
Κατά 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 –προη-
γούμενων ετών- ομαλοποίησαν την κατάσταση και 

την συνέχεια του Συλλόγου, εγκρίνοντας και κλεί-
νοντας το κενό που είχε δημιουργηθεί, λόγω των 
δικαστικών εμπλοκών και ανατροπών της Διοίκη-
σης και των οργάνων του Συλλόγου το 2018.

Συνέχεια στη σελ. 2
 

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 επανακάμ-
ψουν 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.

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 γεωγραφι-
κών ιδιαιτεροτήτων των μελών μας, θα ζητήσει να υπάρξει νόμιμη δυνατότη-
τα 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 Επιτρο-
πές 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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Τηλέγραφος 
‣  Το ακούσαμε κι αυτό: Να μειώ-

σουμε τους φόρους στα καύσιμα, 
και να μην πληρώσουμε της Συ-
ντάξεις, αυτό θέλετε; Τάδε Έφη, 
Υπουργός  Άδωνις.

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

‣  Απογοήτευση και οργή, μετά από 
18μηνη αναμονή και μια απόφαση 
του ΣτΕ άδικη και καταδικαστική 
που μοιάζει με εντολή Κυβερνη-
τική!

‣  Προσωπική διαφορά - Πολιτι-

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

‣  Ακρίβεια φωτιά, η Σύνταξη φθάνει 
έως τις 17 έχουν εκεί στου Μαξί-
μου ανοικτά αυτιά γνωρίζουν των 
Συνταξιούχων τα μαρτυρικά δει-
νά; Το ξέρουν ότι οι Συνταξιούχοι 
δεν ξεχνούν και τους "ξεχασιάρη-
δες" στις εκλογές τιμωρούν!

‣  Σταματήστε τον ΠΟΛΕΜΟ ΤΩΡΑ, 
γιατί οι οικονομίες καταποντίζο-
νται, οι απλοί πολίτες υποφέρουν 
ενώ οι πολυεθνικές και οι κερδο-
σκόποι "χορεύουν".

ΟΡΓΗ και ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ των ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ του ΣτΕΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ 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 από-
φαση του ΣτΕ που ΑΠΕΡΡΙΨΕ το πέρα για πέρα δί-
καιο 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 από-
φαση 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 επι-
στροφή ΟΛΩΝ των περικοπών (Κύριες, Επικουρικές 

και Δώρα). Δυστυχώς όμως η κυβέρνηση επέστρεψε 
τις περικοπές του 11μηνου μόνον των Κύριων Συ-
ντάξεων, τις οποίες μάλιστα φορολόγησε άγρια με 
ποσοστό που έφτασε ακόμα και το 50% του καταβλη-
θέντος ποσού.

Όλο αυτό το διάστημα με παραστάσεις, διαμαρτυρί-
ες, συλλαλητήρια κλπ, αναδεικνύαμε και διεκδικού-
σαμε το αίτημα μας, ενώ παράλληλα αξιοποιήσαμε 
όλες τις νομικές δυνατότητες Συλλογικών διεκδική-

σεων, χωρίς βέβαια να αποθαρρύνουμε η να ενθαρ-
ρύνουμε τους Συναδέλφους που ήθελαν να κάνουν 
και ατομική - προσωπική αγωγή, και να επιλέξουν 
ΕΛΕΥΘΕΡΑ όποιον δικηγόρο επιθυμούσαν, αρνούμε-
νοι να μετατρέψουμε τον Σύλλογο παράρτημα μεγα-
λοδικηγόρων, και τα στελέχη του σε ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ 
εργολαβικών, υποσχόμενοι «λαγούς με πετραχήλια» 
για της δραματικές μνημονιακές περικοπές. 
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ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
από το ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

συνεχίζεται κανονικά η πορεία του Συλλόγου μας. 
Π Ρ Α Γ Μ ΑΤ 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

Εκλογές του Συλλόγου μας  
21 έως 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022  

με βάση τον Ν. Χατζηδάκη 4808/21



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
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Η Κυβέρνηση δια του τότε Κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Πέ-
τσα, 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 - συ-
νεχίζουν να δημοσιεύουν και να διακινούν την απατηλή υπό-
σχεση προς τους Συνταξιούχους, ότι θα λάβουν τα ΑΝΑΔΡΟΜΙ-
ΚΑ ΜΟΝΟ όσοι έως 30/7/20 είχαν καταθέσει ΑΓΩΓΕΣ!

ΜΕΓΑ ΨΕΜΑ και ΝΕΑ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ των Συ-
νταξιούχων, και πλουτισμού των μεγαλοδικηγόρων των εργο-
λαβικών!

Η απόφαση του ΣτΕ δυστυχώς, απορρίπτει τα ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ 
του 11μηνου για ΟΛΟΥΣ, επιτρέπει όμως την ΣΥΝΕΧΕΙΑ στα δι-
καστήρια, όσων αγωγών είχαν κατατεθεί έως 30/7/20! Αυτό σε 
απλά Ελληνικά, ΣΗΜΑΙΝΕΙ ότι ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ τα ΑΝΑΔΡΟΜΙ-
ΚΑ, όσοι είχαν καταθέσει αγωγή, αλλά απλά ότι ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ο 
δικαστικός Γολγοθάς, των εξόδων και της μακροχρόνιας ταλαι-
πωρίας 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 ΠΟΛΙ-
ΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, μετά την σχετική απόφαση του ΣτΕ, που προέ-
κυψε από την προσφυγή και του Συλλόγου μας. 

Οτιδήποτε άλλο διακινείται και “διαφημίζεται», από τα ΜΜΕ, 
είναι απλά ΨΕΥΤΙΚΕΣ υποσχέσεις και νέα προσπάθεια “εξαπά-
τησης” 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 Κο-
ρυφαία 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 ΑΙΤΗ-
ΜΑΤΑ μας.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ για τα ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ μας και για 
την ΚΑΤΑΒΟΛΗ των ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ του 11μήνου σε ΟΛΟΥΣ!

ΟΡΓΗ και ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ των ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ  
για την ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ του ΣτΕγια την ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΠΟΦΑΣΗ του ΣτΕ 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 υπερ-
ψήφισαν 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 συ-
γκροτήθηκαν σε σώμα ως εξής: 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υφαντής Χαράλαμπος  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πάγκαλος Ιωάννης 
ΜΕΛΗ: Βαρσαμίδης Γ., Καλλιανιώτης Ι.,  
Καπλάνης Χ., Κεσιμίδης Μ., Κουζούπης Ε. 

ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  
Π Ρ Α Γ Μ ΑΤ 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

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 προ-
βλήματα. Ιδιαίτερα σήμερα που η ακρίβεια 
καλπάζει σε καύσιμα, ρεύμα αλλά και σε 
όλα τα καταναλωτικά αγαθά, ώστε η κα-
θημερινότητα μας, γίνεται όλο και πιό δύ-
σκολη. 

2. Απαιτούμε την ενίσχυση του Δημόσιου 
ΕΣΥ, για την αξιοπρεπή παροχή υγείας σε 
ιατρική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή 
περίθαλψη. Αύξηση των συμβεβλημέ-
νων ιατρών όλων των ειδικοτήτων στον 
ΕΟΠΥΥ και βελτίωση των διατάξεων του 
Ενιαίου Κανονισμού Περίθαλψης Υγείας, 
διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα του 
και επαναφορά της Οδοντιατρικής περί-
θαλψης.

3. Απαιτούμε την μείωση των συντελε-
στών φορολογίας εισοδήματος και των 
έμμεσων φόρων (σε βασικά είδη διατρο-
φής, καύσιμα και άλλα). 

4. Απαιτούμε η Κυβέρνηση, να ακυρώσει 
τη Προσωπική Διαφορά του νόμου Κα-
τρούγκαλου και Βρούτση, να αυξήσει το 
αφορολόγητο, για να σταματήσει ο κατή-
φορος της πλήρους φτωχοποίησης των 
συνταξιούχων.

5. Επαναχορήγηση της 13ης και 14ης σύ-
νταξης 

6. Απαιτούμε κατάργηση της Εισφοράς Αλ-
ληλλεγγύης Συνταξιούχων και απόδοση 

των αναδρομικών της παρακράτησης 
7. Η φορολόγηση οποιονδήποτε αναδρομι-

κών να γίνεται με 20% 
8. Διασφάλιση και διατήρηση του Δημόσιου 

χαρακτήρα Κοινωνικής Ασφάλισης, 
κύριας και επικουρικής, με αναδιανεμιτικό 
χαρακτήρα, με την εγγύηση του Κράτους 
στην χρηματοδότηση του .

9. Θωράκιση και ενίσχυση του Δημόσιου 
Συστήματος Υγείας με πόρους και αν-
θρώπινο δυναμικό. 

10. Συμμετοχή των συνταξιούχων στα προ-
γράμματα κοινωνικού τουρισμού.

11.  Συμμετοχή των Συνταξιούχων σε όλες τις 
περιόδους με ποσοστά συμμετοχής στα 
παραθεριστικά κέντρα ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ.

12. Κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής 
απο τους λογαριασμούς ενέργειας.

13. Απαιτούμε να καθοριστεί η εισφορά υπέρ 
υγείας στο ίδιο ύψος με τους μηχανικούς, 
γιατρούς, ελεύθερους επαγγελματίες στα 
55 € ανεξάρτητα απο το ύψος των μηνιαί-
ων αποδοχών ή συντάξεων. 

14. Καταδικάζουμε την οποιαδήποτε εισβολή, 
μιας χώρας σε άλλη όπως στην Ουκρανία 
και Κύπρο και διατρανώνουμε την πίστη 
μας, στην υπεράσπιση της ειρήνης. 

15. Καλούμε όλες τις δυνάμεις του Συνδικαλι-
στικού Κινήματος του χώρου μας να αφή-
σουν στην άκρη τις όποιες διαμάχες και 
δικαστικές προσφυγές. 

16. Την συστράτευση και την συμμετοχή μας 
στην ΑΓΣΣΕ, σε κοινούς αγώνες, με όλους 
τους συνταξιούχους, για την περιφρούρη-
ση των δικαιωμάτων μας. 

ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ της 29ης ΓΑΣ

Συνέχεια από τη σελ. 1Συνέχεια από τη σελ. 1

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
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Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2022

Εκλογές μόνο με αυτοπρόσωπη παρουσία ή 
ηλεκτρονικά

Οι εκλογές του Συλλόγου μας, όπως και όλων των 
Συνταξιοδοτικών και Συνδικαλιστικών Οργανώσε-
ων, ΔΕΝ επιτρέπεται πλέον να γίνονται δια αλληλο-
γραφίας, 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 εκλο-
γές του Συλλόγου μας.

Με δεδομένο λοιπόν, ότι με τον Ν. Χατζηδάκη 
4808/21 δεν ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ πλέον η δια αλληλογρα-
φίας ψηφοφορία εκλογών, αυτές πρέπει να γίνουν 
ΜΟΝΟ με ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ παρουσία στην κάλ-
πη, 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 Συνα-
δέλφους 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 απο-
φασίσει η Εφορευτική Επιτροπή, και έγκαιρα 
θα ενημερώσει ΟΛΟΥΣ τους Συναδέλφους.

Β)   Για την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ψηφοφορία όμως, 
θα πρέπει απαραίτητα να έχει γίνει η σχετι-
κή προετοιμασία, και θα πρέπει ΟΛΟΙ οι Συ-
νάδελφοι που σκέπτονται να ψηφίσουν από 
απόσταση και ηλεκτρονικά, ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ να 
αποστείλουν ΑΜΕΣΑ το κινητό τους τηλέφω-
νο και αν έχουν το ατομικό τους email, ώστε 
να είναι δυνατή η σύνδεση τους, την ημέρα 
της ψηφοφορίας με την «ηλεκτρονική κάλ-
πη».

    Οι λεπτομέρειες για την ηλεκτρονική ψηφο-
φορία, η πιστοποίηση, οι ατομικοί κωδικοί του 
κάθε μέλους μας κλπ, θα καθορισθούν έγκαιρα 
και έγκυρα, και θα αποσταλούν από την Κεντρι-
κή Εφορευτική Επιτροπή, σε συνεργασία με την 
ανάδοχο εταιρία που θα αναλάβει την ηλεκτρο-
νική ψηφοφορία, και θα γνωστοποιηθούν σε 
ΟΛΟΥΣ τους Συναδέλφους μέλη μας, έτσι ώστε 

ΟΛΟΙ να μπορούν από το σπίτι και τον υπολογι-
στή τους, να ασκήσουν το ατομικό εκλογικό τους 
δικαίωμα, γνήσια και αυθεντικά, όπως επιβάλει ο 
Νόμος αλλά και οι δημοκρατικές εκλογικές δια-
δικασίες, για την μυστικότητα της ψήφου.

Γ)  Αυτονόητο είναι, ότι ΜΟΝΟ με ΕΝΑΝ ΤΡΟΠΟ, 
θα μπορεί κάποιος να ψηφίσει, είτε ηλεκτρο-
νικά από τον υπολογιστή του, είτε με αυτο-
πρόσωπη 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 δρώ-
μενα 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 ΑΙΤΗΜΑ-
ΤΩΝ, την ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ των ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ μας!

Στις σημερινές δύσκολες στιγμές που βιώνου-
με, η ΜΟΝΗ ΕΛΠΙΔΑ και ΑΣΠΙΔΑ προστασίας των 
Ασφαλιστικών, Συνταξιοδοτικών, και ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ μας, είναι ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ μας.

Γι’ αυτό πρέπει ΟΛΟΙ με ΝΟΜΙΜΟ και ΔΗΜΟΚΡΑ-
ΤΙΚΟ τρόπο, να πάρουμε μέρος στις ΕΚΛΟΓΕΣ του 
Συλλόγου μας, που θα γίνουν τον Νοέμβριο.

Εκλογές του Συλλόγου μας 21 έως 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022  
υποχρεωτικά με βάση τον Ν. Χατζηδάκη 4808/21

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ Γ ΙΑΤΡΟΣΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ Γ ΙΑΤΡΟΣ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 01/10/2022 Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑΤΡΟ  ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 01/10/2022 Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑΤΡΟ  

ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Ε 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 επι-
λογής τους.

Γιατί από 01/10/2022 προβλέπονται σημαντικές 
οικονομικές επιβαρύνσεις, επιπλέον κατά 10% – σε 
φάρμακα, εργαστηριακές εξετάσεις, Νοσηλεία – σε 
όσους Ασφαλισμένους, δεν έχουν παραπεμπτικό (δη-
λαδή 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 νοση-
λεία! 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 διάρ-
κεια 15 λεπτά! Αν είναι δυνατόν να προκαθορίζεται 
αυστηρά ο χρόνος, όταν πρέπει να γίνει στοιχειωδώς 
εξέταση-διάγνωση – και εγγραφή του παραπεμπτι-
κού μέσα σε 15 λεπτά! Η επίσκεψη στο Ιατρείο θα εί-
ναι 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 πίνα-
κες 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 ση-
μερινό γιατρό παθολόγο, της περιοχής του, (στα όρια 
της Περιφερειακής Ενότητας), αρκεί να έχει εγγραφεί 
στον ΕΟΠΥΥ ως προσωπικός γιατρός. Δικαίωμα αλ-
λαγής προσωπικού γιατρού, θα υπάρχει μία φορά τον 
χρόνο. 

Μέχρι στιγμής έχουν εγγραφεί περίπου 500 για-
τροί ως προσωπικοί γιατροί, στον ΕΟΠΥΥ (ελάχιστοι 
σύμφωνα με τον πληθυσμό), ενώ όσοι Ασφαλισμένοι 
είναι γραμμένοι σε Οικογενειακό γιατρό αυτός με-
τατρέπεται σε προσωπικό, εφόσον συμβληθεί με τον 
ΕΟΠΥΥ. 

Με την εφαρμογή του προσωπικού γιατρού, εφαρ-
μόζεται πλήρως, και ο ψηφιακός ατομικός φάκελος 
υγείας, για τον κάθε Ασφαλισμένο. 

Να σημειωθεί ότι για έκτακτα και επείγοντα πε-
ριστατικά, δεν θα απαιτείται παραπεμπτικό από τον 
προσωπικό γιατρό. 

Ο “σχεδιασμός” μπορεί να φαίνεται ωραίος και φα-
νταχτερός στα χαρτιά, αλλά στην υλοποίηση και στην 
πράξη υπάρχουν τεράστια ερωτηματικά και προ-
βλήματα για το πως θα λειτουργήσει, πως δηλαδή 
θα εξυπηρετηθούν ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ και 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ, οι Ασφαλισμένοι και 
κυρίως οι ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ, οι οποίοι έχουν μεγαλύτε-
ρες ιατρικές ανάγκες. Και κυρίως πως θα εξυπηρε-

τηθούν οι συνάδελφοι στη Νησιωτική και στην Ηπει-
ρωτική χώρα.

Με δεδομένο ότι κάθε προσωπικός γιατρός, θα έχει 
στην αρμοδιότητα του (λίστα) έως 2.000 Ασφαλισμέ-
νους, που εκ των πραγμάτων οδηγεί σε τεράστιες ου-
ρές αναμονής και καθυστέρησης στην εξυπηρέτηση 
των Ασφαλισμένων, οι οποίοι θα προσδοκούν το πο-
λυπόθητο 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 ξε-
περασθούν οι συνθήκες του κορωνοϊού, και να δο-
κιμασθεί στην πράξη, ώστε να γίνουν οι αναγκαίες 
διορθώσεις και μετά να γενικευθεί, χωρίς βέβαια να 
συνοδεύεται από πρόστιμα και ποινές στους Συντα-
ξιούχους, οι οποίοι έτσι και αλλιώς δοκιμάζονται από 
την ΑΚΡΙΒΕΙΑ και την δραματική μείωση στα εισοδή-
ματά τους και δεν έχουν την δυνατότητα να πληρώ-
σουν 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 συνθή-
κες της δραματικής παράτασης της πανδημίας του 
κορωνοϊού!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ και ΕΝΙΣΧΥ-
ΣΗ του Ε.Σ.Υ. και της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας, με πόρους και μέσα και όχι με πρόστιμα 
και ποινές!
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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 συλλογι-
κές καταστατικές διαδικασίες μας, όπως οι Περιφε-
ρειακές Γενικές Συνελεύσεις και η Γενική Αντιπρο-
σωπευτική Συνέλευση (Γ.Α.Σ.) για τον Μάϊο του 2020, 
μας προέκυψε ο οδοστρωτήρας της πανδημίας του 
Κορωνοïού που ακύρωσε όλους τους προγραμματι-
σμούς, μας έκλεισε μέσα στα σπίτια με τα αλλεπάλ-
ληλα 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 πε-
ρισσότερο τους πρώτους πολύ δύσκολους μήνες 
του 2020, ο Σύλλογός μας, αψηφώντας τις πιθα-
νές συνέπειες και λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία 
μέτρα προστασίας, άνοιξε τα γραφεία του και 
λειτουργήσαμε σε καθημερινή βάση, έτσι ώστε 
να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε, να διαχει-
ριστούμε και να δώσουμε λύσεις, σε όλους εκεί-
νους τους συναδέλφους μας ή τους συγγενείς 
τους που τους είχαν προκύψει έκτακτα και επεί-
γοντα 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 κρί-
ση 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 διατρο-
φής, των καυσίμων και με αποκορύφωμα τη θεόρατη 
αύξηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, μετά μά-
λιστα την αδικαιολόγητη και ακατανόητη πολεμική ει-
σβολή 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 χι-
λιάδες ανθρώπινες ζωές και καταστρέφοντας όλες τις 
υποδομές της χώρας αυτής, αφήνοντας παντού ερεί-
πια ποτισμένα με αίμα αθώων ψυχών.

Όλη αυτή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί το 
τελευταίο χρονικό διάστημα από τα παραπάνω γεγο-
νότα, έχει φέρει σε απόγνωση πολλά νοικοκυριά και 
το σύνολο των συνταξιούχων, που είναι πιο ευάλω-
τοι 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 ευ-
άλωτων νοικοκυριών, όπως είναι οι συνταξιού-
χοι της χώρας μας και που κινδυνεύουν με τους 
διογκωμένους και απλήρωτους λογαριασμούς να 
τους κοπεί το ρεύμα, και αλλοίμονο τότε σε εκεί-
νους που με τους καύσωνες του καλοκαιριού και τον 
επερχόμενο χειμώνα, να βρεθούν χωρίς ηλεκτρικό 
ρεύμα στο σπίτι τους. Τα μέτρα που εξήγγειλε τε-
λευταία η Κυβέρνηση για τους επόμενους μήνες, θα 
δούμε πως υλοποιούνται στην πράξη και θα τα κρί-
νουμε αν θεραπεύουν κάπως το πρόβλημα των ευά-
λωτων 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 Συμ-
βούλιο και με Διορισμένη Εφορευτική Επιτροπή από 
τα δικαστήρια της Πατρίδας μας, καταλήγοντας δυ-
στυχώς εκεί ύστερα από πολύχρονες και επώδυνες 
δικαστικές περιπέτειες, και τις τελεσίδικες και αμετά-
κλητες καταδικαστικές αποφάσεις, όλες σε βάρος του 
Συλλόγου.

Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε, θέσα-
με σαν βασικούς και πρωταρχικούς στόχους αφ’ 
ενός να διαχειριστούμε όλα τα εκκρεμή προβλή-
ματα των συναδέλφων μας και όσα εν τω μετα-
ξύ νέα προέκυπταν γενικότερα ή ειδικότερα και 
αφετέρου να επαναφέρουμε τον Σύλλογο στην 
καταστατική κανονικότητα και να αποκαταστή-
σουμε το κύρος και την αξιοπιστία του, από τα 
ισχυρά τραύματα που είχε πληγεί από τις επώδυ-
νες δικαστικές του περιπέτειες.

Δράσεις και παρεμβάσεις σε όλα τα κρίσιμα θέματα
Στον Διοικητικό Απολογισμό του περασμένου Νο-

εμβρίου, 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 προ-
κύψει 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 Ιού-
νιο του 2015, εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2020 και αφο-
ρούσε 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 έφε-
ρε αποτέλεσμα και το φορολογικό ”έγκλημα” εκτελέ-
στηκε. 

Η δεύτερη προσφυγή στο ΣτΕ έγινε τον Ιανουάριο 
του 2021 για τα αναδρομικά των επικουρικών συ-
ντάξεων και των Δώρων, από τις αποφάσεις του 
ΣτΕ του Ιουνίου του 2015. Δεκαεφτά μήνες μετά 
και η απόφαση ακόμα καθαρογράφεται… Αναμένου-
με 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 αναπή-
ρους, αν παίρνουν και άλλη κύρια σύνταξη και ανα-
μένουμε 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 δημό-
σιας διαβούλευσης κατέθεσε πολυσέλιδο υπόμνημα 
με τις θέσεις και τις προτάσεις και για τους δυο νό-
μους Κατρούγκαλου και Βρούτση και στη συνέχεια 
παρουσιάσαμε τις θέσεις και τις προτάσεις μας, δια 
του Προέδρου στην Επιτροπή Ακροάσεων στη Γε-
ρουσία της Βουλής, μπροστά στην πολιτική ηγεσία 
του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στην Επι-
τροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και τις 
αντιπροσωπείες όλων των Κοινωνικών Φορέων. 

Στη συνέχεια και εν μέσω του Κορονοïού αναδεί-
ξαμε με υπομνήματα και με επιστολές διαμαρτυρί-
ας προς την πολιτική ηγεσία και την Διοίκηση του 
ΕΦΚΑ, όλα τα εκκρεμή ζητήματα με αποκορύφωμα 
την ΕΞΩΔΙΚΟ διαμαρτυρία προς τον τότε Διοικη-
τή του e-ΕΦΚΑ, τον Κο Χάλαρη τον Οκτώβριο του 
2020. Από τις συνεχείς αυτές παρεμβάσεις μας, 
τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο του 2021, έγι-
ναν οι σωστοί επανυπολογισμοί του Ν. 4387/16 
σε πάνω από 9.000 συναδέλφους μας, ενώ εκ-
κρεμούν 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 είκο-
σι μέρες, διεκδικούμε και απαιτούμε την επιστροφή 
όλων των εκκρεμών αναδρομικών, από τους λανθα-
σμένους 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-

Εισηγητής Γ. Κουτσιμπογεώργος
Πρόεδρος Π.Σ.Σ.Τ.Ο - ΟΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
2020 - 2022



5
Συνέλευση των ΑθηνώνΣυνέλευση των Αθηνών

Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2022

νες και να υπολείπονται κατά πολύ του 70% που προ-
βλέπει η Νομοθεσία.

Με τεκμηριωμένο υπόμνημα μας προς την πολιτι-
κή ηγεσία του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, 
την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, και τις αρμόδιες Γενικές 
Διευθύνσεις, αποδείξαμε την αλήθεια και τη βεβαιό-
τητα των ισχυρισμών μας, και σε σύσκεψη που συμ-
μετείχαμε αναγνωρίστηκε το λάθος και αναμένουμε 
τη διόρθωση των λανθασμένων συντάξεων και επι-
στροφή στους δικαιούχους ότι παρανόμως παρα-
κρατήθηκε, 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 στα-
λούν στο τ. ΤΑΠ – ΟΤΕ για να γίνει η διόρθωση, αφού 
πρώτα βεβαιωθεί ότι πραγματικά έγινε ο λάθος υπο-
λογισμός 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 συ-
ναδέλφους 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 επί-
λυσής 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 προσω-
πικής 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 πε-
ριπετειών στο Σύλλογό μας. Όπως σας επεσήμανα 
στην αρχή, εμείς τον Ιανουάριο του 2020 παραλάβα-
με τη Διοίκηση από Διοικητικό Συμβούλιο διορισμένο 

από τα δικαστήρια και από εκλογές που την διεξαγω-
γή τους είχε κάνει Εφορευτική Επιτροπή, διορισμέ-
νη 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 ΣΥΝΤΑ-
ΞΙΟΥΧΟΙ, 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 σύμ-
φωνα 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 Συλλό-
γου μας, για την επόμενη τριετία.

Οι παραπάνω 28 συνάδελφοι μας μετά την απόρ-
ριψη της προσφυγής τους, άσκησαν έφεση η οποία 
μετά από πολλές “δικαστικές περιπέτειες” εκδικάστη-
κε 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 συν-
δυασμών, ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ και ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΥ-
ΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 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’ ολο-
κληρίαν, και στην εκδίκαση της κύριας αγωγής απορ-
ρίφθηκε 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 προ-
σέφυγαν στα δικαστήρια για διορισμό, είναι να διεξά-
γουν 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, σύμ-
φωνα με τους κείμενους νόμους και το καταστατικό 
και με όλες τις διασφαλίσεις για αδιάβλητες εκλογές, 
όταν μάλιστα οι περισσότεροι από τους προτεινόμε-
νους είναι σήμερα εκλεγμένοι στα κεντρικά και πε-
ριφερειακά όργανα του Συλλόγου και εκ της θέσης 
τους αυτής, θα έχουν σημαντικό ρόλο με την συμμε-
τοχή τους και την συμβολή τους στην καλύτερη και 

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 στιγ-
μή για το Σύλλογό μας, να σεβαστούμε τις Δη-
μοκρατικές καταστατικές διαδικασίες, να επι-
δείξουμε 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 Συμβου-
λίου, που σε συνδυασμό με τον προηγούμενο 
Διοικητικό Απολογισμό του περασμένου Νοεμ-
βρίου, σας περιγράψαμε τις σημαντικότερες δρά-
σεις του Συλλόγου μας για την τριετία που πέ-
ρασε, 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 δικαιω-
μάτων όλων των συναδέλφων μας με επιμονή, 
ενότητα, αγωνιστικότητα και αποτελεσματικότη-
τα, Και έτσι θα συνεχίσουμε και το επόμενο διά-
στημα μέχρι τις εκλογές, αν φυσικά οι συνθήκες 
μας το επιτρέψουν.

Κλείνοντας θα ήθελα και προσωπικά να σας ευχα-
ριστήσω όλες και όλους για την τιμή που μας κάνα-
τε 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 συνθη-
κών 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 αι-
τήματα 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 αποφά-
σεις της Γ.Α.Σ. και των Διοικητικών Συμβουλίων  

ολοκληρώνοντας ομαλά την 3ετή θητεία του.
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Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι,
Αυτή η χρονιά φαίνεται ότι θα είναι από τις δυσκο-

λότερες που έχουμε αντιμετωπίσει τα τελευταία χρό-
νια. Με την πανδημία του κορονοïού να συνεχίζεται 
και την κοινωνία να δοκιμάζεται, τα κύματα των με-
ταλλάξεων να δημιουργούν συνεχώς νέα προβλήμα-
τα 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 ενέρ-
γεια, 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 επί-
λυση των όποιων Διακρατικών διαφορών. 

Εισβολή όμοια με εκείνη της Ουκρανίας είχαμε 
και στην Κύπρο και δεν πρέπει η Διεθνής κοινό-
τητα να παραβλέπει τη συνεχιζόμενη εγκληματι-
κή τακτική της Τουρκίας, σε βάρος της Κύπρου 
και να κρίνει με δύο μέτρα και δύο σταθμά τη Ρω-
σία και την Τουρκία, η οποία μάλιστα κλιμακώνει 
και οξύνει την επίθεση κατά της χώρας μας, δη-
μιουργώντας κλίμα και απειλές πολέμου.

Δεν θα πρέπει εδώ να μείνει ασχολίαστο το γεγονός 
ότι, η συνεχιζόμενη μνημονιακή πολιτική, έχει βά-
ναυσα πλήξει εμάς τους απόμαχους της εργασίας και 
έχει φέρει σε απόγνωση και συγγενικά μας πρόσω-
πα 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 καθημε-
ρινή 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 ανά-
γκης έχουν προκαλέσει δυσανάλογα τεράστιο βάρος 
και τεράστια μείωση στον οικογενειακό προϋπολογι-
σμό και στις δυνατότητες επιβίωσής μας. Δυστυχώς η 
αγοραστική δύναμη μισθών και συντάξεων έχει μει-
ωθεί πλέον του 2% και συνεχώς αυξάνεται.

Και ενώ συμβαίνουν αυτά η Κυβέρνηση παρα-
κολουθεί 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 πε-
ρισσότερο τα πενιχρά εισοδήματά και τις Συντά-
ξεις μας.

Όταν οι άλλες χώρες των μνημονίων, Κύπρος – 

Ισπανία – Πορτογαλία, επαναφέρουν σταδιακά τις 
αποκαταστάσεις των συντάξεων στα πριν των μνη-
μονίων επίπεδα και απέδωσαν στους Συνταξιούχους 
τους αυτά που τους είχαν περικοπεί, αποκαθιστώ-
ντας 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 δι-
ογκώθηκαν. Έτσι για το επόμενο διάστημα έχουμε 
μπροστά μας εκτός των καθημερινών προβλημάτων 
της τρέχουσας επικαιρότητας, διεκδικήσεις και ανα-
μονές 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 ασφά-
λιση, 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 – Ανα-
πηρίας από 01/01/2022, με την κατάργηση της διπλής 
Εθνικής Σύνταξης των 384€. Για όλα αυτά τα θέματα 
αλλά και άλλα πολλά ακόμη προβλήματα, απαιτεί-
ται Ενότητα και Δράση και μια Διοίκηση με γνώ-
ση, ικανότητα και σοβαρότητα, για να προωθήσει 
και να διαφυλάξει τα δικαιώματα των Συναδέλ-
φων μας. Τόσο τα γενικά οικονομικά και συνταξιο-
δοτικά μας θέματα όσο και τα ιδιαίτερα προβλήματα 
μας, που απορρέουν από το τ. ΤΑΠ – ΟΤΕ, θα προ-
ωθηθούν και θα διεκδικηθούν το υπόλοιπο της χρο-
νιάς, που εκτός των άλλων, θα είναι και χρονιά εκλο-
γών στο Σύλλογό μας. Όπως προβλέπεται από το 
Καταστατικό μας, στο τέλος Οκτωβρίου πρέπει να 
γίνουν οι εκλογές για ανανέωση όλων των ορ-
γάνων 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 προ-
σφυγές στη Δικαιοσύνη, προχωράμε σε μια προσπά-
θεια συστράτευσης όλων των δημιουργικών δυνάμε-
ων των συναδέλφων συνταξιούχων, για τη διεύρυν-
ση των δραστηριοτήτων του Συλλόγου μας, καθώς 
και της κατοχύρωσης των δημοκρατικών κανόνων 
λειτουργίας του, τόσο σε επίπεδο των εκλογικών δι-
αδικασιών, όσο και σε εκείνο της καθημερινής πρα-
κτικής και λειτουργίας του Συλλόγου μας.

Επιτέλους πρέπει να σταματήσει ο Σύλλογος να εμ-
φορείται από την ιδιοκτησιακή λογική και να ενεργο-
ποιηθούν 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 διευρύνο-
νται. 

Σημαίνει, παρέμβαση στην επίλυση προβλημάτων 
της καθημερινότητας αλλά και γενικότερων προβλη-
μάτων, όπως:
•  Ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στις 

κύριες και επικουρικές Συντάξεις, εφεύρημα 
των νόμων Κατρούγκαλου και Βρούτση, ώστε 
να μπορέσουν όλοι οι Συνάδελφοι Συνταξι-
ούχοι να πάρουν την όποια αύξηση δοθεί από 
01/01/2023.

•  Κατάργηση των μνημονιακών νόμων για τις 
περικοπές των Συντάξεών μας, που κηρύχθη-
καν παράνομες και αντισυνταγματικές από το 
Συμβούλιο της Επικρατείας.

•  Διεκδίκηση των αναδρομικών που οφείλονται 
στους Συνταξιούχους, μετά τις παράνομες πε-
ρικοπές, μέχρι και σήμερα.

•  Επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, για 
τις οποίες έχουμε καταβάλει ασφαλιστικές ει-
σφορές.

•  Κατάργηση της έκτακτης Ειδικής Εισφοράς, 
όπως έχει γίνει για όλους τους άλλους Έλλη-
νες πολίτες, εκτός των Συνταξιούχων και των 
Δημοσίων Υπαλλήλων.
Μετά τα μνημόνια και τη μεγάλη αφαίμαξη των Συ-

νταξιούχων με τη μείωση των συντάξεων, επιβάλλε-
ται η αύξηση των συντάξεων αναλογικά με τον πλη-
θωρισμό 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 ηλεκτρο-
νικών ειδών, είδη σπιτιού, πολυκαταστήματα κλπ), 
με έκδοση καταναλωτικής κάρτας (κάρτα μέλους) με 
περιθώρια σημαντικών εκπτώσεων και προσφορών, 
σύμφωνα και με το μεγάλο αριθμό που εκπροσω-
πούμε. 
•  Ενεργή, και μέσα από σύννομες και σύντομες διαδι-

κασίες, συμμετοχή του Συλλόγου μας στην Ανώτα-
τη 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 υπό-
λοιπο Συνταξιουχικό Κίνημα, για την προάσπιση 

Εισηγητής Αντώνης Σεργιάννης
Γ. Γραμματέας ΠΣΣΤΟ - ΟΤΕ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
29η ΓΑΣ - 25 & 26 Μαΐου 2022
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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 το-
μέα του Πολιτισμού μας, ψυχαγωγίας και των εκ-
δρομών, σε συνεργασία και με τα Πολιτιστικά Κέ-
ντρα του χώρου.
Μαζί με τις άλλες Συνταξιουχικές Οργανώσεις, να 

διεκδικήσουμε την αναδιαμόρφωση της φορολογι-
κής και οικονομικής πολιτικής υπέρ των Συνταξιού-
χων και των μη προνομιούχων πολιτών. 
•  Προσπάθεια να αλλάξει το κλίμα στα υψηλά κλι-

μάκια του ΟΤΕ, και να διεκδικήσουμε όχι μόνο τη 
συμμετοχή μας σε περισσότερες παραθεριστικές 
περιόδους αλλά και τη συμμετοχή μας στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο του ΟΠΑΚΕ - ΟΤΕ.

•  Ολοκλήρωση της συλλογής στοιχείων των με-
λών 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 δραστή-
ρια 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 

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 τελευ-
ταία χρόνια. Είναι αυτονόητο ότι, τις σοβαρές επι-
πτώσεις του πολέμου (οικονομικές, επισιτιστι-
κές, 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

Τέλος, συμμετοχή σε όλες τις κινητοποιήσεις και 
διεκδικήσεις των Συνταξιουχικών Οργανώσεων, για 
τα κοινά μας Ασφαλιστικά και Κοινωνικά δικαιώματα, 
που τόσο βάναυσα καταπατούνται και αμφισβητού-
νται.

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 – Συνταξιού-
χους που υπηρετούμε!

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε ΚΑΛΥΤΕΡΑ!

Συνεδρίασε την Πέμπτη 7/7/22 το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του Συλλόγου μας, και αφού συζήτησε τα κρί-
σιμα και σοβαρά οικονομικά και Συνταξιοδοτικά μας 
προβλήματα, (ακρίβεια, πληθωρισμός κλπ) έλαβε τις 
παρακάτω αποφάσεις:
1)  Σχετικά με την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ, το Δι-

οικ. Συμβούλιο εκφράζει την έντονη απογοήτευση, 
την αγανάκτηση και την οργή των Συνταξιούχων 
μελών μας, για αυτή την απαράδεκτη, προκλητική 
και αντικοινωνική ταύτιση του Ανώτατου Δικαστη-
ρίου με την Κυβερνητική επιχειρηματολογία, περί 
"δημοσιονομικών αναγκών' και την ΑΠΟΡΡΙΨΗ 
του δικαίου αιτήματός μας, για την χορήγηση των 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ του 11μηνου επί των ΕΠΙΚΟΥΡΙ-
ΚΩΝ και των ΔΩΡΩΝ, όπως το ίδιο το ΣτΕ είχε απο-
φανθεί, 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 αντισυνταγμα-
τικές και επιστράφηκαν, ενώ των απλών Συ-
νταξιούχων, ακόμη και το μισό 11μηνο, ΑΠΟΡ-
ΡΙΦΘΗΚΕ!

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 συ-
νιστούσαν και προέτρεπαν κορυφαία Κυβερνητι-
κά 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 δυνα-
τότητα προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Αν-
θρωπίνων ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ.

3)  Εγκρίθηκε το κείμενο τροπολογίας για την ΠΡΟΣΩ-
ΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ καθώς και οι δράσεις και πρωτο-
βουλίες του Συλλόγου μας, κινητοποιώντας όλες 
τις δυνάμεις μας στο κέντρο και την περιφέρεια 
(Κεντρικό και Περιφερειακά Διοικητικά Συμβού-
λια) 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 δια-
φορά 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 καλ-
πάζει.

  Ήδη η τροπολογία και η σχετική επιστολή, έχει επι-
δοθεί στους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών & 
Εργασίας.

4)  Επίσης αποφασίστηκε να συνεχιστεί η πίεση και 
απαίτηση προς τον αρμόδιο Υπουργό Κο Κ. Χατζη-
δάκη και τον ΕΦΚΑ, για την άμεση καταβολή των 
καθυστερημένων αναδρομικών, από την εφαρμο-
γή των Ν. Κατρούγκαλου και Ν. Βρούτση, για την 
άμεση ΔΙΟΡΘΩΣΗ των λανθασμένων ΣΥΝΤΑΞΕ-
ΩΝ ΧΗΡΕΙΑΣ, των επίσης καθυστερημένων επα-
νεντάξεων στο Ν. Κατρούγκαλου, την εφαρμογή 
και προσμέτρηση της παράλληλης και διαδοχικής 
ασφάλισης κλπ. δηλαδή όλων των αιτημάτων - 
προβλημάτων που έχουν αποτυπωθεί, στις πρό-
σφατες σχετικές Εξώδικες ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ του 
Συλλόγου μας και τα οποία χρονίζουν και καθυ-
στερούν απαράδεκτα!

5)  Τέλος αποφασίστηκε η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ των 
ΕΚΛΟΓΩΝ του Συλλόγου μας για τις 21 έως 
25 Νοεμβρίου 2022, με τον τρόπο που ορί-
ζει 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 Υπουρ-
γό Εργασίας Κο Χατζηδάκη, την τροποποίηση και αλ-
λαγή του Νόμου ή κάποια άλλη αντίστοιχη διάταξη 
έγκυρη και σύννομη, ώστε να επιτρέπεται η ψηφοφο-
ρία των Συνταξιοδοτικών οργανώσεων και δια αλλη-
λογραφίας, απαραίτητα όμως με όλα τα αναγκαία μέ-
τρα, που θα διασφαλίζουν ΑΠΟΛΥΤΩΣ την γνησιότη-
τα, την μυστικότητα, και το αδιάβλητο των εκλογών.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΦ) θα ανακοι-
νώσει, τις επόμενες ημέρες, έγκαιρα και έγκυρα τις 
σχετικές διαδικασίες, με κάθε πληροφορία και ενη-
μέρωση 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 εί-
ναι 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.

Συνεχίζεται η πορεία και η δράση μας
Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ
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ΟΣύλλογός μας, σταθερά, τεκμηριωμένα και μα-
χητικά, 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 γραμ-
μή των διεκδικήσεών μας.

Τεκμηριωμένα, με στοιχεία και σοβαρότητα ανα-
γκάστηκαν οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, να παραδε-
χθούν και να αποδεχθούν τις ενστάσεις και τις παρα-
τηρήσεις 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 αδικαιολόγη-
τη 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 Δουφε-

ξή, που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Ακαδημί-
ας 22 και προς όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβου-
λίου του e- ΕΦΚΑ

…………………………………………

Αξιότιμε Κύριε Διοικητά, αξιότιμα μέλη 
του Δ. Σ. e-ΕΦΚΑ,

Με το τέλος του Απριλίου του 2022 συμπλη-
ρώνονται 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 πρώ-
τη δυνατότητα ανάγνωσης των μηνιαίων ενημε-
ρωτικών σημειωμάτων τον Οκτώβριο του 2019 
διαπιστώθηκαν πλήθος λαθών, παραλείψεων και 
στρεβλώσεων με συνέπεια, να έχουν επιφέρει λαν-
θασμένες και μειωμένες συντάξεις με μεγάλη οι-
κονομική ζημία σε χιλιάδες συναδέλφους μας. Όλα 
αυτά τα λάθη καθ’ όλη την προηγούμενη περίοδο 
με υπομνήματα, με e-mail και με συνεχείς και επα-
νειλημμένες παρεμβάσεις μας στο ταμείο μας, το τ. 
ΤΑΠ – ΟΤΕ, στην ΗΔΙΚΑ και μέσω αυτής στην “Ανά-
δοχο” Ιδιωτική Εταιρία, που διαχειρίζεται την διαδι-
κασία του επανυπολογισμού, αναδείξαμε, αναλύσα-
με 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 κο-
νΧάλαρη 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 συνταξιο-
δοτήθηκαν μετά το 2012 μέχρι την έναρξη εφαρμο-
γής του Ν. 4387/16,  έγινε ο διορθωτικός και σωστός 
επανυπολογισμός για τους ανωτέρω συναδέλφους 
μας (υπενθυμίζουμε ότι, στον αρχικό επανυπολο-
γισμό 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 επανυ-
πολογισμός για τους ανωτέρω συναδέλφους μας, με 
το σωστό υπολογισμό των εισφορών τους. (Υπεν-
θυμίζουμε ότι, στον αρχικό επανυπολογισμό οι 
εισφορές για τα πλασματικά χρόνια είχαν υπο-
λογισθεί με 20% ενώ ο ΟΤΕ πλήρωσε με 36%).

Για τους παραπάνω 5.000 και πλέον συναδέλ-
φους μας, δεν τους έχουν αποδοθεί τα αναδρο-
μικά που τους αναλογούν από 1/1/2019 μέχρι 
και 31/3/2021.

Εκκρεμεί ακόμη μέχρι σήμερα, ο σωστός διορθω-
τικός επανυπολογισμός για 600 συναδέλφους μας 
της εθελουσίας του 2009 των εισφορών των πλα-
σματικών 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 συνα-
δέλφους μας τα αναδρομικά που αναλογούν από 
1/1/2019 μέχρι την ημέρα που θα προκύψει ο σω-
στός επανυπολογισμός στη σύνταξη τους. (Υπενθυ-
μίζεται 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 συντα-
ξιοδοτήθηκαν πριν το Ν. 4387/16 και είχαν 
εξασφαλίσει με δικαστικές κυρίως αποφάσεις 
ανακαθορισμό της σύνταξής τους, κατά τον επα-
νυπολογισμό που έγινε το 2019, ο συντάξιμος 
μισθός τους δεν προέκυψε από τη νέα ανακαθο-
ρισμένη 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 ει-
σφορές 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 σύντα-
ξη τους με τον σωστό επανυπολογισμό και τον 
σωστό συντάξιμο μισθό.

Για όλους τους ανωτέρω συναδέλφους των παρα-
γράφων 1, 2, 3 και 4, που τον Οκτώβριο του 2021 
έγινε η εφαρμογή του επανυπολογισμού των διατά-
ξεων του Ν. 4670/20 (Ν. Βρούτση) και η χορήγηση 
των αντίστοιχων αναδρομικών από 1/10/2019, έγινε 
με βάση τα δεδομένα του λανθασμένου επανυπο-
λογισμού του 2019 και όχι του ορθού επανυπολο-
γισμού, με τον οποίο πρέπει να γίνουν. Όλα αυτά 
αφορούν επανυπολογισμούς του Ν. 4387/16 (Ν. Κα-
τρούγκαλου) και πρέπει να προηγηθεί ο σωστός 
επανυπολογισμός για όλους τους ανωτέρω συ-
ναδέλφους, με έναρξη εφαρμογής την 1/1/2019 
και εν συνεχεία να επαναληφθεί ο επανυπολο-
γισμός η εφαρμογή του Ν. Βρούτση με τους νέ-
ους συντελεστές αναπλήρωσης.  Έτσι εκκρεμούν 
τα προκύπτοντα αναδρομικά των συναδέλφων των 
ανωτέρω παραγράφων 1, 2, 3 και 4 από το διορθω-
τικό επανυπολογισμό του Ν. Κατρούγκαλου και ότι 
συμπληρωματικά αναδρομικά προκύψουν από την 
εν συνεχεία σωστή εφαρμογή του Ν. Βρούτση. Για 
εκατοντάδες συναδέλφους μας που έχουν συντα-
ξιοδοτηθεί πριν το Ν. 4387/16 εκκρεμούν σήμερα 
στο Ταμείο μας το τ. ΤΑΠ – ΟΤΕ, οι αιτήσεις τους 
που έχουν καταθέσει τα τελευταία χρόνια για προ-
σμέτρηση 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 ασφα-
λισμένοι, είχαν εξασφαλίσει κατά τη συνταξιοδότησή 
τους στο ΤΑΠ – ΟΤΕ το προβλεπόμενο ανώτατο πο-
σοστό σύνταξης (80%), χωρίς να χρειάζεται να προ-
σμετρηθούν αυτά τα επιπλέον χρόνια ασφάλισης, για 
τα οποία όπως προ είπαμε, είχαν καταβληθεί οι προ-
βλεπόμενες εισφορές. 

Με την ψήφιση του Ν. 4387/16 και την “πρωτό-
γνωρη” για τα παγκόσμια Ασφαλιστικά χρονικά, δι-
άταξη 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 μέ-
νουν 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 ει-
σφορές 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 τα-
κτοποίηση από το Ταμείο, γιατί δεν έχει δημιουρ-
γηθεί ακόμα η λογισμική φόρμα από την “Ανάδοχο 
Εταιρία” και την ΗΔΙΚΑ δεν είναι σοβαρή και δεν επι-
δέχεται, 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 

Α Π Α Ρ Α Δ Ε Κ Τ Η  Κ Α Θ Υ Σ Τ Ε Ρ Η Σ Η  τ ο υ  e - Ε Φ Κ Α
Συνεχείς αναβολές, από ΜΗΝΑ σε ΜΗΝΑ, η καταβολή των ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ!

Αδιάκοπος αγώνας και συνεχής πίεση του Συλλόγου μας
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Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 2022

Το 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 σύμφω-
να 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».

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η  Ε Κ Θ Ε Σ Η
Από τα άρθρα 14 και 33 ν. 4387/2016, όπως τρο-

ποποιήθηκαν 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 Υπουρ-
γών 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 κά-
ποιους 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 επανυπολο-
γισμού και του καταβαλλόμενου, η προσωπική δια-
φορά, την οποία «οφείλουν» στο σύστημα και η οποία 
κατά τις σχετικές διατάξεις θα συμψηφίζεται μέχρι να 
εξοφληθεί, με τις ετήσιες αναπροσαρμογές – αυξή-
σεις 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 κα-
τάργηση του συμψηφισμού των αυξήσεων με την 
προσωπική διαφορά, η οποία στην ουσία δεν θα 
αύξανε το συνταξιοδοτικό εισόδημα μεγάλης κα-
τηγορίας συνταξιούχων.

Συνάδελφοι, 
Καλούμε και ζητούμε από όλους τους Βουλευτές 

του  Εθνικού μας κοινοβουλίου, να προσυπογράφουν 
και να στηρίξουν, αυτό το δίκαιο και ανθρώπινο αίτη-
μά μας.

Η ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ για την ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

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 επα-
νυπολογισθεί η σύνταξή τους με τις διατάξεις του Ν. 
4387/16.

Απαιτούμε άμεσα την επανεκκίνηση της επε-
ξεργασίας των εκκρεμών αιτημάτων ανάκλησης 
των συνταξιοδοτικών αποφάσεων, ώστε σταδι-
ακά να διεκπεραιωθούν στο σύνολό τους εντός 
του έτους.

Εδώ και δύο σχεδόν χρόνια σε κάποια ορφανά τέ-
κνα συναδέλφων μας, που ο θάνατός αυτών των συ-
ναδέλφων 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 κα-
θυστέρηση.

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 ανα-
δρομικά 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 προφορι-
κά αιτήματα για συνάντηση μαζί σας, τους προ-
ηγούμενους μήνες, δεν πραγματοποιήθηκε. Με 
την ευκαιρία του επίσημου αυτού υπομνήματος 
μας, ανανεώνουμε και επαναφέρουμε το αίτημά 
μας για συνάντηση μαζί σας όπου, θα σας εκθέ-
σουμε και θα σας τεκμηριώσουμε δια ζώσης, με 

την αμεσότητα του προφορικού λόγου αναλυτι-
κά, τόσο τα παραπάνω εκκρεμή προβλήματα, όσο 
και άλλα επίκαιρα εκκρεμή θέματα που παραμέ-
νουν ακόμα άλυτα. 

Σε κάθε περίπτωση σας δηλώνουμε ότι, ο Σύλ-
λογος μας των 30.000 και πλέον εγγεγραμμέ-
νων μελών του, θα υπερασπισθεί με κάθε νόμι-
μο τρόπο τόσο συνδικαλιστικά και εξωδικαστικά, 
όσο και με την προσφυγή στο τέλος σε ένδικα 
μέσα, την επίλυση των ανωτέρω εκκρεμών προ-
βλημάτων, αν και τώρα δεν προκύψουν λύσεις 
στων τόσων μηνών λιμνάζοντα θέματα μας, που 
πλήττουν ευθέως τα δικαιώματα και τα εισοδή-
ματα 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!

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης – «Νέα υπόσχεση»
Ηειδική 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 ξε-
χάστηκε! 

Αυτή η ειδική εισφορά (έχει χαρακτηριστεί ως φο-
ρολογική εισφορά) υπολογίζεται με προοδευτική κλί-
μακα συντελεστών από 2,2% έως 10%, επί του συνο-
λικού ετησίου εισοδήματος. Δηλαδή επί των ΚΥΡΙΩΝ 
και των ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Συντάξεων. 

Παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις του κου Πρω-
θυπουργού, για την κατάργηση της (ΕΕΑ) αυτή δια-
τηρείται 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 άσκη-
ση 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. Υπαλλή-
λων! 

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 απαλλαγού-
με από το 2023, γίνεται καθαρό ότι μιλάμε για «στα-
γόνα στον ωκεανό», για την συντριπτική πλειοψηφία 
των Συνταξιούχων μελών μας. 

Είναι καθαρό ότι δεν λύνεται κανένα από τα τερά-

στια προβλήματα που μας έχει προκαλέσει νη ΑΚΡΙ-

ΒΕΙΑ και η κερδοσκοπία της αγοράς και η οποία κάνει 

κάθε μέρα την ζωή μας δυσκολότερη, και την αγορα-

στική μας δύναμη μικρότερη. 

Δυστυχώς όμως η μεγάλη εισφορά Αλληλεγ-
γύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) του Ν3863/10 παρα-
μένει, γιατί χαρακτηρίστηκε ως Συνταγματική 
από το ΣτΕ στο οποίο είχαμε προσφύγει, σε αντί-
θεση 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!



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ
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Ο ι τεκμηριωμένες παρεμβάσεις πιέσεις και διεκδικήσεις 
του Συλλόγου μας, τόσο προς τον Διοικητή, όσο και 

προς τον αρμόδιο Υποδιοικητή του e-ΕΦΚΑ, έφεραν ΑΠΟ-
ΤΕΛΕΣΜΑ και την επίσπευση του χρόνου έκδοσης αποφά-
σεων.

Οι στοχευμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις μας, έγιναν 
εν μέρει δεκτές και το αποτέλεσμα είναι πλέον θετικό.

Ελπίζουμε αυτή τη φορά να μην ακυρωθούν και διαψευ-
σθούν οι νέες υποσχέσεις -δεσμεύσεις-της Διοίκησης του 
e-ΕΦΚΑ, προς τον Σύλλογο μας. Έτσι για πρώτη φορά επι-
σπεύσθηκαν επιτέλους οι χρόνοι έκδοσης των ΕΠΙΚΟΥΡΙ-
ΚΩΝ 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 Επι-
κουρικές χηρείας, οι οποίες θα καταβληθούν ΜΑΖΙ με τα 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ, στο τέλος ΙΟΥΛΙΟΥ (με τις Συντάξεις ΑΥΓΟΥ-
ΣΤΟΥ).

Ταυτόχρονα, επεξεργάζονται αυτές του ΣΕΠΤΕΜΒΡΙ-
ΟΥ - 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 διά-
λυση 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 
καθυστέρη-
ση παραμέ-
νει μεγάλη 
(36 μήνες 
καθυστέρη-
ση είναι τε-
ράστιος χρό-
νος) γιαυτό 
π ι έ ζ ο υ μ ε 
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 μή-
νες για της χηρείας).

Η νέα απόφαση του ΕΦΚΑ - ΕΤΕΑΕΠ είναι, ότι όλες 
οι νέες αιτήσεις για την ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ γήρατος, αναπη-
ρίας και χηρείας, πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλε-
κτρονικά 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!

Τα δικαιολογητικά που απαιτού-
νται για την αποζημίωση γυαλιών 
(100€ ανά 4ετία), είναι τα κατω-
τέρω, και πρέπει να υποβληθούν 
ηλεκτρονικά -«σκαναρισμένα»!

• γνωμάτευση Οφθαλμιάτρου 

•  απόδειξη λιανικής πώλησης 
από το κατάστημα

•  βεβαίωση του υπεύθυνου οπτι-
κού του καταστήματος 

•  φωτοτυπία λογαριασμού ΙΒΑΝ 
του αναγραφόμενου στην ιατρι-
κή γνωμάτευση.

Εισαγωγή στην σελίδα  
ΕΟΠΥΥ-ΟΠΤΙΚΑ, και με τους κω-
δικούς TAXISNET, και τον ΑΜΚΑ,  
η υποβολή του αιτήματος, δίδεται 
το πρωτόκολλο, έγκρισης, από-
φασης- απόρριψης, και στην συ-
νέχεια σε σύντομο χρόνο κατάθε-
ση στον Τραπεζικό λογαριασμό. Η 
ίδια διαδικασία ισχύει και για τις 
δαπάνες ειδικής αγωγής.

Εδώ και μέρες καλλιεργείται ένας μύθος 
περί αυξήσεων στους Συνταξιούχους από 

01/01/2023! Ενώ θα δοθεί μεν, ένα ποσοστό 
αύξησης (για όσους έχουν αρνητική προσω-
πική διαφορά, ενώ όσοι έχουν θετική, μόνο 
λογιστικά θα μειωθεί το “χρέος” τους), αλλά 
στην πραγματικότητα η αγοραστική δύναμη 
των συντάξεών μας, θα συνεχίσει να μειώνε-
ται και η όποια αύξηση δοθεί δεν θα καλύψει 
τις απώλειες, που έχει προκαλέσει ο πληθωρι-
σμός και η ακρίβεια!

Ας δούμε λοιπόν γιατί, η πραγματικότητα είναι 
τελείως διαφορετική από αυτή που παρουσιάζε-
ται, στα Μ.Μ.Ε. και πανηγυρικά κομπάζει η Κυβέρ-
νηση ενώ τελικά η αγοραστική δύναμη των Συ-
ντάξεων 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 αύξη-
σης του ΑΕΠ και του 50% του πληθωρισμού 
και βέβαια η προβλεπόμενη αναπροσαρμογή 
δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πληθωρι-
σμού. Έτσι, λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις 

του Νόμου 4670/20 και εφόσον επαληθευ-
τούν 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% χαμηλό-
τερα από τον πληθωρισμό. Με βάση αυτή την 
προοπτική, οι συνταξιούχοι όχι μόνο δεν θα διατη-
ρήσουν 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, εμπνευ-
σμένος από το Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανά-
πτυξης, σε συνθήκες όπου το επίπεδο του πλη-
θωρισμού 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 χορηγούμε-
νη αύξηση θα είναι πάντα ίση με τον πληθωρισμό.

Για παράδειγμα εάν η ανάπτυξη ήταν 5% και ο 
πληθωρισμός 2%, τότε, σύμφωνα με τον μαθη-
ματικό 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 πρέ-
πει να υπερβαίνει τον πληθωρισμό, οπότε με βάση 
αυτό δεν θα χορηγείται αύξηση στους συνταξιού-
χους 3,5% αλλά 2%.

Κατά συνέπεια, διαπιστώνουμε ότι ο μαθημα-
τικός τύπος αναπροσαρμογής των συντάξεων 
είναι έτσι κατασκευασμένος ώστε σε περιόδους 
ανάπτυξης όπου η αύξηση του ΑΕΠ θα υπερβαί-
νει τον πληθωρισμό, οι αυξήσεις στις συντάξεις να 
είναι ίσες με τον πληθωρισμό, ενώ στην αντίθετη 
περίπτωση, όπου ο πληθωρισμός θα είναι μεγα-
λύτερος από την αύξηση του ΑΕΠ να χορηγείται 
αύξηση μικρότερη από τον πληθωρισμό, με απο-
τέλεσμα το πραγματικό επίπεδο και η αγοραστι-
κή δύναμη των συντάξεων να μειώνονται, όπως 
θα συμβεί το 2023, εξαιτίας, κατά τον μαθηματι-
κό τύπο, του υψηλότερου πληθωρισμού από την 
ανάπτυξη.

Άρα, καμία βελτίωση του εισοδήματός μας 
δεν προκύπτει, απεναντίας θα συνεχίσουμε να 
βιώνουμε την περαιτέρω μείωση και υποβάθ-
μιση του επιπέδου ζωής μας, όσο θα συνεχί-
σουν να εφαρμόζονται αυτές οι Αντικοινωνι-
κές και Εχθρικές πολιτικές και δεν αυξάνονται 
ΟΛΕΣ οι Συντάξεις, τουλάχιστον στο ύψος του 
πληθωρισμού και της ακρίβειας!

Στάθης Ανέστης,  
Γραμματέας Δημ. Σχέσεων

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ  
Η ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΟΠΤΙΚΩΝ 

& θεραπειών  
ειδικής Αγωγής

Ο πληθωρισμός “κουρεύει” την αγοραστική αξία των συντάξεών μας
Η  Α Κ Ρ Ι Β Ε Ι Α  κ α λ π ά ζ ε ι  -  Η  Σ ύ ν τ α ξ η  δ ε ν  Φ Θ Α Ν Ε Ι !

Δ ε ν  Α Ν Τ Ε Χ Ο Υ Μ Ε  Α Λ Λ Ο !

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙΣΠΕΥΣΗ 
των ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ μας ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
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ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
για τ ις  ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ

Ό σες αποφάσεις για κύριες συντάξεις χηρείας 
εκδόθηκαν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, έχουν σοβα-

ρό λάθος, μείον κατά 250 έως 400 €, σε βάρος βέ-
βαια των Συναδέλφων/ Συναδέλφισσων!

Μόλις εντοπίστηκε το λάθος, ο Σύλλογος μας έκα-
νε άμεση παρέμβαση, ανέδειξε το πρόβλημα - λά-
θος - και ανάγκασε τον ΕΦΚΑ και την αρμόδια Γε-
νική 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. Προσο-
χή όμως, αυτό αφορά τις ΚΥΡΙΕΣ Συντάξεις που 
έχουν υποβληθεί ΜΟΝΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ.

Υπόδειγμα ΑΙΤΗΣΗΣ - ΕΝΣΤΑΣΗΣ και όλα τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά έχουν αναρτηθεί στο site 
του Συλλόγου μας (pssote.gr) αλλά και σε επικοινω-
νία 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 "λά-
θος" 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 ΑΚΡΙΒΕΙ-
ΑΣ.

Έως ότου διορθωθεί το πρό-
βλημα 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 προβλέ-
πει την αφαίρεση της Εθνικής Σύνταξης, όταν κατα-
βάλλονται δυο Συντάξεις, αλλά σε λάθος υπολογι-
σμού τμήματος της προσωπικής διαφοράς.

Με δυο λόγια, γίνονται συνεχόμενα "λάθη" όλα σε 
βάρος των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ μας, γι' αυτό παρακολου-
θούμε από κοντά και συνεχώς όλες της νέες ηλε-
κτρονικές εφαρμογές του ΕΦΚΑ, ώστε να διασφα-
λίζουμε την σωστή καταβολή των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ μας.

Οι ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ όμως, 
όπως και οι νέες ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗ-
ΡΑΤΟΣ, υποβάλλονται πλέον ΜΟΝΟΝ ηλεκτρο-
νικά στον e-ΕΦΚΑ.

Υπενθυμίζουμε ότι η/ο δικαιούμενος την Σύ-
νταξη 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!

• 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

• 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

• 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

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.

Σπύρος Καραγκούνης
Στις 6/7/2022 έφυγε από κοντά μας για το Αιώ-

νιο ταξίδι ο Συνάδελφός μας Σπύρος Καραγκού-
νης, επί σειρά ετών μέλος της Κεντρικής Εφορευ-
τικής επιτροπής.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου μας εκφράζει τα θερμά 
συλλυπητήρια στους οικείους του.

για τα ΚΟΙΝΑ μας ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

ΕΝΩΤΙΚΑ και ΜΑΧΗΤΙΚΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Όλοι Μαζί



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ
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Ο ι συντάξεις μας, όχι μόνο έχουν παραμείνει κα-
θηλωμένες 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 κοι-
νωνική 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 μι-
κρότερο από το καταβαλλόμενο. 

Αυτό το ποσό που είναι μικρότερο από το κατα-
βαλλόμενο, είναι η λεγόμενη προσωπική διαφορά 
την οποία κατά το Ν. 4387/16 όσο και με τον μετέ-
πειτα Ν. 4670/20 (Ν. Βρούτση), την “οφείλουν” στο 
Ασφαλιστικό Σύστημα, δηλαδή τις φορτώνονται άδι-
κα 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 συνε-
χεία 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 μι-
κρό ποσοστό αύξησης στην κύρια σύνταξη των συ-
νταξιούχων 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 δυστυ-
χώς 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 εν-
σωμάτωση 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 προ-
σωπική διαφορά” είναι συνταξιούχοι που έχουν μι-
κρότερες συντάξεις και έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν 
κάποιες δεκαετίες. Σήμερα στην πολύ δύσκολη πε-
ρίοδο που διανύουμε, με τον πληθωρισμό σε διψή-
φια 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 συντα-
ξιούχων σε καταβαράθρωση της αγοραστικής τους 
δύναμης και την περαιτέρω φτωχοποίησή τους, με 
αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η πραγματική αύ-
ξηση όλων των συντάξεων και απολύτως απαραί-
τητη 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 
συνταξιού-
χων πολιτών 
κατά την 
συνταγματι-
κή επιταγή. 
Το ν ί ζ ο υ μ ε 
ιδιαίτερα ότι, 
αυτή η εν-
σωμάτωση 
της προσω-
πικής δια-
φοράς στις 
συντάξιμες 
α π ο δ ο χ έ ς , 

ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΝΕΝΑ οικονομικό – δη-
μοσιονομικό 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-κοινο-
ποιηθούν 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 Συ-
νταξιούχων 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

Επιστολή του Συλλόγου μας προς τη κυβέρνηση-κόμματα-βουλευτές

Το Διοικητικό Συμβούλιο  
του Συλλόγου μας, εύχεται

Καλό Καλοκαίρι με υγεία και χαρά 
σε όλους τους Συναδέλφους  

και τις οικογένειές τους

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

Αυτή την περίοδο διεκπεραιώνονται αιτήματα συντάξεων και εφά-
παξ ως εξής:
Κύριες Συντάξεις γήρατος: Μάρτιος 2022
Κύριες Συντάξεις χηρείας: Μάιος 2022
Επικουρικές Συντάξεις γήρατος: Αύγουστος 2019
Επικουρικές Συντάξεις χηρείας: Μάρτιος 2022
Εφάπαξ: Απρίλιος 2022

Προσωπική διαφορά και αυξήσεις Συντάξεων από 01/01/2023


