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Η ΦΩΝΗ

Απαράδεκτη και εξοντωτική τιμωρία των παλαιών 
Συνταξιούχων, ένεκα της προσωπικής διαφοράς 

“χρέος” εφεύρημα των Νόμων Κατρούγκαλου & Βρού-
τση, οι οποίοι τους καταδικάζουν για 14η χρονιά χωρίς 
καμία αύξηση!

Καλέσαμε και καλούμε και δημόσια την Κυβέρνηση 
και τον Κο Πρωθυπουργό ιδιαίτερα τώρα και ενόψει 
των εκλογών, να το “ζυγίσει” διπλά και τριπλά και να 
χορηγήσει τις αυξήσεις του 7,75% σε ΟΛΟΥΣ τους Συ-
νταξιούχους (είτε έχουν είτε όχι προσωπική διαφορά), 
ιδιαίτερα στις σημερινές τραγικές οικονομικές συνθή-
κες, που βιώνουν οι Συνταξιούχοι και οι οικονομικά 
αδύναμοι! 

Εισπράττουμε ΑΡΝΗΣΗ & ΑΠΟΡΡΙΨΗ αυτού του καθ’ 
όλα δίκαιου αιτήματος μας, με τη δικαιολογία ότι παίρ-
νουν ΟΛΟΙ οι Συνταξιούχοι αυξήσεις, μέσω της κατάρ-
γησης της ειδικής “φορολογικής” εισφοράς Αλληλεγγύ-

ης, που είναι 2 έως 17€ το μήνα και αφορά μόνο τις 
συντάξεις άνω των 1000€!! Τη στιγμή μάλιστα που η 
σύνταξη ΦΘΑΝΕΙ ΔΕΝ ΦΘΑΝΕΙ έως τις 17 του μήνα, 
είναι αστείο να διακηρύσσει η Κυβέρνηση ως αύξηση 
για όλους τους Συνταξιούχους την κατάργηση της ειδι-
κής εισφοράς Αλληλεγγύης από 01/01/2023 την οποία 
είχε καταργήσει για όλους τους άλλους Έλληνες πο-
λίτες από το 2021, εκτός των Συνταξιούχων και των 
δημοσίων υπαλλήλων.

Πρόκειται για ΕΜΠΑΙΓΜΟ, ΚΟΡΟÏΔΙΑ και μέγιστη 
ΑΣΕΒΕΙΑ προς τους Συνταξιούχους!

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την ΑΥΞΗΣΗ των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ του 
7,75% σε ΟΛΟΥΣ τους Συνταξιούχους, ώστε να διατη-
ρηθεί ένα ελάχιστο όριο αξιοπρεπούς διαβίωσης!

Ας ακούσουν επιτέλους την φωνή και την οργή των 
Συνταξιούχων! ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ!

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ

Πρόεδρος: Γιώργος Κουτσιμπογεώργος.
Αντιπρόεδρος: Στάθης Ανέστης
Γ. Γραμματέας: Αντώνης Σεργιάννης
Αναπλ/της Γ. Γραμματέας: Νίκος Κούνας
Ταμίας: Αγγελική Ρούσα Φραγκοπούλου
Ειδικός Γραμματέας: Δημήτρης Αποστολόπουλος
Γραμματέας Οργανωτικού: Νίκος Κούνας.
Γραμματέας Δ. Σχέσεων: Στάθης Ανέστης.
Γραμματέας Πολιτιστικών Εκδηλώσεων:  
Δημήτρης Αποστολόπουλος
Γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος 
Κουτσιμπογεώργος
Γραμματέας Κοινωνικής Οικονομίας & 
Κατανάλωσης: Αντώνης Σεργιάννης

Μέλη Εκτελεστικής Επιτροπής:
Γιώργος Αρνής
Θόδωρος Μπούρχας
Βασίλης Λάμπρου 

Παναγιώτης Φωτεινόπουλος 
Κώστας Λουκόπουλος

Μέλη Διοικητικού Συμβουλιου:
Κώστας Χαρισόπουλος: Εκπρόσωπος  
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Γιώργος Γουβαλάρης: Εκπρόσωπος  
ΔΥΤ. ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ – ΔΥΤ.  ΣΤΕΡΕΑΣ
Νίκος Ιατρόπουλος: Εκπρόσωπος  
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ
Μαρία Κουβαβά-Παρασκευοπούλου:  
Εκπρόσωπος ΑΝ. ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ
Γιώργος Μετοχιανάκης: Εκπρόσωπος ΚΡΗΤΗΣ
Δημήτρης Μάργαρης: Εκπρόσωπος ΗΠΕΙΡΟΥ
Κώστας Παρίτσης: Εκπρόσωπος  
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ
Κώστας Τσαγκουρνής: Εκπρόσωπος  
ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η νέα εκτελεστική επιτροπή & το νέο Δ.Σ.

Ολοκληρώθηκαν οι εκλογικές διαδικασίες του 
Συλλόγου μας, με νομιμότητα, απόλυτη ηρεμία, 
τάξη και συναδελφικότητα. Παρά το γεγονός ότι ο 
Νόμος Χατζηδάκη, επέβαλε υποχρεωτικά ψηφοφο-
ρία μόνο με αυτοπρόσωπη παρουσία στις κάλπες ή 
ηλεκτρονικά με το κινητό τηλέφωνο ή τον υπολο-
γιστή, δηλαδή ΔΕΝ ΕΠΕΤΡΕΠΕ την ψηφοφορία δια 
αλληλογραφίας ή συμμετοχή των Συναδέλφων με-
λών μας, ήταν ικανοποιητική.

Συγκεκριμένα ψήφισαν σε όλη τη χώρα συνολικά 
8610 άτομα, εκ των οποίων 3810 με αυτοπρόσω-
πη παρουσία στις κάλπες, αριθμός τριπλάσιος από 
όσους είχαν ψηφίσει αυτοπρόσωπα το 2019. Όταν 
σε όλες τις αντίστοιχες Συνταξιοδοτικές οργανώσεις 
που έγιναν με το Νόμο Χατζηδάκη, η συμμετοχή 
στις εκλογές ήταν μέχρι 15%, ενώ στο Σύλλογο μας 
έφτασε στο 30%. 

Συνέχεια στη σελ. 2

Τηλέγραφος 
Στα χρόνια της ακρίβειας

‣  Ακρίβεια ΦΩΤΙΑ: μέρα με τη μέρα όλο πιο 
ψηλά η σύνταξη, φθάνει δεν φθάνει έως τις 
δεκαεφτά!

‣  Μας χρωστάτε, ΔΕΝ σας ΧΡΩΣΤΑΜΕ, την 
προσωπική διαφορά την κάνετε Πολιτική 
διαφορά, θα τα πούμε στις ΚΑΛΠΕΣ!

‣  Νοσοκομεία υπό διάλυση, με το ΕΣΥ σε 
«κώμα». Η συνταγή ιδιωτικοποίησης της 
ΥΓΕΙΑΣ είναι η απόλυτη ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ κατα-
στροφή.

‣  Το καλάθι αδυνατίζει, η ποσότητα στο μισό 
για να φαίνεται σταθερό, το πρόβλημα δεν 
λύνεται κόλπο θεατρικό.

‣  Φάρμακα και γιατροί «τρώνε» τη Σύνταξη 
τη μισή, τα υπόλοιπα δεν φθάνουν για μια 
αξιοπρεπή ζωή, αυτό Κε Πρωθυπουργέ εί-
ναι ΝΤΡΟΠΗ!

‣  Αφήστε τα κουπόνια και τα pass, μειώστε 
το ΦΠΑ στα φάρμακα, στην ενέργεια, και 
στα βασικά είδη κατανάλωσης, γιατί έτσι 
μόνο οι βιομήχανοι κερδίζουν και την οικο-
νομία ξεζουμίζουν.

‣  Πανδημία, πόλεμος, γεωπολιτικές συ-
γκρούσεις, η Ευρώπη σε λήθαργο χωρίς 
ηγέτη και οδηγό!

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΦΩΤΙΑ - Ψευτοαύξηση την 14η χρονιά
Οργή & Αγανάκτηση για την "προσωπική διαφορά"

29 & 30 Μαρτίου 2023 η 30η ΓΑΣ 
22 Μαρτίου 2023 η Γενική Συνέλευση Αθήνας

σελ. 12 οι ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ
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Θέματα Συλλογικού ΕνδιαφέροντοςΘέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος

Αναμφί-
βολα η νέα 
αυτή διαδι-
κασία είχε 
δυσκολίες 
και ήταν 
πρωτόγνω-
ρη, ενώ 
υπήρξαν 
και αρκετές 
δυσκολί-
ες κυρίως, 
λόγω έλλει-

ψης αριθμών κινητών τηλεφώνων κλπ, ωστόσο δεν 
επιτρεπόταν τίποτα άλλο από το Νόμο, γι’ αυτό και 
κανένας άλλος Σύλλογος (εργαζομένων ή Συνταξι-
ούχων) δεν έκανε πλέον εκλογές και διά αλληλογρα-
φίας. Αρκετοί δε Σύλλογοι έκαναν τις εκλογές τους 
μόνο με αυτοπρόσωπη παρουσία στις κάλπες, στις 
οποίες η συμμετοχή κυμάνθηκε περίπου στο 10%.

Από τις εκλογές αυτές του Συλλόγου μας, υπήρ-
ξαν αρκετές και σημαντικές αλλαγές και ανανέωση 

σε πρόσωπα και λογικές, έτσι ώστε ο Σύλλογος από 
καλύτερη θέση να λειτουργήσει και να προωθήσει 
τα κοινά μας αιτήματα, με ενωτική και αγωνιστική 
πορεία. Τα αποτελέσματα των εκλογών και οι επιλο-
γές των Συναδέλφων μελών μας, έδειξαν ότι ΟΛΑ 
τα μέλη, ανεξάρτητα από το τι ψήφισαν, θέλουν ένα 
Σύλλογο μονιασμένο, ενωμένο, μαχητικό και απαλ-
λαγμένο από τις “αμαρτίες του παρελθόντος”, των 
δικαστηρίων και των ανούσιων καταγγελιών!

Αντίπαλός μας, είναι μόνο οι άδικες αντικοινωνι-
κές πολιτικές σε βάρος των Συνταξιούχων, αυτό κυ-
ρίως κρίθηκε στις εκλογές μας, αυτό επιβεβαίωσαν 
τα αποτελέσματα και οι επιλογές των Συναδέλφων 
μας. Εκείνο λοιπόν που έχει σημασία, είναι η δου-
λειά, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις που έχουν 
τα νέα όργανα του Συλλόγου μας, αλλά και ΟΛΟΙ μαζί 
οι Συνάδελφοι, γιατί έχουμε μπροστά μας πολλά, με-
γάλα και δύσκολα προβλήματα που πρέπει να αντι-
παλέψουμε και για τα οποία χρειάζεται ΕΝΟΤΗΤΑ, 
ΣΥΜΠΝΟΙΑ και ΑΓΩΝΑΣ!

Δεν χρειάζεται πλέον εσωστρέφεια, γκρίνια και 
δικαστικές εμπλοκές, οι Συνάδελφοι ψήφισαν ελεύ-

θερα, δημοκρατικά και με το χέρι στην καρδιά και 
στο μυαλό, έκαναν τις επιλογές τους τις οποίες 
οφείλουν να τις σεβαστούν ΟΛΟΙ! Στους σοβαρούς 
Συλλόγους και στη Δημοκρατία, τις λύσεις τις δί-
νουν οι εκλογές και ΟΧΙ οι δικαστές! Ας ενισχύ-
σουμε λοιπόν ΟΛΟΙ μαζί, το έργο και τη δουλειά 
της νέας Διοίκησης, γιατί τα κοινά μας οικονομικά 
προβλήματα είναι ο στόχος και όχι οι “καρέκλες” 
και τα οφίτσια! Προχωράμε λοιπόν μπροστά ΟΛΟΙ 
ΜΑΖΙ, για τα ΚΟΙΝΑ μας προβλήματα, για την 
προστασία και την διεύρυνση των δικαιωμάτων 
μας. Η περίοδος που διανύουμε είναι ιδιαίτερα 
κρίσιμη αλλά και χρήσιμη για να αναδειχθούν με 
τον πλέον έντονο και τεκμηριωμένο τρόπο και 
λόγο, τα πολλά προβλήματά μας, ώστε να γίνουν 
αποδεκτά και να καταβληθούν όλα αυτά που μας 
στερούν και μας εξαθλιώνουν, όπως:

•  Αυξήσεις Συντάξεων για ΟΛΟΥΣ, ενσωμάτωση 
προσωπικής διαφοράς (για τις Κύριες αλλά και τις 
Επικουρικές Συντάξεις).

•  Καταβολή των αναδρομικών του 11μήνου 
(Επικουρικών και Δώρων) σε ΟΛΟΥΣ, ανεξάρτητα 
αν είχαν καταθέσει αγωγή ή όχι.

•  Κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συ-
νταξιούχων (ΕΑΣ) η οποία μάλιστα δεν χρησι-
μοποιείται για το σκοπό που θεσπίστηκε, και απο-
τελεί μια βάρβαρη φορολογική αφαίμαξη.

•  Μείωση στις τιμές των φαρμάκων και μηδε-
νισμός του ΦΠΑ στα φάρμακα, ειδικότερα στις 
χρόνιες παθήσεις.

•  Ενίσχυση του ΕΣΥ και του Δημόσιου Συστήμα-
τος Υγείας, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
περίθαλψης για δωρεάν και αξιοπρεπή περίθαλ-
ψη.

Με αυτά τα κυρίαρχα θέματα – προβλήματα – που 
μας ενδιαφέρουν και μας αφορούν ΟΛΟΥΣ, πρέπει 
και θα πορευθεί η νέα Διοίκηση του Συλλόγου μας, 
αυτή είναι η κύρια αποστολή και ευθύνη ΟΛΩΝ μας 
και για αυτά θα αξιολογηθεί η στάση και η θέση του 
καθενός μας, όπως εξάλλου θα κριθούν στις επερ-
χόμενες πολιτικές εκλογές, οι επιλογές και οι συ-
μπεριφορές της κυβέρνησης.

Ο Σύλλογός μας, σε συνεργασία και συμπόρευση 
με τις άλλες Συνταξιοδοτικές οργανώσεις, αλλά και 
την Ανώτατη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων 
Ελλάδος (ΑΓΣΣΕ, στην οποία θα συμμετάσχει πλέον 
ο Σύλλογός μας, μετά την ΓΑΣ), είναι αποφασισμέ-
νος να προωθήσει και να διεκδικήσει το σύνολο των 
ανωτέρω κοινών προβλημάτων των Συνταξιούχων 
της χώρας μας γιατί ΕΝΩΜΕΝΟΙ είμαστε πιο δυνατοί! 

Αυτό είναι το μήνυμα των εκλογών και η απαί-
τηση των Συναδέλφων μελών, αυτό θα υπηρετή-
σει η Νέα Διοίκηση με απόλυτη συνέπεια, απο-
φασιστικότητα και μαχητικότητα.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ  
για τα ΚΟΙΝΑ μας ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ!

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ
Συνέχεια από τη σελ. 1

Σ υ ν α δ έ φ ι σ σ ε ς , 
Συνάδελφοι

Αναλάβαμε πριν 
τρία χρόνια την ευ-
θύνη της Διοίκησης 
του Συλλόγου μας, 
ενός Συλλόγου που 
έβγαινε από πολύ-

χρονες και πολύ τραυματικές δικαστικές διαδικασίες 
(που θέλω να πιστεύω και ελπίζω ότι τελείωσαν ορι-
στικά), με πλήθος εκκρεμών προβλημάτων για χιλιά-
δες συναδέλφων μας και τα Ταμεία μας το τ. ΤΑΠ-Ο-
ΤΕ, τ. ΤΕΑΠ-ΟΤΕ και τ. ΤΑΥΤΕΚΩ υπό διάλυση.

Αυτά τα τρία χρόνια, με υπομονή και βούληση, πολ-
λή δουλειά και με πολύ καλά σχεδιασμένες και στο-
χευμένες παρεμβάσεις και ενέργειές μας προσπαθή-
σαμε με όλους τους δυνατούς τρόπους και όλες τις 
δυνάμεις μας ώστε να φέρουμε σημαντικά θετικά 
αποτελέσματα και να τιμήσουμε την ψήφο σας και την 
εμπιστοσύνη σας.

Με τις τελευταίες, πριν λίγων εβδομάδων καθαρές, 
έντιμες και αδιάβλητες εκλογικές διαδικασίες ανανε-

ώσατε με την ψήφο σας την εμπιστοσύνη σας τόσο 
στον Ενωτικό Συνδυασμό μας, όσο και σε μένα που 
με τιμήσατε προσωπικά και πολύ ξεχωριστά.

Θέλω να εκφράσω ένα Μεγάλο Ευχαριστώ σ’ 
όλους όσους μας τιμήσατε με την ψήφο σας αλλά και 
σ’ όλους τους συναδέλφους μας που έλαβαν μέρος 
σ’ αυτή την πρωτόγνωρη εκλογική διαδικασία, στην 
οποία μαζί με την αυτοπρόσωπη ψηφοφορία, επι-
βλήθηκε και η ηλεκτρονική, λόγω του Αναγκαστικού 
Δικαίου διατάξεων του Ν.4808/21 του Υπουργού Κου 
Χατζηδάκη και τα καταφέραμε πολύ καλά με την ομα-
λή ολοκλήρωση των Εκλογών.

Με την νέα πολύ ισχυρή ανανέωση της εντολής σας 
και με πλήρη συναίσθηση του βάρος της ευθύνης και 
του καθήκοντος, ξανακαλούμαι να λειτουργήσω συλ-
λογικά και συνθετικά με όλα τα μέλη της Εκτ. Επιτρο-
πής, του Διοικ. Συμβουλίου και των Περιφ. Συμβου-
λίων. Ως συνέχεια της προηγούμενης θα επιδιώξουμε 
από κοινού με πνεύμα συναίνεσης, συνεργασίας, συ-
ναδελφικής αλληλεγγύης και Ενωτικής Συλλογικής 
Δράσης να δώσουμε τις μεγάλες και μικρές μάχες για 
τις συντάξεις, την προσωπική διαφορά, την υποβαθ-

μισμένη περίθαλψη και τα πολλά μικρά και μεγάλα 
καθημερινά προβλήματα από το σημείο που τα είχαμε 
αναδείξει και τα είχαμε φτάσει πριν τις Εκλογές.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι ο Σύλλογός μας 
όπως πριν έτσι και τώρα θα είναι πάντα κοντά σας, 
τόσο στα απλά και καθημερινά προβλήματα, όσο και 
στα μεγάλα συνταξιοδοτικά και περίθαλψης προβλή-
ματα επιδιώκοντας πάντα την αναζήτηση λύσεων 
προς όφελος όλων των συναδέλφων – μελών μας.

Τέλος, βρισκόμενοι στην αρχή του Νέου Χρόνου 
θέλω να ευχηθώ από καρδιάς σ’ όλες και σ’ όλους 
σας ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με Υγεία Προσωπική και Οικο-
γενειακή. Να είναι μια Χρονιά Ειρηνική, Δημιουργι-
κή και με πολλές-πολλές χαρούμενες και ποιοτικές 
στιγμές.

Όπως πάντα έτσι και τώρα, με την Βοήθεια Θεού 
και Ανθρώπων και με την δική σας Συμπαράσταση 
και την ενεργό Συμμετοχή σας, όλοι μαζί μπορούμε 
να προχωρήσουμε με Αισιοδοξία για την διεκδίκηση 
μίας καλύτερης ζωής, που την δικαιούμαστε και μας 
αξίζει.

Χαιρετισμός του Προέδρου, Γιώργου Κουτσιμπογεώργου

Ιδιοκτησία του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών - Oμίλου ΟΤΕ  

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΚΔΟΣΗ:  
Γ. Κουτσιμπογεώργος

Α. Σεργιάννης
Σ. Ανέστης

Συντακτική Επιτροπή
Γ. Γραμματίκας, Α. Γκινάκη, Χ. Δαλάκας, Μ. Μαυρέας 

Θ. Μπούρχας, Δ. Πατατούκας, Π. Φωτεινόπουλος 

Βερανζέρου 13, Αθήνα 
e-mail: pss-ote@otenet.gr • www.pssote.gr
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Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2022

Μετά από 15 χρόνια μειώσεων και δραματικών 
περικοπών των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, χορηγήθηκε για 

το 2023 "αύξηση" ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ περιορισμένη στο 
μισό του πληθωρισμού του 2022.

Η αύξηση αυτή δίνεται μόνο επί των ΚΥΡΙΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ και ΟΧΙ και επι των ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ οι 
οποίες για πρώτη φορά, διαχωρίζονται αυθαίρετα, 
παράνομα, και αντισυνταγματικά.

Το μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα βέβαια είναι ότι, 
ένας μεγάλος αριθμός συναδέλφων Συνταξιούχων, 
λόγω της προσωπικής διαφοράς - χρέος των Νό-
μων Κατρούγκαλου - Βρούτση, δεν λαμβάνει καμία 
απολύτως αύξηση, καμία απολύτως βελτίωση του 
εισοδήματος του.

Αλλά ακόμα και όσοι δεν έχουν θετική προσωπική 
διαφορά, με το ποσοστό 7,75%, μόνο επί των ΚΥΡΙ-
ΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ, δεν καλύπτουν ούτε καν τις απώ-
λειες του 2022, οι οποίες ξεπέρασαν το 20%.

Άρα επί της ουσίας είναι μύθος ότι δόθηκαν αυξή-
σεις κατά 7,75% όταν μόνο το 2022ο πληθωρισμός 
και ακρίβεια στην ενέργεια, στα καύσιμα, και σε όλα 
τα βασικά καταναλωτικά προϊόντα είναι τριπλάσιος, 
πράγμα που σημαίνει ότι δεν καλύφθηκε ούτε καν η 
απώλεια εισοδήματος επομένως δεν υπήρξε καμία 
πραγματική αύξηση, παρά μόνο έγινε μερική κάλυ-

ψη των απωλειών εισοδήματος του 2022.
Ταυτόχρονα, συνεχίζεται και για το 2023 η ακρί-

βεια και η μείωση της αγοραστικής δύναμης των 
Συνταξιούχων παρά τους κυβερνητικούς και τηλε-
οπτικούς πανηγυρισμούς περί γενναίων αυξήσεων 
των Συντάξεων, αφού κάθε μέρα η κατάσταση γίνε-
ται χειρότερη 

Ενώ με τις ελλείψεις των φαρμάκων και την επερ-

χόμενη γενναία αύξηση τους, την αποδυνάμωση 
του Δημοσίου συστήματος ΥΓΕΙΑΣ και την πληρωμή 
όλων των ιατρικών πράξεων και υπηρεσιών η επιβί-
ωση και η ζωή μας, γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη, 
το “ταμείο” είναι συνεχώς μείον!

Όταν η μισή και πλέον Σύνταξη διατίθεται για φάρ-
μακα και γιατρούς, είναι αδύνατον να καλύψει ο 
Συνταξιούχος όλες τις άλλες βιοποριστικές του ανά-
γκες για να έχει μια Ανθρώπινη και Αξιοπρεπή ζωή. 

Γι’ αυτό είναι αναγκαίο και απαραίτητο, είναι πλέ-
ον όρος επιβίωσης για τους Συνταξιούχους να κινη-
θούμε, να αντιδράσουμε, να διαμαρτυρηθούμε και 
να απαιτήσουμε:

•  ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΟΛΩΝ των ΣΥ-
ΝΤΑΞΕΩΝ τουλάχιστον στο ύψος του πλη-
θωρισμού.

•  Μειώσεις των ειδικών φόρων και του ΦΠΑ, 
ΑΥΣΤΗΡΟΣ έλεγχος τιμών προϊόντων και 
υπηρεσιών, ειδικότερα στα βασικά κατανα-
λωτικά προϊόντα και είδη πρώτης ανάγκης. 

•  Προστασία του εισοδήματος των Συνταξιού-
χων, για μια αξιοπρεπή διαβίωση.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε!

ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ της ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗ μας ΔΥΝΑΜΗΣ
η Σύνταξη φθάνει δεν φθάνει έως τις 17!

Είναι άδικο και τραγικό στη σημερινή δυσμενή οι-
κονομική κατάσταση, που βρίσκονται οι Συντα-

ξιούχοι, μετά και τη θύελλα των μνημονίων και επί 
15 χρόνια, δεν έλαβαν ούτε ένα ευρώ αύξηση, (γιατί 
δήθεν χρωστούν στον e-ΕΦΚΑ, ελέω των Νόμων 
Κατρούγκαλου και Βρούτση και της προσωπικής 
διαφοράς), τώρα να μην τους χορηγείται καμία αύ-
ξηση και για το 2023!

Ντροπή σε αυτούς που Νομοθέτησαν την προ-
σωπική διαφορά και σε αυτούς που την διατηρούν, 
παρά τις προεκλογικές υποσχέσεις της σημερινής 
Κυβέρνησης ότι θα την ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙ!!

Στις κατ’ επανάληψη εκκλήσεις του Συλλόγου μας 
προς τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και τους αρμό-
διους Υπουργούς, να ΑΝΑΣΤΕΙΛΟΥΝ έστω προσω-
ρινά για το 2023 την λεγόμενη προσωπική διαφορά 
«χρέος», λόγω των δυσμενέστατων οικονομικών 
εξελίξεων καλπασμού της ακρίβειας και του πλη-
θωρισμού, εισπράττουμε ΑΡΝΗΣΗ και απόρριψη, 
με διάφορες ψευτοδικαιολογίες και υπεκφυγές!

Μια μεγάλη μερίδα των μελών μας, δυστυχώς 
δεν θα πάρουν καμία αύξηση και το 2023, λόγω 
ακριβώς της προσωπικής διαφοράς, ενώ τη μόνη 
βελτίωση που θα δουν, είναι η καθυστερημένη 
κατά δύο χρόνια κατάργηση και για εμάς της ειδι-
κής «φορολογικής» εισφοράς Αλληλεγγύης 2 έως 
18 € το μήνα!!

Αυτό το «γιγάντιο ποσό» το βαπτίζει αύξηση η Κυ-
βέρνηση και θεωρεί ότι έτσι εκπληρώνει το πολιτι-
κό της καθήκον, προκαλώντας βέβαια την οργή και 
αγανάκτηση όλων των Συνταξιούχων, ανεξάρτητα 

από χρώματα και κόμματα, γιατί όλοι βιώνουμε την 
ίδια ακριβώς φτώχεια.

Καλέσαμε και καλούμε ξανά όλα τα Πολιτικά Κόμ-
ματα και όλους τους Βουλευτές του Κοινοβουλίου 
να τοποθετηθούν, να πάρουν δημόσια θέση και να 
υποστηρίξουν το δίκαιο αίτημά μας με συγκεκριμέ-
νες Πολιτικές και Νομοθετικές πρωτοβουλίες στη 
Βουλή. Όλοι συμφωνούν, όλοι βλέπουν το άδικο 
και παράλογο του θέματος «προσωπική διαφορά–
χρέος», αλλά τα Κόμματα της Αντιπολίτευσης δεν 
έχουν τον αναγκαίο κοινοβουλευτικό συσχετισμό 
να τροποποιήσουν το νόμο, ενώ οι Κυβερνητικοί 
Βουλευτές δεν τολμούν γιατί τα Υπουργεία Οικονο-
μικών και Εργασίας καθώς και η Κυβέρνηση ΑΡ-
ΝΟΥΝΤΑΙ πεισματικά την αναγκαία αυτή απαίτηση 
των Συνταξιούχων. 

Μάλιστα ο Υφυπουργός Εργασίας Κος Τσακλό-
γλου απάντησε σε σχετική ερώτηση Βουλευτών, 
ότι δεν προβλέπεται η ενσωμάτωση της προσωπι-
κής διαφοράς από τους Νόμους Κατρούγκαλου και 
Βρούτση! 

Το ερώτημα και το αίτημα βέβαια, είναι να ενσω-
ματωθεί η προσωπική διαφορά και όχι αν προβλέ-
πεται, αυτό το ξέρουν πολύ καλά οι Συνταξιούχοι, 
το νοιώθουν στο πετσί τους γι’ αυτό και ζητάμε την 
αλλαγή του Νόμου και όχι ψευτοδικαιολογίες υπεκ-
φυγής.

Απαράδεκτη απάντηση εμπαιγμού και κοροϊδίας 
προς τους ερωτώντες Βουλευτές, αλλά και προς 
τους Συνταξιούχους. 

Οι Συνάδελφοι Συνταξιούχοι θα το αξιολογήσουν 

για να πράξουν τα δέοντα κατά την επιλογή τους στις 
επερχόμενες εκλογές, γιατί για μια ακόμα φορά, η 
Κυβέρνηση μας αντιμετωπίζει εχθρικά και ανάλγη-
τα, αρνούμενη να δώσει λύση σε αυτό το υπαρξιακό 
μας πρόβλημα.

Το επίπεδό διαβίωσής μας, βρίσκεται ήδη στα όρια 
της φτώχειας και έχουν εξαντληθεί οι αντοχές μας.

Αν η Κυβέρνηση δεν θέλει να το καταλάβει και 
δεν θέλει να λύσει αυτό το τεράστιο πρόβλημα για 
τους Συνταξιούχους, θα πρέπει να εισπράξει και το 
ανάλογο τίμημα της πολιτικής συμπεριφοράς της. 

Και άλλες χώρες πέρασαν από μνημόνια, με περι-
οριστικές πολιτικές, εποπτεία κλπ, όλες όμως διόρ-
θωσαν και διορθώνουν σταδιακά τις περικοπές και 
τις αδικίες κατά των συνταξιούχων και των οικονο-
μικά αδύναμων. 

Ο Σύλλογός μας, ξεκίνησε πρώτος και θα συνε-
χίσει τον αγώνα και τη διεκδίκηση, για την κατάρ-
γηση – ενσωμάτωση- της προσωπικής διαφοράς 
«χρέος» στις συντάξιμες αποδοχές, όπως είναι το 
νομικό, το δίκαιο, και το ηθικό έως το τέλος, και με 
κάθε μέσο και τρόπο. 

Απευθύνουμε δημόσια, ύστατη έκκληση προς 
τον Πρωθυπουργό, να διορθώσει το "έγκλημα" 
και να δοθεί λύση σήμερα – εδώ και τώρα – εν-
σωμάτωση της προσωπικής διαφοράς, στις Συ-
ντάξεις ώστε να πάρουν ΟΛΟΙ οι Συνταξιούχοι, 
την αύξηση του 7,75% για να ανακουφισθούν 
μερικώς οικονομικά.
ΑΡΚΕΤΑ ΠΙΑ – ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ!

Η ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΚΥΡΙΩΝ  
& ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ είναι μια ΑΠΑΤΗ  

των Νόμων ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΥ και ΒΡΟΥΤΣΗ



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΕ:

Ψήφοι 4606, ποσοστό 55,6%, έδρες στην 
Εκτελεστική Επιτροπή 6, στην Ελεγκτική επι-

τροπή 2 και στη Γ.Α.Σ 11 αντιπροσώπους.

ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ  
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ:

ψήφοι 3287, ποσοστό 39.8%, έδρες στην 
Εκτελεστική Επιτροπή 5, στην Ελεγκτική 

Επιτροπή 1 και στη Γ.Α.Σ 7 αντιπροσώπους.

ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΟΤΕ:
ψήφοι 387, ποσοστό 4,6%, χωρίς έδρες στο 

Δ.Σ και 1 αντιπρόσωπο στη Γ.Α.Σ.

1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΕ:
Εκτελεστική επιτροπή

Τακτικοί:
1. ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3171
2. ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  2691
3. ΣΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1511
4. ΡΟΥΣΑ ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1209
5. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1041
6. ΚΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 928

Αναπληρωματικοί:
1. ΚΑΡΝΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 908
2. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 837
3. ΓΚΙΝΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ 778
4. ΔΑΛΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 717
5. ΑΝΑΓΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 382
6. ΒΑΓΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 359 

Ελεγκτική Επιτροπή
Τακτικοί:
1. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 803
2. ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 755 

Αναπληρωματικοί:
1. ΦΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 520
2. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 325

Αντιπρόσωποι Γ.Α.Σ

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
1. ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  724
2. ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  620
3. ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ  449
4. ΚΑΡΝΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  449
5. ΣΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ  439
6. ΔΑΛΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  438
7. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  431
8. ΚΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  428
9. ΓΚΙΝΑΚΗ ΑΜΑΛΙΑ  421

10. ΒΑΓΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  400
11. ΡΟΥΣΑ-ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  373

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ  361

2. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  348
3. ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  313
4. ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  284
5. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ-ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ  272
6. ΦΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  245
7. ΟΡΦΑΝΟΣ ΤΖΑΝΟΣ  235
8. ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  214
9. ΤΣΟΠΕΛΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)  201

10. ΣΙΔΕΡΑ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ  182
11. ΧΑΤΖΗΣΤΑΘΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ  182

2. ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΩΝ 
ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ: 

Εκτελεστική επιτροπή
Τακτικοί:
1. ΑΡΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969
2. ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1680
3. ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1520
4. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1515
5. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1358

Αναπληρωματικοί: 
1. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1355
2. ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 869
3. ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 361
4. ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 304
5. ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 273

 Ελεγκτική Επιτροπή
Τακτικοί:
1. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1695

Αναπληρωματικοί:

1. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1520

Αντιπρόσωποι Γ.Α.Σ

ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ
1. ΑΡΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 312
2. ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 274
3. ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 263
4. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 260
5. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 258
6. ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 202
7 ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 193

Αναπληρωματικοί:
1. ΖΩΝΤΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 170
2. ΒΡΑΧΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΝΕΑΡΧΟΣ 163
3. ΧΥΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ 154
4. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ 145
5. ΧΟΥΝΤΑΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 144
6. ΛΑΖΑΡΗ-ΤΣΑΚΩΝΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ (ΣΟΝΙΑ) ΙΩΑΝΝΗΣ 141
7 ΒΛΑΧΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 131

3. ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΟΤΕ:

Αντιπρόσωποι Γ.Α.Σ

ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ
1. ΔΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 81

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ
1 ΜΠΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 62

ΜΕΛΗ Δ.Σ.- ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 
ΜΕΙΖΟΝΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Από τις μείζονες περιφέρειες, εκλέχθηκαν 
ως μέλη Διοικ. Συμβουλίου, οι παρακάτω 

Συνάδελφοι. 

1.  ΜΕΙΖΟΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ – 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Τακτικός
1. ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 677
Αναπληρωματικός
1. ΒΟΥΚΑΝΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  571

2  ΜΕΙΖΟΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. 
ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ – ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ

Τακτικός
1. ΓΟΥΒΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 78
Αναπληρωματικός
1. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 58 

3  ΜΕΙΖΟΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – 
ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Τακτικός
1. ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 469
Αναπληρωματικός
1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 400 

4  ΜΕΙΖΟΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΑΝ. ΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΟΥ

Τακτικός
1. ΚΟΥΒΑΒΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 418
Αναπληρωματικός
1. ΠΕΡΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 18

5 ΜΕΙΖΟΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
Τακτικός
1. ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 489
Αναπληρωματικός
1. ΠΕΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 56

6 ΜΕΙΖΟΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Τακτικός
1. ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 430
Αναπληρωματικός
2. ΜΠΟΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 119

7  ΜΕΙΖΟΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

Τακτικός
ΠΑΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 352
Αναπληρωματικός
ΤΕΚΕΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 16

8 ΜΕΙΖΟΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ
Τακτικός
1. ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 122
Αναπληρωματικός
1. ΠΑΣΒΑΝΤΗ-ΜΠΛΟΥΓΚΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 93

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ μας
Τα αποτελέσματα των εκλογών του Συλλόγου μας σύμφωνα με την ανακήρυξη της ΚΕΦΕ είναι τα ακόλουθα:

ΗΛ/ΝΙΚΑ ΑΥΤ/ΣΩΠΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΨΗΦΙΣΑΝ 4791 3819 8610

ΕΓΚΥΡΑ 4680 3600 8280

ΑΚΥΡΑ-ΛΕΥΚΑ 111 219 330
Οι ψήφοι, τα ποσοστά και τα νέα εκλεγμένα μέλη για την εκτελεστική επιτροπή ανά παράταξη  

και σύμφωνα με τις ψήφους που έλαβε η κάθε παράταξη και ο κάθε υποψήφιος, έχουν ως εξής:



5
ΑρχαιρεσίεςΑρχαιρεσίες

Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2022

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Μετά τις αρχαιρεσίες συγκροτήθηκαν σε σώμα τα Διοικητικά Συμβούλια των Περιφεριακών Τμημάτων ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΛΑΧΑΚΗ-ΓΑΡΓΕΡΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΛΗΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΑΜΙΑΣ  ΚΑΡΠΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΟΧΙΑΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΦ. ΠΟΛΙΤ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΧΟΥΡΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΦΡΑΡΑΖΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΧΑΝΙΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΙΜΠΙΣΚΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΗΝΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΛΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΡΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΑΒΡΙΗΛ
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΜΑΤΕΑΣ ΦΛΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΑΡΣΛΑΝΟΓΛΟΥ ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΟΥΚΑΝΤΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΕΦ. ΠΟΛΙΤ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΑΛΑΜΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΡΟΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΟΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΤΙΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΤΙΝΑΣ ΧΑΡΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΡΑΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΚΑΡΑΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΠΑΠΑΡΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΛΗΓΚΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΒΑΡΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΤΣΙΩΚΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΛΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΦΑΚΙΡΙΔΗΣ ΘΩΜΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΤΑΜΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΗΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΕΛΟΣ ΓΚΟΓΚΑ ΠΑΝΤΕΛΙΤΣΑ
ΜΕΛΟΣ ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΑΠΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΤΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ  ΓΚΛΕΖΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΟΥΣΤΑΚΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΚΟΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ  ΜΑΚΑΝΤΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΟΥΒΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΡΑΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ  ΚΕΠΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
(ΚΑΒΑΛΑ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΡΙΤΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΖΑΡΚΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ  ΣΙΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΣΠΑΝΟΜΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΛΑΤΑΝΗΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΠΠΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΡΑΜ. ΠΟΛ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΣΙΑΜΟΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΨΥΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΦΡΑΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΡΟΜΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΚΙΑ
ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΡΛΙΓΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΘΕΡΑΠΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΛΕΟΥΣΗΣ ΚΛΕΑΡΧΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΑΛΣΑΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ
ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΛΥΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΝΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΒΕΝΕΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΣΒΑΝΤΗ-ΜΠΛΟΥΓΚΑΡΗ ΑΙΚ.
ΤΑΜΙΑΣ  ΔΕΛΗΒΕΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΒΕΝΕΤΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΣΑΓΚΟΥΡΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΟΘΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΣΦΗΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΣΑΜΠΙΚΑΚΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΜΕΛΟΣ ΠΙΖΗΜΟΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΟΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΖΙΓΚΗΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΑΜΙΑΣ  ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΜΑΤΕΑΣ ΜΠΑΡΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΛΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΕΦ. ΠΟΛΙΤ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΛΜΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΕΛΟΣ ΒΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΜΑΝΙΚΑ-ΠΑΠΑΛΕΞΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΠΑΡΛΑ ΕΛΕΝΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΛΕΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΕΛΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΦΟΥΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥΒΑΒΑ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ  ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΕΦΟΡΟΣ ΠΟΛ. ΕΚΔΗΛ. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΠΟΝΤΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΜΕΛΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗ ΜΑΡΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΟΥΜΟΥΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΑΜΙΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΤΣΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΕΛΟΣ ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΣΥΡΟΣ)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΟΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ-ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΡΗ ΡΟΥΛΑ
ΤΑΜΙΑΣ  ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Συγχαίρουμε όλους τους νέους εκλεγέντες συναδέλφους και ευχόμαστε υγεία, δύναμη και αντοχές  
για να αντιπαλέψουμε όλοι μαζί τις αρνητικές και αντικοινωνικές πολιτικές που βιώνουμε

Αναλυτικά οι ψήφοι των Παρατάξεων καθώς και οι σταυροί προτίμησης για όλους τους υποψηφίους  έχουν αναρτηθεί στο site του Συλλόγου 
μας (pssote.gr) και έχουν αποσταλεί και στα Περιφερειακά Τμήματα.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και τα νεοεκλεγέντα  Όργανα, ανέλαβαν ήδη τα καθήκοντά τους και προχωρούν στον Προγραμματισμό των 
δράσεων και των διεκδικήσεών μας, για όλα τα σοβαρά Οικονομικά, Ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά μας 

προβλήματα. 

Συγχαίρουμε όλους τους συναδέλφους μέλη μας που πήραν μέρος στις Εκλογές και ψή-
φισαν για τα νέα Όργανα του Συλλόγου μας, καθώς και τις Περ. Εφ. Επιτροπές και την 

ΚΕΦΕ που διεκπεραίωσε με επιτυχία το δύσκολο έργο των Εκλογών του Συλλόγου 
μας. 

Το μήνυμα των εκλογών και η απαίτηση όλων των συναδέλφων, είναι στη νέα αυτή 
3ετία να δουλέψουμε όλοι μαζί, μονιασμένοι και ενωμένοι, ώστε να δικαιώσουμε τις 
προσδοκίες και τις απαιτήσεις των μελών μας.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 
ΕΝΩΤΙΚΑ, ΜΑΧΗΤΙΚΑ, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ!
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Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2022

Για μια ακόμα χρονιά, ο Οικονομικός Προϋπολο-
γισμός 2023, που ψηφίστηκε στο τέλος Δεκεμ-

βρίου επιβάλει δυσανάλογα βάρη κατά των Συντα-
ξιούχων ενώ ταυτόχρονα περικόπτει σημαντικά τις 
κοινωνικές παροχές, που αφορούν κυρίως τους Συ-
νταξιούχους.

Πιο συγκεκριμένα η άμεση αφαίμαξη των Συντα-
ξιούχων:
●  Έσοδα του Κράτους, από την εισφορά Υγείας 6% 

επί όλων των Συντάξεων (Κυρίων και Επικουρι-
κών). Σύνολο 5 δις ευρώ!

●  Έσοδα του Κράτους, από την εισφορά Αλληλεγ-
γύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) 3 έως 14%, για άθροι-
σμα συντάξεων άνω των 1.400 €. Συνολικό ποσό 
1 δις ευρώ!

●  Έμμεσες μειώσεις κοινωνικών παροχών προς 
Συνταξιούχους: 

 α)  Μείωση κατά 389 εκ. ευρώ των ποσών για 
προνοιακές παροχές.

 β)  Μείωση κατά 179 εκ ευρώ των ποσών για 
την Υγεία.

 γ)  Μείωση κατά 104 εκ. ευρώ των ποσών για 
την Ασθένεια. Συνολικά νέες μειώσει κοινω-
νικών δαπανών κατά 672 εκ ευρώ.

Αν στα ανωτέρω, συνυπολογιστούν οι φόροι που 
πληρώνουν οι Συνταξιούχοι μέχρι και για το τελευ-
ταίο ευρώ του εισοδήματος τους, γίνεται φανερός 
ο άνισος και άδικος επιμερισμός των βαρών έναντι 
άλλων κοινωνικών ομάδων. Οι Συνταξιούχοι συνει-
σφέρουν τα μέγιστα και δυσανάλογα σε σχέση με 

τους οικονομικά ισχυρούς και προνομιούχους, που 
εμφανίζουν εισόδημα σχεδόν στα όρια της φτώχειας!

Ο Σύλλογός μας απαιτεί κοινωνική δικαιοσύνη και 
δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών και επι-
βαρύνσεων όλων των κοινωνικών ομάδων. 

Ενίσχυση των κοινωνικών παροχών, προς τους οι-
κονομικά αδύναμους και τους Συνταξιούχους. 

Άμεση κατάργηση της εισφοράς Αλληλεγγύης 
Συνταξιούχων (ΕΑΣ)και την ΕΝΙΑΙΑ εισφορά υπέρ 
Υγείας για ΟΛΟΥΣ τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ 
(Ελεύθερους Επαγγελματίες, Δικηγόρους, Γιατρούς, 
Μηχανικούς κλπ) οι οποίοι πληρώνουν σταθερά και 
ανεξάρτητα από το εισόδημά τους 55 € τον μήνα για 
τις ίδιες παροχές Υγείας!

ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ του 2023 
ΠΡΟΣΘΕΤΑ και ΑΔΙΚΑ ΒΑΡΗ στους Συνταξιούχους

Αυθαίρετος παράνομος και αντισυνταγματικός ο 
διαχωρισμός και η εξαίρεση των ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ 

ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ από τις αυξήσεις των ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑ-
ΞΕΩΝ.

Για πρώτη φορά, με Κυβερνητική απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας Κου Χατζηδάκη διαχωρίζεται η 
ενιαία κοινωνική ασφάλιση και δεν χορηγούνται οι 
ίδιες αυξήσεις στις ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ με αυτές των ΚΥ-
ΡΙΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ.

Έτσι οι ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ μας Συντάξεις που υπέστη-
σαν τις μεγαλύτερες μνημονιακές περικοπές και 
μειώθηκαν σχεδόν κατά 60%, τώρα μένουν έξω και 
από τις χορηγούμενες αυξήσεις του 7,75%, ουσιαστι-
κά μετατρέπονται σε σταθερή "δραχμική" παροχή, η 
οποία με το ρυθμό που τρέχει ο πληθωρισμός, πολύ 
σύντομα θα μετατραπούν σε μιας μορφής Προνοιακή 
παροχή - βοήθημα - προς αναξιοπαθούντες!

Τι και αν έχουν πληρωθεί εισφορές 6% και κάποιες 
περιόδους 7% και μάλιστα επί 14 μισθούς, από τους 
εργαζόμενους και τώρα Συνταξιούχους, τι κι αν οι 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΜΑΖΙ με τις ΚΥΡΙΕΣ αποτελούσαν 

και αποτελούν συνολικές ανταποδοτικές συντάξιμες 
αποδοχές, ο Υπουργός Κος ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ και συνο-
λικά η Κυβέρνηση, θέλει να τα αγνοεί όλα αυτά και 
να καταδικάζει τους Συνταξιούχους στη φτώχεια και 
στην εξαθλίωση.

Εκτός όλων των άλλων αυτή η αυθαίρετη και 
ανάλγητη συμπεριφορά τις Κυβέρνησης και του 
Υπουργού Κου Χατζηδάκη αποκαλύπτει τις πραγ-
ματικές της προθέσεις και διαθέσεις και για το "νέο 
επενδυτικό ταμείο" των ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ταμείων και 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ για τους ΝΕΟΥΣ, των οποίων τις εισφο-
ρές και τα χρήματα τους, από 1/1/22 επενδύονται 
στα χρηματιστήρια για να πάρουν δήθεν υψηλότερες 
Συντάξεις, αλλά όταν έλθει εκείνη η ώρα με την ίδια 
προκλητική αυθαιρεσία θα τους χορηγηθούν ψίχου-
λα ελεημοσύνης, αν υπάρχουν και αυτά.

Απαιτούμε, να γίνουν σεβαστά όλα τα Συνταξιοδοτι-
κά μας δικαιώματα, και να χορηγηθούν οι ΑΥΞΗΣΕΙΣ 
του 7,75 % και στις ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ μας Συντάξεις.

Οι 2.500.000 Συνταξιούχοι, που υφίσταται αυτή την 
ΑΔΙΚΗ και ανάλγητη πολιτική συμπεριφορά πρέπει 

να πάρουν την δική τους απόφαση και εν όψη των 
ΕΚΛΟΓΩΝ να στείλουν το δικό τους μήνυμα την δική 
τους πρέπουσα απάντηση, σε αυτούς που δεν σέ-
βονται τις εισφορές και τα δικαιώματα τους, και δεν 
χορηγούν τις αυξήσεις και στις ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ τους 
Συντάξεις.

Η δε απάντηση του Υπουργού Κου Χατζηδάκη, ότι 
για το θέμα αυξήσεων στις Επικουρικές Συντάξεις, 
πρέπει να ερωτηθούν και να αποφασίσουν τα επιμέ-
ρους Ταμεία, μόνο ως εμπαιγμός και κοροϊδία μπορεί 
να εκληφθεί, γιατί αφενός είναι αποκλειστική αρμο-
διότητα και ευθύνη δική του και της Κυβέρνησης, γι’ 
αυτό εξάλλου όλες οι μειώσεις και περικοπές των 
Επικουρικών Συντάξεων, έχουν τις υπογραφές των 
Υπουργών και όχι του οποιουδήποτε Ταμείου και του 
Διοικητή του!

Ας σταματήσει πλέον ο εμπαιγμός και η κοροϊ-
δία και ας χορηγηθούν άμεσα οι αυξήσεις του 
7.75% και στις Επικουρικές Συντάξεις, όπως ο 
Νόμος ορίζει και επιβάλλει το δίκαιο και σωστό!

Δε πάει άλλο!

Αντικοινωνική και διαλυτική η Κυβερνητική απόφαση 
εξαίρεσης των ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ από τις ΑΥΞΗΣΕΙΣ!

Συνεχίζεται η αδιαφορία και η καθυστέρηση του 
ΕΦΚΑ και τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ για την διόρθωση και σω-

στή απονομή των ΚΥΡΙΩΝ Συντάξεων χηρείας, που 
εκδόθηκαν μόνο ηλεκτρονικά, και υπολογίστηκαν 
με λανθασμένο τρόπο καταβάλλοντας πολύ χαμηλό-
τερα ποσά κατά 300 η και 400 € το μήνα !

Ο ΕΦΚΑ έχει παραδεχθεί το "λάθος" του, υπο-
σχόμενος ότι θα το διορθώσει αλλά το αναβάλει δι-
αρκώς από μήνα σε μήνα και σαν μην έφτανε όλη 
αυτή η καθυστέρηση της επανέκδοσης των σωστών 
συντάξεων χηρείας, από τον περασμένο Δεκέμβριο 
ξανάρχισαν να εκδίδουν και πάλι λανθασμένες ηλε-

κτρονικές συντάξεις χηρείας παρακρατώντας παρά-
νομα κάθε μήνα εκατοντάδες ευρώ από τους δικαι-
ούχους, όταν με παρέμβασή μας είχαν σταματήσει 
από το καλοκαίρι!

Ο Σύλλογός μας είχε παρέμβει και παρεμβαίνει κα-
θημερινά με υπομνήματα, εξώδικα και παραστάσεις 
στον Διοικητή του ΕΦΚΑ και τις αρμόδιες υπηρεσίες 
του απαιτώντας την άμεση καταβολή των σωστών 
συντάξεων με νέες τροποποιητικές, μαζί με τα ανα-
δρομικά που χρωστάνε από την ημερομηνία που 
έχουν εκδώσει τις λανθασμένες συντάξεις, όπως 
ακριβώς δικαιούνται οι συναδέλφισσες/συνάδελφοι. 

ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ του ΕΦΚΑ για την ΔΙΟΡΘΩΣΗ 
των ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΧΗΡΕΙΑΣ



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ
μιας ημέρας,  

με αμοιβή 800€!

Τις τελευταίες ημέρες του χρό-
νου, μοιράζονται εορταστικά 

δωράκια, προς ημετέρους και φί-

λους.

Συγκεκριμένα το Υπουργείο Ερ-

γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, 

δια της Γεν. Γραμματείας του Υπουρ-

γείου, διένειμε δωράκια των 800 € 

ως εξής:

Συγκρότησε υπηρεσιακή επιτρο-

πή 17 μελών η οποία σε συνεδρία-

ση μίας ημέρας αμείφθηκε με 800 € 

έκαστο μέλος.

Η απόφαση υπογράφηκε στις 

13/12/2022 και το πόρισμα – έργο – 

της επιτροπής θα παραδίδονταν στις 

15/12/2022!

Παραμένει άγνωστο, το περιεχό-

μενο του έργου των 17 μελών της 

επιτροπής, αλλά γνωστό και σίγου-

ρο το ποσό των 800 € στο κάθε μέ-

λος.

Οι Συνταξιούχοι που δεν έλαβαν 

(το πληρωμένο σε εισφορές Δώρο 

Εορτών) εξοργίζονται και αγανα-

κτούν από τέτοιου είδους προκλη-

τικές χρηματικές παροχές προς 

τους εκλεκτούς και κολλητούς των 

Υπουργικών και Κυβερνητικών 

γραφείων!

Απαιτούν σεβασμό, σοβαρότη-

τα, εντιμότητα και σεμνότητα από 

όσους διαχειρίζονται το Δημόσιο 

χρήμα και ειδικότερα τα χρήματα 

του ΕΦΚΑ!

Δεν έφθαναν όλα τα άλλα, ήλθε και ο ΕΛΤΑ να επιβάλ-
λει αυξημένη χρέωση, κατά 40%, για την παράδοση 

των συντάξεων, δηλαδή από 5 χρεώνει πλέον 7 Ευρώ. 
Όπως είναι γνωστό ο ΕΛΤΑ παραδίδει τις Συντάξεις του 

e-ΕΦΚΑ, σε Συνταξιούχους απομακρυσμένων περιοχών 
ή ανήμπορους, και χρέωνε – παρακρατούσε 5€, ενώ 
τώρα πλέον χρεώνει – παρακρατεί 7 Ευρώ! (6,90 € συ-
γκεκριμένα). 

Αν μάλιστα αφορά ζευγάρι Συνταξιούχων, που διαμέ-
νουν στην ίδια διεύθυνση -στο ίδιο σπίτι- παρακρατεί και 
από τους δύο, δηλαδή συνολικά 14 Ευρώ, για να παρα-
δώσει τις Συντάξεις στο ζευγάρι ανήμπορων γερόντων! 

Η ακρίβεια καλπάζει, σε όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες, 
ενώ οι Συντάξεις παραμένουν παγωμένες, γιαυτό είναι 
απαράδεκτο ο Δημόσιος ΕΛΤΑ, να αναπροσαρμόζει τις 

χρεώσεις κατά 40%, ειδικότερα προς τους πλέον αδύνα-
μους, όπως είναι οι συνταξιούχοι. 

Όταν μάλιστα ο ΕΛΤΑ ως Οργανισμός Κοινής Ωφελείας 
χρηματοδοτείται από το Κράτος, για να προσφέρει μετα-
ξύ άλλων, καθολικές υπηρεσίες κοινωνικών αναγκών. 
Δηλαδή χρηματοδοτείται αδρά από το Κράτος για αυτούς 
κυρίως τους σκοπούς και το έργο που πρέπει να προσφέ-
ρει στην κοινωνία, με λελογισμένο και χαμηλό κόστος. 

Καλούμε τη Διοίκηση του ΕΛΤΑ και τα αρμόδια Υπουρ-
γεία να ανακαλέσουν άμεσα αυτή την αύξηση – χαράτσι 
κατά των Συνταξιούχων, για την παράδοση των πενιχρών 
μας συντάξεων, γιατί οι Συνταξιούχοι έχουν φθάσει στα 
όρια της εξαθλίωσης!

ΦΘΑΝΕΙ ΠΙΑ! Όχι άλλα βάρη στις πλάτες των Συνταξι-
ούχων.

Σε όσους Συναδέλφους διαμορφώθηκαν νέες συντάξι-
μες αποδοχές (μεικτές) πάνω από 1700,01€ η Εισφορά 

Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Α.Σ) από 3% γίνεται 6%! 
Άρα διπλάσια Εισφορά Αλληλεγγύης απ’ ότι πριν την αύ-
ξηση! Επί των νέων συντάξιμων αποδοχών των 1700,01€ 
γίνεται επίσης η κράτηση Υγείας 6%, ενώ αυξάνεται και ο 
παρακρατούμενος φόρος, ώστε το τελικό καταβαλλόμενο 
ποσό της Σύνταξης, να είναι μικρότερο από πριν την “αύ-
ξηση” του 7,75%!

Ακόμα όμως και σε εκείνους που δεν άλλαξε η κλί-
μακα της Ε.Α.Σ. ή δεν έχουν μεικτές συντάξιμες αποδο-
χές πάνω από 1400,01€ ή 1700,01€, με την αύξηση του 
7,75% αυξήθηκε η παρακράτηση Υγείας και του φόρου 
και γι’ αυτό το τελικό όφελος ”αύξηση” είναι περίπου 4%!! 
Επίσης επειδή αθροίζοντας τα ποσά των κύριων και των 
επικουρικών Συντάξεων, έγινε αυξημένη παρακράτηση 
φόρου και στις επικουρικές Συντάξεις, έστω και αν οι 

επικουρικές (με απόφαση της Κυβέρνησης και του Κου 
Χατζηδάκη) ΔΕΝ πήραν καμία αύξηση!!! Γι’ αυτό στις επι-
κουρικές Συντάξεις υπήρξε μείωση κατά περίπου 8€.

Τελικά στην καλύτερη περίπτωση η πραγματική αύξηση 
κυμαίνεται περί το 4%, ενώ στην χειρότερη, ακόμα και σε 
μείωση, λόγω της Ε.Α.Σ, φορολογικών συντελεστών και 
της άθλιας οικονομικής δομής και επιβαρύνσεων – μειώ-
σεων και υπολογισμού των Συντάξεών μας!

Η καθαρή, δίκαιη και έντιμη λύση θα ήταν, να υπο-
λογισθεί η αύξηση του 7,75% στο τελικό καταβαλλό-
μενο ποσό της Σύνταξης έτσι ώστε, θα έπαιρναν αύξη-
ση ΟΛΟΙ (είτε έχουν είτε όχι προσωπική διαφορά) και 
αυτό θα μπορούσε αληθινά να ονομασθεί “αύξηση”, η 
οποία βέβαια υπολείπεται σοβαρά του πληθωρισμού 
και της μείωσης της αγοραστικής μας δύναμης, που 
είναι για το 2022 πάνω από 20%!

Νέο χαράτσι του ΕΛΤΑ στους Συνταξιούχους

Με πρόσφατη απόφαση του Υπουργού Υγείας, 
δόθηκε νέα παράταση έως 1η Απριλίου 2023, 

για την εγγραφή σε προσωπικό γιατρό. 
Αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο αναμενόμενο μιας 

και οι γιατροί αρνούνται να συμβληθούν με τον ΕΟ-
ΠΥΥ. Από τους περίπου 6.000 γιατρούς που χρειά-
ζεται για να λειτουργήσει στοιχειωδώς το σύστημα, 
ενεγράφησαν περίπου 3.500 γιατροί! 

Προφανώς τα 20€ /μήνα για κάθε ασφαλισμένο 
που δίνει ο ΕΟΠΥΥ, τους φαίνινται λίγα, ή εν πάση 
περιπτώσει λιγότερα από αυτά που χρεώνουν και 
εισπράττουν από τον Ασφαλισμένο!

Αυτό το θέμα, αλλά και η ατολμία όπως και ο πρό-
χειρος σχεδιασμός και οι παλινωδίες του Υπουργεί-
ου Υγείας, οδήγησαν σε νέο αδιέξοδο το θεσμό του 
Προσωπικού γιατρού, και ως εκ τούτου και στην 

αναβολή των ποινών και προστίμων στους Ασφα-
λισμένους που δεν είχαν εγγραφεί σε Προσωπικό 
γιατρό. 

Η Υγεία και κυρίως η Πρωτοβάθμια Υγειονομική 
Περίθαλψη (όπως έχουμε πει χιλιάδες φορές) είναι 
πολύ σοβαρή υπόθεση για το σύστημα Υγείας γενι-
κότερα, αλλά και για τους ίδιους τους Ασφαλισμέ-
νους και ειδικότερα τους Συνταξιούχους. Ο Ασφαλι-
σμένος θέλει-δικαιούται να έχει προσωπική σχέση 
και εμπιστοσύνη, στον γιατρό του, και όχι να ανα-
γκάζεται επί ποινής, να πάει σε άγνωστο, και πολλές 
φορές απόμακρο γιατρό, που δεν γνωρίζει το ιατρι-
κό ιστορικό του. 

Μετά τις αλλαγές - ανατροπές στο ΕΣΥ και στη 
Νοσοκομειακή Περίθαλψη, σε συνδυασμό με την 
αναβολή – ακύρωση ουσιαστικά- του προσωπικού 

γιατρού, οι Ασφαλισμένοι είναι πλέον αναγκασμένοι 
να βάζουν βαθειά το χέρι στην τσέπη, και να είναι 
έρμαια των Ιδιωτικών Κέντρων Υγείας και της κερ-
δοσκοπίας.

Απαιτούμε να αναστραφεί αυτή η καταστροφική 
πορεία ιδιωτικοποίησης – εμπορευματοποίησης 
της Υγείας και να ενισχυθεί ουσιαστικά με προσλή-
ψεις και μέσα το Δημόσιο σύστημα Υγείας, που τόσο 
ακριβά πληρώνεται από τους Ασφαλισμένους και ει-
δικότερα από τους Συνταξιούχους! 

Απαιτούμε και διεκδικούμε την παροχή δωρε-
άν υπηρεσιών υγείας, ειδικότερα στις σημερινές 
δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνουν οι 
Συνταξιούχοι και που αναγκάζονται να πληρώνουν 
σχεδόν τη μισή σύνταξή τους σε γιατρούς και σε 
φάρμακα. 

Νέα ΠΑΡΑΤΑΣΗ έως 1η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023
για τον ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑΤΡΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για ΑΛΛΑΓΕΣ Δ/ΝΣΕΩΝ
Παρακαλούμε τους Συνάδελφους που έχουν αλλαγή διεύθυνσης, να αποστείλουν στο Σύλλογό μας, τα ακριβή 

στοιχεία τους, (διεύθυνση - τηλέφωνο - e-mail), προς ενημέρωση του αρχείου μας.

Τα “τραγελαφικά” της “αύξησης” 7,75% και πως η αύξηση γίνεται μείωση!
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Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2022

ΗΔημόσια ΥΓΕΙΑ είναι ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΑΓΑΘΟ και 
ΥΠΟΧΕΡΩΣΗ κάθε ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ! 

Δυστυχώς όμως, ο τελευταίος νόμος της Κυβέρ-
νησης, το μετατρέπει σε ιδιωτική και εμπορεύσιμη 
υπηρεσία.

Η πιο σπουδαία δημόσια και κοινωνική υπηρεσία 
όπως είναι το δημόσιο σύστημα ΥΓΕΙΑΣ, αποδυνα-
μώνεται και ανατίθεται στους ιδιωτικούς κερδοσκο-
πικούς ομίλους.

Ήταν που ήταν, σε αποδιοργάνωση και υποστε-
λέχωση η νοσοκομειακή περίθαλψη, τώρα γίνεται 
και επίσημα και με τη βούλα του νόμου, οικονομικά 
απλησίαστο, σχεδόν απαγορευτικό, για τους μη έχο-
ντες και κυρίως για τους Συνταξιούχους.

Τώρα πλέον θεσπίστηκαν να λειτουργούν και απο-
γευματινά ιατρεία και χειρουργεία, με επιβάρυνση 
όμως του Ασφαλισμένου με το 70% του κόστους της 
κάθε ιατρικής και νοσοκομειακής πράξης.

Τα πρωινά υπερφορτωμένα με τις τεράστιες καθυ-
στερήσεις, θα οδηγούν τους ασθενείς 

είτε στα απογευματινά χειρουργεία, είτε στα ιδιω-
τικά κέντρα υγείας.

Αφού οι καθηγητές και οι πανεπιστημιακοί γιατροί, 
θα μπορούν ελεύθερα να εργάζονται και στον ιδιω-
τικό τομέα, παράλληλα με τον δημόσιο και τα Νο-
σοκομεία. Έτσι λοιπόν, υποβαθμίζονται οι υπηρεσίες 

και οι νοσηλείες, ενώ ο ασφαλισμένος θα υποχρεω-
θεί είτε να κατευθυνθεί σε απογευματινά ιατρεία (επί 
πληρωμή) είτε στα ιδιωτικά κέντρα που θα εργάζεται 
παράλληλα ο Νοσοκομειακός γιατρός!

Δηλαδή μόνο με το χέρι βαθιά στην τσέπη, θα μπο-
ρεί κάποιος να δει νοσοκομειακό θεράποντα γιατρό, 
γιατί ΟΛΟΙ θα βρίσκονται στα ιδιωτικά κέντρα και 
κατ' ελάχιστο στα ιατρεία και χειρουργεία, των νο-
σοκομείων.

Γιατί ο νόμος καταργεί πλέον την ΚΥΡΙΑ και βασική 
αρχή υποστήριξης του ΕΣΥ, δηλαδή την πλήρη και 
αποκλειστική απασχόληση των γιατρών μόνο στο 
ΕΣΥ, και τους επιτρέπει να εργάζονται στα ιδιωτικά 
ιατρεία αλλά και στα κέντρα υγείας, είναι προφανές 
ότι στο δημόσιο ΕΣΥ, θα έχουν μόνο θεωρητική πα-
ρουσία και απασχόληση, και κυρίως για την άντληση 
πελατείας προς τα ιδιωτικά κέντρα, όπου θα εργάζο-
νται παράλληλα.

Εκεί που η κάθε ιατρική πράξη και φροντίδα, η 
κάθε υπηρεσία, χρεώνεται πανάκριβα και επιβαρύ-
νει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο και άγρια φορο-
λογούμενο πολίτη.

Γιατί τα ιδιωτικά κέντρα ΥΓΕΙΑΣ, είναι αμιγώς κερ-
δοσκοπικές εταιρίες, που πρωτίστως ενδιαφέρονται 
για το κέρδος, και δευτερευόντως για τον Άνθρωπο 
- Ασθενή και την οικονομική του δυνατότητα. Τώρα 
πλέον όλα θα πληρώνονται ακριβά και διπλά.

Έτσι η βασική Συνταγματική υποχρέωση του Κρά-
τους, για δωρεάν παροχή ιατροφαρμακευτικής πε-
ρίθαλψης σε ΟΛΟΥΣ τους πολίτες, ανατίθεται στα 
ιδιωτικά κέντρα, στις ασφαλιστικές εταιρίες και στην 
επιβάρυνση του ασφαλισμένου. θεσπίστηκε Υγεία 
για λίγους και πλούσιους!

Η Νοσοκομειακή μας περίθαλψή μας,  με αυτά που 
θα βιώσουμε το επόμενο διάστημα, ως ασφαλισμέ-
νοι και ως πολίτες θα είναι ακόμη πιο τραγική.

Η ΥΓΕΙΑ και η ΠΑΙΔΕΙΑ είναι βασικά και αναντικα-
τάστατα ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΓΑΘΑ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ 
ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ!

Απαιτούμε, την ενίσχυση και διεύρυνση του δη-
μοσίου συστήματος ΥΓΕΙΑΣ με δωρεάν υπηρεσίες, 
για ΟΛΟΥΣ τους πολίτες, γιατί αυτό είναι βασική και 
θεμελιώδης υποχρέωση κάθε ευνοούμενου και πο-
λιτισμένου κράτους.

Οι Συνταξιούχοι περισσότερο από οποιαδήποτε 
άλλη ηλικιακή ομάδα, έχουν ανάγκη και απαίτηση 
μιας σωστής αξιοπρεπούς και δωρεάν Υγείας. Γι’ 
αυτό διαφωνούμε και απορρίπτουμε κατηγορηματι-
κά αυτές τις ανατροπές και την ιδιωτικοποίηση της 
Υγείας, η οποία κατεδαφίζει ότι έχει απομείνει από το 
κοινωνικό κράτος Πρόνοιας και Αλληλεγγύης!

Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ διαλύει το ΕΣΥ και βλάπτει σοβαρά την ΥΓΕΙΑ
Νοσοκομειακή και Ιατρική φροντίδα για λίγους και ισχυρούς

Επί δύο χρόνια καθυστερεί η άθροιση του χρόνου πρόσθετης 
και παράλληλης ασφάλισης στο τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ ώστε να γίνει η 

απαραίτητη και ανάλογη προσαύξηση των Συντάξεων των Συνα-
δέλφων αυτής της κατηγορίας. 

Στις επανειλημμένες παρεμβάσεις μας, οι αρμόδιες Γεν. Διευ-
θύνσεις και ο ΕΦΚΑ καθυστερούν την υλοποίηση του Νόμου 
4670/20, στην δε πρόσφατη απάντηση της η Γεν. Διευθύντρια 
του ΕΦΚΑ, μας γνωστοποιεί ότι έχει υποβληθεί το ερώτημα στον 
Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΚΥΠ), ανα-
μένοντας την απάντησή του!

Δηλαδή, η εφαρμογή του Νόμου, που στερεί από τους συνα-
δέλφους μας τις αυξημένες δικαιούμενες Συντάξεις, εναπόκειται 
στις διαθέσεις του αρμοδίου Υπουργού;

Ο Ν4670/20 ανατρέχει από την 01/01/2020 και επι σχεδόν 26 
μήνες τώρα, εκατοντάδες Συνάδελφοί μας στερούνται τα δικαι-
ούμενα αυξημένα ποσά της ανταποδοτικής σύνταξής τους, γιατί ο 
αρμόδιος Υπουργός κος Χατζηδάκης, δεν απαντά ούτε στα εξώ-
δικα και στις διαμαρτυρίες του Συλλόγου μας, ούτε στις ίδιες τις 
υπηρεσίες του!

Κατά τα άλλα, αυτοδιαφημίζεται στα διάφορα κανάλια (χωρίς 
αντίλογο) για το σπουδαίο έργο που επιτελεί και την επίλυση των 
προβλημάτων των Συνταξιούχων που έχει πραγματοποιήσει! 
Μέγιστη υποκρισία, ασύστολα ψεύδη και κοροϊδία των Συνταξι-
ούχων και των πολιτών που τον ακούν!

Απαιτούμε σοβαρότητα, εντιμότητα, ειλικρίνεια και  
ΑΜΕΣΗ λύση αυτού του δίκαιου και νόμιμου αιτήματος, με 
τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου ασφάλισης και τον 
σωστό επανυπολογισμό αυτών των συνάξεων.

ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΕ ΑΝΑΒΟΛΗ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ των 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ στο Δ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του ΕΟΠΥΥ

Ξ έφραγο αμπέλι έχει καταντήσει ο ΕΟΠΥΥ, η μια μετά την άλλη εμφανίζονται οι απάτες 
κατά του ΕΟΠΥΥ με πλαστογραφήσεις συνταγών και πολυδάπανων Ιατρικών πράξε-

ων, σε βάρος των οικονομικών και των χρημάτων των Συνταξιούχων.
Αναρωτιέται κανείς, υπάρχουν διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, υπάρχουν στατιστικά 

και αναλυτικά συγκριτικά στοιχεία δαπανών, πως ελέγχονται και πραγματοποιούνται οι 
Πληρωμές;

Αλλά και όταν εντοπίζονται οι απάτες, ελέγχονται οι αρμόδιες και υπεύθυνες υπηρεσίες 
του ΕΟΠΥΥ, υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα η όλα έχουν καλώς;

Σε όσες περιπτώσεις παραπέμπονται στα δικαστήρια,παρεμβαίνει με τους δικούς του 
Νομικούς ο ΕΟΠΥΥ για την διεκδίκηση των αποζημιώσεων και της Οικονομικής του ζη-
μιάς; Προχωρά σε κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων για την εξόφληση των επιδικασθέ-
ντων ποσών;

Οι εμπλεκόμενοι στην απάτη, γιατροί, φαρμακοποιοί, εργαστήρια,εταιρίες κ.λ.π. μπαί-
νουν στη μαύρη λίστα και αποκλείονται ισοβίως από κάθε άμεση η έμμεση νέα συνεργασία 
με τον ΕΟΠΥΥ;

Την ώρα που οι Συνταξιούχοι πληρώνουν αγόγγυστα τις εισφορές τους, και επιβαρύνο-
νται με συμμετοχή 25% (στη πραγματικότητα με 75%) στην αγορά φαρμάκων και εργαστη-
ριακών εξετάσεων, απαιτούν από την Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ την προστασία και υπεράσπιση 
των συμφερόντων και των χρημάτων τους!

Θέτουμε δημόσια τα ανωτέρω ερωτήματα μιας και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΕΟ-
ΠΥΥ, με απόφαση του Υπουργού Κου Χατζηδάκη καταργήθηκε η συμμετοχή εκπροσώπου 
των Συνταξιούχων της ΑΓΣΣΕ, γιατί μάλλον ενοχλούσε με τις παρεμβάσεις και τις προτά-
σεις του, που αφορούσαν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των Συνταξιούχων.

Οι "βασικοί" χρηματοδότες και αποδέκτες των υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ όπως είναι οι Συ-
νταξιούχοι, στον μεγαλύτερο και σπουδαιότερο κοινωνικό φορέα τις χώρας, έμειναν χω-
ρίς εκπροσώπηση στο Δ. Συμβούλιο, στο οποίο κατά τα αλλά συμμετέχουν άλλες επαγγελ-
ματικές ομάδες και φορείς που έχουν μόνο επαγγελματική σχέση με τον ΕΟΠΥΥ.



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ
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Ο Σύλλογος Συνταξιούχων ΟΤΕ Πά-
τρας στις 25/1/2023, έκοψε την πρω-
τοχρονιάτικη πίτα του στην αίθουσα 
του Ξενοδοχείου "ΑΣΤΗΡ" από το νεο-
εκλεγέντα Διοικητικό Συμβούλιο.

Ο Πρόεδρος κος Ρόζης απηύθυνε 
χαιρετισμό και ευχές για το Νέος Έτος. 

Η ωραία βραδιά έκλεισε με ευχές για 

υ γ ε ί α , 
δ ύ ν α -
μη και 
α γ ά π η 
α λ λ ά 
και επί-
λ υ σ η 
των σοβαρών αιτημάτων του κλάδου 
μας .

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΤΡΑΣ

Πραγματοποιήθηκε στης 26 Ια-
νουαρίου ημέρα Πέμπτη η κοπή 
της Βασιλόπιτας του Περ. Τμήμα-
τος Κοζάνης στα γραφεία του Συλ-
λόγου με την παρουσία του νέου 
Δ.Σ.

Χρόνια πολλά, υγεία και αγάπη, 
ευχήθηκε ο Πρόεδρος του Συλ-

λόγου κ. Λευτέρης Μεταξιώτης, ο 
οποίος εκλέχθηκε για πολλοστή 
φορά κερδίζοντας και το φλουρί...

Στα πλαί-
σια των εκ-
δηλώσεων 
κοπής Βα-
σ ιλόπιτας 
2023 του 
Τ ο π ι κ ο ύ 
Περιφερει-
ακού Τμή-

ματος Θεσσαλονίκης βρεθήκαμε στην 

Κατερίνη 26 Ιανουαρίου και στο Κιλκίς 
31 Ιανουαρίου και με τη βοήθεια των 
εκπροσώπων συναδέλφων Χρυσικού 
Αθανασίου και Οργαντζή Αντωνίας, 
παρουσία πλήθους συναδέλφων συ-
νταξιούχων κόψαμε τη πίτα και κληρώ-
θηκαν δώρα, αφού πρώτα προηγήθηκε 
συνοπτική ενημέρωση για τα θέματα 
που μας απασχολούν .

ΠΕΡ. ΤΜΗΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΚΙΛΚΙΣ)

Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Ε Ι Σ  Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ω Ν  Τ Μ Η Μ Α Τ Ω Ν  -  Κ Ο Π Η  Π Ι Τ Α Σ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Το Περιφερειακό Τμήμα προσκαλεί τα μέλη του και τους φίλους τους 

στην κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας θα γίνει στο Ξενοδοχείο Elysian 
Luxury Hotel, συνοικία ΚΟΡΔΙΑ ΔΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑ της 
17-2-2023, ημέρα Παρασκευή, με πλήρες μενού και ζωντανή Μουσι-
κή, ώρα προσέλευσης από 20:00 – 20:30. Πληροφορίες – Δηλώσεις 
Συμμετοχής μέχρι 11-2-2023. Τηλ. 6972199820 – 6977476686 – 
6984629767 – 2721099507.

Το Αποκριάτικο γλέντι – κοπή 
Βασιλόπιτας θα γίνει την Κυριακή 
των Απόκρεω (19/2/2023) στο κέ-
ντρο SUNSET (18ο χιλ. Ε.Ο. Τριπό-
λεως Πύργου) με τιμή συμμετοχής 
μόνο 10,00 € το άτομο.

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή για 
καλύτερο προγραμματισμό.

Θα πραγματοποιηθεί 3ήμερη 
εκδρομή στην Λευκάδα και στην 
Πρέβεζα, για Καρναβάλι και Κού-
λουμα, την Απόκρια – Καθαροδευ-
τέρα (25-27/2/2023). 

Δηλώστε έγκαιρα συμμετοχή, ο 
αριθμός συμμετοχών είναι περιο-
ρισμένος.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Περ. Τμήματός μας θα γίνει στο Φούρνο 
Σουσαμλή Πάρκο Αγίας Ειρήνης στης 15/3/2023, μαζί με την Γενική Συνέλευση 
του Τμήματός μας.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, 
στη Συνεδρίαση στις 18/01/23 αποφάσισε 

την σύγκληση της 30ης Γενικής Αντιπροσωπευ-
τικής Συνέλευσης (Γ.Α.Σ.) του Συλλόγου μας, 
την Τετάρτη 29 και Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023 
στη Αθήνα, στο ξενοδοχείο Novotel Athens, 
οδός Μιχαήλ Βόδα 4, τηλ. 2108200700

Η σοβαρότητα αλλά και η επικαιρότητα των 
προβλημάτων μας επιβάλει την συνεδρίαση -σύ-
γκληση- της Γ.Α.Σ. για τη συζήτηση και λήψη των 
αναγκαίων αποφάσεων, αγωνιστικής διεκδίκησης 
και μέγιστης πίεσης προς την Κυβέρνηση και την 
Διοίκηση του ΕΦΚΑ, ιδιαίτερα τώρα, ενόψει και των 
πολιτικών εκλογών!

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρα-
κάτω:
1.  Οικονομικός Απολογισμός 2022, Προϋπολογι-

σμός 2023.
2. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 2022.
3.  Διοικητικός Απολογισμός – Πρόγραμμα Δράσης.
4. Εκλογή Αντιπροσώπων για την ΑΓΣΣΕ.
5. Ενημέρωση εκκρεμοτήτων – εξελίξεις επί των 
Συνταξιοδοτικών και Ασφαλιστικών θεμάτων.

Έως την πραγματοποίηση της ΓΑΣ, θα έχουν γίνει 

οι Γενικές Συνελεύσεις των Περιφερειακών Τμημά-
των, στις οποίες θα έχουν συζητηθεί οι δράσεις και 
τα προβλήματα των Συναδέλφων Συνταξιούχων τα 
οποία θα μεταφέρουν οι Σύνεδροι στη ΓΑΣ ώστε να 
διαμορφωθεί και να αποφασισθεί το διεκδικητικό 
πλαίσιο της επόμενης 3ετίας. 

Η περίοδος που διανύουμε ως Συνταξιούχοι, είναι 
ιδιαίτερα δύσκολη με πολλά προβλήματα, γιαυτό η 
ενεργός συμμετοχή όλων των εκλεγμένων Οργά-
νων του Συλλόγου και των Αντιπροσώπων της ΓΑΣ, 
είναι αναγκαία και απαραίτητη ώστε ενωμένοι γύρω 
από το Σύλλογό μας, να παλέψουμε για τα κοινά μας 
αιτήματα για να δικαιώσουμε τις προσδοκίες των 
μελών μας.

Η στείρα ΑΡΝΗΣΗ και η ΑΠΟΡΡΙΨΗ του καθολι-
κού αιτήματος μας για πραγματικές αυξήσεις ΟΛΩΝ 
των Συντάξεων, οι αυξήσεις στα φάρμακα και στις 
Ιατρικές υπηρεσίες, η αποδυνάμωση του ΕΣΥ και 
του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, η πλήρη αποδι-
οργάνωση – διάλυση – του ΕΦΚΑ και των υπηρε-
σιών του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, η επί τριετία καθυστέρηση 
καταβολής των αναδρομικών των νόμων Κατρού-
γκαλου και Βρούτση και όλα τα υπόλοιπα εκκρεμή 
αιτήματά μας, επιβάλλουν τη λήψη αποφάσεων, την 

ενωτική, δυναμική και αγωνιστική διεκδίκηση του 
Συλλόγου μας. 

Πολλά από τα ανωτέρω προβλήματά μας, είναι 
ΚΟΙΝΑ για όλους τους Συνταξιούχους της χώρας 
μας γι’ αυτό και απαιτείται όσο ποτέ άλλοτε, η ενό-
τητα και η από κοινού αντιμετώπιση ΟΛΩΝ των 
Συνταξιούχων. Έτσι στην 30η Γ.Α.Σ., μεταξύ των 
άλλων θεμάτων θα εκλέξουμε και τους αντιπρο-
σώπους του Συλλόγου μας για την Α.Γ.Σ.Σ.Ε., ώστε 
να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, την έκφραση και τη 
φωνή μας, με ΟΛΟΥΣ τους άλλους Συνταξιούχους 
των άλλων κλάδων των τ. ΔΕΚΟ – Τραπεζών κλπ, 
με τους οποίους έχουμε τα ίδια βασικά οικονομικά, 
ασφαλιστικά και Συνταξιοδοτικά προβλήματα.

Η Γ.Α.Σ., ως το ανώτερο όργανο του Συλλόγου 
μας, με συνέδρους – αντιπροσώπους, από όλη τη 
χώρα, το διήμερο 29 & 30 Μαρτίου θα συζητήσει 
και θα αποφασίσει για όλα τα Οικονομικά, Συνταξι-
οδοτικά και Ασφαλιστικά προβλήματά μας.

Στις δύσκολες συνθήκες που βιώνουμε η ενότη-
τα, η συμμετοχή και η μαζικότητα στο Σύλλογό 
μας, είναι η μοναδική ελπίδα υπεράσπισης των δι-
καιωμάτων μας!

Όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί!

29 και 30 Μαρτίου 2023 η 30η Γ.Α.Σ. • ΑΘΗΝΑ

Με μεγάλη επι-
τυχία και πολύ 
κέφι έκοψε την 
πρωτοχρον ιά-
τικη πίτα του, 
το Περιφερεια-
κό Τμήμα Θρά-

κης Συνταξιούχων του Ομίλου ΟΤΕ, 

την Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 στο 
Diamond Restaurant στη Κομοτηνή. 

Η μεγάλη συμμετοχή των Συναδέλ-
φων Συνταξιούχων μελών του Συλλό-
γου, έφερε ικανοποίηση στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλό-
γου μας.

Οι τυχεροί των δύο φλουριών ήταν 
η κυρία Παπαδημητρίου Αθανασία με 
δώρο μία ηλεκτρική σκούπα και ο κύ-
ριος Ναθαναηλίδης Σταύρος μια ένα 
ηλεκτρικό σίδηρο.

Ευχόμαστε μια καλή χρονιά 
σε όλους!!!

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ 
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)

Η κοπή της Πρωτοχρονιάτι-
κης πίτας του Περ. Τμήματος 
θα πραγματοποιηθεί την ΠΕ-
ΜΠΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, ώρα 
11:00 πμ στη Ψησταριά «ΒΑΡΕ-
ΛΑ», Φερών 7 Παλαιά Βόλου.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ
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Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2022

• ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΑΝΝΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛ ΑΘΗΝΑ
• ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΣ-ΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑ
• ΑΡΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΑΡΜΑΓΟΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
• ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΟΛΟΣ
• ΒΑΜΒΑΚΑΡΗ ΜΑΡΙΑ ΙΑΚΩΒΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΒΑΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
• ΒΑΣΤΑΡΟΥΧΑΣ ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑ
• ΒΕΛΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΛΑΜΙΑ
• ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
• ΓΑΥΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ
• ΓΙΑΝΝΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΕΓΑΚΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΡΑ
• ΓΚΑΓΚΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΓΚΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΒΟΙΑ
• ΓΚΙΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΓΚΟΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΓΚΟΝΤΙΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΑΜΙΑ
• ΓΟΥΝΑΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΕΔΟΥΑΡΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
• ΔΑΜΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΑΡΓΟΣ
• ΔΑΦΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ
• ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΖΑΡΑΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
• ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΚΕΙΜ ΑΘΗΝΑ
• ΖΓΟΥΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΖΟΥΜΠΟΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ
• ΖΟΥΜΠΟΥΡΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΙΑ
• ΗΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ

• ΚΑΜΠΑΚΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΚΑΝΑΤΑ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΙΩΑΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
• ΚΑΝΑΤΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΡΙΣΑ
• ΚΑΡΑΚΑΤΣΙΔΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΛΑΜΙΑ
• ΚΟΙΛΟΥΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
• ΚΟΛΟΒΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
• ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
• ΚΟΛΥΒΑ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΚΟΤΣΟΧΕΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΚΟΥΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΚΡΙΖΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
• ΛΑΒΙΔΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
• ΛΑΖΟΓΚΑ ΑΝΝΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
• ΛΟΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΜΑΚΡΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΡΑ
• ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΒΑΛΑ
• ΜΑΚΡΥΜΑΛΛΑΚΗ ΘΕΩΝΗ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΗΝΑ
• ΜΑΝΑΝΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΙΑ
• ΜΟΥΣΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΝΙΑ
• ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΜΠΙΤΣΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
• ΜΠΟΓΟΡΔΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ
• ΝΕΡΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑ
• ΝΙΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
• ΝΤΑΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
• ΞΥΔΗ ΣΟΦΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΠΑΔΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
• ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
• ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΠΑΠΑΤΡΕΧΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
• ΠΑΠΙΣΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ

• ΠΑΠΠΑΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
• ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
• ΠΑΤΡΙΚΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΠΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΠΙΣΣΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΨΑΡΑ
• ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
• ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΡΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΣΑΒΒΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ ΑΘΗΝΑ
• ΣΑΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΣΑΡΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΣΑΡΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
• ΣΕΡΜΠΙΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΣΙΟΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΣΠΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΣΠΕΝΤΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ ΝΟΣ ΚΥΘΗΡΑ
• ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΡΤΑ
• ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
• ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΙΑ
• ΣΤΡΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΣΧΟΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗ
• ΤΑΚΟΡΩΝΗ ΕΥΡΥΔΙΚΗ ΙΩΣΗΦ ΑΘΗΝΑ
• ΤΕΡΕΖΗ ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΣ ΠΑΤΡΑ
• ΤΟΜΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΑ
• ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΡΙΣΑ
• ΤΣΕΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΡΙΚΑΛΑ
• ΤΣΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΟΖΑΝΗ
• ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ ΑΘΗΝΑ
• ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• ΧΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΣ
• ΧΑΙΡΕΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ
• ΧΟΥΧΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΩΜΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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.

Κύριες Συντάξεις Γήρατος: Οκτώβριος 2022

Κύριες Συντάξεις χηρείας: Δεκέμβριος 2022

Επικουρικές Γήρατος: Ιούλιος 2020

Επικουρικές Χηρείας: Νοέμβριος 2022

Εφάπαξ παροχή ΤΕΑΠ-ΟΤΕ: Νοέμβριος 2022

•  Για τις Κύριες και τις Επικουρικές Γήρατος διεκπεραιώ-

νονται αυτές που ΔΕΝ έχουν εκκρεμότητες διαδοχικής 

ασφάλισης ή ελλείποντα οικονομικά στοιχεία. 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΝΕΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
Με επιτυχία και πολυπληθή συμμε-

τοχή το Περιφερειακό Τμήμα Μεσο-

λογγίου, του Συλλόγου μας, πραγμα-

τοποίησε την κοπή της πρωτοχρονιά-

τικης πίτας.

Την Βασιλόπιτα ευλόγησε ο πατήρ 

Δημήτριος ενώ την εκδήλωση τίμη-

σαν με την παρουσία τους ο Δήμαρ-

χος Μεσολογγίου Κώστας Λύρος και 

ο Αντιδήμαρχος Νίκος Καραπάνος. 

Μας δόθηκε η ευκαιρία να ανταμώ-

σουμε ξανά έπειτα από δύο χρόνια, 

να ανταλλάξουμε ευχές, απόψεις και 

φυσικά να διασκεδάσουμε!

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους 

Συναδέλφους που ανταποκρίθηκαν 

στην πρόσκλησή μας, ενώ το φλουρί 

της Βασιλόπιτας κέρδισε η συνάδελ-

φος Μαρία Παππά!

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ

Το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ 
(Λέσχη) στην Γ’ Σεπτεμβρίου 110 (δίπλα 

στο ΥΜΑ-ΝΥΜΑ) αναπτύσσει πλέον όλες τις 
δραστηριότητες και προσφορές προς τα μέλη 
του, εργαζόμενους και Συνταξιούχους ΟΤΕ. 

Αναμφισβήτητα το Πολιτιστικό Κέντρο απο-
τελούσε και αποτελεί ένα ζεστό, συναδελφικό 
και φιλικό στέκι συνάντησης ιδιαίτερα των Συ-
νταξιούχων Αθηνών, και μετά τις περιπέτειες 
του κορωνοϊού επανέρχεται σε πλήρη λειτουρ-
γία. 

Έτσι τις επόμενες μέρες ξεκινά πλέον και 
η λειτουργία του κυλικείου, με πλήρη προϊ-
όντα κα εδέσματα, άριστης ποιότητας και προσιτές 
τιμές για τους συναδέλφους.

Ο Σύλλογός μας, είναι σε συνεργασία και συνεννό-
ηση με το Προεδρείο του Πολ. Κέντρου, ώστε να αξι-
οποιηθούν όλες οι δυνατότητες, οι υπηρεσίες και οι 
προσφορές του Πολιτιστικού μας Κέντρου, προς όφε-
λος και εξυπηρέτηση και των δύο μερών. 

Το επόμενο διάστημα, θα είμαστε σε θέση να ανα-
κοινώσουμε το πλήρες και αναλυτικό πρόγραμμα, 
πολιτιστικών, ψυχαγωγικών και εκδρομικών δρα-
στηριοτήτων, που θα αναπτύξουμε από κοινού με το 
Πολιτιστικό Κέντρο, ώστε και οι Συνταξιούχοι ΟΤΕ των 
Αθηνών, (όπως γίνεται και στην Περιφέρεια) να συμ-
μετέχουν ισότιμα και κανονικά σε όλες τις δραστηριό-
τητες του Πολιτιστικού Κέντρου της Αθήνας. 

Σε πλήρη λειτουργία  
το Πολιτιστικό το Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ Αθήνας



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ)
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ 

Περγάμου & Ζαλόγγου, Καβάλα 
 13/2/2023 ΔΕΥΤΕΡΑ 18:00

ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΕ, Σοφία Βέμπο, Κομοτηνή

 14/2/2023 ΤΡΙΤΗ 17:00

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)
ΦΟΥΡΝΟ ΣΟΥΣΑΜΛΗ,  

Πάρκο Αγίας Ειρήνης, Μυτιλήνη

 15/3/2023 ΤΕΤΑΡΤΗ 11:00

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 6/3/2023 ΔΕΥΤΕΡΑ 17:30

ΧΑΝΙΩΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΚΑΛΙ, Κισσάμου 55, Χανιά

 7/3/2023 ΤΡΙΤΗ 17:00

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 15/3/2023 ΤΕΤΑΡΤΗ 10:30

ΛΑΜΙΑΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, Πλατεία Διάκου, Λαμία

 8/3/2023 ΤΕΤΑΡΤΗ 10:30

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΨΗΣΤΑΡΙΑ "ΒΑΡΕΛΑ", Φερών 7, Παλαιά Βόλου

 9/3/2023 ΠΕΜΠΤΗ 11:00

ΒΕΡΟΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΗΑ

 16/3/2023 ΠΕΜΠΤΗ 10:00

ΛΑΡΙΣΑΣ
ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΑΡΙΣΗΣ 

Παπακυριαζή 44, 3ος όροφος Λάρισα
 10/3/2023 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:30

ΚΥΚΛΑΔΩΝ (ΣΥΡΟΣ)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΝΗΣΑΚΙ 

 13/3/2023 ΔΕΥΤΕΡΑ 19:00

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΛΙΚΥΡΝΑ, Άγιος Θωμάς Μεσολογγίου 

 14/3/2023 ΤΡΙΤΗ 11:00

ΠΑΤΡΩΝ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΑΣΤΗΡ 

 15/3/2023 ΤΕΤΑΡΤΗ 10:30

ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΦΡΟΝΤΖΟΥ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

 16/3/2023 ΠΕΜΠΤΗ 10:00

ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΤΙΡΙΟ ΟΤΕ, Λ. Αλεξάνδρας, Κέρκυρα

 17/3/2023 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17:00

ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ
ΚΕΝΤΡΟ COUNTRY IN, 

3o χιλ. Π.Ε.Ο. Τρίπολης - Καλαμάτας
 20/3/2023 ΔΕΥΤΕΡΑ 11:00

ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ REX (ημιόροφος) 

Αριστομένους 26, Καλαμάτα
 21/3/2023 ΤΡΙΤΗ 10:30

ΣΕΡΡΩΝ
ΛΕΣΧΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΕ 

 24/3/2023 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10:30

ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Βενιζέλου 30, 4ος όροφος, Θεσ/νίκη

 23/3/2023 ΠΕΜΠΤΗ 10:30

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΡΟΔΟΣ)
ΠΟΛΙΤΙΣΤ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜ. ΟΤΕ 

Πίνδου 1, Ρόδος
 24/3/2023 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17:00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ 
(ΑΤΤΙΚΗ - ΕΥΒΟΙΑ - ΒΟΙΩΤΙΑ)

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση Αθηνών θα πραγματοποιηθεί την  
ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023, ώρα 10:30 πμ στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Εργαζομένων ΟΤΕ Ν. Αττικής, Γ’ Σεπτεμβρίου 110.

Με τη συμμετοχή όλων των συναδέλφων στις Γενικές Συνελεύ-
σεις, δυναμώνουμε το ρόλο και τη Φωνή του Συλλόγου μας, ενι-
σχύουμε την αποτελεσματικότητά μας, γινόμαστε συμμέτοχοι και 
συμπολεμιστές για τα κοινά μας προβλήματα. 

Οι εξελίξεις, οι αποφάσεις, τα προβλήματα και οι δράσεις του Συλ-
λόγου μας ΑΦΟΡΟΥΝ όλους το ίδιο, και για αυτό πρέπει να συμμετέ-
χουμε και να συνδιαμορφώνουμε το πλαίσιο διεκδικήσεών μας, να 
ενισχύσουμε την Φωνή του Συλλόγου μας. 

Στις Συνελεύσεις θα συζητηθούν αναλυτικά όλες οι εκκρεμότητες 
και εξελίξεις των θεμάτων μας, όπως η προσωπική διαφορά, τα 
αναδρομικά από την εφαρμογή των Ν. Κατρούγκαλου και Βρούτση, 
τα λάθη των ηλεκτρονικών συντάξεων χηρείας  κλπ. 

Επίσης, και  ενημέρωση για τις αναδιαρθρώσεις και τις νέες αλλα-
γές των υπηρεσιών του e – ΕΦΚΑ , καθώς και οι τρόποι και οι διαδι-
κασίες υποβολής των αιτημάτων μας σε αυτές. 

Για αυτό η συμμετοχή  ΟΛΩΝ στις Γενικές Συνελεύσεις, 
είναι αναγκαία και απαραίτητη, γιατί έτσι ενισχύουμε τον 
ΚΟΙΝΟ μας ΑΓΩΝΑ, γιατί έτσι γινόμαστε πιο ΙΣΧΥΡΟΙ! 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε!


