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ΟΡΓΗ και ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ των ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ του ΣτΕ

Μετα από 18 μήνες κυοφορίας και παρασκηνίου, εκδόθηκε τελικά η απόφαση του ΣτΕ, με την οποία ΑΠΕΡΡΙΨΕ την επιστροφή των περικοπών του 11μηνου
επι των ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ και των ΔΩΡΩΝ υιοθετώντας πλήρως τις κυβερνητικές δικαιολογίες για τις δημοσιονομικές ανάγκες της χώρας, απογοητεύοντας
και εξοργίζοντας τους Συνταξιούχους, που ήλπιζαν και ανέμεναν μια δίκαιη, αντικειμενική και σωστή απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της χώρας μας.
Το ΣτΕ με αυτή την απαράδεκτη απόφαση ακύρωσε τις δικές του προηγούμενες αποφάσεις και τον ίδιο του τον εαυτό, γιατί κατ' επανάληψη είχε απαιτήσει
στο παρελθόν, την επιστροφή ΟΛΩΝ των περικοπών του 11μηνου, επι των ΚΥΡΙΩΝ των ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ και των ΔΩΡΩΝ.
Ο Σύλλογος μας καταγγέλλει την απαράδεκτη απόφαση του ΣτΕ που ΑΠΕΡΡΙΨΕ το πέρα για πέρα δίκαιο αίτημα μας για την χορήγηση ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ
του 11μηνου για της ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ και τα ΔΩΡΑ, και
για τα οποία είχαμε κάνει ξανά προσφυγή στο ΣτΕ, η
οποία εκδικάστηκε στις 15/1/2021. Με αυτή την απόφαση το ΣτΕ, αναίρεσε και ακύρωσε τον ίδιο του τον
εαυτό, αφού με τις προηγούμενες αποφάσεις του,
τόσο το 2015 όσο και το 2020, προέβλεπε την επιστροφή ΟΛΩΝ των περικοπών (Κύριες, Επικουρικές

και Δώρα). Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση επέστρεψε
τις περικοπές του 11μηνου μόνον των Κύριων Συντάξεων, τις οποίες μάλιστα φορολόγησε άγρια με
ποσοστό που έφτασε ακόμα και το 50% του καταβληθέντος ποσού.
Όλο αυτό το διάστημα με παραστάσεις, διαμαρτυρίες, συλλαλητήρια κλπ, αναδεικνύαμε και διεκδικούσαμε το αίτημα μας, ενώ παράλληλα αξιοποιήσαμε
όλες τις νομικές δυνατότητες Συλλογικών διεκδική-

σεων, χωρίς βέβαια να αποθαρρύνουμε η να ενθαρρύνουμε τους Συναδέλφους που ήθελαν να κάνουν
και ατομική - προσωπική αγωγή, και να επιλέξουν
ΕΛΕΥΘΕΡΑ όποιον δικηγόρο επιθυμούσαν, αρνούμενοι να μετατρέψουμε τον Σύλλογο παράρτημα μεγαλοδικηγόρων, και τα στελέχη του σε ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ
εργολαβικών, υποσχόμενοι «λαγούς με πετραχήλια»
για της δραματικές μνημονιακές περικοπές.
Συνέχεια στη σελ. 2

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
από το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ
συνεχίζεται κανονικά η πορεία του Συλλόγου μας.
Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Η Θ Η Κ Ε η 2 9 η Γ. Α . Σ . - Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ - Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ
Απέτυχε η προσπάθεια ανατροπής της δημοκρατικά εκλεγμένης διοίκησης του Συλλόγου μας και ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΟΤΗΣ διοίκησης από το δικαστήριο, που θα
οδηγούσε σε νέες δικαστικές περιπέτειες - εσωστρέφεια και αδιέξοδα, ενώ ταυτόχρονα θα ακύρωνε τις δράσεις και τις διεκδικήσεις που είναι σε εξέλιξη
τούτη την ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, για τα οικονομικά, Συνταξιοδοτικά και Ασφαλιστικά μας προβλήματα. Έτσι όσοι ανέμεναν και ήλπιζαν να επανακάμψουν μέσω των δικαστηρίων, αποδοκιμάστηκαν - απογοητεύτηκαν γιατί δεν μπόρεσαν να επανέλθουν και να ανακόψουν την πορεία του Συλλόγου μας,
προς την ομαλότητα και την συνέχιση των δράσεων του. Πραγματοποιήθηκαν κανονικά οι Περιφερειακές Συνελεύσεις, οι συνεδριάσεις του Δ. Συμβουλίου
και η 29η Γ.Α.Σ. και πορευόμαστε πλέον κανονικά προς τις εκλογές του ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ.

Κ

ατά το διήμερο της 29ης Γ.Α.Σ., συζητήθηκαν και
ψηφίστηκαν –τα πεπραγμένα, οι απολογισμοί,
Διοικητικός, Οικονομικός, ο Προϋπολογισμός του
2022, το Πρόγραμμα Δράσης-, για το επόμενο διά-

στημα, ενώ ταυτόχρονα εκλέχθηκε και η Κεντρική

Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦΕ) που σε συνεργασία
με τις Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές, θα
πραγματοποιήσει τις εκλογές τον Νοέμβριο του
2022. Οι ψηφοφορίες επί των Οικονομικών –προηγούμενων ετών- ομαλοποίησαν την κατάσταση και

Τηλέγραφος
‣ Τ ο ακούσαμε κι αυτό: Να μειώσουμε τους φόρους στα καύσιμα,
και να μην πληρώσουμε της Συντάξεις, αυτό θέλετε; Τάδε Έφη,
Υπουργός Άδωνις.

κή διαφορά με του Κατρούγκαλου και Βρούτση τα "αγαθά" που
στέλνουν τους Συνταξιούχους
στη πυρά. Ενσωματώστε ΤΩΡΑ τη
προσωπική διαφορά!

‣Ο
 έτερος πιο πονηρός: Αν μειώσουμε τους φόρους στα καύσιμα,
θα επωφεληθούν οι τουρίστες,
και οι πλούσιοι, γιατί οι ΦΤΩΧΟΙ
δεν έχουν αυτοκίνητο! Τάδε έφη,
Υπουργός Σκυλακάκης.

‣Α
 κρίβεια φωτιά, η Σύνταξη φθάνει
έως τις 17 έχουν εκεί στου Μαξίμου ανοικτά αυτιά γνωρίζουν των
Συνταξιούχων τα μαρτυρικά δεινά; Το ξέρουν ότι οι Συνταξιούχοι
δεν ξεχνούν και τους "ξεχασιάρηδες" στις εκλογές τιμωρούν!

‣Α
 πογοήτευση και οργή, μετά από
18μηνη αναμονή και μια απόφαση
του ΣτΕ άδικη και καταδικαστική
που μοιάζει με εντολή Κυβερνητική!
‣Π
 ροσωπική διαφορά - Πολιτι-

‣ Σ ταματήστε τον ΠΟΛΕΜΟ ΤΩΡΑ,
γιατί οι οικονομίες καταποντίζονται, οι απλοί πολίτες υποφέρουν
ενώ οι πολυεθνικές και οι κερδοσκόποι "χορεύουν".

την συνέχεια του Συλλόγου, εγκρίνοντας και κλείνοντας το κενό που είχε δημιουργηθεί, λόγω των
δικαστικών εμπλοκών και ανατροπών της Διοίκησης και των οργάνων του Συλλόγου το 2018.
Συνέχεια στη σελ. 2

Εκλογές του Συλλόγου μας
21 έως 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
με βάση τον Ν. Χατζηδάκη 4808/21
Νέα δεδομένα για τις εκλογές όλων των Συλλόγων, επιβάλει πλέον ο Νόμος
Χατζηδάκη, τον οποίο είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει και ο Σύλλογός
μας. Έτσι οι εκλογές του Συλλόγου μας (αν δεν αλλάξει κάτι έως τότε) θα γίνουν
με ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ παρουσία στην κάλπη η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από το προσωπικό
κινητό τηλέφωνο η τον ηλεκτρονικό υπολογιστή για όσους δεν μπορούν να
ψηφίσουν στην κάλπη. Ο Σύλλογός μας, λόγω των ηλικιακών και γεωγραφικών ιδιαιτεροτήτων των μελών μας, θα ζητήσει να υπάρξει νόμιμη δυνατότητα ψήφου και δια αλληλογραφίας με τις ίδιες προϋποθέσεις διασφάλισης της
μυστικότητας και της γνησιότητας της κάθε ψήφου. Η Κεντρική Εφορευτική
Επιτροπή (ΚΕΦΕ) σε συνεργασία με τις Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές και με τους Νομικούς Συμβούλους του Συλλόγου μας, θα εξειδικεύσουν
και θα ανακοινώσουν έγκαιρα και έγκυρα όλες τις διαδικασίες ώστε ΟΛΟΙ οι
Συνάδελφοι μέλη του Συλλόγου μας να μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό
τους δικαίωμα.
Συνέχεια στη σελ. 3
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Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος

Συνέχεια από τη σελ. 1

ΟΡΓΗ και ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ των ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
για την ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ του ΣτΕ
Η Κυβέρνηση δια του τότε Κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Πέτσα, και του Υπουργού Επικρατείας κου Γεραπετρίτη, δήλωναν
και καλούσαν τους Συνταξιούχους ΝΑ ΜΗΝ ΤΡΕΧΟΥΝ στους
Δικηγόρους και στα δικαστήρια, γιατί η Κυβέρνηση σέβεται
τη δικαιοσύνη και θα χορηγήσει σε ΟΛΟΥΣ τα αναδρομικά του
11μηνου!
Τώρα που εκδόθηκε αυτή η απαράδεκτη απόφαση του ΣτΕ,
κάνουν πως δεν θυμούνται, και σφυρίζουν «κλέφτικα» ενώ
γνωστοί μεσάζοντες και μεγαλοδικηγόροι - εργολαβικών - συνεχίζουν να δημοσιεύουν και να διακινούν την απατηλή υπόσχεση προς τους Συνταξιούχους, ότι θα λάβουν τα ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΜΟΝΟ όσοι έως 30/7/20 είχαν καταθέσει ΑΓΩΓΕΣ!
ΜΕΓΑ ΨΕΜΑ και ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ των Συνταξιούχων, και πλουτισμού των μεγαλοδικηγόρων των εργολαβικών!
Η απόφαση του ΣτΕ δυστυχώς, απορρίπτει τα ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
του 11μηνου για ΟΛΟΥΣ, επιτρέπει όμως την ΣΥΝΕΧΕΙΑ στα δικαστήρια, όσων αγωγών είχαν κατατεθεί έως 30/7/20! Αυτό σε
απλά Ελληνικά, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ τα ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ, όσοι είχαν καταθέσει αγωγή, αλλά απλά ότι ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ο
δικαστικός Γολγοθάς, των εξόδων και της μακροχρόνιας ταλαιπωρίας και όταν προκύψουν ύστερα από κάποια χρόνια θετικές
τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις αυτών των προσφυγών, τότε
είναι υποχρεωμένος ο ΕΦΚΑ να καταβάλει τα ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ
του 11μήνου για τα οποία βέβαια θα πάρουν το σχετικό ποσοστό
τους οι δικηγόροι.
Όπως ήδη ζητούν το ποσοστό τους, επί των ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ
των ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ από όσους είχαν υπογράψει τέτοια
εργολαβικά, ανεξάρτητα αν αυτά ΔΟΘΗΚΑΝ σε ΟΛΟΥΣ με ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, μετά την σχετική απόφαση του ΣτΕ, που προέκυψε από την προσφυγή και του Συλλόγου μας.
Οτιδήποτε άλλο διακινείται και “διαφημίζεται», από τα ΜΜΕ,
είναι απλά ΨΕΥΤΙΚΕΣ υποσχέσεις και νέα προσπάθεια “εξαπάτησης” των Συνταξιούχων!
Το θέμα είναι πολιτικό, γι’ αυτό και ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την
Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, να χορηγήσει ΤΩΡΑ τα
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ με ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ σε ΟΛΟΥΣ, χωρίς
ταλαιπωρία, πρόσθετα έξοδα, και μακροχρόνιο ΑΓΩΝΑ και
ΑΓΩΝΙΑ των Συνταξιούχων.
Να χορηγηθούν σε ΟΛΟΥΣ, όπως υπόσχονταν τα Κορυφαία Κυβερνητικά στελέχη, γιατί οι Συνταξιούχοι ΔΕΝ
ΞΕΧΝΟΥΝ ΚΑΝΕΝΑΝ και ΤΙΠΟΤΑ, και θα τους θυμηθούν
πολύ καλά, στις επερχόμενες εκλογές!
Με ΕΝΤΙΜΟΤΗΤΑ και ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ διεκδικούμε τα ΑΙΤΗΜΑΤΑ μας.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ για τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ μας και για
την ΚΑΤΑΒΟΛΗ των ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ του 11μήνου σε ΟΛΟΥΣ!

Ιδιοκτησία του Πανελλήνιου Συλλόγου
Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών - Oμίλου ΟΤΕ

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

Συνέχεια από τη σελ. 1

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Π Ρ Α Γ Μ Α Τ Ο Π Ο Ι Η Θ Η Κ Ε η 2 9 η Γ. Α . Σ . - Α Π Ο Φ Α Σ Ε Ι Σ - Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ
Τα αποτελέσματα των Ψηφοφοριών έχουν ως
εξής:
Διοικητικός Απολογισμός 2022
(Περιόδου Νοεμβρίου 2021 έως Μαΐου 2022)
ΝΑΙ: 77 (ποσοστό 82%) - ΟΧΙ: 9 - ΛΕΥΚΑ: 8
Οικονομικός Απολογισμός 2021
ΝΑΙ: 79 (ποσοστό 84%) - ΟΧΙ: 10 - ΛΕΥΚΑ: 5
Οικονομικός Απολογισμός 2019
ΝΑΙ: 70 (ποσοστό 75%) - ΟΧΙ: 14 - ΛΕΥΚΑ: 10
Οικονομικός Απολογισμός 2018
ΝΑΙ: 72 (ποσοστό 77%) - ΟΧΙ: 18 - ΛΕΥΚΑ: 4
Οικονομικός Προϋπολογισμός 2022
ΝΑΙ: 77 (ποσοστό 82%) - ΟΧΙ: 9 - ΛΕΥΚΑ: 8

Οι συνάδελφοι-σύνεδροι ενέκριναν και υπερψήφισαν τα πεπραγμένα και τις δράσεις του
Διοικητικού συμβουλίου, εκφράζοντας έτσι
την εμπιστοσύνη και την επιβράβευση της
δουλειάς του Διοικητικού Συμβουλίου.
Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
(ΚΕΦΕ)
Μετά την εκλογή τους τα μέλη της Κεντρικής
Εφορευτικής, συνεδρίασαν στις 15/6/2022 και συγκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υφαντής Χαράλαμπος
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πάγκαλος Ιωάννης
ΜΕΛΗ: Βαρσαμίδης Γ., Καλλιανιώτης Ι.,
Καπλάνης Χ., Κεσιμίδης Μ., Κουζούπης Ε.

Το ψήφισμα της 29ης ΓΑΣ
Η 29η Γενική Συνέλευση του Πανελληνίου
Συλλόγου Συνταξιούχων Τηλεπ/νιών Ομίλου
– ΟΤΕ, που συνήλθε νομίμως , στις 25 και 26
Μαίου 2022, ενέκρινε το παρακάτω ψήφισμα:
1. Η πανδημία, καθώς και οι συνέπειες των
εφαρμοζόμενων μνημονίων, οξύνουν
ακόμη περισσότερο τα συνταξιοδοτικά, τα
ασφαλιστικά και τα οικονομικά μας προβλήματα. Ιδιαίτερα σήμερα που η ακρίβεια
καλπάζει σε καύσιμα, ρεύμα αλλά και σε
όλα τα καταναλωτικά αγαθά, ώστε η καθημερινότητα μας, γίνεται όλο και πιό δύσκολη.
2. Απαιτούμε την ενίσχυση του Δημόσιου
ΕΣΥ, για την αξιοπρεπή παροχή υγείας σε
ιατρική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή
περίθαλψη. Αύξηση των συμβεβλημένων ιατρών όλων των ειδικοτήτων στον
ΕΟΠΥΥ και βελτίωση των διατάξεων του
Ενιαίου Κανονισμού Περίθαλψης Υγείας,
διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα του
και επαναφορά της Οδοντιατρικής περίθαλψης.
3. Απαιτούμε την μείωση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος και των
έμμεσων φόρων (σε βασικά είδη διατροφής, καύσιμα και άλλα).
4. Απαιτούμε η Κυβέρνηση, να ακυρώσει
τη Προσωπική Διαφορά του νόμου Κατρούγκαλου και Βρούτση, να αυξήσει το
αφορολόγητο, για να σταματήσει ο κατήφορος της πλήρους φτωχοποίησης των
συνταξιούχων.
5. Επαναχορήγηση της 13ης και 14ης σύνταξης
6. Απαιτούμε κατάργηση της Εισφοράς Αλληλλεγγύης Συνταξιούχων και απόδοση

7.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.

16.

των αναδρομικών της παρακράτησης
Η φορολόγηση οποιονδήποτε αναδρομικών να γίνεται με 20%
Διασφάλιση και διατήρηση του Δημόσιου
χαρακτήρα Κοινωνικής Ασφάλισης,
κύριας και επικουρικής, με αναδιανεμιτικό
χαρακτήρα, με την εγγύηση του Κράτους
στην χρηματοδότηση του .
Θωράκιση και ενίσχυση του Δημόσιου
Συστήματος Υγείας με πόρους και ανθρώπινο δυναμικό.
Συμμετοχή των συνταξιούχων στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού.
Συμμετοχή των Συνταξιούχων σε όλες τις
περιόδους με ποσοστά συμμετοχής στα
παραθεριστικά κέντρα ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ.
Κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής
απο τους λογαριασμούς ενέργειας.
Απαιτούμε να καθοριστεί η εισφορά υπέρ
υγείας στο ίδιο ύψος με τους μηχανικούς,
γιατρούς, ελεύθερους επαγγελματίες στα
55 € ανεξάρτητα απο το ύψος των μηνιαίων αποδοχών ή συντάξεων.
Καταδικάζουμε την οποιαδήποτε εισβολή,
μιας χώρας σε άλλη όπως στην Ουκρανία
και Κύπρο και διατρανώνουμε την πίστη
μας, στην υπεράσπιση της ειρήνης.
Καλούμε όλες τις δυνάμεις του Συνδικαλιστικού Κινήματος του χώρου μας να αφήσουν στην άκρη τις όποιες διαμάχες και
δικαστικές προσφυγές.
Την συστράτευση και την συμμετοχή μας
στην ΑΓΣΣΕ, σε κοινούς αγώνες, με όλους
τους συνταξιούχους, για την περιφρούρηση των δικαιωμάτων μας.
ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ της 29ης ΓΑΣ

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

Χρήσιμη ενημέρωση,
για την επίσκεψη στο Μουσείο ΟΤΕ
Το Μουσείο ΟΤΕ είναι στην Κηφισιά, Πάροδος Τατοϊου, Πρωτέως 25.
Τηλ. Επικοινωνίας 2106110299, είναι ανοικτό από ΔΕΥΤΕΡΑ έως ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
10:00 έως 17:00 με τελευταία είσοδο 16:00.
Επίσης στο GOOGLE ή στο Youtube, παρουσιάζεται και περιγράφεται το Μουσείο ΟΤΕ
με συνέντευξη του Ιδρυτή συν. Στέλιου Πολυκράτη

Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος
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Εκλογές του Συλλόγου μας 21 έως 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022
υποχρεωτικά με βάση τον Ν. Χατζηδάκη 4808/21
Εκλογές μόνο με αυτοπρόσωπη παρουσία ή
ηλεκτρονικά

Οι εκλογές του Συλλόγου μας, όπως και όλων των
Συνταξιοδοτικών και Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, ΔΕΝ επιτρέπεται πλέον να γίνονται δια αλληλογραφίας, για αυτό:
Είναι επείγον και σοβαρό, να ενημερωθούν ΟΛΟΙ
οι Συνάδελφοι μέλη του Συλλόγου μας, για το πως
θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στις εκλογές του Συλλόγου μας.
Με δεδομένο λοιπόν, ότι με τον Ν. Χατζηδάκη
4808/21 δεν ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ πλέον η δια αλληλογραφίας ψηφοφορία εκλογών, αυτές πρέπει να γίνουν
ΜΟΝΟ με ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ παρουσία στην κάλπη, είτε με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ψηφοφορία για να μην
υπάρξουν πάλι δικαστικές εμπλοκές.
Αυτό ωστόσο που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε,
είναι να δοθεί η δυνατότητα σε ΟΛΟΥΣ τους Συναδέλφους μέλη μας, να ασκήσουν το εκλογικό τους
δικαίωμα, αλλά παράλληλα να διασφαλίζεται η
μυστικότητα, η γνησιότητα, και το αδιάβλητο των
εκλογών.
Έτσι οι εκλογές του Συλλόγου μας, θα γίνουν είτε
αυτοπροσώπως στην κάλπη, είτε ηλεκτρονικά (με
ατομικό κωδικό) από απόσταση και από το σπίτι.

Α) Η ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ - φυσική παρουσία - για
την ψηφοφορία, θα γίνει, όπως γινόταν και
γίνονται οι εκλογές με παρουσία στην κάλπη,
στις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων,
σε χώρο, σε ημέρες και ώρες, που θα αποφασίσει η Εφορευτική Επιτροπή, και έγκαιρα
θα ενημερώσει ΟΛΟΥΣ τους Συναδέλφους.
Β) Για την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ψηφοφορία όμως,
θα πρέπει απαραίτητα να έχει γίνει η σχετική προετοιμασία, και θα πρέπει ΟΛΟΙ οι Συνάδελφοι που σκέπτονται να ψηφίσουν από
απόσταση και ηλεκτρονικά, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να
αποστείλουν ΑΜΕΣΑ το κινητό τους τηλέφωνο και αν έχουν το ατομικό τους email, ώστε
να είναι δυνατή η σύνδεση τους, την ημέρα
της ψηφοφορίας με την «ηλεκτρονική κάλπη».
	Οι λεπτομέρειες για την ηλεκτρονική ψηφοφορία, η πιστοποίηση, οι ατομικοί κωδικοί του
κάθε μέλους μας κλπ, θα καθορισθούν έγκαιρα
και έγκυρα, και θα αποσταλούν από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, σε συνεργασία με την
ανάδοχο εταιρία που θα αναλάβει την ηλεκτρονική ψηφοφορία, και θα γνωστοποιηθούν σε
ΟΛΟΥΣ τους Συναδέλφους μέλη μας, έτσι ώστε

ΟΛΟΙ να μπορούν από το σπίτι και τον υπολογιστή τους, να ασκήσουν το ατομικό εκλογικό τους
δικαίωμα, γνήσια και αυθεντικά, όπως επιβάλει ο
Νόμος αλλά και οι δημοκρατικές εκλογικές διαδικασίες, για την μυστικότητα της ψήφου.
Γ)	Αυτονόητο είναι, ότι ΜΟΝΟ με ΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ,
θα μπορεί κάποιος να ψηφίσει, είτε ηλεκτρονικά από τον υπολογιστή του, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία στην κάλπη στις έδρες
των Περιφερειακών μας Τμημάτων.
Συνάδελφοι
Η ΔΥΝΑΜΗ του Συλλόγου είναι, η ουσιαστική και
μαζική συμμετοχή των μελών μας, σε όλα τα δρώμενα του Συλλόγου, και κυρίως στις ΕΚΛΟΓΕΣ.
Με την συμμετοχή όλων μας στις ΕΚΛΟΓΕΣ του
ΣΥΛΛΟΓΟΥ, επιλέγουμε και καθορίζουμε ΕΜΕΙΣ, τη
ΠΟΡΕΙΑ, τη ΔΡΑΣΗ, τον ΧΕΙΡΙΣΜΟ των ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ, την ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ των ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ μας!
Στις σημερινές δύσκολες στιγμές που βιώνουμε, η ΜΟΝΗ ΕΛΠΙΔΑ και ΑΣΠΙΔΑ προστασίας των
Ασφαλιστικών, Συνταξιοδοτικών, και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ μας, είναι ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ μας.
Γι’ αυτό πρέπει ΟΛΟΙ με ΝΟΜΙΜΟ και ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ τρόπο, να πάρουμε μέρος στις ΕΚΛΟΓΕΣ του
Συλλόγου μας, που θα γίνουν τον Νοέμβριο.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ

Ε

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 01/10/2022 Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑΤΡΟ
ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

κδόθηκε η Υπουργική Απόφαση, με βάση την
οποία τίθεται σε εφαρμογή από 01/10/2022 ο
θεσμός του Προσωπικού Γιατρού.
Με βάση λοιπόν τις προβλέψεις του νόμου και την
Υπουργική Απόφαση, πρέπει έως την 1η Οκτωβρίου
όλοι οι Ασφαλισμένοι, να έχουν επιλέξει και να
έχουν εγγραφεί στον Προσωπικό Γιατρό της επιλογής τους.
Γιατί από 01/10/2022 προβλέπονται σημαντικές
οικονομικές επιβαρύνσεις, επιπλέον κατά 10% – σε
φάρμακα, εργαστηριακές εξετάσεις, Νοσηλεία – σε
όσους Ασφαλισμένους, δεν έχουν παραπεμπτικό (δηλαδή δεν έχουν επιλέξει & εγγραφεί) από Προσωπικό
Γιατρό. Το ίδιο προβλέπεται και για τυχόν εισαγωγή
σε Νοσοκομεία, δηλαδή χωρίς παραπεμπτικό του
προσωπικού γιατρού, θα είναι σχεδόν αδύνατη ή με
μεγάλη καθυστέρηση και αυξημένο κόστος η νοσηλεία! Με άλλα λόγια, καθίσταται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ η
εγγραφή όλων σε προσωπικό γιατρό! Από 1/1/23
οι ανωτέρω επιβαρύνσεις αυξάνονται κατά ένα 10%
επιπλέον των προηγουμένων επιβαρύνσεων.
Η επίσκεψη στον προσωπικό γιατρό θα έχει διάρκεια 15 λεπτά! Αν είναι δυνατόν να προκαθορίζεται
αυστηρά ο χρόνος, όταν πρέπει να γίνει στοιχειωδώς
εξέταση-διάγνωση – και εγγραφή του παραπεμπτικού μέσα σε 15 λεπτά! Η επίσκεψη στο Ιατρείο θα είναι δωρεάν αλλά η επίσκεψη στο σπίτι θα χρεώνεται
στον Ασφαλισμένο, ανάλογα με το τιμολόγιο που έχει
καθορίσει ο ίδιος ο γιατρός!
Οι πίνακες των Προσωπικών Γιατρών, οι οποίοι θα
είναι Παθολόγοι Γενικής Ιατρικής ή άλλης ειδικότη-

τας, θα αναρτηθούν και θα γνωστοποιηθούν, τόσο
από την ιστοσελίδα (site) του ΕΟΠΥΥ, όσο και σε πίνακες των καταστημάτων του e-ΕΦΚΑ (π. ΙΚΑ), και θα
μπορεί να εγγραφεί κάποιος μόνος του, ή να εγγραφεί
από τον προσωπικό του γιατρό.
Ο κάθε Συνάδελφος θα μπορεί να επιλέξει, τον σημερινό γιατρό παθολόγο, της περιοχής του, (στα όρια
της Περιφερειακής Ενότητας), αρκεί να έχει εγγραφεί
στον ΕΟΠΥΥ ως προσωπικός γιατρός. Δικαίωμα αλλαγής προσωπικού γιατρού, θα υπάρχει μία φορά τον
χρόνο.
Μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί περίπου 500 γιατροί ως προσωπικοί γιατροί, στον ΕΟΠΥΥ (ελάχιστοι
σύμφωνα με τον πληθυσμό), ενώ όσοι Ασφαλισμένοι
είναι γραμμένοι σε Οικογενειακό γιατρό αυτός μετατρέπεται σε προσωπικό, εφόσον συμβληθεί με τον
ΕΟΠΥΥ.
Με την εφαρμογή του προσωπικού γιατρού, εφαρμόζεται πλήρως, και ο ψηφιακός ατομικός φάκελος
υγείας, για τον κάθε Ασφαλισμένο.
Να σημειωθεί ότι για έκτακτα και επείγοντα περιστατικά, δεν θα απαιτείται παραπεμπτικό από τον
προσωπικό γιατρό.
Ο “σχεδιασμός” μπορεί να φαίνεται ωραίος και φανταχτερός στα χαρτιά, αλλά στην υλοποίηση και στην
πράξη υπάρχουν τεράστια ερωτηματικά και προβλήματα για το πως θα λειτουργήσει, πως δηλαδή
θα εξυπηρετηθούν ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ και
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ, οι Ασφαλισμένοι και
κυρίως οι ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερες ιατρικές ανάγκες. Και κυρίως πως θα εξυπηρε-

τηθούν οι συνάδελφοι στη Νησιωτική και στην Ηπειρωτική χώρα.
Με δεδομένο ότι κάθε προσωπικός γιατρός, θα έχει
στην αρμοδιότητα του (λίστα) έως 2.000 Ασφαλισμένους, που εκ των πραγμάτων οδηγεί σε τεράστιες ουρές αναμονής και καθυστέρησης στην εξυπηρέτηση
των Ασφαλισμένων, οι οποίοι θα προσδοκούν το πολυπόθητο παραπεμπτικό του Προσωπικού Γιατρού ή
θα αναγκάζονται να βάζουν βαθιά για ακόμα μια φορά
το χέρι στην τσέπη!
Απαιτούμε να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία ο
νέος θεσμός τουλάχιστον για ένα χρόνο, ώστε να ξεπερασθούν οι συνθήκες του κορωνοϊού, και να δοκιμασθεί στην πράξη, ώστε να γίνουν οι αναγκαίες
διορθώσεις και μετά να γενικευθεί, χωρίς βέβαια να
συνοδεύεται από πρόστιμα και ποινές στους Συνταξιούχους, οι οποίοι έτσι και αλλιώς δοκιμάζονται από
την ΑΚΡΙΒΕΙΑ και την δραματική μείωση στα εισοδήματά τους και δεν έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν επιπλέον στους γιατρούς.
Πάνω από όλα χρειάζεται ενίσχυση του ΕΣΥ με
προσλήψεις ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, τόσο
για την Πρωτοβάθμια, όσο και την Δευτεροβάθμια
φροντίδα υγείας, ειδικότερα στις σημερινές συνθήκες της δραματικής παράτασης της πανδημίας του
κορωνοϊού!
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ και ΕΝΙΣΧΥΣΗ του Ε.Σ.Υ. και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας, με πόρους και μέσα και όχι με πρόστιμα
και ποινές!
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Συνέλευση των Αθηνών

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
2020 - 2022
Εισηγητής Γ. Κουτσιμπογεώργος
Πρόεδρος Π.Σ.Σ.Τ.Ο - ΟΤΕ
Αγαπητοί Συνάδελφοι & Συναδέλφισσες,
Σας καλωσορίζω όλες και όλους, που ήρθατε από
όλες τις περιοχές της πατρίδας μας στην κανονική στο
χρόνο της και προεκλογική, λόγω τριετίας, Γενική
Αντιπροσωπευτική Συνέλευσή μας. Μιας τριετίας που
ολοκληρώνεται σε λίγους μήνες και που ήταν από τις
δυσκολότερες, αν όχι η δυσκολότερη στην 74χρονη
ζωή και λειτουργία του Συλλόγου μας.
Αναδρομή 3ετίας και παρούσα κατάσταση
Από τους πρώτους μήνες του 2020 που ξεκινήσαμε
τη δράση μας και τον σχεδιασμό μας για τις συλλογικές καταστατικές διαδικασίες μας, όπως οι Περιφερειακές Γενικές Συνελεύσεις και η Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση (Γ.Α.Σ.) για τον Μάϊο του 2020,
μας προέκυψε ο οδοστρωτήρας της πανδημίας του
Κορωνοïού που ακύρωσε όλους τους προγραμματισμούς, μας έκλεισε μέσα στα σπίτια με τα αλλεπάλληλα και επαναλαμβανόμενα καθολικά lockdown και
που “έστειλε” δυστυχώς εκατοντάδες συναδέλφους
μας σε όλη την Ελλάδα στον “άλλο κόσμο”, απ’ αυτή
την αιτία θανάτου. Σ’ όλα αυτά τα χρόνια και περισσότερο τους πρώτους πολύ δύσκολους μήνες
του 2020, ο Σύλλογός μας, αψηφώντας τις πιθανές συνέπειες και λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία
μέτρα προστασίας, άνοιξε τα γραφεία του και
λειτουργήσαμε σε καθημερινή βάση, έτσι ώστε
να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, να διαχειριστούμε και να δώσουμε λύσεις, σε όλους εκείνους τους συναδέλφους μας ή τους συγγενείς
τους που τους είχαν προκύψει έκτακτα και επείγοντα περιστατικά, τη στιγμή μάλιστα που όλα
τα Ταμεία μας ήταν κλειστά και δεν απαντούσαν
ούτε στα τηλέφωνά τους.
Σαν να μη μας έφθαναν όλα αυτά, μας προέκυψε
από το περασμένο φθινόπωρο μαζί με ενυπάρχουσα,
πολύχρονη Οικονομική κρίση και η ενεργειακή κρίση και η κρίση ακρίβειας, με τον τιμάριθμο και τον
πληθωρισμό, μετά από πολλά χρόνια, να παίρνουν
απότομα την “ανηφόρα”, με αποτέλεσμα τη μεγάλη
αύξηση της τιμής του φυσικού αερίου στην αρχή, και
εν συνεχεία την αύξηση των βασικών ειδών διατροφής, των καυσίμων και με αποκορύφωμα τη θεόρατη
αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, μετά μάλιστα την αδικαιολόγητη και ακατανόητη πολεμική εισβολή της Ρωσίας του Πούτιν στις αρχές του χρόνου,
σε μία ανεξάρτητη και αδελφική της χώρα όπως ήταν
η Ουκρανία, σκορπώντας με φρίκη τον θάνατο σε χιλιάδες ανθρώπινες ζωές και καταστρέφοντας όλες τις
υποδομές της χώρας αυτής, αφήνοντας παντού ερείπια ποτισμένα με αίμα αθώων ψυχών.
Όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί το
τελευταίο χρονικό διάστημα από τα παραπάνω γεγονότα, έχει φέρει σε απόγνωση πολλά νοικοκυριά και
το σύνολο των συνταξιούχων, που είναι πιο ευάλωτοι και ευπαθείς σε τέτοιες συνθήκες. Έχει τεράστια
ευθύνη η Κυβέρνηση που άφησε να περάσει τόσο
μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να λάβει δραστι-

κά και αποτελεσματικά μέτρα στήριξης των ευάλωτων νοικοκυριών, όπως είναι οι συνταξιούχοι της χώρας μας και που κινδυνεύουν με τους
διογκωμένους και απλήρωτους λογαριασμούς να
τους κοπεί το ρεύμα, και αλλοίμονο τότε σε εκείνους που με τους καύσωνες του καλοκαιριού και τον
επερχόμενο χειμώνα, να βρεθούν χωρίς ηλεκτρικό
ρεύμα στο σπίτι τους. Τα μέτρα που εξήγγειλε τελευταία η Κυβέρνηση για τους επόμενους μήνες, θα
δούμε πως υλοποιούνται στην πράξη και θα τα κρίνουμε αν θεραπεύουν κάπως το πρόβλημα των ευάλωτων νοικοκυριών ή θα ζήσουμε ένα πολύ άσχημο
καλοκαίρι και μαύρο χειμώνα και το “μάρμαρο” θα το
πληρώσουμε πάλι εμείς.
Αναλάβαμε τη Διοίκηση του Συλλόγου στις αρχές
του 2020 ύστερα από τις εκλογές που διεξήχθησαν το
φθινόπωρο του 2019, με διορισμένο Διοικητικό Συμβούλιο και με Διορισμένη Εφορευτική Επιτροπή από
τα δικαστήρια της Πατρίδας μας, καταλήγοντας δυστυχώς εκεί ύστερα από πολύχρονες και επώδυνες
δικαστικές περιπέτειες, και τις τελεσίδικες και αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις, όλες σε βάρος του
Συλλόγου.
Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, θέσαμε σαν βασικούς και πρωταρχικούς στόχους αφ’
ενός να διαχειριστούμε όλα τα εκκρεμή προβλήματα των συναδέλφων μας και όσα εν τω μεταξύ νέα προέκυπταν γενικότερα ή ειδικότερα και
αφετέρου να επαναφέρουμε τον Σύλλογο στην
καταστατική κανονικότητα και να αποκαταστήσουμε το κύρος και την αξιοπιστία του, από τα
ισχυρά τραύματα που είχε πληγεί από τις επώδυνες δικαστικές του περιπέτειες.
Δράσεις και παρεμβάσεις σε όλα τα κρίσιμα θέματα
Στον Διοικητικό Απολογισμό του περασμένου Νοεμβρίου, είχαμε παρουσιάσει με αρκετά αναλυτικό
τρόπο, όλα τα θέματα δράσης του Συλλόγου μας
μέχρι τότε. Στον παρόντα Απολογισμό Δράσης θα
αναφερθώ με εντελώς επιγραμματικό και περιεκτικό
τρόπο για τις δράσεις του Συλλόγου της τριετίας και
θα αναπτύξω λίγο παραπάνω, ότι δράσεις έχουν προκύψει μετά το Νοέμβριο, μέχρι σήμερα.
Συγκεκριμένα:
1. Η Διπλή Προσφυγή στο ΣτΕ και η αίτηση
ακύρωσης
Η πρώτη προσφυγή στο ΣτΕ τον Ιανουάριο του
2020 για τις δυο παράνομες κρατήσεις των Ν. 4093
& 4051, όπως αποφάσισε το ίδιο δικαστήριο τον Ιούνιο του 2015, εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2020 και αφορούσε σε επιστροφές μόνο για το 11μηνο 15/06/2015
έως 13/05/2016, ημερομηνία που δημοσιεύθηκε ο
Νόμος Κατρούγκαλου (Ν. 4387). Τα αναδρομικά αυτά
δόθηκαν από την Κυβέρνηση μικτά τον Οκτώβριο του
2020 και ένα χρόνο μετά, πήραν πίσω τα μισά ως
φορολογία, αγνοώντας τις διαμαρτυρίες μας και
το αίτημα μας για φορολόγηση στο 20%, όπως
έγινε για άλλες κατηγορίες συνταξιούχων (Πα-

νεπιστημιακοί, Δικαστικοί, Στρατιωτικοί, κλπ)
δυο χρόνια πριν. Τίποτα από τις διαμαρτυρίες και τη
μελέτη που καταθέσαμε που αποδείκνυε το άδικο και
την παράσταση στον ίδιο τον Κο Σταïκούρα, δεν έφερε αποτέλεσμα και το φορολογικό ”έγκλημα” εκτελέστηκε.
Η δεύτερη προσφυγή στο ΣτΕ έγινε τον Ιανουάριο
του 2021 για τα αναδρομικά των επικουρικών συντάξεων και των Δώρων, από τις αποφάσεις του
ΣτΕ του Ιουνίου του 2015. Δεκαεφτά μήνες μετά
και η απόφαση ακόμα καθαρογράφεται… Αναμένουμε και ελπίζουμε στη δικαίωση. Το Φθινόπωρο του
2021 καταθέσαμε επίσης στο ΣτΕ αίτηση ακύρωσης
για την εγκύκλιο του Κου Τσακλόγλου, που διακόπτει
την εθνική σύνταξη στις χήρες-ους και στους αναπήρους, αν παίρνουν και άλλη κύρια σύνταξη και αναμένουμε την εκδίκασή της και τη δικαίωσή μας.
2. Νόμος Βρούτση – Επανυπολογισμός
Ν. Κατρούγκαλου – Εξώδικο σε Χάλαρη & Δουφεξή
Με την κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου για
το Ν. Βρούτση ο Σύλλογός μας, στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης κατέθεσε πολυσέλιδο υπόμνημα
με τις θέσεις και τις προτάσεις και για τους δυο νόμους Κατρούγκαλου και Βρούτση και στη συνέχεια
παρουσιάσαμε τις θέσεις και τις προτάσεις μας, δια
του Προέδρου στην Επιτροπή Ακροάσεων στη Γερουσία της Βουλής, μπροστά στην πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και τις
αντιπροσωπείες όλων των Κοινωνικών Φορέων.
Στη συνέχεια και εν μέσω του Κορονοïού αναδείξαμε με υπομνήματα και με επιστολές διαμαρτυρίας προς την πολιτική ηγεσία και την Διοίκηση του
ΕΦΚΑ, όλα τα εκκρεμή ζητήματα με αποκορύφωμα
την ΕΞΩΔΙΚΟ διαμαρτυρία προς τον τότε Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, τον Κο Χάλαρη τον Οκτώβριο του
2020. Από τις συνεχείς αυτές παρεμβάσεις μας,
τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο του 2021, έγιναν οι σωστοί επανυπολογισμοί του Ν. 4387/16
σε πάνω από 9.000 συναδέλφους μας, ενώ εκκρεμούν μέχρι σήμερα τα αναδρομικά αυτών από
01/01/2019, καθώς και ο επανυπολογισμός με
τα αναδρομικά τους μιας μικρής ομάδας από την
εθελούσια του 2009. Με νέο εξώδικο στη Διοίκηση
του e-ΕΦΚΑ στον Δουφεξή, που στάλθηκε πριν είκοσι μέρες, διεκδικούμε και απαιτούμε την επιστροφή
όλων των εκκρεμών αναδρομικών, από τους λανθασμένους επανυπολογισμούς και των δύο νόμων, την
αναγνώριση στο συνολικό ασφαλιστικό χρόνο όλων
των αιτήσεων χρόνου διαδοχικής και παράλληλης
ασφάλισης των συναδέλφων μας που είχαν εκτός
ΟΤΕ.
3. Συντάξεις Χηρείας
Το τελευταίο χρονικό διάστημα, το σύνολο σχεδόν
των συντάξεων χηρείας που έχουν εκδοθεί μόνο
ηλεκτρονικά, με υπογραφή του Διοικητή του ΕΦΚΑ
έχουν υπολογισθεί με λανθασμένο τρόπο, ώστε οι
συντάξεις που χορηγούνται να είναι αρκετά μειωμέ-
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νες και να υπολείπονται κατά πολύ του 70% που προβλέπει η Νομοθεσία.
Με τεκμηριωμένο υπόμνημα μας προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών,
την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, και τις αρμόδιες Γενικές
Διευθύνσεις, αποδείξαμε την αλήθεια και τη βεβαιότητα των ισχυρισμών μας, και σε σύσκεψη που συμμετείχαμε αναγνωρίστηκε το λάθος και αναμένουμε
τη διόρθωση των λανθασμένων συντάξεων και επιστροφή στους δικαιούχους ότι παρανόμως παρακρατήθηκε, από την ημέρα χορήγησης της σύνταξής
τους. Ταυτόχρονα ετοιμάσαμε το σχέδιο της αίτησης
– ένστασης που η ενδιαφερόμενη χήρα-ος μαζί με τα
δυο συνημμένα που περιγράφουμε, πρέπει να σταλούν στο τ. ΤΑΠ – ΟΤΕ για να γίνει η διόρθωση, αφού
πρώτα βεβαιωθεί ότι πραγματικά έγινε ο λάθος υπολογισμός της σύνταξης.
4. Προσωπική διαφορά
Από τα πρωτα θέματα που αναδείξαμε παντού,
είτε στη Βουλή, είτε στα Υπουργεία και στο ΕΦΚΑ,
είτε στην εφημερίδα μας ήταν η ενσωμάτωση του
ολικού ποσού της θετικής προσωπικής διαφοράς,
των παλιών κυρίως συναδέλφων μας και των
πιο αδικημένων, για να υπάρχει την 01/01/23,
η δυνατότητα για όλους τους συνταξιούχους συναδέλφους μας της χορήγησης και σ’ αυτούς της
αύξησης μετά από 14 χρόνια, που θα δοθεί από
την Πολιτεία στους υπόλοιπους συνταξιούχους.
Το θέμα αυτό θα είναι το υπ’ αριθ. ένα θέμα του
Συλλόγου μας για τη δράση και τη διεκδίκηση της επίλυσής του, μέχρι το τέλος του χρόνου που θα δοθούν
οι αυξήσεις. Από τον Μάρτη αυτού του έτους επειδή
το ζήτημα είναι καθαρά πολιτικοκοινοβουλευτικό,
απευθυνθήκαμε σε έγκριτο εργατολόγο και ζητήσαμε
τη σύνταξη τροπολογίας, που με την αιτιολογική της
έκθεση θα δίνει λύση στο ζήτημα της θετικής προσωπικής διαφοράς. Τα επόμενα βήματα του αγώνα μας
για την επίλυση αυτού του τεράστιου ζητήματος, θα
παρουσιασθούν αναλυτικά σ’ αυτή τη Γ.Α.Σ. και θα
πάρουμε τις αποφάσεις που απαιτούνται για μια αίσια
κατάληξη.
Οι νέες δικαστικές περιπέτειες του Συλλόγου μας
Το τελευταίο χρονικό διάστημα ξαναήρθε πάλι
στο προσκήνιο το θέμα των νέων δικαστικών περιπετειών στο Σύλλογό μας. Όπως σας επεσήμανα
στην αρχή, εμείς τον Ιανουάριο του 2020 παραλάβαμε τη Διοίκηση από Διοικητικό Συμβούλιο διορισμένο
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από τα δικαστήρια και από εκλογές που την διεξαγωγή τους είχε κάνει Εφορευτική Επιτροπή, διορισμένη και αυτή από τα δικαστήρια. Την Άνοιξη του 2019
με τη δημοσίευση τότε του διορισμού της Κεντρικής
Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.ΕΦ.Ε.), έγινε πρόσθετη
παρέμβαση στο δικαστήριο από 28 συναδέλφους μας
των δύο συνδυασμών ΕΝΙΑΙΟ & ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ, για ακύρωση του διορισμού της. Κατά την
εκδίκαση τότε την Άνοιξη του 2019, απορρίφθηκε
η προσφυγή τους και αυτή η Κ.ΕΦ.Ε. διεξήγαγε τις
εκλογές το Φθινόπωρο του 2019 και εκλέχθηκε το
σημερινό Δ.Σ. που λειτουργεί μέχρι σήμερα και σύμφωνα με όλες τις καταστατικές διαδικασίες και με την
εκλογή της νέας Κ.ΕΦ.Ε. από την παρούσα Γ. Α.Σ., θα
οδηγηθεί ο Σύλλογος στις εκλογές το Φθινόπωρο, για
να εκλεγούν τα νέα όργανα της Διοίκησης του Συλλόγου μας, για την επόμενη τριετία.
Οι παραπάνω 28 συνάδελφοι μας μετά την απόρριψη της προσφυγής τους, άσκησαν έφεση η οποία
μετά από πολλές “δικαστικές περιπέτειες” εκδικάστηκε πέρσι το Φθινόπωρο και εκδόθηκε η υπ’ αριθμ.
906 απόφαση, στο τέλος Φεβρουαρίου 2022 με
την οποία “εξαφανίζει” την απόφαση διορισμού της
Κ.ΕΦ.Ε που είχε εκδώσει προηγούμενο δικαστήριο.
Μετά την απόφαση αυτή οι συνάδελφοι των 2 συνδυασμών, ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ και ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ κατέθεσαν αίτηση προσωρινής διαταγής
με ασφαλιστικά μέτρα και Κύρια Αγωγή για διορισμό
Διοίκησης με 19 τακτικά και 19 αναπληρωματικά
μέλη, από τις παρατάξεις τους, που εκδικάστηκαν στις
28/3/2022 τα Ασφαλιστικά Μέτρα και στης 9/5/2022 η
Κύρια Αγωγή.
Τα Ασφαλιστικά Μέτρα, απορρίφθηκαν καθ’ ολοκληρίαν, και στην εκδίκαση της κύριας αγωγής απορρίφθηκε κάθε μέτρο περιορισμού της δράσης και της
λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου, μέχρι την
έκδοση της απόφασης του δικαστηρίου.
Το κύριο αίτημα των συναδέλφων μας, που προσέφυγαν στα δικαστήρια για διορισμό, είναι να διεξάγουν αυτοί τις εκλογές εντός 6 μηνών, όταν σε αυτήν
τη Γ.Α.Σ. θα αποφασιστεί να διεξαχθούν οι εκλογές
του Συλλόγου μας το ερχόμενο Φθινόπωρο, σύμφωνα με τους κείμενους νόμους και το καταστατικό
και με όλες τις διασφαλίσεις για αδιάβλητες εκλογές,
όταν μάλιστα οι περισσότεροι από τους προτεινόμενους είναι σήμερα εκλεγμένοι στα κεντρικά και περιφερειακά όργανα του Συλλόγου και εκ της θέσης
τους αυτής, θα έχουν σημαντικό ρόλο με την συμμετοχή τους και την συμβολή τους στην καλύτερη και
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άψογη διεξαγωγή των εκλογών. Όποια και αν είναι η
απόφαση του δικαστηρίου, εμείς θα τη σεβαστούμε
και θα την τηρήσουμε επακριβώς.
Ως Πρόεδρος απευθύνω έκκληση προς πάσα
κατεύθυνση σε αυτή την εξαιρετικά κρίσιμη στιγμή για το Σύλλογό μας, να σεβαστούμε τις Δημοκρατικές καταστατικές διαδικασίες, να επιδείξουμε νηφαλιότητα και αυτοσυγκράτηση, να
προτάξουμε αυτά που μας ενώνουν, όποια και αν
είναι η επόμενη μέρα.
Επίλογος
Αγαπητοί Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
Ολοκληρώνοντας την περιεκτική παρουσίαση
των πεπραγμένων του Διοικητικού μας Συμβουλίου, που σε συνδυασμό με τον προηγούμενο
Διοικητικό Απολογισμό του περασμένου Νοεμβρίου, σας περιγράψαμε τις σημαντικότερες δράσεις του Συλλόγου μας για την τριετία που πέρασε, μεσούσης της πανδημίας του κορωνοϊού
και των άλλων αντιξοοτήτων που συναντήσαμε.
Προσπαθήσαμε εν μέσω αυτών των συνθηκών,
να εργασθούμε με όλες μας τις δυνάμεις, ώστε
να ανταποκριθούμε με τον καλύτερο τρόπο στην
υπεράσπιση των συμφερόντων και των δικαιωμάτων όλων των συναδέλφων μας με επιμονή,
ενότητα, αγωνιστικότητα και αποτελεσματικότητα, Και έτσι θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα μέχρι τις εκλογές, αν φυσικά οι συνθήκες
μας το επιτρέψουν.
Κλείνοντας θα ήθελα και προσωπικά να σας ευχαριστήσω όλες και όλους για την τιμή που μας κάνατε πρώτα να μας εκλέξετε στην Ε.Ε. του Συλλόγου
μας και εν συνεχεία μέσω των εκλεγμένων μελών
του Δ.Σ., να με εκλέξουν στο αξίωμα του Προέδρου.
Θέλω να πιστεύω ότι και εν μέσω αυτών των συνθηκών ανταποκριθήκαμε στην εμπιστοσύνη σας, με την
οποία μας περιβάλατε για να φέρουμε εις πέρας με
επιτυχία, το βαρύ έργο που αναλάβαμε.
Σας Ευχαριστώ
Σημείωση: Την παραμονή της διεξαγωγής της
Γ.Α.Σ. εκδόθηκε η απόφαση της εκδίκασης της
αγωγής, με την οποία απορρίφθηκαν όλα τα αιτήματα των εναγόντων και η κυρίως προσφυγή
τους για διορισμό διοίκησης. Το παρόν εκλεγμένο
Διοικητικό Συμβούλιο συνεχίζει καταστατικά και
κανονικά τη πορεία του, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Α.Σ. και των Διοικητικών Συμβουλίων
ολοκληρώνοντας ομαλά την 3ετή θητεία του.
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Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
29η ΓΑΣ - 25 & 26 Μαΐου 2022
Εισηγητής Αντώνης Σεργιάννης
Γ. Γραμματέας ΠΣΣΤΟ - ΟΤΕ
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Αυτή η χρονιά φαίνεται ότι θα είναι από τις δυσκολότερες που έχουμε αντιμετωπίσει τα τελευταία χρόνια. Με την πανδημία του κορονοïού να συνεχίζεται
και την κοινωνία να δοκιμάζεται, τα κύματα των μεταλλάξεων να δημιουργούν συνεχώς νέα προβλήματα και κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια όλων
μας. Έφυγαν πολλοί συνάδελφοι από τον ύπουλο
αυτό ιό, άλλοι χωρίς να έχουν κάνει τα εμβόλια και
άλλοι εμβολιασμένοι και όμως τους νίκησε αυτή η
μάστιγα του αιώνα.
Τελικά με αφορμή τον πόλεμο και την εισβολή της
Ρωσίας στην Ουκρανία θα επιφέρει νέα δεινά στην
ανθρωπότητα, τίποτα δεν θα είναι όπως πριν. Διότι τα
αδιέξοδα που δημιουργούνται από αυτή την εισβολή
με τις αλματώδεις αυξήσεις στα τρόφιμα και την ενέργεια, όχι μόνο μας ξεπερνούν αλλά μας ανατρέπουν
καθοριστικά τη ζωή μας. Αυτός ο πόλεμος, όπως και
κάθε πόλεμος, έχει απώλειες, πόνο, φρίκη και δεν
πρέπει να χρησιμοποιείται σαν μέθοδος για την επίλυση των όποιων Διακρατικών διαφορών.
Εισβολή όμοια με εκείνη της Ουκρανίας είχαμε
και στην Κύπρο και δεν πρέπει η Διεθνής κοινότητα να παραβλέπει τη συνεχιζόμενη εγκληματική τακτική της Τουρκίας, σε βάρος της Κύπρου
και να κρίνει με δύο μέτρα και δύο σταθμά τη Ρωσία και την Τουρκία, η οποία μάλιστα κλιμακώνει
και οξύνει την επίθεση κατά της χώρας μας, δημιουργώντας κλίμα και απειλές πολέμου.
Δεν θα πρέπει εδώ να μείνει ασχολίαστο το γεγονός
ότι, η συνεχιζόμενη μνημονιακή πολιτική, έχει βάναυσα πλήξει εμάς τους απόμαχους της εργασίας και
έχει φέρει σε απόγνωση και συγγενικά μας πρόσωπα στην προσπάθεια τους για την αντιμετώπιση της
ανεργίας και της επιβίωσης τους.
Ακρίβεια και φόροι εκμηδενίζουν το εισόδημά μας
και κάνουν δραματική την επιβίωσή μας. Η καθημερινή και ανεξέλεγκτη αύξηση των τιμών, έχει γίνει ο
μεγάλος βραχνάς όλων μας.
Ταυτόχρονα οι παγωμένες μέχρι το 2023 συντάξεις
μειώνουν σημαντικά την αγοραστική δύναμη των
μελών μας κάνοντας την καθημερινή μας επιβίωση
δραματική και ανυπόφορη. Η έκρηξη των τιμών στην
ενέργεια, στα καύσιμα, στα φάρμακα και σε όλα τα
βασικά καταναλωτικά αγαθά και είδη πρώτης ανάγκης έχουν προκαλέσει δυσανάλογα τεράστιο βάρος
και τεράστια μείωση στον οικογενειακό προϋπολογισμό και στις δυνατότητες επιβίωσής μας. Δυστυχώς η
αγοραστική δύναμη μισθών και συντάξεων έχει μειωθεί πλέον του 2% και συνεχώς αυξάνεται.
Και ενώ συμβαίνουν αυτά η Κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη, πιστεύοντας ότι η ακρίβεια
είναι πρόσκαιρη και προσωρινή. Ταυτόχρονα η
αύξηση των αμέσων και εμμέσων φόρων, οι δύο
ειδικές εισφορές που επιβάλλονται μόνο επί των
Συνταξιούχων, πλέον συρρικνώνουν ακόμη περισσότερο τα πενιχρά εισοδήματά και τις Συντάξεις μας.
Όταν οι άλλες χώρες των μνημονίων, Κύπρος –

Ισπανία – Πορτογαλία, επαναφέρουν σταδιακά τις
αποκαταστάσεις των συντάξεων στα πριν των μνημονίων επίπεδα και απέδωσαν στους Συνταξιούχους
τους αυτά που τους είχαν περικοπεί, αποκαθιστώντας έτσι τα χαμένα εισοδήματα σε αντίθεση με ότι
συμβαίνει και εφαρμόζεται στη χώρα μας.
Αυτή η χρονιά εκτός από τη βαριά κληρονομιά της
πανδημίας του κορονοïού, κουβαλά μαζί της και τα
τεράστια οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα που
προϋπήρχαν βέβαια, αλλά συσσωρεύτηκαν και διογκώθηκαν. Έτσι για το επόμενο διάστημα έχουμε
μπροστά μας εκτός των καθημερινών προβλημάτων
της τρέχουσας επικαιρότητας, διεκδικήσεις και αναμονές σε Συνταξιοδοτικά και Ασφαλιστικά θέματα.
Άμεσα πρέπει να καταβληθούν τα αναδρομικά και των
δύο επανυπολογισμών, των Νόμων Κατρούγκαλου
και Βρούτση, οι οποίοι ανάγονται από 01/01/2019 &
01/01/2020 αντίστοιχα. Την προσμέτρηση εκτός ΤΑΠ
– ΟΤΕ ασφάλισης καθώς και την παράλληλη ασφάλιση, για τον σωστό και πλήρη επανυπολογισμό με
βάση το Ν. Βρούτση.
Τα αναδρομικά και τη δημοσίευση της απόφασης
του ΣτΕ επί της πιλοτικής δίκης της 15/01/2021, για
τα αναδρομικά Δώρων και Επικουρικών 1.500.000
Συνταξιούχων. Επίσης πρέπει να αντιμετωπίσουμε
τις μεγάλες μειώσεις στις συντάξεις Χηρείας – Αναπηρίας από 01/01/2022, με την κατάργηση της διπλής
Εθνικής Σύνταξης των 384€. Για όλα αυτά τα θέματα
αλλά και άλλα πολλά ακόμη προβλήματα, απαιτείται Ενότητα και Δράση και μια Διοίκηση με γνώση, ικανότητα και σοβαρότητα, για να προωθήσει
και να διαφυλάξει τα δικαιώματα των Συναδέλφων μας. Τόσο τα γενικά οικονομικά και συνταξιοδοτικά μας θέματα όσο και τα ιδιαίτερα προβλήματα
μας, που απορρέουν από το τ. ΤΑΠ – ΟΤΕ, θα προωθηθούν και θα διεκδικηθούν το υπόλοιπο της χρονιάς, που εκτός των άλλων, θα είναι και χρονιά εκλογών στο Σύλλογό μας. Όπως προβλέπεται από το
Καταστατικό μας, στο τέλος Οκτωβρίου πρέπει να
γίνουν οι εκλογές για ανανέωση όλων των οργάνων του Συλλόγου για την επόμενη τριετία, με
βάση πλέον το νέο νόμο του Χατζηδάκη, ο οποίος
επιβάλλει οι εκλογές να γίνουν με αυτοπρόσωπη
παρουσία και ηλεκτρονικά.
Με την ελπίδα ότι δεν θα ξαναυπάρξουν νέες προσφυγές στη Δικαιοσύνη, προχωράμε σε μια προσπάθεια συστράτευσης όλων των δημιουργικών δυνάμεων των συναδέλφων συνταξιούχων, για τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του Συλλόγου μας, καθώς
και της κατοχύρωσης των δημοκρατικών κανόνων
λειτουργίας του, τόσο σε επίπεδο των εκλογικών διαδικασιών, όσο και σε εκείνο της καθημερινής πρακτικής και λειτουργίας του Συλλόγου μας.
Επιτέλους πρέπει να σταματήσει ο Σύλλογος να εμφορείται από την ιδιοκτησιακή λογική και να ενεργοποιηθούν όλοι οι συνάδελφοι, που οραματίζονται μια
νέα σελίδα δημιουργικής δράσης του, σε μια δύσκολη
συγκυρία για όλους μας. Αυτό σημαίνει πως μετά από
μια συλλογική, Δημοκρατική και Δημιουργική δράση,

προσβλέπουμε στην κινητοποίηση και συμμετοχή
όλων των συναδέλφων, για την αντιμετώπιση των
κοινών μας προβλημάτων που συνεχώς διευρύνονται.
Σημαίνει, παρέμβαση στην επίλυση προβλημάτων
της καθημερινότητας αλλά και γενικότερων προβλημάτων, όπως:
•	Ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στις
κύριες και επικουρικές Συντάξεις, εφεύρημα
των νόμων Κατρούγκαλου και Βρούτση, ώστε
να μπορέσουν όλοι οι Συνάδελφοι Συνταξιούχοι να πάρουν την όποια αύξηση δοθεί από
01/01/2023.
•	Κατάργηση των μνημονιακών νόμων για τις
περικοπές των Συντάξεών μας, που κηρύχθηκαν παράνομες και αντισυνταγματικές από το
Συμβούλιο της Επικρατείας.
•	Διεκδίκηση των αναδρομικών που οφείλονται
στους Συνταξιούχους, μετά τις παράνομες περικοπές, μέχρι και σήμερα.
•	Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, για
τις οποίες έχουμε καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές.
•	Κατάργηση της έκτακτης Ειδικής Εισφοράς,
όπως έχει γίνει για όλους τους άλλους Έλληνες πολίτες, εκτός των Συνταξιούχων και των
Δημοσίων Υπαλλήλων.
Μετά τα μνημόνια και τη μεγάλη αφαίμαξη των Συνταξιούχων με τη μείωση των συντάξεων, επιβάλλεται η αύξηση των συντάξεων αναλογικά με τον πληθωρισμό και με την αύξηση του ΑΕΠ. Διεκδικούμε
και εμείς το μερίδιο της ανάπτυξης που μας αναλογεί
και την ουσιαστική ενίσχυση του εισοδήματός μας σε
σταθερή βάση και όχι έκτακτα, με “ειδικά προνοιακά
επιδόματα”.
Επέκταση του θεσμού των κοινωνικών ιατρείων,
ύστερα μάλιστα από την πετυχημένη πορεία τους σε
Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Αξιοποίηση των παροχών και προσφορών Υγείας
προς τα μέλη μας, σε συνεργασία με άλλους φορείς
Συνταξιούχων.
Παρέμβαση στην αγορά καταναλωτικών αγαθών
(Σούπερ Μάρκετ, αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, είδη σπιτιού, πολυκαταστήματα κλπ),
με έκδοση καταναλωτικής κάρτας (κάρτα μέλους) με
περιθώρια σημαντικών εκπτώσεων και προσφορών,
σύμφωνα και με το μεγάλο αριθμό που εκπροσωπούμε.
•	Ενεργή, και μέσα από σύννομες και σύντομες διαδικασίες, συμμετοχή του Συλλόγου μας στην Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος.
Στην κατεύθυνση αυτή εύχομαι με το πέρας των
διαδικασιών, να έχουμε ολοκληρώσει την υπόθεση
ένταξής μας στην ΑΓΣΣΕ, με την τροποποίηση του
καταστατικού για την εκλογή αντιπροσώπων, ώστε
να συνολικοποιήσουμε και να αναπτύξουμε τον
αγώνα και τη δράση μας, σε συνεργασία με το υπόλοιπο Συνταξιουχικό Κίνημα, για την προάσπιση
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των συμφερόντων μας και τη δυναμική διεκδίκηση
λύσεων, στα καυτά και κοινά προβλήματα που μας
απασχολούν.
•	Άμεση δραστηριοποίηση του Σωματείου μας μόλις
οι συνθήκες της πανδημίας το επιτρέψουν, στον τομέα του Πολιτισμού μας, ψυχαγωγίας και των εκδρομών, σε συνεργασία και με τα Πολιτιστικά Κέντρα του χώρου.
Μαζί με τις άλλες Συνταξιουχικές Οργανώσεις, να
διεκδικήσουμε την αναδιαμόρφωση της φορολογικής και οικονομικής πολιτικής υπέρ των Συνταξιούχων και των μη προνομιούχων πολιτών.
•	Προσπάθεια να αλλάξει το κλίμα στα υψηλά κλιμάκια του ΟΤΕ, και να διεκδικήσουμε όχι μόνο τη
συμμετοχή μας σε περισσότερες παραθεριστικές
περιόδους αλλά και τη συμμετοχή μας στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΚΕ - ΟΤΕ.
•	Ολοκλήρωση της συλλογής στοιχείων των μελών μας, προκειμένου να αξιοποιήσουμε τις νέες
υπηρεσίες και τεχνολογία και να δημιουργήσουμε
επιτέλους ένα Σύλλογο, με δραστήρια και ενεργά
μέλη, που θα συμμετέχουν σε ομάδες εργασίας και
επιτροπές και με αποτελεσματική διοίκηση που θα
λειτουργεί ανταποδοτικά, παρεμβατικά και δραστήρια και πάνω απ’ όλα, ελκυστικά για τα μέλη που
εκπροσωπούμε.
Με αυτές τις σκέψεις και προτάσεις κλείνω επί του
παρόντος την αναφορά μου στο πρόγραμμα δράσης
και βέβαια με μεγάλη προσοχή η πλειοψηφία του Δ.Σ

Συνέλευση των Αθηνών

και εγώ προσωπικά, θα ακούσουμε τις προτάσεις,
που θα κατατεθούν από όλους τους συμμετέχοντες
και αφού γίνουν αποδεκτές και αποτελέσουν στόχους
του προγράμματος δράσης μας, ενωμένοι, δυνατοί
και αποφασισμένοι να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε
το σύνολο του προγράμματος, αν είναι δυνατόν, για
τα μέλη μας που τόσα τους έχουν στερήσει τα τελευταία χρόνια. Είναι αυτονόητο ότι, τις σοβαρές επιπτώσεις του πολέμου (οικονομικές, επισιτιστικές, πολιτιστικές) δεν πρέπει να τις πληρώσουν
και πάλι τα αδύνατα οικονομικά στρώματα και
κυρίως οι Συνταξιούχοι. Πρέπει να αναπτυχθούν,
κατά την άποψή μου, όλες εκείνες οι Ευρωπαϊκές
πολιτικές που θα προστατεύσουν την κοινωνική
συνοχή και την κοινωνική Δικαιοσύνη
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Τέλος, συμμετοχή σε όλες τις κινητοποιήσεις και
διεκδικήσεις των Συνταξιουχικών Οργανώσεων, για
τα κοινά μας Ασφαλιστικά και Κοινωνικά δικαιώματα,
που τόσο βάναυσα καταπατούνται και αμφισβητούνται.
Ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις που υπάρχουν στον
ΕΦΚΑ, τόσο για την υγεία όσο και τις Συντάξεις, είναι
ΚΟΙΝΟΣ και ΕΝΙΑΙΟΣ ο αγώνας και τα αιτήματα μας.
Επειδή όλοι μαζί, γινόμαστε πιο δυνατοί, ας
ενώσουμε όλοι τις δυνάμεις, ας ενώσουμε όλοι
τα χέρια, για να γίνουμε πιο αποτελεσματικοί,
χρήσιμοι και ωφέλιμοι, για τα μέλη – Συνταξιούχους που υπηρετούμε!
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε ΚΑΛΥΤΕΡΑ!

Συνεχίζεται η πορεία και η δράση μας
Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου
Συνεδρίασε την Πέμπτη 7/7/22 το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, και αφού συζήτησε τα κρίσιμα και σοβαρά οικονομικά και Συνταξιοδοτικά μας
προβλήματα, (ακρίβεια, πληθωρισμός κλπ) έλαβε τις
παρακάτω αποφάσεις:
1) Σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ, το Διοικ. Συμβούλιο εκφράζει την έντονη απογοήτευση,
την αγανάκτηση και την οργή των Συνταξιούχων
μελών μας, για αυτή την απαράδεκτη, προκλητική
και αντικοινωνική ταύτιση του Ανώτατου Δικαστηρίου με την Κυβερνητική επιχειρηματολογία, περί
"δημοσιονομικών αναγκών' και την ΑΠΟΡΡΙΨΗ
του δικαίου αιτήματός μας, για την χορήγηση των
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ του 11μηνου επί των ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ και των ΔΩΡΩΝ, όπως το ίδιο το ΣτΕ είχε αποφανθεί, με τις προηγούμενες δικές του αποφάσεις.
	Το κράτος δικαίου και ισονομίας των πολιτών,
πήγε "περίπατο" όταν όλες οι μνημονιακές
περικοπές, των δικαστικών και των ειδικών
μισθολογίων, χαρακτηρίστηκαν αντισυνταγματικές και επιστράφηκαν, ενώ των απλών Συνταξιούχων, ακόμη και το μισό 11μηνο, ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ!
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να συνεχίσει
και να εντείνει τον αγώνα και την απαίτηση από
την Κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, για την
χορήγηση σε ΟΛΟΥΣ (είτε έχουν καταθέσει αγωγή
είτε όχι) των ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ των ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ
και των ΔΩΡΩΝ του 11μηνου, όπως εξάλλου συνιστούσαν και προέτρεπαν κορυφαία Κυβερνητικά Στελέχη τους Συνταξιούχους, λέγοντας να μην
προσφεύγουν σε Δικηγόρους και σε ΑΓΩΓΕΣ, γιατί
θα γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης.
Επίσης σε συνεργασία με την ΑΓΣΣΕ και τις άλλες

Οργανώσεις Συνταξιούχων να εξεταστεί, η δυνατότητα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.
3) Εγκρίθηκε το κείμενο τροπολογίας για την ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ καθώς και οι δράσεις και πρωτοβουλίες του Συλλόγου μας, κινητοποιώντας όλες
τις δυνάμεις μας στο κέντρο και την περιφέρεια
(Κεντρικό και Περιφερειακά Διοικητικά Συμβούλια) προς τον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς, τα
κόμματα του κοινοβουλίου, αλλά και ΟΛΟΥΣ τους
βουλευτές του κέντρου και της περιφέρειας, ώστε
να ενσωματωθεί ΤΩΡΑ η (θετική) προσωπική διαφορά στις Συντάξιμες Αποδοχές, για να δικαιούνται
και να προσδοκούν και αυτοί οι Συνταξιούχοι, την
όποια "Αύξηση" χορηγηθεί από 1/1/23, την ώρα
μάλιστα που ο πληθωρισμός και η ακρίβεια καλπάζει.
	Ήδη η τροπολογία και η σχετική επιστολή, έχει επιδοθεί στους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών &
Εργασίας.
4) Επίσης αποφασίστηκε να συνεχιστεί η πίεση και
απαίτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό Κο Κ. Χατζηδάκη και τον ΕΦΚΑ, για την άμεση καταβολή των
καθυστερημένων αναδρομικών, από την εφαρμογή των Ν. Κατρούγκαλου και Ν. Βρούτση, για την
άμεση ΔΙΟΡΘΩΣΗ των λανθασμένων ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΧΗΡΕΙΑΣ, των επίσης καθυστερημένων επανεντάξεων στο Ν. Κατρούγκαλου, την εφαρμογή
και προσμέτρηση της παράλληλης και διαδοχικής
ασφάλισης κλπ. δηλαδή όλων των αιτημάτων προβλημάτων που έχουν αποτυπωθεί, στις πρόσφατες σχετικές Εξώδικες ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ του
Συλλόγου μας και τα οποία χρονίζουν και καθυστερούν απαράδεκτα!

5) Τέλος αποφασίστηκε η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ των
ΕΚΛΟΓΩΝ του Συλλόγου μας για τις 21 έως
25 Νοεμβρίου 2022, με τον τρόπο που ορίζει ο Νόμος Χατζηδάκη (4808/21) δηλαδή με
ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ παρουσία, ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ,
που είναι υποχρεωτικός και υπερισχύει των
διατάξεων του Καταστατικού, σύμφωνα και με
γνωμοδοτήσεις των Νομικών Συμβούλων του
Συλλόγου μας.
Ωστόσο ο Σύλλογος μας, θα ζητήσει από τον Υπουργό Εργασίας Κο Χατζηδάκη, την τροποποίηση και αλλαγή του Νόμου ή κάποια άλλη αντίστοιχη διάταξη
έγκυρη και σύννομη, ώστε να επιτρέπεται η ψηφοφορία των Συνταξιοδοτικών οργανώσεων και δια αλληλογραφίας, απαραίτητα όμως με όλα τα αναγκαία μέτρα, που θα διασφαλίζουν ΑΠΟΛΥΤΩΣ την γνησιότητα, την μυστικότητα, και το αδιάβλητο των εκλογών.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦ) θα ανακοινώσει, τις επόμενες ημέρες, έγκαιρα και έγκυρα τις
σχετικές διαδικασίες, με κάθε πληροφορία και ενημέρωση όλων των Συναδέλφων μελών μας, αλλά και
των Περιφερειακών Εφορευτικών Επιτροπών (ΠΕΕ)
για την καλύτερη προετοιμασία και πραγματοποίηση
της εκλογικής διαδικασίας του Συλλόγου μας, που είναι πρωτόγνωρη και δύσκολη, για Ανθρώπους που
δεν είναι γνώστες των ηλεκτρονικών επικοινωνιών,
αλλά που, ωστόσο, πρέπει να ασκήσουν το εκλογικό
τους δικαίωμα, για την εκλογή της Νέας Διοίκησης
του Συλλόγου μας, δυναμώνοντας έτσι, την φωνή και
τις δράσεις του Συλλόγου μας.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ με ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ και ΣΤΗΡΙΞΗ
του ΣΥΛΛΟΓΟΥ μας.
ΕΝΩΤΙΚΑ και ΜΑΧΗΤΙΚΑ,
για τα ΚΟΙΝΑ μας ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ και ΑΙΤΗΜΑΤΑ.
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Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ του e-ΕΦΚΑ
Συνεχείς αναβολές, από ΜΗΝΑ σε ΜΗΝΑ, η καταβολή των ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ!
Αδιάκοπος αγώνας και συνεχής πίεση του Συλλόγου μας

Ο

Σύλλογός μας, σταθερά, τεκμηριωμένα και μαχητικά, προβάλει και διεκδικεί ΟΛΑ τα μεγάλα
και σοβαρά Συνταξιοδοτικά μας αιτήματα από τον
e-ΕΦΚΑ και το αρμόδιο Υπουργείο Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων.
Τα «λάθη», οι αυθαιρεσίες και οι εκκρεμότητες
αναδρομικών των επανυπολογισμών, των Νόμων
Κατρούγκαλου και Βρούτση, είναι στη πρώτη γραμμή των διεκδικήσεών μας.
Τεκμηριωμένα, με στοιχεία και σοβαρότητα αναγκάστηκαν οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, να παραδεχθούν και να αποδεχθούν τις ενστάσεις και τις παρατηρήσεις μας για την διόρθωση των «λαθών»!
Ωστόσο η υλοποίηση καθυστερεί, για διάφορους
λόγους και σκοπιμότητες και πάει από μήνα σε μήνα,
ξεπερνώντας κάθε όριο υπομονής και αντοχής των
Συναδέλφων μελών μας!
Για αυτό το λόγο απεστάλη και δεύτερο εξώδικο
προς τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, θέτοντας του προ
των ποινικών ευθυνών του, για την αδικαιολόγητη καθυστέρηση καταβολής των αναλόγων ποσών
–χρημάτων- προς τους δικαιούχους μέλη μας.
ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥ
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ
ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΑΣ
Του Συλλόγου με την επωνυμία «Πανελλήνιος
Σύλλογος Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών Ομίλου
ΟΤΕ», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Βερανζέρου
αρ. 13 και εκπροσωπείται νόμιμα.
ΠΡΟΣ
Τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ Κον Παναγιώτη Δουφεξή, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημίας 22 και προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του e- ΕΦΚΑ
…………………………………………

Αξιότιμε Κύριε Διοικητά, αξιότιμα μέλη
του Δ. Σ. e-ΕΦΚΑ,
Με το τέλος του Απριλίου του 2022 συμπληρώνονται τρία χρόνια και τέσσερις μήνες από την
01/01/2019 που είναι η έναρξη εφαρμογής του
επανυπολογισμού των Συντάξεων μας, βάσει του
Ν. 4387/16 (Ν. Κατρούγκαλου) όταν από την πρώτη δυνατότητα ανάγνωσης των μηνιαίων ενημερωτικών σημειωμάτων τον Οκτώβριο του 2019
διαπιστώθηκαν πλήθος λαθών, παραλείψεων και
στρεβλώσεων με συνέπεια, να έχουν επιφέρει λανθασμένες και μειωμένες συντάξεις με μεγάλη οικονομική ζημία σε χιλιάδες συναδέλφους μας. Όλα
αυτά τα λάθη καθ’ όλη την προηγούμενη περίοδο
με υπομνήματα, με e-mail και με συνεχείς και επανειλημμένες παρεμβάσεις μας στο ταμείο μας, το τ.
ΤΑΠ – ΟΤΕ, στην ΗΔΙΚΑ και μέσω αυτής στην “Ανάδοχο” Ιδιωτική Εταιρία, που διαχειρίζεται την διαδικασία του επανυπολογισμού, αναδείξαμε, αναλύσαμε και τεκμηριώσαμε την αλήθεια και τη βεβαιότητα
των ισχυρισμών μας, ως προς τους λανθασμένους
επανυπολογισμούς, με αποκορύφωμα την εξώδικο
διαμαρτυρία μας, που επιδόθηκε τον Οκτώβριο του
2020 στον προηγούμενο Διοικητή του e-ΕΦΚΑ κονΧάλαρη Χρήστο. Επιπροσθέτως, την αλήθεια των

τεκμηριωμένων ισχυρισμών μας είχε επιβεβαιώσει
και η Αρμόδια Νομική Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ προς
τις υπηρεσίες σας, που διαχειρίζονται τα θέματά μας.
Έτσι 40 μήνες μετά, αναλυτικά, τεκμηριωμένα
και συγκεκριμένα, εκκρεμούν:
Από τον Φεβρουάριο του 2021, για περισσότερους
από 2.000 περίπου Συναδέλφους μας που συνταξιοδοτήθηκαν μετά το 2012 μέχρι την έναρξη εφαρμογής του Ν. 4387/16, έγινε ο διορθωτικός και σωστός
επανυπολογισμός για τους ανωτέρω συναδέλφους
μας (υπενθυμίζουμε ότι, στον αρχικό επανυπολογισμό οι εισφορές τους είχαν υπολογισθεί με
30%και όχι με το 36% που ήταν και το σωστό).
Για όλους αυτούς τους συναδέλφους μας,
μέχρι και σήμερα δεν τους έχουν αποδοθεί τα
αναδρομικά που τους αναλογούν, από 1/1/2019
μέχρι και 31/1/2021.
Από τον Απρίλιο του 2021, για περισσότερους από
5000 συναδέλφους μας που συνταξιοδοτήθηκαν από
τον ΟΤΕ με την εθελούσια του 2006 και μετά και για
τους οποίους ο ΟΤΕ τους αναγνώρισε και πλήρωσε
πλασματικά χρόνια με εισφορές 36%, για την άμεση
συνταξιοδότησή τους, έγινε ο διορθωτικός επανυπολογισμός για τους ανωτέρω συναδέλφους μας, με
το σωστό υπολογισμό των εισφορών τους. (Υπενθυμίζουμε ότι, στον αρχικό επανυπολογισμό οι
εισφορές για τα πλασματικά χρόνια είχαν υπολογισθεί με 20% ενώ ο ΟΤΕ πλήρωσε με 36%).
Για τους παραπάνω 5.000 και πλέον συναδέλφους μας, δεν τους έχουν αποδοθεί τα αναδρομικά που τους αναλογούν από 1/1/2019 μέχρι
και 31/3/2021.
Εκκρεμεί ακόμη μέχρι σήμερα, ο σωστός διορθωτικός επανυπολογισμός για 600 συναδέλφους μας
της εθελουσίας του 2009 των εισφορών των πλασματικών χρόνων που πλήρωσε και εξαγόρασε ο
ΟΤΕ για την άμεση συνταξιοδότηση τους, αφού μέχρι
σήμερα από 1/1/2019 οι εισφορές των πλασματικών
χρόνων τους, επανυπολογίσθηκαν με 20% παρ’ ότι
ο ΟΤΕ κατέβαλε στο ΤΑΠ – ΟΤΕ το 36% αυτών των
εισφορών.
Έτσι εκκρεμούν για τους ανωτέρω 600 συναδέλφους μας τα αναδρομικά που αναλογούν από
1/1/2019 μέχρι την ημέρα που θα προκύψει ο σωστός επανυπολογισμός στη σύνταξη τους. (Υπενθυμίζεται ότι, το αρχείο σε ηλεκτρονική μορφή για τους
ανωτέρω συναδέλφους, έχει επιδοθεί στην ΗΔΙΚΑ
και την Ανάδοχο Εταιρία μέσω του Ταμείου το τ. ΤΑΠ
– ΟΤΕ από τον Μάιο του 2021 και τους ξαναδόθηκε
αντίγραφο πριν λίγες μέρες, για δεύτερη φορά).
Για πολλούς συναδέλφους μας που συνταξιοδοτήθηκαν πριν το Ν. 4387/16 και είχαν
εξασφαλίσει με δικαστικές κυρίως αποφάσεις
ανακαθορισμό της σύνταξής τους, κατά τον επανυπολογισμό που έγινε το 2019, ο συντάξιμος
μισθός τους δεν προέκυψε από τη νέα ανακαθορισμένη σύνταξή τους αλλά από τα στοιχεία της
παλιάς σύνταξής τους. Όσοι δε από τους ανωτέρω
συναδέλφους, συνταξιοδοτήθηκαν με την εθελουσία
του ΟΤΕ την περίοδο 2006 – 2009 και εξαγόρασε γι’
αυτούς ο ΟΤΕ πλασματικά χρόνια, πληρώνοντας εισφορές με 36% γι’ αυτά τα χρόνια, οι εισφορές τους
κατά τον επανυπολογισμό δεν υπολογίσθηκαν με ει-

σφορές του 36% αλλά με το 20%, που είναι λάθος
υπολογισμός και σε βάρος των συναδέλφων.
Εκκρεμούν έτσι γι΄αυτούς τους συναδέλφους
μας τα αναδρομικά που αναλογούν από 1/1/2019
μέχρι την ημέρα που που θα χορηγείται η σύνταξη τους με τον σωστό επανυπολογισμό και τον
σωστό συντάξιμο μισθό.
Για όλους τους ανωτέρω συναδέλφους των παραγράφων 1, 2, 3 και 4, που τον Οκτώβριο του 2021
έγινε η εφαρμογή του επανυπολογισμού των διατάξεων του Ν. 4670/20 (Ν. Βρούτση) και η χορήγηση
των αντίστοιχων αναδρομικών από 1/10/2019, έγινε
με βάση τα δεδομένα του λανθασμένου επανυπολογισμού του 2019 και όχι του ορθού επανυπολογισμού, με τον οποίο πρέπει να γίνουν. Όλα αυτά
αφορούν επανυπολογισμούς του Ν. 4387/16 (Ν. Κατρούγκαλου) και πρέπει να προηγηθεί ο σωστός
επανυπολογισμός για όλους τους ανωτέρω συναδέλφους, με έναρξη εφαρμογής την 1/1/2019
και εν συνεχεία να επαναληφθεί ο επανυπολογισμός η εφαρμογή του Ν. Βρούτση με τους νέους συντελεστές αναπλήρωσης. Έτσι εκκρεμούν
τα προκύπτοντα αναδρομικά των συναδέλφων των
ανωτέρω παραγράφων 1, 2, 3 και 4 από το διορθωτικό επανυπολογισμό του Ν. Κατρούγκαλου και ότι
συμπληρωματικά αναδρομικά προκύψουν από την
εν συνεχεία σωστή εφαρμογή του Ν. Βρούτση. Για
εκατοντάδες συναδέλφους μας που έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν το Ν. 4387/16 εκκρεμούν σήμερα
στο Ταμείο μας το τ. ΤΑΠ – ΟΤΕ, οι αιτήσεις τους
που έχουν καταθέσει τα τελευταία χρόνια για προσμέτρηση στον επανυπολογισμό της σύνταξης από
διαδοχική και παράλληλη ασφάλιση. Όλοι αυτοί οι
συνάδελφοί μας, που έχουν καταβάλει κανονικά τις
εισφορές τους σε άλλα Ταμεία όπου ήταν τότε ασφαλισμένοι, είχαν εξασφαλίσει κατά τη συνταξιοδότησή
τους στο ΤΑΠ – ΟΤΕ το προβλεπόμενο ανώτατο ποσοστό σύνταξης (80%), χωρίς να χρειάζεται να προσμετρηθούν αυτά τα επιπλέον χρόνια ασφάλισης, για
τα οποία όπως προ είπαμε, είχαν καταβληθεί οι προβλεπόμενες εισφορές.
Με την ψήφιση του Ν. 4387/16 και την “πρωτόγνωρη” για τα παγκόσμια Ασφαλιστικά χρονικά, διάταξη του Νόμου να γίνει ο επανυπολογισμός της
σύνταξης και στους ήδη συνταξιούχους, που είχαν
συνταξιοδοτηθεί πριν 10, 20 ή 30 και πλέον χρόνια,
όχι μόνο να τους καταδικάζει με τη μεγάλη θετική
προσωπική διαφορά, που τους βγάζει ώστε να μένουν χωρίς καμία αύξηση στην υπόλοιπη ζωή τους,
αλλά ταυτόχρονα τους αδικεί κατάφωρα, αφού δεν
τους προσμετρούν κατά τον επανυπολογισμό,
όλα τα χρόνια ασφάλισης με τις βεβαιωμένες εισφορές τους, που κατέβαλαν σε άλλα Ταμεία στο
Ασφαλιστικό Σύστημα της χώρας μας.
Η μονότονη δικαιολογία που προβάλλεται από
τους αρμόδιους είναι ότι δεν προχωράει αυτή η τακτοποίηση από το Ταμείο, γιατί δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα η λογισμική φόρμα από την “Ανάδοχο
Εταιρία” και την ΗΔΙΚΑ δεν είναι σοβαρή και δεν επιδέχεται, μετά από τόσο καιρό, καμίας κατανόησης
και ανοχής. Αναμένουμε την άμεση παρέμβασή σας
για να δημιουργηθεί επιτέλους αυτή η “περίφημη”
λογισμική φόρμα και να ικανοποιηθεί έτσι το δίκαιο
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αίτημα των συναδέλφων, που τόσο αδικούνται με
την αλλαγή των όρων της συνταξιοδότησης τους και
τον επανυπολογισμό της σύνταξής τους, ύστερα από
πολλά χρόνια συνταξιούχοι. Από το 2020 και μετά
έχει σταματήσει η επεξεργασία και η επανεξέταση
των αιτήσεων Ανάκλησης Αποφάσεων Σύνταξης
που έχουν υποβάλει συνάδελφοί μας, ώστε να επανυπολογισθεί η σύνταξή τους με τις διατάξεις του Ν.
4387/16.
Απαιτούμε άμεσα την επανεκκίνηση της επεξεργασίας των εκκρεμών αιτημάτων ανάκλησης
των συνταξιοδοτικών αποφάσεων, ώστε σταδιακά να διεκπεραιωθούν στο σύνολό τους εντός
του έτους.
Εδώ και δύο σχεδόν χρόνια σε κάποια ορφανά τέκνα συναδέλφων μας, που ο θάνατός αυτών των συναδέλφων ήταν πριν την εφαρμογή του Ν. 4387/16,
δεν τους επαναχορηγείται η δικαιούμενη πενιχρή
σύνταξη τους παρ’ όλο που έχουν καταθέσει τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά σπουδών και τα οποία
δικαιούνται τη σύνταξη μέχρι τη συμπλήρωση του
24ου έτους της ηλικίας τους, με την έωλη δικαιολο-

γία ότι η μηχανογραφική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ δεν
έχει δημιουργήσει ακόμη τη νέα λογισμική φόρμα.
Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για άλλη χρονική καθυστέρηση.
Κύριε Διοικητά,
Σας καλούμε να λάβετε σοβαρά υπόψη σας, όσα
παραπάνω αναλυτικά σας περιγράφουμε, και στα
πλαίσια του αξιώματος και των καθηκόντων σας, να
ενεργήσετε ώστε οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες της
αρμοδιότητας σας να ασχοληθούν άμεσα τόσο με
τις εκκρεμότητες που υπάρχουν ακόμη από τα αναδρομικά και τους διορθωτικούς επανυπολογισμούς
των Ν. 4387/16 και Ν. 4670/20 όσο και για τα άλλα
εκκρεμή αιτήματα που περιγράφονται στο παρόν
εξώδικο.
Παρά τα επανειλημμένα έγγραφα και προφορικά αιτήματα για συνάντηση μαζί σας, τους προηγούμενους μήνες, δεν πραγματοποιήθηκε. Με
την ευκαιρία του επίσημου αυτού υπομνήματος
μας, ανανεώνουμε και επαναφέρουμε το αίτημά
μας για συνάντηση μαζί σας όπου, θα σας εκθέσουμε και θα σας τεκμηριώσουμε δια ζώσης, με
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την αμεσότητα του προφορικού λόγου αναλυτικά, τόσο τα παραπάνω εκκρεμή προβλήματα, όσο
και άλλα επίκαιρα εκκρεμή θέματα που παραμένουν ακόμα άλυτα.
Σε κάθε περίπτωση σας δηλώνουμε ότι, ο Σύλλογος μας των 30.000 και πλέον εγγεγραμμένων μελών του, θα υπερασπισθεί με κάθε νόμιμο τρόπο τόσο συνδικαλιστικά και εξωδικαστικά,
όσο και με την προσφυγή στο τέλος σε ένδικα
μέσα, την επίλυση των ανωτέρω εκκρεμών προβλημάτων, αν και τώρα δεν προκύψουν λύσεις
στων τόσων μηνών λιμνάζοντα θέματα μας, που
πλήττουν ευθέως τα δικαιώματα και τα εισοδήματα χιλιάδων μελών μας.
Συνάδελφοι
Ο Σύλλογός μας, είναι η φωνή
και η ΔΥΝΑΜΗ μας!
Όλοι ΜΑΖΙ μπορούμε να υπερασπιστούμε
τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ μας!
ΤΙΠΟΤΑ δεν μας ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ
ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΤΑΚΤΑΜΕ με Ενότητα και ΔΡΑΣΗ!

Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ για την ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

Τ

ο εδάφιο ββ της παρ. 3 του άρθρου 33 ν.
4387/2016, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή
του από το άρθρο 29 ν. 4670/2020, τροποποιείται ως
ακολούθως:
«ββ. Από την 1-10-2019 αν το καταβαλλόμενο
ποσό των συντάξεων είναι μεγαλύτερο εκείνου
που προκύπτει από τον υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 2 της παραγράφου 5 του άρθρου
8, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται
στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, επ' αυτού
δε υπολογίζεται η προβλεπόμενη από την παρ. 4α
του άρθρου 25 του παρόντος αναπροσαρμογή των
συντάξεων».

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Από τα άρθρα 14 και 33 ν. 4387/2016, όπως τροποποιήθηκαν με τα αντίστοιχα άρθρα 25 και 29 ν.
4670/2020, προβλέπεται ότι το συνολικό ποσό της
σύνταξης (εθνική και ανταποδοτική) αυξάνεται από
1-1-2023 κατ' έτος, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, με βάση συντελεστή
που προκύπτει από το άθροισμα του ετήσιου ποσο-

στού μεταβολής του ΑΕΠ συν το ποσοστό μεταβολής
του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή
του προηγούμενου έτους, διαιρούμενο δια δύο, που
δεν υπερβαίνει το ποσοστό μεταβολής του μέσου
ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή.
Έτσι λοιπόν με βάση την ρύθμιση αυτή, για κάποιους συνταξιούχους από 1-1-2023 θα υπάρξει
αύξηση στην σύνταξη. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι
κάποιοι, όχι λίγοι, δεν θα έχουν καμία αύξηση στην
σύνταξή τους. Είναι η κατηγορία αυτών που το ποσό
σύνταξης που τους αναλογούσε ήταν χαμηλότερο του
καταβαλλομένου μέχρι τον επανυπολογισμό, οπότε
συνέχισαν μεν να λαμβάνουν το ίδιο ποσό σύνταξης,
δημιουργήθηκε όμως μεταξύ του ποσού επανυπολογισμού και του καταβαλλόμενου, η προσωπική διαφορά, την οποία «οφείλουν» στο σύστημα και η οποία
κατά τις σχετικές διατάξεις θα συμψηφίζεται μέχρι να
εξοφληθεί, με τις ετήσιες αναπροσαρμογές – αυξήσεις των συντάξεων.
Η κατηγορία αυτή που περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό
συνταξιούχων, στην πλειονότητά τους, με συντάξεις
που υπολείπονται των επτακοσίων ευρώ, δεν θα έχει

καμία αύξηση από 1-1-2023, με βάση τις ισχύουσες
διατάξεις.
Όπως είναι γνωστό οι συντάξεις έχουν παραμείνει
καθηλωμένες, από το 2008 χωρίς καμία αύξηση, σε
αρκετές δε περιπτώσεις υπήρξε σημαντική μείωση
του συνολικού συνταξιοδοτικού εισοδήματος, αφού
καταργήθηκε το ΕΚΑΣ.
Την δύσκολη περίοδο που διανύουμε, όταν οι
δαπάνες έχουν αυξηθεί σημαντικά, το κόστος
ζωής κινείται ανοδικά, η δε αγοραστική δύναμη
έχει περιοριστεί σημαντικά, θεωρούμε ότι είναι
απαραίτητη μια αύξηση όλων των συντάξεων, γι΄
αυτό και θεωρούμε απολύτως απαραίτητη την κατάργηση του συμψηφισμού των αυξήσεων με την
προσωπική διαφορά, η οποία στην ουσία δεν θα
αύξανε το συνταξιοδοτικό εισόδημα μεγάλης κατηγορίας συνταξιούχων.
Συνάδελφοι,
Καλούμε και ζητούμε από όλους τους Βουλευτές
του Εθνικού μας κοινοβουλίου, να προσυπογράφουν
και να στηρίξουν, αυτό το δίκαιο και ανθρώπινο αίτημά μας.

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης – «Νέα υπόσχεση»

Η

ειδική εισφορά Αλληλεγγύης επεβλήθη με τον
Ν3986/11, και αφορά εισοδήματα άνω των
12.000€. είχε βέβαια «προσωρινό» χαρακτήρα και
έπρεπε να καταργηθεί το 2014, αλλά στη πορεία ξεχάστηκε!
Αυτή η ειδική εισφορά (έχει χαρακτηριστεί ως φορολογική εισφορά) υπολογίζεται με προοδευτική κλίμακα συντελεστών από 2,2% έως 10%, επί του συνολικού ετησίου εισοδήματος. Δηλαδή επί των ΚΥΡΙΩΝ
και των ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Συντάξεων.
Παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις του κου Πρωθυπουργού, για την κατάργηση της (ΕΕΑ) αυτή διατηρείται έως ΣΗΜΕΡΑ! Όμως το 2021 και το 2022,
καταργήθηκε για όλο τον Ιδιωτικό Τομέα, και από
εισοδήματα από ατομική ή εμπορική δραστηριότητα
από επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, από την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, από εισοδήματα από
ενοίκια, από μερίσματα, από Τόκους από μετοχές,
από υπεραξίες κεφαλαίων, και γενικά από ΟΛΟΥΣ

ΕΚΤΟΣ των ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ και των Δ. Υπαλλήλων!
Τώρα εξαγγέλλεται – ξανά – ότι θα καταργηθεί από
το 2023 και για τους Συνταξιούχους.
Ας δούμε όμως αν τηρηθεί η σημερινή υπόσχεση)
τι σημαίνει αυτό για τους Συνταξιούχους.
Καθαρό ποσό Σύνταξης 1083 € μείωση 1,83 €/μήνα
»
»
»
1166 € μείωση 3,7 € /μήνα
»
»
»
1250 € μείωση 5,5 € /μήνα
»
»
»
1333 € μείωση 7,33 € /μήνα
»
»
»
1466 € μείωση 9,1 € /μήνα
»
»
»
1500 € μείωση 11 € /μήνα
»
»
»
1583 € μείωση 12,8 € /μήνα
»
»
»
1666 € μείωση 14,6 € /μήνα
Από την παράθεση των ποσών που θα απαλλαγούμε από το 2023, γίνεται καθαρό ότι μιλάμε για «σταγόνα στον ωκεανό», για την συντριπτική πλειοψηφία
των Συνταξιούχων μελών μας.

Είναι καθαρό ότι δεν λύνεται κανένα από τα τεράστια προβλήματα που μας έχει προκαλέσει νη ΑΚΡΙΒΕΙΑ και η κερδοσκοπία της αγοράς και η οποία κάνει
κάθε μέρα την ζωή μας δυσκολότερη, και την αγοραστική μας δύναμη μικρότερη.
Δυστυχώς όμως η μεγάλη εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) του Ν3863/10 παραμένει, γιατί χαρακτηρίστηκε ως Συνταγματική
από το ΣτΕ στο οποίο είχαμε προσφύγει, σε αντίθεση με το Ελεγκτικό Συνέδριο που χαρακτήρισε
Αντισυνταγματική την ΕΑΣ για τα έτη 2017 και
2018, για τους Δημοσίους Υπαλλήλους.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ και ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ
ΑΥΞΗΣΗ των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΕΛΕΓΧΟ και ΠΑΤΑΞΗ της ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
και του ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΥ!

10

Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

Ο πληθωρισμός “κουρεύει” την αγοραστική αξία των συντάξεών μας
Η ΑΚΡΙΒΕΙΑ καλπάζει - Η Σύνταξη δεν ΦΘΑΝΕΙ!
Δεν ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ!

Ε

δώ και μέρες καλλιεργείται ένας μύθος
περί αυξήσεων στους Συνταξιούχους από
01/01/2023! Ενώ θα δοθεί μεν, ένα ποσοστό
αύξησης (για όσους έχουν αρνητική προσωπική διαφορά, ενώ όσοι έχουν θετική, μόνο
λογιστικά θα μειωθεί το “χρέος” τους), αλλά
στην πραγματικότητα η αγοραστική δύναμη
των συντάξεών μας, θα συνεχίσει να μειώνεται και η όποια αύξηση δοθεί δεν θα καλύψει
τις απώλειες, που έχει προκαλέσει ο πληθωρισμός και η ακρίβεια!
Ας δούμε λοιπόν γιατί, η πραγματικότητα είναι
τελείως διαφορετική από αυτή που παρουσιάζεται, στα Μ.Μ.Ε. και πανηγυρικά κομπάζει η Κυβέρνηση ενώ τελικά η αγοραστική δύναμη των Συντάξεων μας μειώνεται συνεχώς, γιατί η ακρίβεια
και ο πληθωρισμός τρέχουν με πολύ μεγαλύτερη
ταχύτητα!
Οι απώλειες των συνταξιούχων
& το τέχνασμα Βρούτση
Σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 25
του Ν. 4670/20 (Ν. Βρούτση), οι συντάξεις
από 1/1/2023 και μετά θα αναπροσαρμοστούν
σύμφωνα με το άθροισμα του 50% της αύξησης του ΑΕΠ και του 50% του πληθωρισμού
και βέβαια η προβλεπόμενη αναπροσαρμογή
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πληθωρισμού. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ
& θεραπειών
ειδικής Αγωγής
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αποζημίωση γυαλιών
(100€ ανά 4ετία), είναι τα κατωτέρω, και πρέπει να υποβληθούν
ηλεκτρονικά -«σκαναρισμένα»!
• γνωμάτευση Οφθαλμιάτρου
• απόδειξη λιανικής πώλησης
από το κατάστημα
• βεβαίωση του υπεύθυνου οπτικού του καταστήματος
• φωτοτυπία λογαριασμού ΙΒΑΝ
του αναγραφόμενου στην ιατρική γνωμάτευση.
Εισαγωγή
στην
σελίδα
ΕΟΠΥΥ-ΟΠΤΙΚΑ, και με τους κωδικούς TAXISNET, και τον ΑΜΚΑ,
η υποβολή του αιτήματος, δίδεται
το πρωτόκολλο, έγκρισης, απόφασης- απόρριψης, και στην συνέχεια σε σύντομο χρόνο κατάθεση στον Τραπεζικό λογαριασμό. Η
ίδια διαδικασία ισχύει και για τις
δαπάνες ειδικής αγωγής.

του Νόμου 4670/20 και εφόσον επαληθευτούν οι εκτιμήσεις για πληθωρισμό 9,4% και
ανάπτυξη στο 3% το 2022, τότε οι συντάξεις
από 1/1/2023, θα αυξηθούν σε πραγματικούς
όρους κατά 6%, δηλαδή κατά 33,3% χαμηλότερα από τον πληθωρισμό. Με βάση αυτή την
προοπτική, οι συνταξιούχοι όχι μόνο δεν θα διατηρήσουν την αγοραστική τους δύναμη αλλά αυτή θα
είναι μειωμένη κατά 3%. Πράγματι, εάν λάβουμε
υπόψη ότι η μέση μηνιαία σύνταξη είναι 930 ευρώ
(μεικτά), αυτό σημαίνει απώλεια της τάξης των 28
ευρώ μηνιαίως και 336 ευρώ σε ετήσια βάση.
Αξίζει να σημειωθεί, επειδή αναφέρεται ότι για
πρώτη φορά μετά το 2008 θα γίνουν αυξήσεις
στις συντάξεις, ότι ο συγκεκριμένος μαθηματικός
τύπος αναπροσαρμογής των συντάξεων, εμπνευσμένος από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, σε συνθήκες όπου το επίπεδο του πληθωρισμού υπερβαίνει αυτό της ανάπτυξης, όπως
η σημερινή οικονομική συγκυρία, η αγοραστική
δύναμη του συνταξιούχου θα μειώνεται, ενώ σε
συνθήκες όπου η αύξηση του ΑΕΠ θα υπερβαίνει
το επίπεδο του πληθωρισμού, τότε η χορηγούμενη αύξηση θα είναι πάντα ίση με τον πληθωρισμό.
Για παράδειγμα εάν η ανάπτυξη ήταν 5% και ο
πληθωρισμός 2%, τότε, σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο του Νόμου 4670/2020 Ν. Βρούτση,
η αύξηση θα έπρεπε να είναι 3,5% δηλαδή 1,5%
πάνω από τον πληθωρισμό. Όμως, η σχετική διά-

ταξη του συγκεκριμένου Νόμου προβλέπει ότι το
αποτέλεσμα του μαθηματικού τύπου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον πληθωρισμό, οπότε με βάση
αυτό δεν θα χορηγείται αύξηση στους συνταξιούχους 3,5% αλλά 2%.
Κατά συνέπεια, διαπιστώνουμε ότι ο μαθηματικός τύπος αναπροσαρμογής των συντάξεων
είναι έτσι κατασκευασμένος ώστε σε περιόδους
ανάπτυξης όπου η αύξηση του ΑΕΠ θα υπερβαίνει τον πληθωρισμό, οι αυξήσεις στις συντάξεις να
είναι ίσες με τον πληθωρισμό, ενώ στην αντίθετη
περίπτωση, όπου ο πληθωρισμός θα είναι μεγαλύτερος από την αύξηση του ΑΕΠ να χορηγείται
αύξηση μικρότερη από τον πληθωρισμό, με αποτέλεσμα το πραγματικό επίπεδο και η αγοραστική δύναμη των συντάξεων να μειώνονται, όπως
θα συμβεί το 2023, εξαιτίας, κατά τον μαθηματικό τύπο, του υψηλότερου πληθωρισμού από την
ανάπτυξη.
Άρα, καμία βελτίωση του εισοδήματός μας
δεν προκύπτει, απεναντίας θα συνεχίσουμε να
βιώνουμε την περαιτέρω μείωση και υποβάθμιση του επιπέδου ζωής μας, όσο θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται αυτές οι Αντικοινωνικές και Εχθρικές πολιτικές και δεν αυξάνονται
ΟΛΕΣ οι Συντάξεις, τουλάχιστον στο ύψος του
πληθωρισμού και της ακρίβειας!
Στάθης Ανέστης,
Γραμματέας Δημ. Σχέσεων

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ
των ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ μας ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ο

ι τεκμηριωμένες παρεμβάσεις πιέσεις και διεκδικήσεις
του Συλλόγου μας, τόσο προς τον Διοικητή, όσο και
προς τον αρμόδιο Υποδιοικητή του e-ΕΦΚΑ, έφεραν ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ και την επίσπευση του χρόνου έκδοσης αποφάσεων.
Οι στοχευμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις μας, έγιναν
εν μέρει δεκτές και το αποτέλεσμα είναι πλέον θετικό.
Ελπίζουμε αυτή τη φορά να μην ακυρωθούν και διαψευσθούν οι νέες υποσχέσεις -δεσμεύσεις-της Διοίκησης του
e-ΕΦΚΑ, προς τον Σύλλογο μας. Έτσι για πρώτη φορά επισπεύσθηκαν επιτέλους οι χρόνοι έκδοσης των ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ μας ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ του τ. ΤΕΑΠ - ΟΤΕ και "ξεκόλλησαν
από το μαρμαρωμένο 2018".
Τώρα πλέον, εκδίδονται αποφάσεις αιτήσεων ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2019 για Επικουρικές γήρατος και ΜΑΡΤΙΟΥ 2022 για Επικουρικές χηρείας, οι οποίες θα καταβληθούν ΜΑΖΙ με τα
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ, στο τέλος ΙΟΥΛΙΟΥ (με τις Συντάξεις ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ).
Ταυτόχρονα, επεξεργάζονται αυτές του ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του 2019, οι οποίες θα καταβληθούν το
αμέσως επόμενο διάστημα (αφορούν υποθέσεις, που δεν
χρειάζονται χρόνο διαδοχικής ασφάλισης, η εξαγοράς γιατί
εδώ το προβλήματα είναι σχεδόν αξεπέραστο, με την διάλυση που επικρατεί κυρίως στις υπηρεσίες του τ. ΙΚΑ που
οι βεβαιώσεις καθυστερούν υπερβολικά). Αν συνεχιστεί ο
σημερινός ρυθμός έκδοσης αποφάσεων, εκτιμούμε ότι
έως τον Σεπτέμβριο θα έχουν πληρωθεί σχεδόν όλες οι
αιτήσεις του 2019.

Ωστόσο η
καθυστέρηση παραμένει μεγάλη
(36 μήνες
καθυστέρηση είναι τεράστιος χρόνος) γιαυτό
πιέζουμε
συνεχώς και
απαιτούμε,
να ενισχυθεί με ακόμα μια μονάδα το τ. ΤΕΑΠ - ΟΤΕ ώστε
να επιταχυνθούν και άλλο οι χρόνοι και να φθάσουν έως το
τέλος του έτους τουλάχιστον τον μέσο όρο των ανάλογων
Ταμείων (10 έως 12 μήνες για της γήρατος, και 3 έως 4 μήνες για της χηρείας).
Η νέα απόφαση του ΕΦΚΑ - ΕΤΕΑΕΠ είναι, ότι όλες
οι νέες αιτήσεις για την ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ γήρατος, αναπηρίας και χηρείας, πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στον e-ΕΦΚΑ-Συντάξεις.
Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
γιατί ΤΙΠΟΤΑ δεν μας ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ!
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ μας είναι η ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
και ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ των ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ μας.
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΤΙΚΑ και ΜΑΧΗΤΙΚΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ!
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Ό

σες αποφάσεις για κύριες συντάξεις χηρείας
εκδόθηκαν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, έχουν σοβαρό λάθος, μείον κατά 250 έως 400 €, σε βάρος βέβαια των Συναδέλφων/ Συναδέλφισσων!
Μόλις εντοπίστηκε το λάθος, ο Σύλλογος μας έκανε άμεση παρέμβαση, ανέδειξε το πρόβλημα - λάθος - και ανάγκασε τον ΕΦΚΑ και την αρμόδια Γενική Διεύθυνση, να δεχτούν την άμεση ΔΙΟΡΘΩΣΗ
όλων αυτών των ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΧΗΡΕΙΑΣ,
που είναι λανθασμένες και περιορισμένες στα 400 με
500 €!
Η ΑΙΤΗΣΗ - ΕΝΣΤΑΣΗ πρέπει να γίνει προς το
τ.ΤΑΠ-ΟΤΕ, μαζι με την ηλεκτρονική απόφαση που
υπογράφεται από τον Διοικητή του ΕΦΚΑ, και όλα τα
σχετικά δικαιολογητικά, ώστε να γίνει η ΔΙΟΡΘΩΣΗ
αυτών των ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΧΗΡΕΙΑΣ. Προσοχή όμως, αυτό αφορά τις ΚΥΡΙΕΣ Συντάξεις που
έχουν υποβληθεί ΜΟΝΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.
Υπόδειγμα ΑΙΤΗΣΗΣ - ΕΝΣΤΑΣΗΣ και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έχουν αναρτηθεί στο site
του Συλλόγου μας (pssote.gr) αλλά και σε επικοινωνία με το Σύλλογο μας μπορούν οι Συνάδελφισσες/
οι, να τα λάβουν όπως και να λύσουν όποια άλλη
απορία υπάρχει.
Η υπόσχεση - δέσμευση του ΕΦΚΑ είναι ότι από
τη λήψη της αίτησης - ένστασης, ότι θα γίνει άμεσα
η ΔΙΟΡΘΩΣΗ. Εδώ είμαστε και το παρακολουθού-

με από κοντά, γιατί αυτό το "λάθος" είναι τραγικό, αδικαιολόγητο
και Απάνθρωπο, γιατί στερεί και
αυτά τα ελάχιστα μιας δραματικά
μειωμένης Σύνταξης χηρείας, και
γιατί επιβάλει στους Συναδέλφους
μας την οικονομική εξαθλίωση,
σε πολύ χαλεπούς και δύσκολους
καιρούς καλπασμού τις ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ.
Έως ότου διορθωθεί το πρόβλημα στο ηλεκτρονικό σύστημα
του ΕΦΚΑ, και για την αποφυγή
των "λαθών", καλό είναι οι νέες
αιτήσεις για την ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΧΗΡΕΙΑΣ, να υποβάλλονται ΜΟΝΟΝ με τον 'παλιό'
κλασικό τρόπο στο τ. ΤΑΠ - ΟΤΕ.
Το νέο αυτό λάθος, δεν οφείλεται στην εφαρμογή
της εγκυκλίου Τσακλόγλου, που δυστυχώς προβλέπει την αφαίρεση της Εθνικής Σύνταξης, όταν καταβάλλονται δυο Συντάξεις, αλλά σε λάθος υπολογισμού τμήματος της προσωπικής διαφοράς.
Με δυο λόγια, γίνονται συνεχόμενα "λάθη" όλα σε
βάρος των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ μας, γι' αυτό παρακολουθούμε από κοντά και συνεχώς όλες της νέες ηλεκτρονικές εφαρμογές του ΕΦΚΑ, ώστε να διασφαλίζουμε την σωστή καταβολή των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ μας.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Όλοι Μαζί

ΕΝΩΤΙΚΑ και ΜΑΧΗΤΙΚΑ

για τα ΚΟΙΝΑ μας ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Οι ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ όμως,
όπως και οι νέες ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ, υποβάλλονται πλέον ΜΟΝΟΝ ηλεκτρονικά στον e-ΕΦΚΑ.
Υπενθυμίζουμε ότι η/ο δικαιούμενος την Σύνταξη χηρείας, μπορεί και πρέπει να γίνει μέλος
του Συλλόγου μας, για την υπεράσπιση όλων
των Συνταξιοδοτικών του ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ,
υποβάλλοντας την σχετική αίτηση εγγραφής
στο Σύλλογο μας.(email: pss-ote@otenet.gr)
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ είναι η ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ των
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ μας.

Όλοι μαζί, μπορούμε!

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.
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ΑΛΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΑΛΒΑΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΑΛΕΦΑΝΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΑΛΗΦΡΑΓΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΑΘΗΝΑ
ΑΡΓΥΡΑΚΟΣ ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΑ
ΒΟΓΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΒΟΣΝΑΚΙΔΟΥ ΦΑΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΤΡΑ
ΓΙΟΥΒΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΔΡΑΜΑ
ΓΙΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΓΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΤΑ
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ
ΔΡΑΚΟΥΛΗ ΑΝΝΑ-ΑΝΝΕΤΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΖΙΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΛΥΒΕΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΚΑΝΔΗΛΙΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΝΙΑ
ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΑΛΚΙΔΑ
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ΚΙΤΣΙΟΣ ΦΩΤΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΙΑ
ΚΟΡΡΕΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ
ΚΟΥΦΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΚΡΙΘΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΛΙΑΚΟΥΡΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ-ΒΥΡΩΝ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΛΙΑΝΔΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΛΟΥΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑ.
ΜΑΖΙΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΜΑΖΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΜΑΝΗΜΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΙΓΙΟ
ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΑΡΤΗ
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΙΑ
ΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΜΠΑΜΠΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΘΗΝΑ
ΜΠΑΣΕΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΜΠΑΤΣΙΩΤΟΣ ΔΑΥΙΔ ΑΓΓΕΛΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΜΠΕΡΔΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕΙΑ
ΜΠΟΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΡΕΣ
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΜΠΡΙΖΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΡΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΚΙΜΩΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΡΑ
ΠΑΣΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ
ΠΑΥΛΑΝΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΚΟΖΑΝΗ
ΠΡΕΒΟΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
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ΣΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑΣ ΛΑΜΙΑ
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΣΑΡΑΦΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΣΑΧΙΝΗΣ ΚΑΛΤΣΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΟΔΟΣ
ΣΗΦΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΣΚΑΡΤΣΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΣΟΛΙΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΗΝΑ
ΣΟΥΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑ
ΣΟΦΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΧΑΝΙΑ
ΤΑΛΕΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΡΤΑ
ΤΑΧΛΑΜΠΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΤΖΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΤΖΙΜΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΤΖΟΥΒΕΛΕΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΤΣΙΝΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΡΑΜΑ
ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΙΜΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΗΝΑ
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΘΗΝΑ

Σπύρος Καραγκούνης
Στις 6/7/2022 έφυγε από κοντά μας για το Αιώνιο ταξίδι ο Συνάδελφός μας Σπύρος Καραγκούνης, επί σειρά ετών μέλος της Κεντρικής Εφορευτικής επιτροπής.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει τα θερμά
συλλυπητήρια στους οικείους του.

Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος
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Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

Προσωπική διαφορά και αυξήσεις Συντάξεων από 01/01/2023

Ο

Επιστολή του Συλλόγου μας προς τη κυβέρνηση-κόμματα-βουλευτές

ι συντάξεις μας, όχι μόνο έχουν παραμείνει καθηλωμένες από το 2008 χωρίς καμία αύξηση,
αλλά τα “πέτρινα χρόνια” της χρεωκοπίας μετά το
2010 υπέστησαν τις πιο “βάρβαρες” περικοπές, που
αρκετές φορές έφτασαν και ξεπέρασαν το 40% και
50% των αρχικών τους συντάξεων με αποτέλεσμα να
ανατρέψουν και να φτωχοποιήσουν το επίπεδο ζωής
της μεγάλης πλειοψηφίας των συνταξιούχων και των
οικογενειών τους, περισσότερο από κάθε άλλη κοινωνική ομάδα.
Σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, το 2016 με το Νόμο
4387/16 (Ν. Κατρούγκαλου) επιβλήθηκε για πρώτη
φορά στα Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Ασφαλιστικά
Xρονικά ο επανυπολογισμός των συντάξεων και των
παλιών συνταξιούχων που είχαν συνταξιοδοτηθεί
πριν τις 13/05/2016. Με τον επανυπολογισμό αυτό
στη μεγάλη πλειοψηφία των παλιών συνταξιούχων
το νέο ποσό της σύνταξης που προκύπτει είναι μικρότερο από το καταβαλλόμενο.
Αυτό το ποσό που είναι μικρότερο από το καταβαλλόμενο, είναι η λεγόμενη προσωπική διαφορά
την οποία κατά το Ν. 4387/16 όσο και με τον μετέπειτα Ν. 4670/20 (Ν. Βρούτση), την “οφείλουν” στο
Ασφαλιστικό Σύστημα, δηλαδή τις φορτώνονται άδικα ως “χρεωστικό γραμμάτιο” εφ’ όρου ζωής και με
τις σχετικές διατάξεις, θα τις συμψηφίσουν μέχρι να
εξοφληθεί με τις μελλοντικές ετήσιες αυξήσεις των
συντάξεων.
Με τα άρθρα 14 &33 του Ν. 4387/16 και εν συνεχεία όπως τροποποιήθηκαν αντίστοιχα με τα άρθρα
25 & 29 του Ν. 4670/20, προβλέπεται για πρώτη
φορά μετά από 14 χρόνια, από 01/01/2023 ένα μικρό ποσοστό αύξησης στην κύρια σύνταξη των συνταξιούχων της χώρας. Όμως η μεγάλη πλειοψηφία
των παλιών συνταξιούχων που έχουν τη λεγόμενη
“προσωπική διαφορά”, δεν θα πάρουν το 2023 καμία
πραγματική αύξηση, παρά μόνο λογιστική και δυστυχώς τα ποσά της “προσωπικής διαφοράς” που τους
έχουν χρεώσει άδικα, θα τους οδηγήσει μέχρι το τέ-

λος της ζωής τους χωρίς καμία αύξηση, παίρνοντας
μαζί τους στον “άλλο κόσμο” μόνο το παράπονο, την
πίκρα, και την αδικία που τους επέδειξε η Πολιτεία με
δυο διαδοχικές Κυβερνήσεις, αν δεν αλλάξει τώρα με
την προτεινόμενη τροπολογία και αν δεν γίνει η ενσωμάτωση της προσωπικής τους διαφοράς στην
κανονική τους σύνταξη, όπως είναι το δίκαιο, το
ζητούν και το απαιτούν όλοι οι συνταξιούχοι.
Όλοι οι συνταξιούχοι αυτοί που έχουν “θετική προσωπική διαφορά” είναι συνταξιούχοι που έχουν μικρότερες συντάξεις και έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν
κάποιες δεκαετίες. Σήμερα στην πολύ δύσκολη περίοδο που διανύουμε, με τον πληθωρισμό σε διψήφια νούμερα, τις τεράστιες αυξήσεις στα βασικά είδη
διατροφής, στο ηλεκτρικό ρεύμα, στο φυσικό αέριο
και στα καύσιμα σε συνδυασμό με τις συνέπειες του
Πολέμου, οδηγούνται όλα τα νοικοκυριά των συνταξιούχων σε καταβαράθρωση της αγοραστικής τους
δύναμης και την περαιτέρω φτωχοποίησή τους, με
αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η πραγματική αύξηση όλων των συντάξεων και απολύτως απαραίτητη η κατάργηση του συμψηφισμού των αυξήσεων
με την προσωπική διαφορά, η οποία κατάργηση θα
δώσει μια μικρή αίσθηση άμβλυνσης της αδικίας και
το αίσθημα της ισότιμης αντιμετώπισης αυτών των
συνταξιούχων πολιτών
κατά
την
συνταγματική επιταγή.
Το ν ί ζ ο υ μ ε
ιδιαίτερα ότι,
αυτή η ενσωμάτωση
της προσωπικής διαφοράς στις
συντάξιμες
αποδοχές,

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Εκδόσεις Νέων ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Αυτή την περίοδο διεκπεραιώνονται αιτήματα συντάξεων και εφάπαξ ως εξής:
Κύριες Συντάξεις γήρατος: Μάρτιος 2022
Κύριες Συντάξεις χηρείας: Μάιος 2022
Επικουρικές Συντάξεις γήρατος: Αύγουστος 2019
Επικουρικές Συντάξεις χηρείας: Μάρτιος 2022
Εφάπαξ: Απρίλιος 2022

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου μας, εύχεται
Καλό Καλοκαίρι με υγεία και χαρά
σε όλους τους Συναδέλφους
και τις οικογένειές τους

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΝΕΝΑ οικονομικό – δημοσιονομικό κόστος.
Συνημμένα σας καταθέτουμε την προτεινόμενη
διάταξη, υπό μορφή τροπολογίας με την αιτιολογική
της αίτηση, για την κατάργηση του συμψηφισμού των
αυξήσεων με την προσωπική διαφορά, που είναι το
πάγιο αίτημα όλων των συνταξιούχων.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ανταποκριθείτε στο
δίκαιο αίτημα των εκατοντάδων χιλιάδων και πλέον
συνταξιούχων για να προσδοκούν και αυτοί το 2023
την προβλεπόμενη αύξηση που θα δοθεί και στους
υπόλοιπους συνταξιούχους.
Οι απαντήσεις της κυβέρνησης, των κομμάτων
και των βουλευτών, θα ανακοινωθούν-κοινοποιηθούν προς όλους τους συναδέλφους μέλη
μας, ώστε να ξέρουν όλοι, ποιος στα αλήθεια
συμφωνεί ή διαφωνεί με το παραπάνω λογικό
και δίκαιο αίτημά μας, το οποίο θα διορθώσει το
έγκλημα διαρκείας, που έγινε σε βάρος των Συνταξιούχων της χώρας μας με τις μνημονιακές
πολιτικές.
ΤΩΡΑ είναι η ώρα της ΑΛΗΘΕΙΑΣ για ΟΛΟΥΣ
και για ΟΛΑ!
Η προτεινόμενη, από το Σύλλογό μας, διάταξη
και η αιτιολογική έκθεσή της... στην σελίδα 9

