
άμεσο αποτέλεσμα συγκράτησης όλων των τιμών, 
αντί αυτού επέλεξε ένα ΕΦΑΠΑΞ συμβολικό ποσό, 
"ψίχουλα" σε όσους έχουν ετήσιο εισόδημα έως 
7.200€!

Σταγόνα στον ωκεανό, που δεν αναπληρώνει τις 
τεράστιες απώλειες του εισοδήματος μας.

ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ - ΦΘΑΝΕΙ ΠΙΑ!

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΤΕ τις ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ  
και τους ΜΙΣΘΟΥΣ - ΕΛΕΓΞΤΕ τις ΤΙΜΕΣ και την ΑΓΟΡΑ!

Το χρονικό των νέων δικαστικών περιπετειών  
του Συλλόγου και η μελλοντική προοπτική του



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ
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Προς: 1. Υπουργό Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων κ. Χατζηδάκη Κων/νο
2. Υφυπουργό Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Τσακλόγλου Παναγιώτη
3. Διοικητή eΕΦΚΑ κ. Δουφεξή Παναγιώτη
Κοιν: 1. Υποδιοικητή eΕΦΚΑ κ. Χουρδάκη Νικόλαο

2. ΗΔΙΚΑ Γεν. Δ/ντρια Απονομών Συντ. Κα Νιαρχάκου Ελένη
3. Δ/ντρια Εκκαθ. & Πληρωμών Συντάξεων Κα Τσόγκα Αναστασία
4. Ε’ Δ/νση eΕΦΚΑ (το Τμήμα Απον. Συντάξεων τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ)

Ηλεκτρονικές Συντάξεις Χηρείας  
ΕΠΙΣΤΟΛΗ του Συλλόγου μας, για το λανθασμένο υπολογισμό τους

Κύριοι,
Έχουμε διαπιστώσει με έκπληξη και με θλίψη το 

τελευταίο χρονικό διάστημα και σήμερα πλήρως 
επιβεβαιωμένο και διασταυρωμένο από και με τα 
υπηρεσιακά στελέχη της Ε’ Δ/νσης του eΕΦΚΑ, ότι 
σχεδόν όλες οι αποφάσεις μεταβίβασης χηρείας 
Κύριας Σύνταξης που εκδίδονται με ηλεκτρονικό 
τρόπο και υπογραφή του Διοικητή του eΕΦΚΑ εί-
ναι σχεδόν όλες λανθασμένες και απονέμουν στις 
χήρες-ους ποσό όχι στο 70% που πρέπει επί 
του μικτού καταβαλλομένου (προ φόρου) κατά 
την ημερομηνία του θανάτου του/της συζύγου 
του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, αλλά 
πολύ μικρότερο και μειωμένο κατά εκατοντά-
δες ευρώ. Μόνον όσες εκδίδονται από το Ταμείο 
(τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ) και ελέγχονται όλα τα απαιτούμε-
να δικαιολογητικά είναι σωστές και απονέμονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των Νόμων, Ν.4387/16, 
Ν.4611/19 και Ν.4670/20.

Ο μαθηματικός τύπος για τον ηλεκτρονικό τρόπο 
υπολογισμού των κύριων συντάξεων χηρείας είναι 
σωστός μόνον για εκείνους τους συνταξιούχους 

που είχαν συνταξιοδοτηθεί μετά την εφαρμογή του 
Ν.4387/16 (Ν. Κατρούγκαλου) δηλαδή όσοι είχαν 
συνταξιοδοτηθεί μετά την 13/5/2016 και εν συνε-
χεία, μεταγενέστερα απεβίωσαν.

Στην προκειμένη περίπτωση όλοι σχεδόν οι συ-
νταξιούχοι που έχουν αποβιώσει τους τελευταίους 
μήνες είχαν συνταξιοδοτηθεί πολύ πριν την εφαρ-
μογή του Ν.4387/16 και πριν αποβιώσουν είχαν 
υποστεί την σκληρή και βλαπτική διαδικασία του 
επανυπολογισμού και η τελική, σύνταξή τους είχε 
προσδιορισθεί βάσει της προσωπικής διαφοράς 
που πρέπει να ληφθεί υπόψη στον τελικό υπολο-
γισμό της σύνταξης, γεγονός που με τον ηλεκτρο-
νικό τρόπο υπολογισμού της σύνταξης χηρείας δεν 
λαμβάνεται καθόλου υπόψη και οδηγεί δυστυχώς 
σ’ αυτό το άδικο και κατά πολύ μειωμένο τελικό 
ποσό της σύνταξης χηρείας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι στα υπόλοιπα Ταμεία (π.χ. 
ΔΕΗ, ΤΑΥΠΣΟ, ΗΣΑΠ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ κ.λ.π.) που συνα-
ποτελούν την Ε’ Δ/νση του e-ΕΦΚΑ δεν εκδίδουν 
με ηλεκτρονικό τρόπο τις συντάξεις χηρείας.

Σας καλούμε να προβείτε άμεσα στις δικές ενέρ-

γειες και συγκεκριμένα: 
Να σταματήσει άμεσα η έκδοση με ηλεκτρο-

νικό τρόπο των συντάξεων χηρείας με τον συ-
γκεκριμένο τύπο υπολογισμού που είναι λαν-
θασμένος για το δικό μας Ταμείο (τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ).

Να επανελεγχθούν από το Ταμείο μας (τ. ΤΑΠ-Ο-
ΤΕ) όλες οι αποφάσεις συνταξιοδότησης χηρείας 
που εκδόθηκαν με ηλεκτρονικό τρόπο και δεν 
διασταυρώθηκαν με τα δικαιολογητικά, που στάλ-
θηκαν στο Ταμείο και να επιστραφούν στις δικαι-
ούχους τα δικαιούμενα ποσά που παρανόμως 
παρακρατήθηκαν από την ημέρα χορήγησης της 
σύνταξης τους. 

Όλες οι συντάξεις χηρείας εφ’ εξής να εκδί-
δονται από το Ταμείο μας (τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ) μέχρι 
τότε που ο ηλεκτρονικός τρόπος υπολογισμού 
πάρει την σωστή μορφή του και θα εκδίδει με 
ορθό τρόπο τις Κύριες Συντάξεις Χηρείας.

Μετά τον πλήρη αποδεκατισμό του Ταμείου μας 
από Προσωπικό πρέπει να επιστρέψουν οι έμπει-
ρες και ικανές μονάδες που μετακινήθηκαν το τε-
λευταίο χρονικό διάστημα σε άλλες υπηρεσίες για 
να μπορέσει να λειτουργήσει στοιχειωδώς το Τα-
μείο ή να στελεχωθεί με άλλο έμπειρο και ικανό 
Προσωπικό.

Είμαστε στην διάθεσή σας να σας παρουσιάσουμε 
από κοντά όλα αυτά που πιο πάνω περιγράφουμε 
και με συγκεκριμένα στοιχεία να σας τα επιβεβαι-
ώσουμε.

Αναμένουμε τις άμεσες ενέργειές σας και παράλ-
ληλα την συνάντηση μαζί σας όπως κατ’ επανάλη-
ψη το έχουμε ζητήσει.

Μεταβιβάσεις Κύριων Συντάξεων – Xηρείας
Ά μ ε σ η  π α ρ έ μ β α σ η  τ ο υ  Σ υ λ λ ό γ ο υ  μ α ς

Σ Ο Β Α ΡΑ  Λ Α Θ Η

Το Προεδρείο του Συλλόγου μας, ελέγχο-
ντας και παρακολουθώντας από κοντά όλα 

τα Συνταξιοδοτικά μας θέματα, διαπίστωσε και 
επιβεβαίωσε και με τις αρμόδιες υπηρεσίες του 
eΕΦΚΑ, το εξής σοβαρό λάθος όσον αφορά τις 
ΝΕΕΣ συντάξεις χηρείας.

Συγκεκριμένα υπάρχει σοβαρή απόκλιση – «λά-
θος» των Συντάξεων χηρείας, στην εξής περίπτωση:

Όσες συντάξεις χηρείας, έχουν εκδοθεί ΜΟΝΟ 
ηλεκτρονικά, με υπογραφή του ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ 
ΕΦΚΑ, έχουν υπολογισθεί με λανθασμένο (μειωμέ-
νο τρόπο).

Όσες έχουν εκδοθεί από το τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ με «ΑΠΟ-
ΦΑΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ» έχουν υπολογισθεί με τον σω-
στό τρόπο, όπως προβλέπει η Νομοθεσία.

Στη περίπτωση λοιπόν, που η Σύνταξη χηρεί-
ας έχει εκδοθεί μόνο ηλεκτρονικά, ΠΡΕΠΕΙ οι 

Συναδέλφισσες/φοι να υποβάλ-
λουν «ΑΙΤΗΣΗ-ΕΝΣΤΑΣΗ» μαζί 
με την ηλεκτρονική απόφαση 
στο τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, Αγ. Κων/νου 16 
Αθήνα τ.κ. 104 31, για να γίνει η 
σχετική διόρθωση της Σύνταξης 
χηρείας.
Υπενθυμίζουμε ότι αφορά τις περι-
πτώσεις Συντάξεων χηρείας που:
α)  Η Κύρια Σύνταξη της/του αποβι-

ώσαντος είχε εκδοθεί-καταβλη-
θεί πριν τις 13/5/2016 και είχε 
θετική-προσωπική διαφορά.

β)  Η μεταβίβαση Σύνταξης χηρείας, έγινε ΜΟΝΟΝ 
ηλεκτρονικά και αφορά Συντάξεις που εκδόθη-
καν από το 2021 και μετά.

Σε κάθε περίπτωση πριν υποβληθεί ή αποσταλεί 
η ΑΙΤΗΣΗ – ΕΝΣΤΑΣΗ, καλό είναι να γίνει επικοινω-

νία με το Περιφερειακό Τμήμα ή και με το Κεντρι-
κό Διοικητικό Συμβούλιο, για την επιβεβαίωση του 
λάθους υπολογισμού της σχετικής Συνταξιοδοτικής 
απόφασης.

Το υπόδειγμα ΑΙΤΗΣΗΣ – ΕΝΣΤΑΣΗΣ προς το 
τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ υπάρχει στο site του Συλλόγου μας.

Ειδικές, φιλικές τιμές για Συνταξιούχους του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ
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Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2022

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΦΚΑ
για τα σοβαρά και εκκρεμή προς επίλυση προβλήματα

Προς τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ 
Κον. Δουφεξή Παναγιώτη

Σε συνέχεια των τηλεφωνικών μας επικοινωνιών, 
με τη Γραμματεία του γραφείου σας, είχαμε ζητήσει 
και ζητάμε τώρα και εγγράφως συνάντηση οπωσδή-
ποτε μαζί σας, για να σας παρουσιάσουμε αναλυτικά 
τα πολύ σοβαρά και εκκρεμή, προς επίλυση προβλή-
ματα, για χιλιάδες μέλη μας που παραμένουν βαλ-
τωμένα στις Υπηρεσίες της ΗΔΙΚΑ και την Ανάδοχο 
Εταιρεία, παρ’ όλο που είχαμε τις διαβεβαιώσεις 
από τις αντίστοιχες υπηρεσίες της ΗΔΙΚΑ και 
του e-ΕΦΚΑ, ότι μέχρι του τέλους του 2021 θα 
έχουν τακτοποιηθεί όλες οι εκκρεμότητες που 
αφορούσαν το τέως ΤΑΠ-ΟΤΕ, σχετικά κυρίως 
με τους λανθασμένους επανυπολογισμούς. 
Πιο συγκεκριμένα και περιληπτικά:
1.  Με τον επανυπολογισμό, από 1-1-2019, του  

Ν. 4387 (Ν. Κατρούγκαλου) διαπιστώθηκαν βε-
βαιωμένα και από τις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, 
πάνω από 8.000 λανθασμένοι επανυπολογισμοί. 
Από αυτούς, τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο του 
2021, όταν στην 5η Δ/νση του e-ΕΦΚΑ ήταν ο αεί-
μνηστος Δ/ντής Καραγιαννάκης, έγιναν από την 
ΗΔΙΚΑ και την Ανάδοχο Εταιρεία οι σωστοί επα-
νυπολογισμοί, για περισσότερους από 7.000 συ-
ναδέλφους και παραμένει σε εκκρεμότητα ακόμη 
για όλους αυτούς, η χορήγηση των αναδρομικών 
τους, σύμφωνα με τον Νόμο από 1/1/2019 που 
ισχύει η έναρξη εφαρμογής του επανυπολογισμού 
του Ν. 4387/16, μέχρι την ημέρα διόρθωσής τους, 
την Άνοιξη του 2021.

2.  Εκκρεμεί ακόμη ο σωστός επανυπολογισμός, για 
600 συναδέλφους μας, που συνταξιοδοτήθηκαν 
με την εθελουσία του 2009. Το αρχείο γι’ αυτούς, 
δόθηκε σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του Ταμεί-
ου μας του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, στην Ανάδοχο Εταιρεία 
και την ΗΔΙΚΑ, από τον Μάιο του 2021 και ακό-
μη δεν έχει γίνει ο σωστός επανυπολογισμός του 
Ν. 4387/16. Για όλους αυτούς τους συναδέλφους 

εκκρεμούν και τα αντίστοιχα αναδρομικά, από 
1/1/2019 μέχρι την ημέρα που θα γίνει η σωστή 
εφαρμογή του νέου επανυπολογισμού. 

3.  Για όλους τους ανωτέρω συναδέλφους των πα-
ραγράφων 1 και 2, τον Οκτώβριο του 2021, που 
έγινε η εφαρμογή των επανυπολογισμών των 
διατάξεων του Ν. 4670/20 (Ν. Βρούτση) και η 
χορήγηση των αντίστοιχων αναδρομικών από 
1/10/2019, έγινε στη βάση δεδομένων και λανθα-
σμένων επανυπολογισμών του 2019 και όχι του 
ορθού επανυπολογισμού την  Άνοιξη του 2021, 
καθότι αφορά επανυπολογισμούς του Ν. 4387/16 
(Ν. Κατρούγκαλου). Για όλους αυτούς, πρέπει να 
γίνει ξανά επανυπολογισμός του Ν. Βρούτση, με 
τις σωστές συντάξεις από το Ν. Κατρούγκαλου

4.  Με την έωλη δικαιολογία ότι δεν έχουν δημιουρ-
γήσει ακόμη νέα λογισμική φόρμα, η μηχανογρα-
φική Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ δεν χορηγεί, εδώ 
και δύο σχεδόν χρόνια, σε κάποια ορφανά τέκνα, 
θανόντων συναδέλφων την δικαιούμενη πενιχρή 
σύνταξή τους, παρ’ όλο που έχουν καταθέσει τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα οποία δικαιού-
νται τη σύνταξη αυτή, μέχρι του 24ου της ηλικίας 
τους (αφορά τέκνα θανόντων συναδέλφων μας οι 
οποίοι συνάδελφοι πέθαναν πριν την 13/5/2016 
(Ν.4387/16) και είναι παιδιά που σπουδάζουν στο 
Πανεπιστήμιο. Κρίμα και Ντροπή! 

5.  Για όσους συναδέλφους μας, μετά την συνταξιοδό-
τηση τους, επέτυχαν ανακαθορισμό της σύνταξής 
τους και είχε αναπροσαρμοσθεί η σύνταξή τους με 
τον παλιό τρόπο, κατά τον επανυπολογισμό, δεν 
λήφθηκε υπόψη από τις υπηρεσίες του ΗΔΙΚΑ ο 
νέος συντάξιμος μισθός, αλλά ο παλιός που υπήρ-
χε πριν τον ανακαθορισμό.

6.  Με τον πρωτόγνωρο, στα παγκόσμια ασφαλιστικά 
χρονικά, επανυπολογισμό με τον Ν.4387/16 και 
για τους παλιούς συνταξιούχους και προσδιορίζο-
ντας νέους συντελεστές αναπλήρωσης, προέκυψε 
για εκατοντάδες παλιούς συνταξιούχους συνα-

δέλφους μας να έχουν αρκετά χρόνια ασφάλισης, 
πληρωμένα σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, χωρίς να 
τους έχει υπολογισθεί ο συνολικός ασφαλιστικός 
τους χρόνος, κατά τον νέο επανυπολογισμό. Όλοι 
αυτοί οι συνάδελφοι, είτε είχαν διαδοχική, είτε 
παράλληλη ασφάλιση, έχουν καταθέσει τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά τους στο τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, 
αλλά δεν έχουν συμπεριληφθεί κατά τον επανυ-
πολογισμό, γιατί δεν έχει δημιουργηθεί ακόμη η 
λογισμική φόρμα, από την Ανάδοχο Εταιρεία και 
την ΗΔΙΚΑ, όπως μας πληροφορούν κατά τις επα-
νειλημμένες ερωτήσεις και παρεμβάσεις μας! 
Τους αδικεί και τους καταδικάζει ο Ν. Κατρού-

γκαλου και ο Ν. Βρούτση, να χρωστούν στον 
ΕΦΚΑ μέχρι την δευτέρα παρουσία, ας τους 
αναγνωρίσει τουλάχιστον όλα τα ασφαλιστικά 
τους χρόνια που πλήρωσαν με εισφορές στο Ελ-
ληνικό Ασφαλιστικό Σύστημα.

Κύριε Διοικητά, μετά την δίχρονη περιπέτεια με 
την πανδημία, που τόσο ταλαιπώρησε και πλήγωσε 
και την Κοινωνική ομάδα που εκπροσωπούμε και 
μιάς που με προσεκτικά βήματα πορευόμαστε προς 
την κανονικότητα, σας ζητάμε εκ νέου να συναντη-
θούμε μαζί σας, για να σας εκθέσουμε τα σοβαρά 
εκκρεμή και μέχρι σήμερα χωρίς καμία πρόοδο επί-
λυσης προβλήματα που περιεκτικά σας περιγράψαμε 
παραπάνω. 

Είμαστε υποχρεωμένοι, αν σε εύλογο χρόνο 
δεν έχουμε απάντηση στο αίτημά μας, να κοινο-
ποιήσουμε και να δημοσιοποιήσουμε προς πάσα 
κατεύθυνση, τα άλυτα εκκρεμή προβλήματά μας 
και στο τέλος να προχωρήσουμε σε όλων των 
μορφών τα ένδικα μέσα, για να διεκδικήσουμε 
και να επιλύσουμε τα βεβαιωμένα και από τον 
ΕΦΚΑ δίκαια εκκρεμή προβλήματα, όταν δυστυ-
χώς, είμαστε ίσως η μοναδική και τελευταία συ-
νταξιοδοτική ομάδα, που δεν τους έχουν ακόμη 
διορθωθεί οι αδικίες και οι λανθασμένοι επανυ-
πολογισμοί από τους Ν. 4387/16 και Ν.4670/20. 

Ηπρόσφατη εγκύκλιος του Υφυπουργού Εργασί-
ας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Τσακλόγλου 

δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα και δραματική ΝΕΑ 
μείωση, των ήδη μειωμένων Συντάξεων χηρείας 
και αναπηρίας!

Όπως είναι γνωστό, οι Συντάξεις χηρείας και Ανα-
πηρίας αφορούν, τις πλέον αδύνατες και οικονομικά 
προβληματικές ομάδες Συναδέλφων μας, οι οποίες 
θα έπρεπε να ενισχυθούν και όχι να περιοριστούν 
ακόμα περισσότερο, όπως δυστυχώς προβλέπει η 
ανάλγητη αυτή εγκύκλιος του κ. Τσακλόγλου!

Εδώ ταιριάζει το: ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ! 
Απευθυνθήκαμε στον κ. Πρωθυπουργό, στην 

Κυβέρνηση συνολικά, αλλά και στον ΕΦΚΑ ζητώ-
ντας τους να επιδείξουν ελάχιστη ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ευαι-
σθησία και υπευθυνότητα, και να ανακαλέσουν, να 
ακυρώσουν αυτή την εγκύκλιο, χωρίς μέχρι σήμε-
ρα να πράξουν ΤΙΠΟΤΑ, γιαυτό:

Προσφύγαμε ξανά, στο Ανώτατο Δικαστήριο της 

Χώρας μας, στο ΣτΕ, ζητώντας την ΑΚΥΡΩΣΗ αυτής 
της απαράδεκτης και αντικοινωνικής εγκυκλίου!

Έτσι στις 24/2/22 κατατέθηκε η σχετική προ-
σφυγή μας στο ΣτΕ, απολύτως τεκμηριωμένη 
και αιτιολογημένη και περιμένουμε από το ΣτΕ, 
την εκδίκαση-συζήτηση- και την έκδοση, μιας 
γρήγορης αλλά και ΔΙΚΑΙΗΣ απόφασης!

Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι επιτέλους θα κα-
τανοήσουν οι Κυβερνώντες, ότι δεν μπορούν να 
συνεχίζουν τέτοιες εχθρικές και απάνθρωπες πο-
λιτικές, σε βάρος των απλών Συνταξιούχων, και 
μάλιστα των πιο ευάλωτων ομάδων τους, οι οποίες 
επιβιώνουν με τα κατώτερα όρια συντάξεων!

Το αίτημά μας και η απαίτησή μας προς την Κυ-
βέρνηση, συνεχίζει να είναι η ΑΝΑΚΛΗΣΗ-ΚΑΤΑΡ-
ΓΗΣΗ αυτής της εγκυκλίου, η οποία ουσιαστικά θα 
εξοντώσει οικονομικά αυτές τις δύο κατηγορίες 
των Συναδέλφων μας, αδιαφορώντας προκλητικά 
για τις συνθήκες επιβίωσης, οι οποίες τους οδη-

γούν στην απόλυτη φτώχεια και στην εξαθλίωση! 
ΑΡΚΕΤΑ ΠΙΑ! 

Δεν μπορεί να είναι σοβαρή και ευαίσθητη, μια 
πολιτική που οδηγεί τους Συνταξιούχους συνεχώς 
στα δικαστήρια και στο ΣτΕ, για να βρουν το δίκιο 
τους, και για να προστατεύσουν τα βασικά και θε-
μελιώδη δικαιώματά τους, τα οποία αυθαίρετα και 
εκδικητικά τους τα αφαιρεί η Κυβέρνηση.

Ο Σύλλογός μας, μαζί και με τις άλλες Οργανώ-
σεις Συνταξιούχων θα συνεχίσουν και θα εντείνουν, 
τις προσπάθειες και τον Αγώνα, με κάθε μέσο και 
τρόπο, ώστε να ακυρωθούν αυτές οι ΑΝΤΙΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΕΣ-ΑΠΑΝΘΡΩΠΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, που κάνουν κα-
θημερινά τη ζωή μας ακόμα πιο δύσκολη.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε να υπερασπιστούμε 
τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ μας!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να αυξηθούν και ΟΧΙ να μειωθούν 
περαιτέρω οι ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ μας!

ΝΕΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ μας, στο ΣτΕ
Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ε Ι Σ  Χ Η Ρ Ε Ι Α Σ  –  Α Ν Α Π Η Ρ Ι Α Σ



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ

6
Θέματα Συλλογικού ΕνδιαφέροντοςΘέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος

•  Κύριες Συντάξεις:  

Γήρατος Δεκεμβρίου 2021

•  Χηρείας Ιανουαρίου –  

Φεβρουαρίου 2022

•  Επικουρικές Γήρατος:  

Σεπτεμβρίου 2018 -  

Χηρείας Νοεμβρίου 2021

•  Εφ’ άπαξ: Καταβάλλονται του 

Νοεμβρίου 2021 και επεξεργά-

ζονται του Δεκεμβρίου 2021.

Σημ.: 
1.  Για την υπερβολικά μεγάλη κα-

θυστέρηση έκδοσης Επικου-
ρικών Συντάξεων, έγινε και 
νέα επιστολή διαμαρτυρίας του 
Συλλόγου μας, προς τον Διοικη-
τή και Υπ/τη του ΕΦΚΑ, για την 
ενίσχυση του Τμήματος του τ. 

ΤΕΑΠ-ΟΤΕ, με προσωπικό και 
μέσα.

2.  Για την καταβολή του ΕΦΑΠΑΞ, 
δυστυχώς διαπιστώνεται καθυ-
στέρηση από την Αρμόδια υπη-
ρεσία του ΟΤΕ, στην αποστολή 
της οικονομικής ταυτότητας 
– των οικονομικών στοιχείων - 
του αποχωρήσαντος Συναδέλ-
φου.

Συντάξεις χηρείας: Οι περικοπές και τα παράδοξα
Γιατί η μη μεταβίβαση της εθνικής σύνταξης του αποθανόντος συζύγου στην(ον) επιζώντα,  

αποτελεί σοβαρή θεσμική καταστρατήγηση συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Το «ψαλίδι» με παραδείγματα. 
Γράφουν οι Σ. Ρομπόλης, Β. Μπέτσης

Το τελευταίο χρονικό διάστημα αναπτύσσεται ένας έντονος δημόσιος διά-
λογος με αφορμή την ερμηνευτική εγκύκλιο (30/12/2021) του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η οποία αφορά την καταβολή της Εθνι-
κής Σύνταξης σε συντάξεις χηρείας συνταξιούχων.

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο, ένας συνταξιούχος που λαμβάνει 
δική του σύνταξη, εάν αποβιώσει ο/η σύζυγος, δεν μπορεί να λαμβάνει Εθνική 
Σύνταξη που αθροιστικά θα είναι μεγαλύτερη από το ύψος μίας εθνικής σύντα-
ξης (384 ευρώ).
•  Μέχρι σήμερα, σε ένα ζευγάρι συνταξιούχων, που ο καθένας ελάμβανε 784 

ευρώ μηνιαία κύρια σύνταξη (384 ευρώ εθνική και 400 ευρώ ανταποδοτική), 
στην περίπτωση που αποβιώσει ο ένας εκ των δύο, τότε ο επιζών λαμβάνει το 
70% της σύνταξης του αποβιώσαντος. Δηλαδή λαμβάνει 548,8 ευρώ σύνταξη 
χηρείας (268,8 ευρώ εθνική σύνταξη και 280 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη).

•  Όμως, σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο, πλέον, σε ένα ζευγάρι που πεθάνει ο 
ένας σύζυγος, ο συνταξιούχος που ζει, δεν θα λάβει την εθνική σύνταξη χη-
ρείας των 268,8 ευρώ, διότι στη δική του σύνταξη περιλαμβάνεται εθνική σύ-
νταξη ύψους 384 ευρώ. Αυτό οδηγεί σε μία μείωση της σύνταξης χηρείας της 
τάξης του 49%.
Το ερώτημα που προκύπτει, εστιάζεται, κατά βάση, στη θεώρηση και την ερ-

μηνεία της εθνικής σύνταξης, με την έννοια ότι κατά την υφιστάμενη νομοθεσία 
και την ερμηνευτική εγκύκλιο, θεωρείται τμήμα της καταβαλλόμενης σύνταξης, 
το οποίο εξ ολοκλήρου χρηματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

Ως εκ τούτου, κατά την ίδια θεώρηση, η εθνική σύνταξη δεν θα πρέπει να 
καταβάλλεται για δεύτερη φορά στον επιζώντα συνταξιούχο σύζυγο αφού χρη-
ματοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και όχι από τις καταβαλλόμενες 
εισφορές του ασφαλισμένου, οι οποίες με βάση την αρχή της αναλογικότητας 
εισφορών-παροχών, δημιουργούν ασφαλιστικό δικαίωμα.

Από μία διαφορετική προσέγγιση, αυτή της μη καταστρατήγησης θεμελιω-
μένων ασφαλιστικών δικαιωμάτων, η πραγματικότητα, σύμφωνα με τους υπο-
λογισμούς μας, είναι διαφορετική. Κι αυτό γιατί ο συνταξιούχος πριν αποβιώσει, 
για να λάβει την εθνική σύνταξη των 384 ευρώ, σημαίνει ότι έχει εργαστεί και 
καταβάλλει εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τουλάχιστον 20 έτη. Έτσι, δι-
καιούται σύμφωνα με τα θεμελιωμένα ασφαλιστικά του δικαιώματα να λάβει 
την εθνική σύνταξη των 384 ευρώ, την οποία στην περίπτωση θανάτου του, 
σύμφωνα με τη νομοθεσία της κοινωνικής ασφάλισης, μπορεί να μεταβιβάσει 
στους κληρονόμους του, στον/στη σύζυγό του ή/και στα παιδιά του. Άρα, με τη 
μη καταβολή των 268,8 ευρώ εθνικής σύνταξης στην (στον) επιζώντα σύζυγο, 
συντελείται μία προφανής καταστρατήγηση του ασφαλιστικού δικαιώματος του 
αποβιώσαντος να μεταβιβάσει στους κληρονόμους του το ασφαλιστικό δικαί-
ωμα, το οποίο θεμελίωσε κατά τη διάρκεια τουλάχιστον της 20ετούς εργασίας 
του.

Η αναλογικότητα εισφορών και παροχών
Το επόμενο ζήτημα το οποίο απαιτείται να εξεταστεί, είναι η αναλογικότητα 

εισφορών και παροχών ενός ασφαλισμένου, κατά τη στιγμή της συνταξιοδό-
τησής του. Αυτό μπορεί να γίνει υπολογίζοντας, με βάση τη μεθοδολογία του 

αναλογιστικού ισοδύναμου, το επίπεδο της σύνταξης που θα πρέπει να λάβει 
ένας ασφαλισμένος ανάλογα με τις εισφορές που έχει καταβάλει στον ασφαλι-
στικό του βίο, σε σύγκριση με το αναλογιστικό ισοδύναμο της κύριας σύνταξης 
που λαμβάνει.

Εάν θεωρήσουμε έναν μέσο ασφαλισμένο ο οποίος έχει συντάξιμες αποδοχές 
1.000 ευρώ και 20 έτη ασφάλισης, σύμφωνα με τις καταβαλλόμενες εισφορές 
του, θα πρέπει να λάβει 315 ευρώ σύνταξη. Όμως, αυτός ο ασφαλισμένος θα 
λάβει κύρια σύνταξη 543 ευρώ, η οποία αναλύεται σε 384 ευρώ εθνική σύνταξη 
και 159 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη. Άρα, στην πραγματικότητα, το ύψος της 
εθνικής του σύνταξης είναι 228 ευρώ και όχι 384 ευρώ, αφού τα 315 ευρώ τα 
έχει καταβάλει με τις εισφορές του κατά τη διάρκεια του εργασιακού του βίου.

Αντίστοιχα, για έναν ασφαλισμένο με 30 έτη ασφάλισης, η σύνταξη που αντι-
στοιχεί στις καταβαλλόμενες εισφορές του είναι 526 ευρώ, ενώ λαμβάνει κύρια 
σύνταξη 648 ευρώ, εκ των οποίων τα 384 ευρώ είναι η εθνική σύνταξη και τα 
264 ευρώ είναι η ανταποδοτική σύνταξη. Άρα, στην πραγματικότητα, η εθνική 
σύνταξη είναι 122 ευρώ. Δηλαδή, ενώ ο ασφαλισμένος, σύμφωνα με τις εισφο-
ρές του, έπρεπε να λάβει 526 ευρώ ανταποδοτική σύνταξη, λαμβάνει μόλις 264 
ευρώ, δηλαδή το υπόλοιπο τμήμα που έχει πληρώσει των 262 ευρώ χρημα-
τοδοτεί την εθνική σύνταξη των 384 ευρώ, με αποτέλεσμα ο ασφαλισμένος να 
έχει χρηματοδοτήσει το 68% της εθνικής του σύνταξης.

Επίσης, για έναν ασφαλισμένο με τις ίδιες συντάξιμες αποδοχές αλλά με 40 
έτη ασφάλισης οι καταβαλλόμενες εισφορές του αντιστοιχούν σε 783 ευρώ σύ-
νταξη, ενώ λαμβάνει 884 ευρώ, εκ των οποίων τα 384 ευρώ είναι η εθνική 
σύνταξη και 500 ευρώ είναι η ανταποδοτική σύνταξη. Με αποτέλεσμα, η εθνική 
του σύνταξη που χρηματοδοτεί ο Κρατικός Προϋπολογισμός να είναι μόλις 101 
ευρώ και όχι 384 ευρώ, δεδομένου ότι το υπόλοιπο τμήμα ουσιαστικά έχει χρη-
ματοδοτηθεί από τις καταβαλλόμενες εισφορές του ασφαλισμένου.

Παράλληλα, από την πραγματοποιούμενη ανάλυση ευαισθησίας προκύπτει 
ότι ο ασφαλισμένος ο οποίος συνταξιοδοτείται με 30 έτη ασφάλισης και 1.500 
ευρώ συντάξιμες αποδοχές, έχει χρηματοδοτήσει εξολοκλήρου το σύνολο της 
σύνταξής του, δηλαδή τόσο την εθνική του όσο και την ανταποδοτική του σύ-
νταξη, με παντελή απουσία χρηματοδότησης της εθνικής σύνταξης από τον 
Κρατικό Προϋπολογισμό.

Επιπλέον, από την ανάλυση της αναλογικότητας εισφορών - παροχών συμπε-
ραίνεται ότι στην πραγματικότητα οι ασφαλισμένοι συνταξιούχοι έχουν χρημα-
τοδοτήσει τουλάχιστον το 40% της εθνικής τους σύνταξης και στην περίπτωση 
των ασφαλισμένων συνταξιούχων με συντάξιμες αποδοχές 1.500 ευρώ και άνω 
και 30 έτη ασφάλισης, έχουν χρηματοδοτήσει το 100% της εθνικής τους σύντα-
ξης.

Συνάδελφοι,

Και με την ανωτέρω επιστημονική τεκμηρίωση και ανάλυση, ανατρέπεται πλή-

ρως το Κυβερνητικό αφήγημα και η προσπάθεια για την υφαρπαγή και αφαίρεση 

της λεγόμενης προσωπικής διαφοράς, από το ποσό της Σύνταξης χηρείας, η οποία 

πρέπει να είναι τουλάχιστον το 70% της Σύνταξης της/του αποβιώσαντος! 

Οτιδήποτε άλλο, θα είναι απροκάλυπτη κλοπή!

Ε Ξ Ε Λ Ι Ξ Η 
Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ε Ω Ν 
&  Ε Φ Α Π Α Ξ
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Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2022

Ετοιμάζονται νέες αλλαγές στον “πάσχοντα” ΕΟΠΥΥ
συνεχίζεται το “ράβε ξήλωνε”

Σας παρουσιάζουμε περιεκτικά τα πιο σημαντικά και απαραίτητα σημεία που αφορούν Χρηματικά βραβεία για 
παιδιά εν ενεργεία, συνταξιούχων ή αποβιωσάντων συναδέλφων του Οργανισμού.

1.  Τα ποσά των χρηματικών βραβεί-
ων που καταβάλλονται, σύμφωνα 
με το άρθρο 16 παρ. 2 του νέου 
Γ.Κ.Π-ΟΤΕ, είναι, ανά βαθμίδα εκ-
παίδευσης, τα παρακάτω:

α. Ανώτατη Εκπαίδευση:
-  απόκτηση πτυχίου με «ΑΡΙΣΤΑ»  

400 ΕΥΡΩ
-  απόκτηση πτυχίου με «Λ.ΚΑΛΩΣ» 

250 ΕΥΡΩ
β. Ανώτερη Εκπαίδευση:
-  απόκτηση πτυχίου με «ΑΡΙΣΤΑ»  

300 ΕΥΡΩ
-  απόκτηση πτυχίου με «Λ. ΚΑΛΩΣ» 

180 ΕΥΡΩ
γ. Μέση Εκπαίδευση:
-  Απολυτήριο Λυκείου με «ΑΡΙΣΤΑ» 

200 ΕΥΡΩ
-  Ενδεικτικό Α΄ και Β΄ τάξεως Λυκεί-

ου  με «ΑΡΙΣΤΑ» 160 ΕΥΡΩ
-  Απολυτήριο Γυμνασίου με «ΑΡΙΣΤΑ» 

120 ΕΥΡΩ
-  Ενδεικτικό Α΄ και Β΄ τάξεως Γυμνα-

σίου  με «ΑΡΙΣΤΑ» 80 ΕΥΡΩ
Τα χρηματικά αυτά βραβεία χορη-

γούνται στους μαθητές και σπουδα-
στές, που είναι παιδιά του εν ενεργεία, 
συνταξιοδοτηθέντος ή αποβιώσαντος 
προσωπικού του Οργανισμού, τα 
οποία δεν έχουν υπερβεί το 27 έτος 
της ηλικίας τους και διακρίνονται κατά 
την εκπαίδευσή τους στις Σχολές Μέ-
σης, Ανώτερης και Ανώτατης Δημό-
σιας Εκπαίδευσης της χώρας, καθώς 
και σε άλλες Σχολές που έχουν ανα-
γνωριστεί ως ισότιμες προς αυτές. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέ-
πει να στέλνουν στο e-mail  
myhr@otegroup.gr της αρμόδιας 
Υπηρεσίας του ΟΤΕ τα εξής δικαιολο-
γητικά:
•  Σχετική Αίτηση – Δήλωση με πλήρη 

στοιχεία
•  Αποδεικτικό στοιχείο σπουδών 

πρωτόγραφο ή φωτοαντίγραφο θε-
ωρημένο από Δημόσια αρχή, για 

μαθητές Β’ Εκπαίδευσης
•  Πτυχίο ή αντίγραφο αυτού θεωρη-

μένο από Δημόσια αρχή για σπου-
δαστές ή φοιτητές Τ.Ε.Ι ή Α.Ε.Ι

•  ΙΒΑΝ Τραπέζης για κατάθεση των 
χρημάτων. 

5.  Τα παραπάνω δικαιολογητικά για 
την καταβολή των ποσών στους 
δικαιούχους θα πρέπει να υποβάλ-
λονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες, 
για μεν τους μαθητές της Μέσης 
Εκπαίδευσης μέχρι 31 Δεκεμβρίου 
του χρόνου απόκτησης του σχε-
τικού αποδεικτικού σπουδών, για 
δε τους σπουδαστές Ανώτερης και 
Ανώτατης Εκπαίδευσης, μέχρι 31 
Δεκεμβρίου του επομένου από το 
χρόνο απόκτησης του τίτλου σπου-
δών έτους.
Τα υποδείγματα των αιτήσεων – δη-

λώσεων για τα ανωτέρω βραβεία θα 
τα βρείτε στο site του Συλλόγου μας.

Καλές είναι οι σχεδιαζόμενες οργανωτικές αλ-
λαγές αλλά για να έχουν “τύχη”, αποτελεσματι-

κότητα και ωφελιμότητα, πρέπει απαραίτητα να συ-
νοδεύονται: Από τους αναγκαίους Οικονομικούς 
πόρους και μέσα! Πρέπει να καλυφθούν τα κενά, 
να προσληφθούν Ιατροί, αλλά και το απαραίτητο 
Νοσηλευτικό προσωπικό, γιατί διαφορετικά όλο 
αυτό το “νέο” εγχείρημα θα είναι ένα ακόμα επι-
κοινωνιακό σόου!

Δεν μπορεί να εξασφαλισθεί ικανοποιητική Ιατρική 
και Νοσοκομειακή φροντίδα, με ΣΥΝΕΧΕΙΣ περικο-
πές των Προϋπολογισμών του τομέα Υγείας! Όταν 
λοιπόν μειώνεται (αντί να αυξάνεται) ο προϋπολο-
γισμός Υγείας για το 2022, κατά 300εκ. €, εκ των 
πραγμάτων γίνεται προβληματική και ελλειμματι-
κή η φροντίδα Υγείας των πολιτών.

Ας δούμε λοιπόν τις νέες σχεδιαζόμενες αλλαγές 
της Κυβέρνησης, στον τομέα Υγεία.

Αντί του Οικογενειακού Ιατρού – που δυστυχώς 
δεν υλοποιήθηκε – ετοιμάζεται ΝΕΟΣ ορισμός (νέο 
όνομα), αυτός του Προσωπικού Ιατρού!  Το πρόβλη-
μα όμως δεν είναι η ονοματοδοσία αλλά η ουσία!

Ο Προσωπικός Ιατρός θα είναι, Παθολόγος Γενι-
κής Ιατρικής και Παιδιατρικής και θα επιλέγεται από 
τον κάθε Ασφαλισμένο, βάσει της λίστας – συμβε-
βλημένων – του ΕΟΠΥΥ. Αυτός θα καλύπτει όλες τις 
βασικές Ιατρικές ανάγκες του Ασφαλισμένου, αλλά 
και θα είναι ο ίδιος, που θα πρέπει να εγκρίνει και 
να εκδίδει παραπεμπτικό, για νοσηλεία σε νοσοκο-
μείο. Χωρίς τέτοιο παραπεμπτικό οι Ασφαλισμένοι 
θα μπορούν να πηγαίνουν μόνο στον ιδιωτικό τομέα, 
όπου φυσικά θα πληρώνουν την νοσηλεία από την 
τσέπη τους.

Δηλαδή οι Ασφαλισμένοι, δεν θα μπορούν να κά-

νουν οποιαδήποτε Ιατρική πράξη, αν δεν λάβουν 
έγκριση παραπεμπτικό από τον προσωπικό θεράπο-
ντα Ιατρό τους. Συγκεκριμένα για διαγνωστικές εξε-
τάσεις, μικροεπεμβάσεις, εισαγωγή στα νοσοκομεία, 
θα πρέπει να υπάρχει παραπομπή από τον Προσω-
πικό Ιατρό. Ακόμα και για να εξετασθεί κάποιος από 
ειδικό ιατρό, όπως καρδιολόγο, ορθοπεδικό, γυναι-
κολόγο, πάλι θα πρέπει να έχει παραπεμπτικό.

Αυτό είναι ένα από τα κρίσιμα σημεία – σύγκρου-
σης – και συντεχνιακής διαφωνίας των άλλων ειδι-
κοτήτων Ιατρών, για την αρμοδιότητα των προσωπι-
κών Ιατρών, και την επίσκεψη Ασφαλισμένων. Εκεί-
νο που πάντως είναι το “κλειδί” επιτυχίας και αυτού 
του “νέου” θεσμού είναι η προθυμία των ιδιωτών Ια-
τρών να συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ, καθώς ούτε το 
ύψος της αμοιβής τους έχει καθοριστεί ακόμα, ούτε 
ο μέγιστος αριθμός ασφαλισμένων, που μπορεί να 
έχει στη λίστα του ο προσωπικός Ιατρός. Θα μπορεί 
ο Ασφαλισμένος να επισκέπτεται τους Ιατρούς των 
Κέντρων Υγείας και των ΤΟΜΥ, χωρίς επιβάρυνση; 
Πώς θα καλυφθεί η Νησιωτική χώρα;

Ας σταματήσουν τα πειράματα και ας παραδειγμα-
τιστεί η Κυβέρνηση και ας μεταφέρει την εμπειρία 
και τη οργάνωση των Ευρωπαϊκών χωρών (Ιταλία, 
Γερμανία, Νορβηγία, κλπ), ας πραγματοποιήσει έναν 
ειλικρινή διάλογο με τους φορείς υποδοχής των 
υπηρεσιών Υγείας (πελάτες) των οργανώσεων Συ-
νταξιούχων και Εργαζομένων, οι οποίοι ζουν και βι-
ώνουν την καθημερινή ταλαιπωρία και την άγρια οι-
κονομική αφαίμαξη του πενιχρού εισοδήματος τους, 
αλλά και επειδή αυτοί είναι που χρηματοδοτούν το 
σύστημα Υγείας.

Διάλογο – συνεννόηση – και συμφωνία, μόνο με 
τους επαγγελματίες και φορείς παροχών Υγείας, 

είναι αναποτελεσματικός και προσαρμοσμένος στα 
στενά συντεχνιακά – οικονομικά – συμφέροντα των 
ιδιωτών! Η Υγεία είναι θεμέλιος λίθος, κάθε ΚΟΙΝΩ-
ΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ και δεν μπορεί να ανατίθεται στα 
παιχνίδια των ΑΓΟΡΩΝ και των ιδιωτών.

Η δεύτερη σημαντική αλλαγή είναι η ενερ-
γοποίηση του θεσμού των απογευματινών χει-
ρουργείων, στον οποίο ο ασθενής θα επιβαρύ-
νεται με το 30% της δαπάνης και ο ΕΟΠΥΥ θα 
καλύπτει το υπόλοιπο 70%! Μήπως ανοίγει έτσι 
παράθυρο ιδιωτικοποίησης της Δημόσιας Υγείας, 
μήπως ο απλός πολίτης και ο συνταξιούχος που δεν 
έχει να πληρώσει το 30% στερείται το δικαίωμα στην 
υγεία; μήπως θέλουν να μετρέψουν τα Νοσοκομεία 
σε Ιδιωτικά Κέντρα των Μεγαλογιατρών και των Κα-
θηγητών; 

Δυστυχώς διαπιστώνουμε και εδώ, ότι η Νοσο-
κομειακή φροντίδα και η Υγεία, αντιμετωπίζονται 
αυστηρά με οικονομικούς όρους και όχι ως δωρεάν 
κοινωνική υποχρέωση και φροντίδα του Κράτους, 
για όλους τους πολίτες του!

Υποχρέωση λοιπόν και καθήκον του Κράτους, εί-
ναι να ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ουσιαστικά τον τομέα ΥΓΕΙΑΣ, γιατί 
αυτή είναι η κύρια υποχρέωση κάθε ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και κάθε πολιτισμένου κράτους δικαίου!

Οι Συνταξιούχοι και οι αδύναμοι οικονομικά, απαι-
τούν και προσδοκούν ένα ισχυρό, λειτουργικό, αξι-
οπρεπές και Ανθρωποκεντρικό Δημόσιο Σύστημα 
Υγείας, στην υπηρεσία των Πολιτών και των Ασφα-
λισμένων. 

Η ΥΓΕΙΑ είναι ΠΑΝΩ από τα ΚΕΡΔΗ  
και τις ΑΓΟΡΕΣ!

Η Ιατρική είναι ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑ και όχι 
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟ ΠΡΟΪΟΝ!

Το Πολιτιστικό Κέντρο 
Εργαζομένων Ν. Αττικής
επανέρχεται σταδιακά  
σε πλήρη λειτουργία

Ιδιαίτερα σκληρή και δύσκολη εποχή που 
διανύουμε έχει πλήξει τον πολιτισμό σε 

όλα του τα επίπεδα. Μέσα στα τελευταία 
δύο χρόνια προσπαθήσαμε με τη βοή-
θεια της τεχνολογίας να κρατήσουμε τη 
λειτουργία του πολιτιστικού μας και την 
επαφή με τα μέλη του. Μέσα από τις ηλε-
κτρονικές πλατφόρμες και το κανάλι μας 
στο YouTube το πολιτιστικό κέντρο εργα-
ζομένων ΟΤΕ νομού Αττικής συνέχισε να 
λειτουργεί. Σήμερα με την πανδημία να 
επιμένει αλλά με περισσότερα εφόδια πλέ-
ον στη φαρέτρα όπως τον εμβολιασμό και 
τη γνώση της επιστήμης μπαίνουμε σε μία 
νέα πραγματικότητα. Λειτουργούμε με όλα 
τα πρωτόκολλα ασφαλείας ως χώρος εμ-
βολιασμένων, συνεχίζουμε τα μαθήματα, 
τις εκδηλώσεις και τις δράσεις μας. 

Σας καλούμε όλους να συμμετέχετε 
ενεργά και να είστε κοντά στο πολιτι-
στικό μας στέκι, στο κοινό μας σπίτι. 

Αντωνέλου Εβίτα 
Πρόεδρος Π.Κ.Ε, ΟΤΕ Ν. Αττικής 

Χρηματικά Βραβεία αριστευσάντων τέκνων εν ενεργεία, 
συνταξιούχων & αποβιωσάντων συναδέλφων
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Η ΦΩΝΗ
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Οπόλεμος στην Ουκρανία όπως κάθε πόλεμος 
έχει απώλειες, πόνο, φόβο, φρίκη… Άρα είναι 

απεχθής, αποτρόπαιος, απορριπτέος ως μέσο, μέ-

θοδος η διαδικασία επίλυσης των όποιων διακρατι-

κών διάφορων…
Αναμφίβολα και σαφέστατα, η εισβολή της Ρωσί-

ας στην Ουκρανία είναι απολύτως και καθ’ ολοκλη-
ρίαν καταδικαστέα και απαράδεκτη.

Η εισβολή είναι κάθετα αντίθετη στο 
Διεθνές Δίκαιο καθώς και σε κάθε 
μορφή, φύση και είδος Δικαίου…

Το αίμα που ρέει, ο πόνος που συ-
γκλονίζει, η λύπη που επικρατεί και οι 
ανθρώπινοι οδυρμοί, πρέπει άμεσα να 
σταματήσουν...

Η Ειρήνη, η δημιουργία, η χαρά, 
η δημοκρατία, πρέπει άμεσα να επι-
στρέψουν και στην δύστυχη και κα-
ταστραμμένη Ουκρανία. 

Δεν ξεχνάμε όμως ότι:

Εισβολή όμοια με εκείνη της Ουκρανίας, έχου-
με και στην Κύπρου. Όπως καταδικάζουμε απερί-
φραστα και χωρίς περιστροφές, υποχωρήσεις και 
υπαναχωρήσεις τη ρωσική εισβολή στην Ουκρα-
νία, στεκόμαστε στην ίδια γραμμή υπεράσπισης της 
Διεθνούς και της Ευρωπαϊκής Νομιμότητας, στην 
συνεχιζόμενη εγκληματική τακτική της Τουρκίας 
εις βάρος της Μαρτυρικής Κύπρου. 

Η διεθνής νομιμότητα δεν μπορεί και δεν πρέπει 
να είναι επιλεκτική. Και οι δυο συγκλίνουν στον ίδιο 
παραλογισμό και μεγαλοϊδεατισμό.

Δεν μπορεί όμως η ισχύς του δικαίου να υποτάσ-
σεται στην ισχύ των όπλων. Πρέπει να τηρούνται  
τα ίδια μέτρα και ίδια σταθμά για όλους.

ΕΙΡΗΝΗ ΤΩΡΑ 
ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, 
στην συνεδρίαση της 17/3/2022 μεταξύ άλλων 

αποφάσισε, τη συμμετοχή των μελών μας στα Συλ-
λαλητήρια Διαμαρτυρίας, που πραγματοποιήθηκαν 
την ΤΕΤΑΡΤΗ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ σε όλη τη χώρα, για τα 
σοβαρά Συνταξιοδοτικά-Ασφαλιστικά και Οικονομι-
κά προβλήματα, που αφορούν κυρίως και πολύ πιο 
έντονα από άλλες Κοινωνικές ομάδες, τους Συνταξι-
ούχους της χώρας μας.

Τα αιτήματα διαμαρτυρίας του Συλλαλητηρίου συ-
νοψίζονται κυρίως στα εξής: 
•  η Ακρίβεια, οι Φόροι και οι Παγωμένες Συντάξεις, 

που κάνουν την επιβίωσή μας δραματική,
• το εισόδημά μας εξανεμίζεται καθημερινά,
•  η προσωπική διαφορά στέλνει τους συνταξιού-
χους στην πυρά,

•  οι νέες μειώσεις των συντάξεων χηρείας και 

αναπηρίας οδηγούν στη 
φτώχεια και στην εξαθλί-
ωση

•  η 15μηνη καθυστέρηση 
της απόφασης του ΣτΕ, 
για τις Επικουρικές και 
τα Δώρα, έχει ξεπεράσει 
κάθε όριο υπομονής και 
αναμονής,

•  οι Δαπάνες για Γιατρούς, 
φάρμακα και εξετάσεις, 
αυξάνονται καθημερινά, 
ενώ το ΕΣΥ και τα Νοσοκομεία υποβαθμίζονται 
συστηματικά,

•  οι εκκρεμότητες και τα οφειλόμενα αναδρομικά 
από τα «λάθη» του ΕΦΚΑ, αναβάλλονται καθημε-
ρινά,

•  Η αναδιοργάνωση-ΑΠΟΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ του ΕΦΚΑ 

και του ΕΟΠΥΥ δημιούργησε για τους Συνταξιού-

χους ένα ΧΑΟΣ και ένα «σύγχρονο Γολγοθά». 

ΦΘΑΝΕΙ ΠΙΑ Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ!!!
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ

Διακριτή η συμμετοχή του Συλλόγου μας  
στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας

Εισβολή στην Ουκρανία 2022 – Όπως στην Κύπρο το 1974

Γ ι ά ν ν η  Δ α κ α λ ά κ ηΓ ι ά ν ν η  Δ α κ α λ ά κ η
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

Ιστορία – Πολιτισμός – Ιστορία – Πολιτισμός – 
Γεγονότα 16ος -20ος αιώναςΓεγονότα 16ος -20ος αιώνας

Μ ια ιστορική 
διαδρομή πέ-

ντε αιώνων, για μια 
πόλη τιμημένη με το 
ιερότερο τίτλο, που 
της απονεμήθηκε 
για την αδιάκοπη 
πορεία της από την 
εμφάνισή της ως 
σήμερα. Μιας πό-
λης που μέσα από 
τα σπλάγχνα της ξε-
πήδησαν τα μεγάλα 

ονόματα του ηρωισμού, της πολιτικής 
και του πολιτισμού.  

Μ ά γ δ α  Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ -Μ ά γ δ α  Π α π α δ η μ η τ ρ ί ο υ -
Σ α μ ο θ ρ ά κ η  Σ α μ ο θ ρ ά κ η  

Πατρίδα ΞένηΠατρίδα Ξένη

Μ ια γυναικεία εκ-
δοτική ματιά της 

Συναδέλφισσας ΜΑ-
ΓΔΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΥ για την σύγχρο-
νη ιστορία του τόπου 
μας. 

Η Ιστορία συναντά 
τη λογοτεχνία για να 
υφάνει το χαλί που θα 
πατήσουν πάνω του 
οι ερχόμενες γενιές. 
Θα τα καταφέρουν 

να συνεχίσουν τον αγώνα αυτών 
που θυσίασαν τη ζωή τους για την Δημοκρατία;

Μ α τ σ ο ύ κ α ς  Π α ν α γ ι ώ τ η ςΜ α τ σ ο ύ κ α ς  Π α ν α γ ι ώ τ η ς

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΕΑΤΙΚΗΣ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΕΑΤΙΚΗΣ 
ΠΟΙΗΣΗΠΟΙΗΣΗ

Μ ία ιδι-
α ί τ ε ρ η 

και σημαντι-
κή ποιητική 
προσπάθεια 
προσέγγισης 
της Κορεάτι-
κης Ποίησης, 
από τον συν. 
ΜΑΤΣΟΥΚΑ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, 
τον οποίο 
συγχαίρου-
με.
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Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2022

Αγαπητοί Συνάδελφοι του Πανελληνίου Συλλόγου 
Συνταξιούχων ΟΤΕ.

Σας συγχαίρω για την προσπάθεια επίλυσης των 
πολλαπλών Οικονομικών και όχι μόνο, προβλημά-
των των Οικογενειών των Συνταξιούχων του Οργα-
νισμού, αλλά και της ανάδειξης Ηθικών και Εθνικών 
Θεμάτων. Εν προκειμένω, η ανάδειξη του προ 100 
ετών ξεριζωμού των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και 
της διατήρησης της μνήμης των Αγώνων των Οικο-
γενειών αυτών, στην οποία κατηγορία ανήκει και η 
δική μου, της μητρός μου Οικογένεια. 

Στο πλαίσιο αυτό, ανήκει και το θέμα της Επιστολής 
που σας επισυνάπτω, όχι Εθνικής μνήμης και γενναι-
ότητας, αλλά Υπηρεσιακής Ευαισθησίας, Διορατικό-
τητας, Προσωπικού Ενδιαφέροντος, και Πολυετούς 
Αγώνος, για την Δημιουργία, Συγκρότηση, Σύνθεση 
και Λειτουργία του Τηλεπικοινωνιακού Μουσείου 
ΟΤΕ. Αυτό που αποτελεί ένα Κόσμημα της πολυετούς 
Υπηρεσίας όλων μας της Παλαιάς Γεννιάς Υπαλλήλων 
του ΟΤΕ, με Πρωταγωνιστή τον Ιδρυτή και Δημι-
ουργό αυτού του Μουσείου κ. ΣΤΕΛΙΟ ΠΟΛΥΚΡΑ-
ΤΗ και τους Συνεργάτες που τον υποστήριξαν στο  
Έργο αυτό.

Όπως θα διαπιστώσατε από την ανάγνωση της Επι-
στολής που απεστάλει στον κ. Διευθύνοντα Πρόεδρο 
του Οργανισμού κ. Μιχάλη Τζαμάζ, ως κύριο αντικεί-
μενο ήτο η Ουσιώδης παράλειψη που έχει σχέση με 
την “Αναγραφή και απεικόνιση του Ιδρυτή του Μου-
σείου” πρός αναγνώριση της Σύλληψης, της Οργάνω-
σης και Λειτουργίας του υπέροχου αυτού Αποτελέ-
σματος. Εδώ πρέπει να επισημανθεί ότι η αποστολή 
της επιστολής αυτής προς την έγκριτον για το Προ-
σωπικό του Οργανισμού Εφημερίδας σας, δεν αποτε-
λεί επ' ουδενί άσκηση πιέσης προς την Διοίκηση του 
Οργανισμού ή προς την Διεύθυνση του Μουσείου.

Αντίθετα, στόχος μας είναι να αναδείξουμε την ανά-
γκη αύξησης της επισκεψιμότητας στο Μουσείο όλων 
των Συνταξιούχων του Οργανισμού μετά των Οικογε-

νειών τους και κυρίως των τέκνων και εγγόνων τους. 
Ο λόγος της πρότασης αυτής είναι απλός, αλλά ου-

σιαστικός για όλους εμάς τους Συνταξιούχους, γιατί η 
εξέλιξη της Τεχνολογίας που αναπαρίσταται, πραγμα-
τοποιήθηκε σε δύσκολες χρονικά περιόδους, αποτε-
λεί ένα κομμάτι της ζωής μας το πιο δημιουργικό, δι-
άρκειας άνω των 30 ετών στο ίδιο αντικείμενο πολλές 
φορές. Αναβιώνει αναμνήσεις αγώνων, με αποτυχίες 
και υπηρεσιακές επιτυχίες, εκπαιδεύσεις στο εσω-
τερικό και εξωτερικό, προσπάθειες πολλές φορές 
πραγματικής υπηρεσιακής επιβίωσης, μεταθέσεις με 
αλλαγές του τόπου διαμονής και προβλήματα που εί-
ναι σκόπιμο να μη τα αναφέρω αυτήν την ώρα. Όλα 
αυτά που σας περιγράφω, εσείς οι νεώτεροι πρέπει 
να τα αξιολογήσετε, να τα εκτιμήσετε, γιατί υπηρετεί-
τε σένα περιβάλλον ήρεμο που εξαρτάται από τι δικές 
σας και μόνο επιδόσεις και όχι σε εξωγενείς παρά-
γοντες, όταν όμως συναντήσετε τις ίδιες δυσκολίες ή 
προβλήματα να θυμάστε, ότι ισχύει η σοφή παροιμία: 
“Εκεί που είσαι ήμουν και εδώ που είμαι θάρθεις”. 

Αφήσαμε πίσω μας σε εσάς, ένα σημαντικό το πιό 
πολύτιμο μέρος της ζωής μας, είμαστε υπερήφανοι 
για το έργο αυτό γενικά, γι’ αυτόν το λόγο το πονάμε, 
το θεωρούμε το σπίτι μας, θέλουμε να είστε το λιγό-
τερο συνάξιοι με εμάς με τα έργα που θα αφήσετε, 
ανώτεροι, ικανότεροι. 

Ας έχουμε σαν πρότυπο τον Ιδρυτή του Μουσείου 
που με πραγματικό αγώνα, υπομονή και θέληση, πέ-
τυχε και άφησε το αποτύπωμα των αγώνων της γε-
νιάς μας, μέσα σε πράγματι δύσκολες περιόδους. Σας 
δίνουμε την ευχή με τις προσπάθειές σας να εμπλου-
τήσετε τον Οργανισμό και έμμεσα το Μουσείο με νέες 
Τεχνολογίες που θα αναπτυχθούν Διεθνώς, για να 
αισθανθείτε και εσείς την ίδια ικανοποίηση και υπε-
ρηφάνεια της γενιάς μας. 

Τέλος, για την ολοκλήρωση της πρότασης της 
αναγραφής του Ιδρυτού του Μουσείου και απει-
κόνισης του σε αυτό, είναι θέμα που ισχύει πα-

γκόσμια, σε αντίστοιχες και πιο απλές περιπτώ-
σεις, όπως της σύνθεσης ενός τραγουδιού, όπου 
αναγράφεται ο Στοιχουργός, ο Μουσικός συνθέ-
της και ο Εκτελεστής της Σύνθεσης, σε πιο σύν-
θετες τέλος περιπτώσεις φθάνουμε και σε Διε-
θνείς απαιτήσεις. 

Όσον αφορά τις δαπάνες δημιουργίας του Μουσεί-
ου δεν δαπανήθηκε ούτε ένα Ευρώ για την ολοκλή-
ρωση του Υπέροχου αυτού  Έργου, ενώ σε αντίστοι-
χες περιπτώσεις, ανατίθεται το έργο σε εξωτερικό 
συνεργάτη, με την δαπάνη χιλιάδων Ευρώ. 

Καταλήγοντας, θέλω να σας Ευχαριστήσω θερμά 
για την φιλοξενία στην Εφημερίδα σας και διατελώ δι-
αθέσιμος για μελλοντική συνεργασία που τυχόν μου 
ζητηθεί.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΤΕ
Ο Σύλλογός μας, έλαβε και δημοσιεύει την επιστολή – αίτημα του αγαπητού Συναδέλφου και μέλους μας Γεωργίου Βαλάκη, που αφορά μια «ιστορική» 

Συναδελφική και επιχειρησιακή υποχρέωση, προς τον πρωτεργάτη και τους συνεργάτες του, στην ίδρυση του Τηλεπικοινωνιακού Μουσείου ΟΤΕ, συνά-
δελφο Στέλιο Πολυκράτη.

Συμφωνούμε απολύτως, στηρίζουμε και υποστηρίζουμε το αίτημα και την ηθική υποχρέωση του ΟΤΕ (COSMOTE), για τη έμπρακτη αναγνώριση των 
εμπνευστών και δημιουργών του Μουσείου ΟΤΕ, για αυτό θα μεταφέρουμε το αίτημα προς τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο του ΟΤΕ, για την αποδοχή και 
υλοποίηση αυτής της πρότασης. 

Ακολουθεί ολόκληρη η επιστολή-αίτημα του Γιώργου Βαλάκη, φυσικού ραδιοηλεκτρολόγου, Πανεπιστημίου Αθηνών

Ανανεώθηκε και συγκροτήθηκε σε σώμα, η νέα 
Διοίκηση του ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ και ξεκινάει τη δου-

λειά για τη ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ. 
Οι συζητήσεις του Συλλόγου μας, με τη Διοίκηση 

του ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ, είναι σε εξέλιξη, ενώ γίνονται σε 
πολύ καλό και συναδελφικό πνεύμα.

Οριστικές αποφάσεις του ΟΠΑΚΕ δεν έχουν ληφθεί 
ακόμα, γιατί όπως είναι γνωστό, ο ΟΤΕ έχει ισχυρό 
λόγο και ρόλο στα θέματα του ΟΠΑΚΕ, δεδομένου ότι 
χρηματοδοτεί τη λειτουργία του, και θέτει μια σειρά 
από προβλήματα, αυτό όμως που έχει γίνει αποδεκτό 
και έχει συμφωνηθεί είναι ότι:

Η λειτουργία των Παραθεριστικών Κέντρων Τέμε-
νης και Φαναρίου, θα γίνουν όπως και πέρυσι, λόγω 
των συνεχιζόμενων προβλημάτων της πανδημίας, 
και σε αυτά θα συμμετάσχουν και οι Συνταξιούχοι. 

Οι Συνταξιούχοι μέλη μας, θα έχουν τη δυνα-
τότητα να φιλοξενηθούν, στην αρχή και προς το 
τέλος της καλοκαιρινής περιόδου, εκτός και αν 
υπάρξουν κενά στο ενδιάμεσο, ενώ το αναλυτικό 
πρόγραμμα, θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες. 

Για το ξενοδοχειακό πρόγραμμα, για το οποίο 
υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον Εργαζομένων και Συ-
νταξιούχων, θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια, να 

υπάρχει όσο το δυνατόν πιο δίκαιη και ισότιμη συμ-
μετοχή όλων των ενδιαφερομένων, δεδομένου ότι το 
ενδιαφέρον είναι τεράστιο, και η διαθεσιμότητα πολύ 
μικρή. 

Είμαστε σε επαφή με το Διοικητικό Συμβούλιου του 
ΟΠΑΚΕ, και μόλις οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις, οι 
περίοδοι, οι όροι κλπ θα σας ενημερώσουμε άμεσα. 
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται και φέτος 
ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά στο email του ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ. 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΟΛΑ ΜΑΣ ΕΝΩΝΟΥΝ! 

Παραθεριστικά Κέντρα ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ
και ξενοδοχειακό Πρόγραμμα 2022
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Το Διοικητικό συμβούλιο του 
συλλόγου μας ομόφωνα αποφά-
σισε, να εκφράσει τα φιλάνθρω-
πα συναισθήματα των μελών 
μας, προσφέροντας χρηματικά 
ποσά - δώρο επιταγές αντίστοιχα, 
στο Παράρτημα Προστασίας Παι-
διού Φθιώτιδας (Ορφανοτροφείο 
αρρένων) και στο Ορφανοτροφείο 
θηλέων Λαμίας. Επίσης στα πλαί-
σια των δράσεων και εθελοντι-
σμού την Κυριακή 20 Φεβρουα-
ρίου, η ομάδα περιβάλλοντος του 
Τμήματός μας, διοργάνωσε συνά-
ντηση μελών, για καθαρισμό του 
περιφερειακού δρόμου (χώρος 
αναψυχής, πρασίνου και περιπά-
του) μετά και από συνεννόηση - 
έγκριση του Δήμου μας, τηρώντας 
τους επιδημιολογικούς κανόνες. Η 

καθαριότητα και η προστασία του 
περιβάλλοντος πρέπει να αποτελεί 
κεντρικό άξονα και στάση ζωής 
για τον καθένα μας. Σιγά – σιγά και 
με προσοχή, διευρύνουμε όλες 
τις δραστηριότητες του Συλλόγου 
μας, γιατί οι δράσεις του Τμήματός 
μας, είναι ανάσα ζωής για ΟΛΟΥΣ 
τους Συναδέλφους μέλη μας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚ. ΒΑΛΣΑΜΟΣ  

H ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡ. ΚΑΡABIΔΑ 

Εφέτος οι συνθήκες του κορονοϊού, δεν μας 
επέτρεψαν, να συγκεντρωθούμε όλοι και να συμ-
μετέχουμε στην παραδοσιακή εκδήλωση, για την 

καινούργια χρονιά, να 
ανταλλάξουμε ευχές 
και να τσουγκρίσουμε 
τα ποτήρια μας!

Ελπίζουμε ότι, το 
επόμενο διάστημα και 
εφ’ όσον όλα θα πάνε 
κατ’ ευχή, να μπορέ-
σουμε να βρεθούμε 

σαν μια μεγάλη Συναδελφική και Φιλική παρέα, να 
τα πούμε και να ευχαριστηθούμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.

Τελείως συμβολικά και για το καλό του Νέου 
Έτους το Διοικητικό Συμβούλιο του Τμήματός μας, 
στις 14/3 τίμησε την παράδοση και το έθιμο, σε αυ-
στηρά περιορισμένο χώρο, λόγω ακριβώς των συν-
θηκών του κορονοϊού, αλλά με συναδελφική αγάπη 
και αλληλοεκτίμηση. Νάμαστε όλοι ΚΑΛΑ και να 
ΑΝΤΑΜΩΣΟΥΜΕ ΣΥΝΤΟΜΑ!

-------------
Από τη συμμετοχή του Π.Τ. Ηρακλείου στο Συλ-

λαλητήριο Διαμαρτυρίας στις 6/4/2022 μαζί με τους 

Ε ρ γ α ζ ο μ έ -
νους και τους 
Ανέργους της 
πόλης μας για 
τα κοινά μας 
Συνταξιοδοτι-
κά και Ασφα-
λιστικά αιτή-
ματα.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝ. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ
O ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΙΧ. ΒΛΗΣIΔΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚO ΤΜHΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Σε μια λιτή και συγκινητική εκδήλωση των Συνταξι-
ούχων του Π.Τ.ΟΤΕ Λαρίσης, πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη 3 Μαρτίου 2022, η κοπή της πρωτοχρονιάτι-
κης πίτας, τηρώντας την παράδοση παράλληλα με την 
ανταλλαγή ευχών και με το αισιόδοξο μήνυμα για την 
αποφυγή του covid-19 και την συνέπειά του .

Μετά την κοπή της πίτας, αντί για φλουρί, έγινε κλή-
ρωση από το Μητρώο του Συλλόγου του Π.Τ. ΟΤΕ Λα-
ρίσης ( των περιοχών Λαρίσης – Τρικάλων – Καρδίτσας) 
και οι τυχεροί που κληρώθηκαν είναι οι συνάδελφοι:
Μαρμαρέντζας Βασίλειος από την Ελασσόνα Λαρίσης
Νταής Λεβέντης από τα Τρίκαλα και

Παπαϊωάννου Φώτιος από την Καρδίτσα.
Οι Συνάδελφοι κερδίζουν από 100 ευρώ, προσφορά 

του Συλλόγου, και βεβαίως να μην ξεχνάμε όλοι ότι το 
πιο πολύτιμο ‘’ φλουρί ‘’ είναι η υγεία, η αγάπη, και η 
ευημερία .

Ευχόμαστε σε όλους, ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ και του Χρόνου 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓ. ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ
H ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΗΝΕΛ. ΣΩΤΗΡΊΟΥ
    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Συνάντηση για την κοπή της βασιλόπιτας με πε-
ριορισμένη συμμετοχή, λόγω των συνθηκών του 
κορονοϊού πραγματοποίησαν το πρωί της Δευτέρας 
14 Φεβρουαρίου, τα μέλη του Δ.Σ του Πανελλήνιου 
Συλλόγου Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών Ομίλου 

ΟΤΕ- Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας. 
Χρόνια πολλά, υγεία και αγάπη, ευχήθηκε ο πρό-

εδρος του συλλόγου κ. Λευτέρης Μεταξιώτης, συ-
μπληρώνοντας: “περάσαμε δυο πολύ δύσκολες 
χρονιές, χάνοντας δυστυχώς και κάποιους συνα-
δέλφους, είτε από την πανδημία, είτε από άλλα υπο-
κείμενα νοσήματα. Ας ευχηθούμε γρήγορα να επα-
νέλθουμε στην κανονικότητα και να ξαναβρεθούμε 
όλοι μαζί. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΕΛ. ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ
O ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΙΩΑΝ. ΔΑΔΑΜΟΓΙΑΣ

Το Πε-
ριφερεια-
κό Τμήμα 
Μ υ τ ι λ ή -
νης, συμ-
μ ε τ ε ί χ ε 
δυναμικά 
στο Συλ-
λαλητήριο 

Διαμαρ-
τυρίας στις 
6 / 4 / 2 2 , 
ενημερώ-
νοντας και 
κινητοποιώντας ΟΛΟΥΣ τους Συναδέλφους Συ-
νταξιούχους, της περιοχής μας, για τα σοβαρά 
Συνταξιοδοτικά μας προβλήματα.

Οι Συνάδελφοι μέλη μας, πήραν μέρος στην 
Συγκέντρωση του Εργατικού Κέντρου, που 
έγινε στην πλατεία Σαπφούς, στην οποία χαι-
ρέτησε ο Πρόεδρος του τμήματός μας Μάκης 
Βενέτας. 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΒΕΝΕΤΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Α. ΤΣΑΚΠΙΝΕΛΛΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗΣ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Με ομό-
φ ω ν η 
α π ό φ α -
ση του 
Δ.Σ. του 
Τμήματός 
μας, ανα-
κ ο ι ν ώ -

θηκε στα μέλη μας η συγκέντρωση 
ανθρωπιστικής βοήθειας, για τους 
πληγέντες από τον πόλεμο στην Ου-
κρανία. Οι συνάδελφοι διαθέτοντας 
υψηλά αντανακλαστικά ευαισθησίας 
και αλληλεγγύης, ανταποκρίθηκαν σε 
αυτή την πράξη αγάπης και έμπρακτης 
στήριξης στα θύματα του πολέμου με-
ταξύ των οποίων και τους ομογενείς 
μας. Στην προσπάθεια αυτή διατέθηκε 
και οικονομικό ποσό από το Τμήμα μας 
για την αγορά των αναφερομένων αγα-

θών. Επ΄ ευκαιρία ευχαριστούμε θερ-
μά τους συναδέλφους που προσήλθαν 
με χαρά καταθέτοντας την προσφορά 
τους και τους ευχόμαστε υγεία και προ-
κοπή. Τα συγκεντρωθέντα, παρέλαβε 
ο Σύλλογος Ουκρανικής Φιλίας "ΦΑ-
ΡΟΣ" και μαζί με άλλα τα προώθησε 
στην Ουκρανία για την ανακούφιση των 
σκληρά και απάνθρωπα δοκιμασμένων 
συνανθρώπων μας. Το Περιφερειακό 
μας Τμήμα νοιώθει ικανοποιημένο με 
τα συγκεντρωμένα τρόφιμα, ρούχα και 
υγειονομικό υλικό, πιστεύοντας ότι με 
την προσφορά μας αυτή, ανταποκριθή-
καμε σε μια ανελαστική και ανθρωπι-
στική ανάγκη.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΖΙΓΚΗΡΗΣ

O ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π. ΡΟΖΗΣ

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ
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• ΑΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
• ΑΛΔΑΚΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΟΥΣΑ
• ΑΜΙΡΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΓΕΩΡΓ ΑΘΗΝΑ
• ΑΜΠΕΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΑΡΑΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΑΜΙΑ
• ΑΣΠΡΟΜΑΤΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟ
• ΒΑΚΟΝΔΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΒΑΡΑΚΛΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΡΟΙΑ
• ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΒΙΤΣΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
• ΒΟΡΤΕΛΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
• ΓΑΤΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
• ΓΑΤΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΑ
• ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΑΘΗΝΑ
• ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΛΕΙΑ 
• ΓΙΑΝΝΙΣΗ ΜΑΡΙΑ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
• ΓΙΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
• ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑ
• ΔΑΜΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΔΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΔΗΜΗΤΡΑΚΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΧΑΤΖΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΑΘΗΝΑ
• ΔΗΜΟΣΧΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΔΡΑΧΤΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ
• ΔΡΟΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΕΡΡΕΣ
• ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
• ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑ
• ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΖΕΡΒΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΖΕΡΒΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
• ΖΟΠΟΥΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΘΕΟΔΩΡΑΚΕΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ

• ΚΑΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΚΑΜΠΙΤΑΚΗΣ ΚΩΝ ΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΚΑΝΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
• ΚΑΠΟΤΕΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΛΑΜΙΑ
• ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛ ΒΕΡΟΙΑ
• ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
• ΚΑΡΑΛΙΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗ
• ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑ
• ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΚΑΨΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΚΑΨΙΜΑΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΚΑΨΙΜΑΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔ ΒΕΡΟΙΑ
• ΚΟΛΕΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ
• ΚΟΤΣΑΝΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΑΜΙΑ
• ΚΟΤΣΙΑΦΙΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ
• ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΕΡΟΙΑ
• ΚΟΥΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΕΥΒΟΙΑ
• ΚΟΥΦΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΚΡΑΒΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
• ΚΡΑΣΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ
• ΛΑΓΟΥΔΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΛΕΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΛΟΥΓΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
• ΛΥΚΙΣΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
• ΜΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ
• ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ
• ΜΑΣΛΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑ
• ΜΕΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΤΑ
• ΜΗΛΙΩΝΗ ΕΛΕΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΜΠΑΛΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΩΗΣ ΠΥΡΓΟΣ
• ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΜΠΟΖΙΑΡΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΜΥΤΙΛΕΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

• ΝΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
• ΝΑΣΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
• ΝΙΚΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΘΗΝΑ
• ΠΑΛΑΙΟΡΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΠΑΛΑΣΚΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
• ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
• ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
• ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ
• ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΒΕΡΟΙΑ
• ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΠΑΠΑΔΟΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
• ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ-ΓΙΟΛΔΑΣΗ ΜΑΡΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑ
• ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
• ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 
• ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΟΙΑ
• ΠΥΡΣΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΣΑΜΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ
• ΣΗΜΑΝΤΗΡΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΘΗΝΑ
• ΣΙΑΜΗΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΙΕΡΙΑ
• ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
• ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
• ΣΤΕΦΑΝΟΥ-ΑΡΑΜΠΟΓΛΟΥ ΑΝΝΑ  ΠΕΤΡΟΣ ΒΟΛΟΣ
• ΤΕΡΤΗ - ΠΑΠΙΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΣΙΑΤΙΣΤΑ
• ΤΖΑΜΑΚΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
• ΤΖΙΜΠΙΜΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΗΝΑ
• ΤΣΕΛΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΤΣΙΒΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ
• ΤΣΙΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΡΕΒΕΝΑ
• ΤΣΟΛΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
• ΦΟΥΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
• ΧΑΡΑΒΙΤΣΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΝΑΟΥΣΑ
• ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
• ΧΡΥΣΟΣ - ΞΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝ ΝΟΣ ΛΑΡΙΣΑ

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.

ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
Το Περιφερειακό Τμήμα Μυ-
τιλήνης, τηρώντας το Πα-
σχαλινό έθιμο, πραγματο-
ποίησε και φέτος, την κλή-
ρωση- προσφορά- προς τα 
μέλη του, για τον Πασχαλινό 
οβελία. 
Σε κλήρωση που έγινε, ανα-
δείχθηκαν οι εξής «τυχε-
ροί»:
1.  Σάββας Βαρελτζής,  

ΛΗΜΝΟΣ
2.  Νίκος Μαστροσάββας, 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
3.  Δέσποινα Κοκκινάκη, 

ΧΙΟΣ 
4.  Αδαμαντίνη Αζάρ,  

ΣΑΜΟΣ
5. Άννα Λύκου, ΙΚΑΡΙΑ

Ευχόμαστε σε ΟΛΟΥΣ 
Χρόνια Πολλά και Καλά.  

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΒΕΝΕΤΑΣ

Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
Α. ΤΣΑΚΠΙΝΕΛΛΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚO ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

-----------------------------------------------------------------------

Η νέα σύνθεση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου του τμήματος 
μας, που προέκυψε μετά τον 
θάνατο του Παπαδόπουλου Γε-
ωργίου κατά τη συνεδρίαση της 
16/06/2022, έχει ως εξής: 

1.  Πρόεδρος,  
Χαρισόπουλος Κων/νος 

2.  Αντιπρόεδρος,  
Μαγνήσαλης Σπυρίδων 

3.  Γ. Γραμματέας,  
Αλεξίου Γαβριήλ 

4.  Ταμίας, Αρσλάνογλου Αχιλλεύς

5.  Αναπ. Γ. Γραμματέας,  
Φλώρος Αλέξανδρος

6.  Ειδικός Γραμματέας,  
Βουκάντσης  Άγγελος

7.  Έφορος Πολ/κων Εκδηλώσε-
ων, Σαλαμέτης Δημήτριος.

Για το θλιβερό άγγελμα θανάτου του  
συν. Παπαδόπουλου Γιώργου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Περιφερειακού Τμήματος Θεσσα-
λονίκης μετά το θλιβερό άγγελμα  
θανάτου του προσφιλέστατου και 
αγαπητού μας Γιώργου Παπαδό-
πουλου, Επίτιμου Προέδρου Πο-
λιτιστικής Λέσχης Προσωπικού Ν. 
Θεσσαλονίκης, πρώην μέλος του 
Δ.Σ. του Κεντρικού συλλόγου και 
ταμία του Περιφερικού τμήματος 
μας, αποφάσισε:

Να εκφράσει τα θερμά του συλ-
λυπητήρια για την απώλεια αυτού 

του ξεχωριστού ανθρώπου που 
τίμησε και τιμήθηκε από το χώρο 
μας  και αποτέλεσε πρότυπο αξι-
οπρεπούς, έντιμου και αγαπητού 
Συναδέλφου από όλους μας! Θερ-
μά συλλυπητήρια στην οικογένειά 
του.

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Κ. ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ

O ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Γ. ΑΛΕΞΙΟΥ 

ΟΡΓΗ και ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ
για την ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ  

των ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ο Σύλλογος μας, με νεωτέρα επιστολή προς 
τον Διοικητή και τον αρμόδιο Υποδ/τη του 

e-ΕΦΚΑ, επανέφερε το θέμα της υπερβολικής 
καθυστέρησης των Επικουρικών Συντάξεων μας 
από το ΕΤΕΑΕΠ. Με την νέα αυτή ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, 
απαιτούμε να δοθεί επιτέλους λύση, στο δίκαιο 
αίτημα μας, έκδοσης και των δικών μας Επικου-
ρικών, τουλάχιστον στους χρόνους που εκδίδο-
νται των άλλων τ. Ταμείων, δηλαδή σε 12 έως 16 
μήνες. 

Η αναμονή - καθυστέρηση - των 44 μηνών εί-
ναι από κάθε άποψη απαράδεκτη, και καταχρη-
στική που ίσως συνιστά παράβαση καθήκοντος 
της Διοίκησης του ΕΦΚΑ. Επιβάλλεται η άμεση 
ενίσχυση του τ. ΤΕΑΠ-ΟΤΕ με 3-4 έμπειρους 
υπαλλήλους, έστω για ένα χρόνο, ώστε να επι-
σπευσθούν οι χρόνοι, και να "ξεμπλοκάρει" η τε-
ράστια ουρά αναμονής! 

Καλές είναι οι μεγαλόστομες Υπουργικές εξαγ-
γελίες για δήθεν ταχύτατες διαδικασίες και για 
"συντάξεις εμπιστοσύνης", αλλά οι πράξεις και τα 
αποτέλεσμα του είναι τραγικά και απογοητευτι-
κά. ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΣΕΒΑΣΤΕΙΤΕ τα ΣΥΝΤΑΞΙΟ-
ΔΟΤΙΚΑ μας ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ! ΔΩΣΤΕ ΛΥΣΕΙΣ 
ΕΔΩ και ΤΩΡΑ!



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ
Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ω Ν  Τ Μ Η Μ ΑΤ Ω Ν

Συμμετέχουμε με ασφάλεια, συνδιαμορφώνουμε τις εξελίξεις!

ΦΡΟΝΤΖΟΥ-ΠΟΛΙΤΕΙΑ
9:00

ΟΤΕ ΛΕΩΦΟΡΟΥ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ  

(1ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ) 17:30

ΑΛΙΚΥΡΝΑ
ΑΓ. ΘΩΜΑΣ

10:30

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΣΤΗΡ 
ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ 16 

10:30

"ΑΡΧΟΝΤΙΣΣΑ" ΛΑΙΪΚΑ 
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

10.30

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

ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 11:00 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
"ΝΗΣΑΚΙ"

12:00

ΕΡΓ. ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ 
10:30

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΑΚΟΥ
10:30

ΑΗ ΓΙΑΝΝΗ ΣΕΡΡΩΝ 
(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ "ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ)

11:30
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
«ΑΝΑΤΟΛΙΑ» 
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 

19:00

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

10:30

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ
ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗ 44, 3ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ

10:30

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ 

17:00

ΦΟΥΡΝΟΣ ΣΟΥΣΑΜΛΗ
ΠΑΡΚΟ  

ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ
11:00

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛHΑ, 
10:00

ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

(ΛΕΣΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ)
Γ΄ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 110, ΑΘΗΝΑ

10:30

ΗΡΑΚΛΕΙΟΗΡΑΚΛΕΙΟ
4/5/20224/5/2022

ΛΑΜΙΑΛΑΜΙΑ
3/5/20223/5/2022

ΒΟΛΟΣΒΟΛΟΣ
4/5/20224/5/2022

ΛΑΡΙΣΑΛΑΡΙΣΑ
5/5/20225/5/2022

ΙΩΑΝΝΙΝΑΙΩΑΝΝΙΝΑ
11/05/202211/05/2022

ΚΕΡΚΥΡΑΚΕΡΚΥΡΑ
10/5/202210/5/2022

ΚΟΜΟΤΗΝΗΚΟΜΟΤΗΝΗ
9/5/20229/5/2022

ΣΕΡΡΕΣΣΕΡΡΕΣ
11/05/202211/05/2022

ΒΕΡΟΙΑΒΕΡΟΙΑ
13/05/202213/05/2022

ΚΟΖΑΝΗΚΟΖΑΝΗ
12/5/202212/5/2022

ΧΑΝΙΑΧΑΝΙΑ
03/05/202203/05/2022

ΑΘΗΝΑΑΘΗΝΑ
20/05/202220/05/2022

ΤΡΙΠΟΛΗΤΡΙΠΟΛΗ
17/05/202217/05/2022

ΚΑΛΑΜΑΤΑΚΑΛΑΜΑΤΑ
18/05/202218/05/2022

ΣΥΡΟΣΣΥΡΟΣ
16/05/202216/05/2022

ΡΟΔΟΣΡΟΔΟΣ
20/05/202220/05/2022  

ΜΥΤΙΛΗΝΗΜΥΤΙΛΗΝΗ
17/05/202217/05/2022

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
19/05/202219/05/2022

ΠΑΤΡΑΠΑΤΡΑ
18/05/202218/05/2022

ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΔΥΤΙΚΟΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ 
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 

30 - 4ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ
10:30

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΟΤΕ ΚΑΒΑΛΑΣ

19:00

AKALI HOTEL 
(ΚΙΣΣΑΜΟΥ 55) 

18:30 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

17:00

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΘΕΣ/ΝΙΚΗ
19/5/202219/5/2022

ΚΑΒΑΛΑΚΑΒΑΛΑ
10/5/202210/5/2022

18,5x25,5cm

στην στην ΕΝΟΤΗΤΑΕΝΟΤΗΤΑ  
η ΔΥΝΑΜΗη ΔΥΝΑΜΗ

στον ΑΓΩΝΑ η ΝΙΚΗστον ΑΓΩΝΑ η ΝΙΚΗ

Όλοι Μαζί Μπορούμε!
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