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Η ΦΩΝΗ

Ό πως είναι γνωστό μετά την δραματικά ψαλιδι-
σμένη απόφαση του ΣτΕ, για τις μνημονιακές 

περικοπές – αναδρομικά των συντάξεων μας, ακο-
λούθησε νέα αντικοινωνική και ανάλγητη Κυβερνη-
τική απόφαση, που περιόρισε ακόμα περισσότερο τα 
δικαιούμενα ποσά – αναδρομικά των μνημονιακών 
περικοπών, μόνο για τις κύριες συντάξεις και μόνο 
για το 11μηνο (Ιούνιος ’15 – Μάιος ’16).

Οι επικουρικές συντάξεις και τα δώρα δυστυχώς 
διαγράφηκαν – ξεχάστηκαν και απορρίφθηκαν, με 
αυτή την Κυβερνητική απόφαση.

Ο εμπαιγμός και η κοροϊδία, προς την πιο επιβα-
ρυμένη – αδικημένη και ταλαιπωρημένη ομάδα των 
Συνταξιούχων είναι πρωτοφανής αλλά και προκλη-
τική. Καμία άλλη κοινωνική ομάδα στη χώρα μας 
δεν επιβαρύνθηκε, δεν αδικήθηκε τόσο πολύ με τις 
μνημονιακές περικοπές όσο οι Συνταξιούχοι. 

Ενώ το ΑΕΠ της χώρας, και όλα τα άλλα εισο-
δήματα, κατά την περίοδο των μνημονίων, μειώ-
θηκαν κατά 20%, τα εισοδήματα και οι συντάξεις 
μας μειώθηκαν κατά 50%! Οι Συνταξιούχοι της 
χώρας μας, σήκωσαν-επωμίσθηκαν το μεγαλύτερο 
βάρος των μνημονιακών περικοπών, ενώ είναι αυτή 

η κοινωνική ομάδα που συνεισφέρει ακόμα και σή-
μερα τα μεγαλύτερα φορολογικά βάρη στο Κράτος.

Δυστυχώς, παρά τις προεκλογικές διακηρύξεις 
της σημερινής Κυβέρνησης αυτή η ΑΔΙΚΗ, ΑΝΑΛ-
ΓΗΤΗ και ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ πολιτική συνεχίζεται. Οι 
Συνταξιούχοι αγανακτούν και εξοργίζονται γιατί δι-
απιστώνουν ότι υφίστανται συνεχείς διαψεύσεις και 
απογοητεύσεις των προσδοκιών και των δικαιωμά-
των τους, και γιατί επωμίζονται συνεχώς νέα βάρη.

Οι συντάξεις μας δεν είναι προνομιακή παροχή ή 
κοινωνικό επίδομα, αλλά η ελάχιστη ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ 
των εισφορών και των χρημάτων που καταβλήθη-
καν ανελλιπώς καθ’ όλο τον εργασιακό μας βίο, στα 
ασφαλιστικά μας ταμεία, για την ανταπόδοση μιας 
αξιοπρεπούς σύνταξης και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Είναι το Συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά 
μας για την ανταπόδοση του κεφαλαίου και των ει-
σφορών, που ως εργαζόμενοι (μαζί με τον εργοδότη) 
καταβάλαμε επί 30, 35 ή 40 χρόνια εργασίας. Κανείς 
λοιπόν δεν μας κάνει “χάρη” και δεν μας “συμπονά” 
χορηγώντας σωστά την σύνταξη μας, γιατί αυτά που 
καταβάλαμε, είναι πολύ περισσότερα από αυτά που 
λαμβάνουμε. Με ποια λογική, με ποιο ηθικό δικαίω-

μα, και ποια κοινωνική και πολιτική υπευθυνότητα, 
“κόβουν και ράβουν” κατά το δοκούν, τις συντάξεις 
και τα συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα; Σε ποια άλλη 
Ευρωπαϊκή χώρα (ακόμα και εκεί όπου εφαρμόστη-
καν μνημόνια – Πορτογαλία – Ισπανία – Κύπρος) έγι-
ναν τέτοιου είδους ανατροπές και επιβαρύνσεις για 
τους Συνταξιούχους;

Με ποιο λοιπόν δικαίωμα αποφάσισε η σημερινή 
Κυβέρνηση, να περικόψει –να περιορίσει στο μισό 
την ήδη περικομμένη– ψαλιδισμένη απόφαση του 
ΣτΕ. 

Συνέχεια στη σελ. 2

Γ.Α.Σ - Περιφερειακές Συνελεύσεις
οι ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ καθορίζουν... το χρόνο

Δ υστυχώς οι επιδημιολογικές συνθήκες του κο-
ρωνοιού, παραμένουν και εντείνονται στη χώρα 

μας γι’ αυτό και όλοι οι αρμόδιοι επιστημονικοί φο-
ρείς, ο ΕΟΔΥ & το Υπουργείο Υγείας είναι σε συναγερ-
μό, σε επαγρύπνηση και σε αγωνία για την εξέλιξη της 
πανδημίας το επόμενο διάστημα.

Αυτές οι ειδικές και έκτακτες συνθήκες επιβάλλουν 
σε όλους, να είμαστε ιδιαίτερα προσεχτικοί, προστα-
τευτικοί και να εφαρμόζουμε αυστηρά τα πρωτόκολ-
λα, τις οδηγίες-συστάσεις και τα μέτρα προφύλαξης 
που προτείνουν οι ειδικοί επιστήμονες και η Πολιτεία. 
Για εμάς, την οικογένειά μας, το κοινωνικό σύνολο 

και τους συ-
νανθρώπους 
μας, πρέπει 
να συμπερι-
φ ε ρ ό μ α σ τ ε 
και να λει-
τ ο υ ρ γ ο ύ μ ε 
υπεύθυνα και συνετά. Για αυτό το ερώτημα, είναι το 
τι κάνουμε με τις μαζικές και συλλογικές διαδικασίες 
των οργάνων του Συλλόγου, όπως είναι οι ετήσιες Γε-
νικές Συνελεύσεις; 

Συνέχεια στη σελ. 3

ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΉ & ΑΝΑΛΓΉΤΉ
η Κυβερνητική απόφαση για τα “αναδρομικά”

ΑΥΤΗ είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ των Μνημονιακών Περικοπών

1
Μνημονιακές
Περικοπές 
Συντάξεων

63 δις € 2
Αποφάσεις ΣτΕ 
2015 επιδικάζουν 
επιστροφή

24 δις € 4
Απόφαση 
της κυβέρνησης  
επιστροφή

1,4 δις €3
Απόφαση 
ΣτΕ 2020 
επιδικάζει επιστροφή

3,9 δις €

Τηλέγραφος 

Ηκα Ξαφά πρώην Δ.Ν.Τ., ο ΣΕΒ, οι Εργο-
δότες, και οι Ασφαλιστές, ικανοποιήθη-

καν και χαιρέτησαν τα νέα μέτρα του Πρω-
θυπουργού στη ΔΕΘ. Γιατί άραγε χαίρονται 
και χαμογελούν, τα αφεντικά; 

Γιατί νοιώθουν ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ!
Ξέρεις τι είναι, σε αυτές της εποχές, να 

σου δίνουν 2,5 δις€ το χρόνο, να τα "διαχει-
ριστείς". Οι νέοι εργαζόμενοι βέβαια, θα πά-
ρουν ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ Σύνταξη, όση πήραν και 
οι της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ!

Έχουν αντιληφθεί οι Κυβερνώντες, ότι με 
την κατάσταση στην οικονομία, και την ανερ-
γία στα ύψη, οι Συνταξιούχοι συντηρούν δυο 
και τρεις οικογένειες των παιδιών τους;

Πως αλήθεια, όταν είναι, να μας τα πά-
ρουν, τα συστήματα δουλεύουν τέλεια αλλά 
όταν (σπανιότατα) είναι να πάρουμε λίγα ψί-
χουλα, χρειάζονται μήνες ή και χρόνια; 

Γκαντεμιά, τώρα που θα πάρουμε τα ανα-
δρομικά, βρήκαν να κλείνουν στις 12.00 τα 
μπουζουξίδικα!!

Όλα τα Ασφαλιστικά – Συνταξιοδοτικά κοινωνικά και 
πολιτιστικά νέα, θα τα βρείτε στο αναβαθμισμένο site 
του Συλλόγου. Ο Σύλλογος μας αναβαθμίζεται σε σύγ-
χρονη, μαχητική, συλλογική και ενωτική λειτουργία και 

φιλοσοφία, ώστε να προωθήσει πιο αποτελεσματικά τη 
λύση των κοινών μας Συνταξιοδοτικών προβλημάτων, 
με ενημερωμένους & συμμετέχοντες όλους τους συνα-
δέλφους, στα κοινά μας προβλήματα.

Έγκαιρη & έγκυρη ενημέρωση από το site του Συλλόγου μας
“Το αναβαθμισμένο site του Συλλόγου μας”

Pssote.gr
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Συνέχεια από τη σελ. 1

Να σημειώσουμε ότι, οι αποφάσεις του ΣτΕ του 
2015 δικαίωναν τους Συνταξιούχους, και απαιτού-
σαν την επιστροφή, συνολικά 24δις€, από τις παρά-
νομες μνημονιακές περικοπές.

Αυτές τις αποφάσεις δεν τις εφάρμοσε η προηγού-
μενη Κυβέρνηση, δεν τις εφάρμοσε και η σημερινή, 
η οποία μάλιστα προσέφυγε πάλι στο ΣτΕ (πρωτοφα-
νής μεθόδευση) και το οποίο εξέδωσε αυτή τη νέα 
δραματικά ψαλιδισμένη απόφαση, για επιστροφή 
στους Συνταξιούχους μόνο του ποσού των 3.9δις€ 
και μόνο για τις κύριες Συντάξεις!

Εκτός των άλλων σοβαρών ενστάσεων – διαφω-
νιών, προκύπτει ένα απλό ερώτημα. Αν υποθέσουμε 
ότι για το 11μηνο (Ιούνιος ’15 έως Μάιος ’16) είναι 
αντισυνταγματικές οι περικοπές των κυρίων συ-
ντάξεων, δεν ισχύει το ίδιο και για τις επικουρικές 
και τα δώρα;

Δεν είχαν την ίδια αιτιολογική βάση;
Δεν είχαν την ίδια αυθαίρετη και παράλογη αιτιο-

λογία;
Με την ψήφο αποκλειστικά των βουλευτών 

της Νέας Δημοκρατίας ψηφίστηκε, η ανάλγη-
τη αυτή τροπολογία, που περιορίζει ακόμα πε-
ρισσότερο το επιστρεφόμενο ποσό των μνημο-
νιακών περικοπών – αναδρομικών στους Συ-
νταξιούχους στο συνολικό (μεικτό) ποσό των  
1,4 δις €, εκ των οποίων μόνο τα 900 εκ. αναλογούν 
στους συνταξιούχους του τέως ΙΚΑ - ιδιωτικού το-
μέα.

Αν από αυτό το ποσό θα παρακρατηθεί ο φόρος 
και η εισφορά υπέρ υγείας, στο τέλος μένει ένα ση-
μαντικά μικρότερο ποσό για τους 1.000.000 Συντα-
ξιούχους που δικαιούνται επιστροφή!

Με βάση τα ανωτέρω αναμφισβήτητα νούμερα 
είναι φανερό ότι, όσα ακούγονται και γράφονται 
από διάφορα ΜΜΕ για τεράστια ποσά επιστρο-
φών είναι ανυπόστατα και παραπλανητικά!

Τα πραγματικά επιστρεφόμενα ποσά δυστυ-
χώς θα είναι πολύ λιγότερα – μικρότερα από 
όσα ακούγονται και γράφονται, γιατί αφο-
ρούν αποκλειστικά & μόνο το 11μηνο! (Ιού-
νιος ’15 έως Μάιος ’16), και μόνο για τις πε-
ρικοπές στις κύριες συντάξεις! Εξαιρούνται 
– διαγράφονται οι περικοπές στις επικουρι-
κές συντάξεις και τα δώρα (400+200+200).

Επίσης, αφορά μόνο όσους είχαν άθροισμα 
κύριας και επικουρικής σύνταξης άνω των 
1.000€/μήνα.

Σε κάθε περίπτωση, αναμένεται η σχετική 
Κοινή Υπουργική Απόφαση, που θα καθορί-

σει-διευκρινίσει τη διαδικασία, τους όρους, και 
τις προυποθέσεις καταβολής αυτών των ανα-
δρομικών.

Γιατί η διατύπωση και η πρόβλεψη του Νόμου, 
απαιτεί την παραίτηση από κάθε δικαστική διεκδί-
κηση των συνταξιούχων, για τα αναδρομικά όλων 
των χρόνων, έως την 1/1/2019 που εφαρμόσθηκε ο 
επανυπολογισμός του ν. Κατρούγκαλου. Η απαίτηση 
της Κυβέρνησης, για δήλωση αποποίησης-παραίτη-
σης από κάθε δικαστική διεκδίκηση αναδρομικών 
είναι από κάθε πλευρά, ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ–ΚΑΤΑΧΡΗ-
ΣΤΙΚΗ και ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗ και έτσι θα καταγραφεί, 
στην συνείδηση των εκατομμυρίων Συνταξιούχων, 
οι οποίοι δεν πρόκειται ποτέ να ΠΑΡΑΙΤΗΘΟΥΝ 
από τη δίκαιη & λελογισμένη απαίτηση, για επι-
στροφή ΟΛΩΝ των μνημονιακών περικοπών, 
όπως έγινε με άλλες κοινωνικές ομάδες (Δικα-
στικοί – Στρατιωτικοί – Ειδικά Μισθολόγια).

Γιατί έχουμε πει πολλές φορές, ότι το θέμα και 
το πρόβλημα είναι πολιτικό (με πολιτική απόφα-
ση έγιναν οι περικοπές) και με πολιτική απόφα-
ση πρέπει να μας επιστραφούν όλες οι μνημονι-
ακές περικοπές των συντάξεών μας.

Αυτή μας η απαίτηση είναι ΑΠΑΡΑΓΡΑΠΤΗ, στα-
θερή και διαχρονική, και δεν μπορεί να ξεφύγει κα-
μία Κυβέρνηση και κανένας Πρωθυπουργός με ψί-
χουλα ελεημοσύνης και εμπαιγμού!

Οι ειδικές συνθήκες της οικονομίας όταν προκύ-
πτουν, πρέπει να ισχύουν για όλους τους πολίτες 
αυτής της χώρας, για όλες τις κοινωνικές ομάδες 
και κατηγορίες δεν μπορεί και δεν πρέπει μονομε-
ρώς οι συνταξιούχοι, να είναι τα μόνιμα υποζύγια, 
στους οποίους φορτώνονται όλα τα βάρη και όλες οι 
“αμαρτίες” του κόσμου! 

Αρκετά πιά! Πληρώσαμε αρκετά,
δεν θα πληρώσουμε ξανά!!!

ΑΝΤΙΚΟΙΝΩΝΙΚΉ & ΑΝΑΛΓΉΤΉ
η Κυβερνητική απόφαση για τα “αναδρομικά”

Όπως είναι γνωστό έχει εξαγγελθεί ότι τέλος 
Οκτωβρίου θα καταβληθούν τα «αναδρομικά» 

του 11μηνου, στους Συνταξιούχους.
Από διάφορα Μ.Μ.Ε. έχουν αναφερθεί τεράστια 

ποσά τα οποία βέβαια δεν ανταποκρίνονται στη πραγ-
ματικότητα. Είναι πολύ μικρά, και θα γίνουν ακόμα 
μικρότερα, από την φορολογική αφαίμαξη που σχε-
διάζεται και ετοιμάζεται.

Μιλάμε για μεθόδευση που θα μείωση στο μισό τα 
δικαιούμενα ποσά.

Ας κάνουμε μια ψύχραιμη και σοβαρή προσέγγιση, 
για να δούμε πιο θα είναι το τελικό -καθαρό- πραγ-
ματικό ποσό,που θα απομείνει στον Συνταξιούχο.

Σύμφωνα λοιπόν με τους Κυβερνητικούς σχεδια-
σμούς θα γίνουν οι εξής κρατήσεις - μειώσεις:
1)  ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ κατά 22% κατά την καταβολή.
2)  Κράτηση υπέρ ΥΓΕΙΑΣ 6%.
3)  Κράτηση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 3 έως 

14%.
Αυτό το ποσό που θα απομείνει τελικά, θα προ-

στεθεί στο φορολογητέο εισόδημα έτους 2020 (στη 
φορολογική δήλωση του 2021) και θα ξανά φορολο-

γηθεί σύμφωνα με την φορολογική κλίμακα.
Τελικά: Από τα ονομαστικά ποσά των αναδρομι-

κών, θα γίνει ΦΟΡΟΛΟΓΙΣΗ, παρακράτηση, μείωση, 
τουλάχιστον κατά 50%!!!

Άρα και από αυτά τα «φουσκωμένα» ποσά που 
ακούγονται, στο τέλος θα μείνουν τα μισά!

Να σημειώσουμε ότι:
Η επιστροφή ΟΛΩΝ των μνημονιακών περικο-

πών, στους Δικαστικούς-Πανεπιστημιακούς, και 
των Ειδικών μισθολογίων, έγινε με παρακράτη-
ση ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗΣ και με συντε-
λεστή 20%, και εκεί τελείωσε κάθε άλλη φορο-
λογική τους υποχρέωση!

Το ελάχιστο που πρέπει να κάνει η Κυβέρνηση, εί-
ναι να αποφασίσει και να νομοθετήσει το αφορολό-
γητο αυτών των ποσών, γιατί δίνονται με καθυστέ-
ρηση πέντε χρόνων!

Αφού αφορούν το 11μηνο (Ιούνιος ‘15 έως Μάιος’ 
16) και γιατί δεν είχαν καμία ευθύνη για αυτή τη κα-
θυστέρηση, οι Συνταξιούχοι.

Οι διαχρονικές ευθύνες της προηγούμενης και της 

σημερινής Κυβέρνησης επέφεραν αυτή την καθυ-
στέρηση. Γιατί σε ένα σοβαρό και ευνοούμενο κρά-
τος, αυτές οι επιστροφές θα γινόταν με καταβολή και 
του τόκου 6%, για κάθε έτος καθυστέρησης!!!

Στη χειρότερη των περιπτώσεων, πρέπει αυτά 
τα αναδρομικά των Συνταξιούχων, να δοθούν 
και να αντιμετωπιστούν-φορολογηθούν τουλάχι-
στον, όπως των Δικαστικών κ.λ.π., με αυτοτελή 
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ και με τον ίδιο συντελεστή 20%, 
και εκεί να τελειώσει κάθε άλλη φορολογική 
υποχρέωση, των Συνταξιούχων.

Εναλλακτικά θα μπορούσε να γίνει αναγωγή και 
κατανομή στα φορολογικά έτη που αναλογούν. Δη-
λαδή στα έτη 2015 και 2016.

Οτιδήποτε άλλο, θα είναι μια Κυβερνητική μεθό-
δευση, ασέβειας, εξαπάτησης, και εμπαιγμού των 
Συνταξιούχων, που, για μια ακόμα φορά θα εισπρά-
ξουν ψίχουλα ελεημοσύνης, αλλά και τον προσβλητι-
κό χαρακτηρισμό, ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας.

ΙΣΟΤΗΤΑ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ απαι-
τούν οι ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ και το ΔΡΑΣΤΙΚΟ ΨΑΛΙΔΙΣΜΑ

Η αφαίρεση ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ, των Δώρων 
(400-200-200) εκτός των άλλων, «πέταξε» 
τελείως έξω τους πλέον χαμηλοσυνταξιού-
χους, τους πάμπτωχους που είχαν άθροισμα 
Κυρίας και Επικουρικής κάτω των 1000 €. 
Όλοι αυτοί οι Συνάδελφοι δεν παίρνουν επι-
στροφή από αναδρομικά... ΤΙΠΟΤΑ!

Ιδιοκτησία του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών - Oμίλου ΟΤΕ  

Υπεύθυνοι Έκδοσης:  
Γιώργος Κουτσιμπογεώργος & Αντώνης Σεργιάννης

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων:  
Στάθης Ανέστης

Συντακτική Επιτροπή:  
Στάθης Ανέστης, Χρήστος Γιαννόπουλος,  

Νίκος Κακούρης, Νίκος Κούνας,  
Θεόδωρος Μπούρχας

Βερανζέρου 13, Αθήνα 
e-mail: pss-ote@otenet.gr • www.pssote.gr
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Συνέχεια από τη σελ. 1

Στην επιφυλακτικότητα και στο δισταγμό που δι-
καιολογημένα εκφράζεται, από ένα πολύ μεγάλο 
αριθμό συναδέλφων - μελών μας (Κεντρικά και 
Περιφερειακά) λόγω ακριβώς των έκτακτων επιδη-
μιολογικών συνθηκών, ίσως είναι αναγκαστικό και 
υπεύθυνο να αναβάλλουμε προς το παρόν τις μαζι-
κές συναθροίσεις και τις Γενικές Συνελεύσεις (Περι-
φερειακές αλλά και τη Γ.Α.Σ).

Όταν με το καλό, ελπίζουμε συντομότατα, αποκα-
τασταθούν οι υγειονομικές συνθήκες ασφαλείας και 
υγείας, τότε αμέσως μετά να προσδιορίσουμε και να 
πραγματοποιήσουμε όλες τις προβλεπόμενες από το 
καταστατικό και το Νόμο, συλλογικές – μαζικές δια-
δικασίες του Συλλόγου μας! 

Εξάλλου αυτό το πρόβλημα απασχολεί όλες τις 
Συνταξιοδοτικές, τις Συνδικαλιστικές αλλά και τις 
κοινωνικές οργανώσεις της χώρας μας, οι οποίες 
αναβάλλουν τις συγκεντρώσεις – Συνελεύσεις και 
τις μαζικές συναθροίσεις των μελών τους ακόμα και 
τις εκλογικές διαδικασίες. 

Τα συλλογικά όργανα του Συλλόγου μας, Περιφε-
ρειακά και Κεντρικά, θα πάρουν τις ανάλογες απο-
φάσεις με αίσθημα ΕΥΘΥΝΗΣ και ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για 
όλους τους συναδέλφους.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΕΤΑΙ... ότι
Στη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

16/7/2020 αποφασίστηκε σύμφωνα με το άρθρο 10 

του Καταστατικού μας, η σύγκληση Τακτικής και Κα-
ταστατικής Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης 
(Γ.Α.Σ.) στην Αθήνα με εξουσιοδότηση στην Εκτελε-
στική Επιτροπή να προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο, 
συνεκτιμώντας τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλει-
ας, λόγω του κορωνοϊού.

Η εκτελεστική επιτροπή στη Συνεδρίαση 1623/28-
7-20 αποφάσισε τη σύγκληση της 28ης Γ.Α.Σ. ως εξής: 
1. Τετάρτη και Πέμπτη 4 & 5 Νοεμβρίου 2020
2.  Τα θέματα Ημερησίας Διάταξης της 28ης Γ.Α.Σ. 

έχουν ως εξής:
•  Οικονομικός Απολογισμός – Προϋπολογισμός 

2020.
• Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.
•  Διοικητικός Απολογισμός – Πρόγραμμα Δρά-

σης.
•  Εκλογή Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου της 

περιόδου 11ος του 2018 έως 12ος του 2019.
• Τροποποιήσεις καταστατικού.
• Εκλογή Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.
•  Ενημέρωση – τρέχοντα Ασφαλιστικά Θέματα, 

Νέος Ασφαλιστικός Νόμος 4670/2020 κλπ.
Στο θέμα καταστατικού θα συζητηθούν και θα 

αποφασιστούν οι αναγκαίες και απαραίτητες τροπο-
ποιήσεις του Καταστατικού του Συλλόγου μας, που 
θα έχουν συζητηθεί και επεξεργασθεί από Διαπαρα-
ταξιακή Επιτροπή του Δ.Σ. και στην οποία θα μετα-

φερθούν και θα επεξεργασθούν, οι όποιες προτάσεις 
των Περιφερειακών Τμημάτων ή μεμονωμένων συ-
ναδέλφων μας θα αποσταλούν έως 11/9/2020.

Οι ημερομηνίες πραγματοποίησης των Περι-
φερειακών Συνελεύσεων αλλά και της Γ.Α.Σ., 
τελούν υπό την αίρεση, των οδηγιών και απο-
φάσεων του ΕΟΔΥ και των επιδημιολογικών 
συνθηκών που θα επικρατούν εκείνη την περί-
οδο στη χώρα μας, αλλά και από την τήρηση του 
καταστατικού και του Νόμου. Κατεύθυνση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής προς τα Περιφερειακά 
Διοικ. Συμβούλια είναι η τελική και οριστική Γ. 
Συνέλευση να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την 
23η Οκτωβρίου.

Απόλυτη προτεραιότητα έχει η υγεία όλων 
μας και η απόλυτη εφαρμογή των μέτρων και 
των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Γι’ αυτό 
η Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμ-
βούλιο, επιφυλάσσεται να αναθεωρήσει και να 
τροποποιήσει ανάλογα τους χρόνους και τις 
ημερομηνίες σύγκλησης των συλλογικών οργά-
νων, πάντα σε συνεννόηση και συνεργασία με τα 
Περιφερειακά Διοικητικά Συμβούλια του Συλλό-
γου μας.

Αυτός ήταν ο προγραμματισμός της Διοί-Αυτός ήταν ο προγραμματισμός της Διοί-
κησης πριν την έξαρση της επιδημίας.κησης πριν την έξαρση της επιδημίας.

Γ.Α.Σ - Περιφερειακές Συνελεύσεις
οι ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ καθορίζουν... το χρόνο

Ήδη τα Περιφερειακά Τμήματα, έλαβαν αποφάσεις ΑΝΑΒΟΛΗΣ  
των Γενικών Συνελεύσεών τους

Γιατί μας αγνοείτε κ. Πρωθυπουργέ;

Σχεδόν όλα τα Περιφερειακά Τμήματα, αξιο-
λογώντας και λαμβάνοντας υπόψιν και τις δια-
θέσεις και απόψεις των μελών, αποφάσισαν την 
αναβολή των Περιφερειακών Συνελεύσεων.

Τις επόμενες ημέρες η Ε. Επιτροπή και το Δ. Συμ-
βούλιο (τηρώντας αυστηρά τα σχετικά πρωτόκολλα) 
θα επικυρώσει αυτές τις αποφάσεις, και θα αποφα-
σίσει πιθανόν την αναβολή και της ΓΑΣ.

Δεν επιτρέπεται και δεν θα διακινδυνεύσουμε την 
υγεία και την ασφάλεια κανενός συναδέλφου, ένε-
κα των καταστατικών προβλέψεων, διαδικασιών και 
των ενημερώσεων. Πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι 
σύντομα θα ξεπεράσουμε αυτή τη δοκιμασία του κο-

ρωνοιού ώστε όλοι υγιείς και δυνατοί, να βρεθούμε 
στις Γενικές Συνελεύσεις και στη ΓΑΣ, καθώς και σε 
όλες τις συλλογικές διαδικασίες του Συλλόγου, στις 
οποίες έχουμε πολλά και σημαντικά θέματα να συ-
ζητήσουμε και να αποφασίσουμε.

Τα αναδρομικά, οι επανυπολογισμοί Συντάξεων, 
η αναδιάρθρωση-αποδιοργάνωση του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ, 
τα συσσωρευμένα και συνεχώς διογκωμένα προ-
βλήματα του ΤΑΥΤΕΚΩ, η φαρμακευτική, ιατρική και 
Νοσοκομειακή νοσηλεία είναι τα κύρια και σοβαρά 
θέματα ενημέρωσης, συζήτησης και αποφάσεων.

Αυτά ενδιαφέρουν τους Συναδέλφους μέλη μας, 
και όχι οι γκρίνιες, η μιζέρια και οι αστήρικτες "κα-
ταγγελίες" ξεπερασμένων εποχών και λογικών.

Όσο λοιπόν θα διαρκούν τα μέτρα του κορωνοϊού 
και δεν θα είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν, οι 
συλλογικές και μαζικές διαδικασίες του Συλλόγου 
μας, τόσο το Κεντρικό Δ. Συμβούλιο, όσο και τα Πε-
ριφερειακά Τμήματα, θα εντείνουν τις προσπάθειες 
ενημέρωσης και πληροφόρησης των μελών μας, με 
κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικής επικοινωνίας 
έτσι ώστε, να είμαστε κοντά και δίπλα (τηρώντας τις 
αποστάσεις ασφαλείας) σε κάθε Συνάδελφο και Συ-
ναδέλφισσα, σ’ αυτή τη δύσκολη συγκυρία. 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΥΓΙΕΙΣ και ΔΥΝΑΤΟΙ 

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ μας είναι η ΔΥΝΑΜΗ μας!!!

Το Πακέτο Εξαγγελιών στη Θεσ/νίκη εξαιρεί 
και αγνοεί τους Συνταξιούχους, με άδικο και 
αντικοινωνικό τρόπο.
Και συγκεκριμένα:
•	  Εξήγγειλε μείωση Ασφαλιστικών Εισφορών 

υπέρ Υγείας κατά 3 μονάδες (2 εργοδότες & 1 
εργαζόμενοι).

  Εξαιρούνται οι Συνταξιούχοι, που συνεχί-
ζουν να πληρώνουν 6% στο σύνολο των 
Συντάξιμων αποδοχών (Κύρια + Επικουρι-
κή).

  Απώλεια εσόδων για το Ασφαλιστικό 820 εκ.€/ 
χρόνο.

  Ποιος, πότε και πώς θα το καλύψει στον 
eΕΦΚΑ αυτό το ποσό; Τη στιγμή μάλιστα που 
το έλλειμα του eΕΦΚΑ, μόνο στο Α! εξάμηνο 
του 2020 έφθασε τα 900 εκ. €.

•	  Εξήγγειλε μείωση της ειδικής εισφοράς αλλη-
λεγγύης από το 2021.

  Εξαιρούνται και πάλι οι Συνταξιούχοι και 
οι Δημόσιοι Υπάλληλοι. 

Όφελος – κέρδος για τον Ιδιωτικό τομέα  
800 εκ.€/ χρόνο

Η προκλητική απάντηση – δικαιολογία της 
Κυβέρνησης στο ερώτημα γιατί εξαιρέθηκαν οι 
Συνταξιούχοι από τις ανωτέρω ρυθμίσεις, είναι 
γιατί θα πάρουν τα αναδρομικά του 11μήνου τον 
Οκτώβριο!!

Δηλαδή η εφαρμογή της δικαστικής απόφασης 
του Ανωτάτου Δικαστηρίου (ΣτΕ) είναι “χάρη”, εί-
ναι παροχή εξ ελευθεριότητας της Κυβέρνησης;

Δεν είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της απόφα-
σης του ΣτΕ; Και εν πάση περιπτώσει, η χορήγη-
ση των αναδρομικών-περικοπών του 11μήνου 

είναι εφ’ άπαξ ποσό, για μία φορά μόνο και 
τίποτα άλλο!

Ενώ οι μειώσεις των Ασφαλιστικών εισφο-
ρών και της Εισφοράς Αλληλεγγύης είναι δι-
αρκείς και συνεχόμενες και για τα επόμενα 
χρόνια! Άρα και εξ’ αυτού του λόγου, για ποια 
ισοκατανομή, ισότητα παροχών και κοινωνική 
δικαιοσύνη μιλάει η Κυβέρνηση και ο κος Πρω-
θυπουργός, όταν εξαιρεί από αυτές τις ρυθμίσεις 
τους Συνταξιούχους;

Θυμίζουμε ότι οι προεκλογικές υποσχέσεις 
της σημερινής Κυβέρνησης ήταν ότι θα κα-
ταργηθεί για ΟΛΟΥΣ η Ειδική Εισφορά Αλλη-
λεγγύης, ενώ τώρα ξέχασαν τους Συνταξιού-
χους.

Για μία ακόμα φορά εμπαίζουν τους Συνταξιού-
χους και την κοινωνία, με αλχημείες, ψευτο–υπο-
λογισμούς και άδικες αντικοινωνικές πολιτικές! 
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Γιατί ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ και ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ κε Βρούτση;Γιατί ΔΥΟ ΜΕΤΡΑ και ΔΥΟ ΣΤΑΘΜΑ κε Βρούτση;
Αυτό είναι Αυτό είναι ΙΣΟΤΗΤΑΙΣΟΤΗΤΑ των πολιτών, έναντι του  των πολιτών, έναντι του ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ;ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ;

Ό πως είναι γνωστό ο νέος ασφαλιστικός Νόμος 
4670/20 υποτίθεται ότι θα διόρθωνε τις αδικίες 

και τις παρανομίες του Νόμου Κατρούγκαλου όμως 
δημιουργεί νέα ανισότητα και στον κλάδο ΥΓΕΙΑΣ.

Αν μελετήσουμε αναλυτικά και προσεκτικά το νέο 
Νόμο ΒΡΟΥΤΣΗ, θα διαπιστώσουμε ότι όχι μόνο δεν 
διορθώνει τις αδικίες και τις παρανομίες του Νόμου 
Κατρούγκαλου (αυτόν που προεκλογικά δεσμευό-
ταν ότι θα καταργήσει), άλλα ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ και άλλες 
ΑΔΙΚΙΕΣ, ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ και ΒΑΡΗ κατά των απλών 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ πρώην μισθωτών και για τον κλάδο 
Σύνταξης, αλλά και για τον κλάδο Υγείας, όπου ο 
διαχωρισμός είναι προκλητικός και άνισος!

Πιο συγκεκριμένα:
Για τους ελευθέρους επαγγελματίες και τους αυ-

τοαπασχολούμενους (Γιατροί – Δικηγόροι – Μηχανι-
κοί κλπ) θεσπίστηκαν έξι (6) ασφαλιστικές βαθμίδες 
(με ελεύθερη επιλογή) και με την χαμηλότερη να 
προβλέπει εισφορά 210€/ μήνα 155€ για τον κλάδο 
σύνταξης και 55€ για τον κλάδο υγείας και για 
12 μήνες και ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. 
Μάλιστα, για τα πέντε (5) πρώτα χρόνια έναρξης 
επαγγέλματος, η συνολική εισφορά καθορίστηκε στα 
126€/μήνα!

Ενώ ο μισθωτός (εργαζόμενος και εργοδότης) κα-
ταβάλει 20% των συνολικών μηνιαίων αποδοχών 
για τον κλάδο σύνταξης, και 6,33% για τον κλάδο 
υγείας και μάλιστα επί 14 ΜΙΣΘΟΥΣ! 

Ο δε Συνταξιούχος καταβάλει για την Υγεία το 

6% των συνολικών μηνιαίων συντάξιμων απο-
δοχών (κύρια + επικουρική σύνταξη).

Έτσι ο μισθωτός με πάνω από 870€ συνολικών μη-
νιαίων αποδοχών, και ο Συνταξιούχος με πάνω από 
918€ κύριας και επικουρικής σύνταξης, ΧΡΗΜΑΤΟ-
ΔΟΤΕΙ την υγεία (φαρμακευτική, ιατρική και νο-
σοκομειακή) των ελευθέρων επαγγελματιών και 
των αυτοαπασχολούμενων!!!

Για το ίδιο επίπεδο παροχών υγείας, για τις 
ίδιες παροχές σε είδος και σε χρήμα, για τις ίδιες 
νοσοκομειακές υπηρεσίες, θεσπίστηκε – ψηφί-
στηκε ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ – ΑΝΙΣΗ και ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ 
αντιμετώπιση ασφαλισμένων στον ενιαίο ΕΦΚΑ. 
Η πρόβλεψη αυτή του Ν4670/20 (Ν. Βρούτση) κα-
ταστρατηγεί κάθε Συνταγματική αρχή, περί ισότητας 
των πολιτών, προκαλεί το περί δικαίου αίσθημα, πε-
ριφρονεί και αδικεί τους μισθωτούς και τους Συντα-
ξιούχους, ευνοώντας τις ισχυρές και προνομιούχες 
κοινωνικές ομάδες, που φαίνεται έχουν περισσότερα 
δικαιώματα και λιγότερες υποχρεώσεις, έναντι του 
Κράτους, των θεσμών και της κοινωνικής ασφάλι-
σης. Έτσι λοιπόν, μόνο, Ενιαίος ΔΕΝ είναι ο Φο-
ρέας Κοινωνικής Ασφάλισης!

Επίσης οι μισθωτοί και οι Συνταξιούχοι πληρώνουν 
τους ΦΟΡΟΥΣ σταθερά έως και το τελευταίο λεπτό, 
(μάλιστα η παρακράτηση γίνεται προκαταβολικά), 
πληρώνουν τις Ασφαλιστικές εισφορές τους ΜΟΝΙ-
ΜΑ & χωρίς εκπτώσεις-μειώσεις και ρυθμίσεις, σε 
αντίθεση με κάποιους που στις φορολογικές δηλώ-

σεις εμφανίζονται ως σχεδόν «άποροι», και με μηδα-
μινή φορολόγηση.

Γιατί λοιπόν αυτή η αντιμετώπιση και αυτή η συ-
μπεριφορά; Είναι οι μισθωτοί και οι Συνταξιούχοι 
πολίτες δεύτερης κατηγορίας; Γιατί, για μία ακόμη 
φορά, οι μισθωτοί και οι Συνταξιούχοι να επιβαρύ-
νονται δυσανάλογα με ασφαλιστικά και φορολογικά 
βάρη και να αδικούνται κατάφωρα, έναντι άλλων 
προνομιούχων κοινωνικών ομάδων; 

Πότε και πώς θα αποκατασταθεί η ΙΣΟΝΟΜΙΑ ώστε 
όλοι οι πολίτες της χώρας μας να ΕΧΟΥΝ ίδια ΔΙΚΑΙ-
ΩΜΑΤΑ και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, σύμφωνα με το άρθρο 4 
του Συντάγματος έναντι του Κράτους και των φορέ-
ων του;

Απαιτούμε και διεκδικούμε την ισονομία και την 
αποκατάσταση αυτής της αδικίας, όχι μόνο για λό-
γους ίσης μεταχείρισης αλλά και για την ενίσχυση της 
κοινωνικής ασφάλισης και ειδικότερα του πολυπό-
θητου κλάδου Υγείας και του ΕΟΠΥΥ.

Η ενίσχυση και η ισχυροποίηση της κοινωνικής 
ασφάλισης και του ΕΣΥ, είναι αναγκαίο και υπερ- πο-
λύτιμο κοινωνικό αγαθό, που αναδείχθηκε πολύ πιο 
έντονα και συγκεκριμένα αυτή την περίοδο της παν-
δημίας του κορονοϊού και θα πρέπει ΟΛΟΙ, όχι μόνο 
στα λόγια, αλλά και έμπρακτα, να το στηρίξουν και να 
το ενισχύσουν.

ΟΛΟΙ με ΙΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  
αλλά και ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ!

Ευρώπη και Αμερική “προπύργια” της δι-
εθνούς νομιμότητας, του διεθνούς δικαίου 
και υπερασπιστές της Ειρήνης, της Δημο-
κρατίας και του Πολιτισμού “δείχνουν τα 
δόντια τους, στον Σουλτάνο”.

Η υποκρισία και ο Φαρισαϊσμός σε όλο 
τους το μεγαλείο!!!

Ξεχνούν και αυτοί, και ο προστατευόμε-
νός τους, ότι όποιος παίζει, τα επικίνδυνα 
παιχνίδια με τη φωτιά, κινδυνεύει να καεί 
ΠΡΩΤΟΣ!!

ΕYΡΩΠΗ και 
ΑΜΕΡΙΚΗ με “μάσκα”

“ΗΓΕΤΕΣ” κατώτεροι  
των Περιστάσεων

Οι Ασφαλισμένοι θεωρούνται και είναι οι αποδέ-
κτες -πελάτες- των υπηρεσιών ΥΓΕΙΑΣ του ΕΟ-

ΠΥΥ.
Του ενιαίου φορέα ΥΓΕΙΑΣ, για ΟΛΟΥΣ του Ασφα-

λισμένους που καταβάλουν ανελλιπώς, τις μηνιαίες 
εισφορές τους. Όμως ο ΕΟΠΥΥ λειτουργεί, αποφα-
σίζει και ενεργεί, υπό τον έλεγχο, την εποπτεία, και 
της εντολές του Υπουργείου ΥΓΕΙΑΣ μακριά από της 
ανάγκες και της απαιτήσεις των Ασφαλισμένων.

Η συμμετοχή των Ασφαλισμένων και ιδίως των 
Συνταξιούχων στο Δ. Συμβούλιο του ΕΟΠΥΥ, είναι 
ανύπαρκτη. Ενώ η ποιότητα και η ποσότητα, των 
προσφερόμενων υπηρεσιών ΥΓΕΙΑΣ του ΕΟΠΥΥ, 
είναι λίαν επιεικώς απαράδεκτες, οι απόψεις οι προ-
τάσεις και οι θέσεις, των Ασφαλισμένων, δεν ακού-
γονται. Πως λοιπόν μπορεί να ελέγχεται, να διορθώ-
νεται, και να βελτιώνεται η λειτουργία του ΕΟΠΥΥ, 
όταν οι χρηματοδότες του, και αποδέκτες των υπη-
ρεσιών του, δεν έχουν λόγο. Ο θεσμός του Οικογε-
νειακού γιατρού, καθώς και ο θεσμός της πρωτο-
βάθμιας φροντίδας ΥΓΕΙΑΣ, που θα ανακούφιζε και 
θα εξυπηρετούσε τους Ασφαλισμένους, συνεχίζει να 
είναι εγκαταλελειμμένος, και να υπολειτουργεί. 

Οι Ασφαλισμένοι, και οι Συνταξιούχοι μέλη μας, 
ταλαιπωρούνται και ξοδεύονται, ακόμα και για τα 
παραπεμπτικά, και τις συνταγές. Οι δυο μεγάλες και 
σημαντικές δράσεις και υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ τα 
φάρμακα, οι Ιατρικές και Νοσοκομειακές υπηρεσί-

ες, καθώς και οι εργαστηριακές εξετάσεις,είναι προ-
βληματικές και νοσούν βαρύτατα.

Η λίστα των φαρμάκων συνεχώς διευρύνεται, οι 
τιμές των φαρμάκων αυξάνονται, αλλά ο ΕΟΠΥΥ 
μειώνει την συμμετοχή του! Τα ραντεβού δίνονται 
σε βάθος χρόνου, με σοβαρές καθυστερήσεις και 
ταλαιπωρία των Ασφαλισμένων. Προς χάρη βέβαια 
των Ασφαλιστικών εταιριών, των ιδιωτών Γιατρών, 
και των Ιδιωτικών κέντρων ΥΓΕΙΑΣ. Έτσι οι Ασφαλι-
σμένοι και κυρίως οι Συνταξιούχοι, πρέπει να είναι 
συνεχώς με το χέρι στην τσέπη, για να καλύψουν 
στοιχειωδώς μια Ανθρώπινη, Εργαστηριακή, Ιατρι-
κή και Νοσοκομειακή φροντίδα. Τώρα με την περί-
οδο της πανδημίας του κορωνοϊού, αναδείχθηκε η 
σπουδαιότητα, και η μοναδικότητα του ΕΟΠΥΥ, λει-
τουργώντας προς το ΕΣΥ υποστηρικτικά, αλλά και 
καλύπτοντας ευρύτερη Νοσοκομειακή Πρωτοβάθ-
μια φροντίδα, λόγω των έκτακτων αναγκών.

Είναι η ώρα λοιπόν, οι Συλλογικοί και Συνδικαλι-
στικοί φορείς να απαιτήσουν έναν ισχυρό, αποτελε-
σματικό, και κοινωνικά ωφέλιμο Εθνικό Οργανισμό 
Πρωτοβάθμιας Υπηρεσίας ΥΓΕΙΑΣ.

Ο Σύλλογος μας, σε συνεργασία και με τις άλλες 
όμορες ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ Οργανώσεις και την 
ΑΓΣΣΕ θα ενεργοποιηθεί σε αυτή την κατεύθυνση.

Είναι απαίτηση των μελών μας, και κοινωνική 
αναγκαιότητα των καιρών.

ΕΟΠΥΥ ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΣΘΕΝΗΣ του ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
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Μάιος - Ιούνιος 2020

Σ Υ Ν Ε Χ Η Σ  Κ Α Ι  Ε Ν Τ Ο Ν Η  Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Η 
Τ Ο Υ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ  Μ Α Σ

Για το σοβαρό πρόβλημα που εκκρεμεί και ταλαιπωρεί, μια ομάδα Συναδέλφων στους οποίους έλειπαν λίγες μέρες επικουρικής ασφάλισης, 
και ως εκ τούτου δεν τους έχει χορηγηθεί ακόμα (ορισμένοι από το 2015) η Επικουρική Σύνταξη, οι προσπάθειες και οι παρεμβάσεις 
του Συλλόγου μας, είναι συνεχείς. Σε αυτή την προσπάθεια, γίνεται νέα παρέμβαση και προς το νέο Υφ/ργό Εργασίας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων κο. Τσακλόγλου. Η επιστολή, η πρότασή μας και η σχετική τροπολογία (που είναι στα χέρια του Υπουργού και του Διοικητή του 
ΕΦΚΑ) έχει ως εξής: 

Για το μέγα θέμα του αποσυντονισμού που προέκυψε στον κλάδο των Κύριων Συντάξεων μετά την διάλυση της 5ης Περιφερειακής 
διεύθυνσης του πρώην κλάδου σύνταξης του ΤΑΠ-ΟΤΕ, ο Σύλλογος μας είχε συνάντηση με τη διευθύντρια του κ. Χρήστου Χάλαρη… ενώ 
επιμένει στην κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Διοικητή του e-EFKA. 

Αθήνα 11/9/ 2020 

Προς: τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινων. Ασφαλίσεων
Κον Τσακλόγλου Παναγιώτη

Αθήνα 27/7/2020 

Προς τον Διοικητή του e – ΕΦΚΑ
Κον Χάλαρη Χρήστο, Ακαδημίας 22

Α. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Β. ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων 
Τηλεπικοινωνιών-Ομίλου ΟΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΣΕΡΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΝΤΑΥΘΑ,
Κύριε Υπουργέ,

Με την ανάληψη των νέων καθηκόντων σας, 
σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο δύσκολο έργο 
σας, προς όφελος όλων των ασφαλισμένων της 
πατρίδας μας.

Μαζί με τις ευχές θέλουμε να ζητήσουμε και τη 
δική σας βοήθεια και συνδρομή για την επίλυση 
μιας εκκρεμότητας και αδικίας που εξακολουθεί 
να υφίσταται σε μία μικρή ομάδα συναδέλφων 
μας, σχετικά με, την μη χορήγηση της επικουρι-
κής τους σύνταξης αν και έχουν συνταξιοδοτηθεί 
κάποιοι εξ’ αυτών, εδώ και μία 5ετία. 

Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα αυτή των συναδέλ-
φων μας, που δεν ξεπερνάει τις κάποιες δεκάδες, 
επειδή στο χρονικό διάστημα από 1.1.1986 έως 
31,12,2010 έχουν έστω και μία ημέρα άδεια άνευ 

αποδοχών, τους παραπέμπει για τη χορήγηση 
της επικουρικής τους σύνταξης στο 67ο έτος της 
ηλικίας σε αντίθεση με όλους τους υπόλοιπους 
συναδέλφους που πήραν την επικουρική τους 
σύνταξη την ίδια μέρα συνταξιοδότησης με την 
κύρια Σύνταξη.

Με το άρθρο 127 σε τροπολογία του Ν. 
4611/2019 τους δόθηκε το δικαίωμα της εξαγο-
ράς αυτών των ημερών άνευ αποδοχών, χωρίς 
όμως να προσδιορίζει την ημερομηνία έναρξης 
της χορήγησης της επικουρικής τους σύνταξης.

Με την βελτιωτική τροπολογία σε συνέχεια 
της ανωτέρω τροπολογίας, που έχει φτάσει και 
υπάρχει στο γραφείο του Υπουργού Κου Βρού-
τση από πριν το καλοκαίρι, αιτούμεθα από τον Κο 
Υπουργό και από Εσάς να συμπεριληφθεί, ως συ-
μπληρωματική τροπολογία στο προσεχές Σχέδιο 

Νόμου, που θα κατατεθεί από το Υπουργείο σας 
στη Βουλή. Με την αποδοχή και την ψήφιση της 
σχετικής βελτιωτικής τροπολογίας θα εκλείψει 
οριστικά αυτή η αδικία.

Με την ελπίδα και την προσδοκία ότι θα αντα-
ποκριθείτε θετικά στο δίκαιο αίτημα μας, σας 
αποστέλλουμε συνημμένα το σχέδιο της τροπο-
λογίας και την αντίστοιχη αιτιολογική έκθεση.
Συνημμένα:
1. Η αιτιολογική έκθεση.
2. Το σχέδιο τροπολογίας.

Ενταύθα, 
Σε συνέχεια των προηγούμενων υπομνημάτων 

που σας αποστείλαμε και σε συνέχεια της συνά-
ντησης που είχαμε με την Δ/τρια του Γραφείου 
σας την Κα Σέρβου, επανερχόμαστε για το μεί-
ζον ζήτημα της Διάλυσης της 5ης Περιφ. Δ/νσης 
του π. Κλάδου Σύνταξης του ΤΑΠ – ΟΤΕ και τα 
προβλήματα που θα προκύψουν από αυτή τη νέα 
οργανωτική αναδιάρθρωση- αποδιάρθρωση στη 
διαδικασία ανακεφαλαίωσης και απονομής των 
Κύριων Συντάξεων.

Πιο συγκεκριμένα, με το νέο οργανόγραμμα, 
τρεις ανεξάρτητες Περιφ. Δ/νσεις του τ. ΤΑΠ 
– ΟΤΕ (περιέχει ασφαλισμένους ΟΤΕ, ΕΛΤΑ & 
ΟΣΕ), του π. ΟΑΠ – ΔΕΗ και του π. ΤΣΕΑ – ΠΓΣΟ 
& ΗΣΑΠ, που όλες μαζί αριθμούν πάνω από 
150.000 ασφαλισμένους, τις συμπτύσσει σε μία 
Υποδ/νση με δύο τμήματα, ανακεφαλαίωσης και 
απονομής. 

Πως αλήθεια θα μπορέσει να διαχειρισθεί αυτή 
η τεράστια Υποδιεύθυνση των 150.000 και άνω 

ασφαλισμένων, τα προβλήματα των ήδη Συντα-
ξιούχων και πώς θα βγάλει σε πέρας την απο-
νομή των συντάξεων των προς συνταξιοδότηση 
ασφαλισμένων των παραπάνω έξι (6) Οργανι-
σμών, όταν μόνο από τη ΔΕΗ, τον ΕΛΤΑ και τον 
ΟΤΕ προβλέπεται το επόμενο χρονικό διάστημα 
να συνταξιοδοτηθούν, με εθελούσια από τους 
κλάδους αυτούς, περισσότεροι από 6.000 εργα-
ζόμενοι, πέραν των κατ’ έτος προβλεπομένων 
κανονικών συνταξιοδοτήσεων;

Σ’ αυτήν τη φάση που βρισκόμαστε, για να μην 
βρεθεί πολύ γρήγορα αυτή η νέα οργανωτική 
διαδικασία σε αδιέξοδο, μια λύση που μπορεί να 
λειτουργήσει μεταβατικά είναι οι τρείς π. Δ/νσεις 
που γίνονται μια Υποδ/νση, να γίνουν μεταβατι-
κά τρείς Υποδ/νσεις με δύο τμήματα η κάθε μία, 
κάτω από την ήδη δημιουργηθείσα νέα Διεύθυν-
ση.

Με την παραπάνω πρόταση συμφωνούν και 
συντάσσονται όλοι οι Σύλλογοι Συνταξιούχων, 
αλλά και εργαζομένων και Οργανισμών από τους 

οποίους προέρχονται και συμπεριλαμβάνονται 
όλοι στη νέα μαμούθ Υποδιεύθυνση που αν προ-
χωρήσει, θα είναι αδύνατον να λειτουργήσει.

Πιστεύουμε ότι θα ενδιαφερθείτε για το μείζον 
ζήτημα που δημιουργείται με τη νέα δομή και ότι 
θα αξιολογήσετε θετικά την μεταβατική πρόταση 
που σας προτείνουμε μέχρι να δημιουργηθούν 
οι αναγκαίες προϋποθέσεις ώστε να φτάσουμε 
ομαλά στην ηλεκτρονική έκδοση των συντάξε-
ων, την οποία επιθυμούμε και στηρίζουμε, γιατί 
θα είναι, όταν θα υλοποιηθεί, προς όφελος όλων 
των ασφαλισμένων.

Τέλος, είμαστε πάντα στη διάθεσή σας και ανα-
νεώνουμε το αίτημά μας για μία συνάντηση μαζί 
μας, για να συζητήσουμε από κοντά και αναλυτι-
κά όλα τα εκκρεμή ζητήματα.

Για τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων 
Τηλεπικοινωνιών-Ομίλου ΟΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γ. ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Α. ΣΕΡΓΙΑΝΝΗΣ
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Τ η δυνατότητα να κλείσουν ραντεβού μέσω της σχετικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ και να παρα-
λάβουν Φάρμακα Υψηλού Κόστους για σκλήρυνση κατά πλάκας, έχουν πλέον και οι κάτοικοι της Θεσσαλονί-

κης στο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ επί της οδού Μιχαήλ Καλού 6.

Είναι γνωστό ότι η υπηρεσία διατίθεται από τα τέλη Μαρτίου στο Κεντρικό Φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στο Μα-
ρούσι.

Υπενθυμίζεται ότι οι ασθενείς μπορούν να επιλέγουν συγκεκριμένη ημέρα και ώρα προσέλευσης ηλεκτρονικά 
μέσω της ιστοσελίδας του ΕΟΠΥΥ (www.eopyy.gov.gr και https://fykrandevou.eopyy.gov.gr/) και την εφαρ-
μογή «Παραλαβή Φαρμάκων Υψηλού Κόστους».

1. Κύριες Συντάξεις Γήρατος
•  Οριστικές εκδίδονται αυτές του  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
•  Προσωρινές εκδίδονται αυτές του ΙΟΥΛΙΟΥ 

2020

2. Μεταβιβάσεις (Χηρείας)
• Οριστικές αυτές του ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
•  Εκκρεμούν ακόμη οι οριστικές μεταβιβά-

σεις χηρείας για την αναπροσαρμογή από 
το 50% στο 70% για το χρονικό διάστημα 
1/1/19 – 30/4/19.

3. Επικουρικές Συντάξεις Γήρατος
•  Διεκπεραιώνονται αυτές για τις οποίες 

έχουν κατατεθεί αιτήσεις για Επικουρική 
σύνταξη τον ΜΑΡΤΙΟ & ΑΠΡΙΛΙΟ του 2017.

4.  Επικουρικές Συντάξεις Μεταβιβάσεις  
(Χηρείας)
•  Διεκπεραιώνονται αιτήσεις του  

ΑΠΡΙΛΙΟΥ του 2019.

5. ΕΦΑΠΑΞ
•  Διεκπεραιώνονται τα αιτήματα  

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
1.  Η καταβολή της Επικουρικής Σύνταξης των 

Συντάξεων με ΑΝΑΣΤΟΛΗ, θα γίνει σε 2 έως 
3 μήνες μετά την κοινοποίηση της απόφασης 
οριστικής Συνταξιοδότησης της Κύριας Σύντα-
ξης.

2.  Ξεκίνησε η έκδοση συντάξεων επανένταξης 
στο Ν. 4387/16, που είχε σταματήσει στον ΦΕ-
ΒΡΟΥΑΡΙΟ 2019.

3.  Για κύρια σύνταξη χηρείας μετά την 3ετία πρέ-
πει να αποσταλούν τα εξής έγγραφα:
•  Υπεύθυνη Δήλωση της χήρας ή του χή-

ρου ότι δεν έχει μεταβληθεί η οικογενεια-
κή της/ του κατάσταση και αν παίρνει δική 
της/ του σύνταξη και η οποία στέλνεται στο 
e-mail:ikatapot@otenet.gr

4.  Για Επικουρική Σύνταξη χηρείας μετά την 
3ετία:
•  Δήλωση του ατόμου που λαμβάνει την επι-

κουρική σύνταξη ότι δεν έχει αλλάξει η οι-
κογενειακή του κατάσταση, και αν παίρνει 
ή δεν παίρνει δική του επικουρική σύνταξη.

• Εκκαθαριστικό εφορίας.
•  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 

(κατεβαίνουν από το gov.gr).
  Τα τρία αυτά έγγραφα στέλνονται στο e-mail: 

t.epoliton@eteaep.gov.gr

Σημείωση: 
Τόσο για την Κύρια όσο και για την Επικουρική 
Σύνταξη, μετά την παρέλευση της τριετίας, περι-
κόπτεται το 50% από τις συντάξεις χηρείας, χω-
ρίς δικαίωμα επιλογής αν οι συνάδελφοι παίρ-
νουν και δική τους σύνταξη.

Από τον Μάιο του 2019 με τον Ν. 4611/19 
έχουν καταργηθεί όλοι οι ηλικιακοί περιορισμοί 
για τις συντάξεις χηρείας.

ΕΟΠΥΥ: Ραντεβού παράδοσης φαρμάκων για τη σκλήρυνση  
κατά πλάκας μετά την Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη
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ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ στη χορήγηση των νέων ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ γήρατος & χηρείας

Οεπικεφαλής Οικονομικός Σύμβουλος του Πρω-
θυπουργού Κος Πατέλης, αλλά και ο νέος Υφ/

ργος Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κος 
Τσακλόγλου, εξήγγειλαν την ιδιωτικοποίηση – κα-
τάργηση της επικουρικής ασφάλισης, δηλώνοντας 
προκλητικά τα εξής:

1.  Δεν θα παίρνουμε τα λεφτά από τους Νέους 
για να πληρώνουμε του Ηλικιωμένους!

2.  Έτσι εξαγγέλλεται ουσιαστικά η ιδιωτικοποίηση 
–κεφαλαιοποίηση– της επικουρικής ασφάλισης, 
για τους νέους εργαζομένους!

3.  Αυτό σημαίνει ότι, αποσύρεται το κράτος, και 
δεν θα έχει καμία ευθύνη και υποχρέωση, για 
τον δεύτερο πυλώνα της κοινωνικής ασφάλισης 
(επικουρικό) το οποίο ανατίθεται στις Ιδιωτικές 
Ασφαλιστικές Εταιρίες, οι οποίες θα διαχειρίζο-
νται, θα “τζογάρουν” τα 2,5 δις€, των ετή-
σιων εισφορών του Επικουρικού Ταμείου!!!

Οι νέοι εργαζόμενοι θα λάβουν βέβαια από την 
επενδεδυμένη επικουρική σύνταξη όση έλαβαν και 
οι ασφαλισμένοι της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ.

Με βάση το ανωτέρω Κυβερνητικό σχέδιο είναι 
φανερό ότι, η εξασφάλιση των Επικουρικών μας Συ-
ντάξεων τίθεται σε σοβαρή αμφισβήτηση και κίνδυνο 
επιβίωσης.

Πλέον όλα τα εναπομείναντα ασφαλιστικά και 
κοινωνικά μας δικαιώματα, τίθενται σε ευθεία και 
άμεση απειλή και ξαναμπαίνουν στην κλίνη του 
Προκρούστη. Μάλιστα αυτό επιχειρείται να γίνει, με 
διχαστική και ενδο-γενεακή σύγκρουση, λες και για 
την εργασιακή ζούγκλα και το αβέβαιο μέλλον των 
Νέων ευθύνονται οι Ηλικιωμένοι και όχι οι ασκού-
μενες Κυβερνητικές πολιτικές, οι οποίες έχουν συ-
μπιέσει στο ελάχιστο τα εργασιακά δικαιώματα και 
τις αμοιβές των νέων μας.

Η συνοχή και η αλληλεγγύη των γενεών είναι ο 
συνδετικός ιστός, κάθε πολιτισμένης και δημοκρα-

τικής κοινωνίας, απαραίτητη προϋπόθεση για την 
κοινωνική συνοχή την ανάπτυξη και την ευημερία 
των πολιτών.

Η κοινωνική Ασφάλιση, είναι η ιστορική κατάκτη-
ση των εργαζομένων, και των ανθρώπων της παρα-
γωγής και της οικονομίας, γι’ αυτό και δεν επιτρέ-
πεται σε κανένα νεόκοπο κυβερνητικό παράγοντα 
και επενδυτικό ντήλερ,να παίζει στα χρηματιστήρια, 
τις εισφορές της κοινωνικής ασφάλισης, το μέλλον 
και την προοπτική των Νέων, αλλά και των Ηλικι-
ωμένων και συνολικά της κοινωνίας και της οικο-
νομίας!!! 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ μπορούμε να ΑΠΟΤΡΕΨΟΥΜΕ 
αυτά τα εφιαλτικά ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΑ σχέδια 
κατάργησης της Επικουρικής Σύνταξης και της 

Κοινωνικής Ασφάλισης!!!

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ νέοι και ηλικιωμένοι  
για το ΠΑΡΟΝ και το ΜΕΛΛΟΝ

Ιδιωτικοποίηση της Επικουρικής Ασφάλισης
“στο τζόγο τα λεφτά των εργαζομένων σε σοβαρό κίνδυνο  

οι επικουρικές συντάξεις”

http://www.eopyy.gov.gr
https://fykrandevou.eopyy.gov.gr/
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Μάιος - Ιούνιος 2020

Απασχόληση συνταξιούχων
Εγκύκλιος για τις αποδοχές

Κ ατ’ εφαρμογή του Ν. 4670/20, εκδόθηκε εγκύ-
κλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, σχετικά με τη μείωση-περικοπή των 
συντάξεων των Συνταξιούχων που εργάζονται.

Οι προβλέψεις του Νόμου, και οι διευκρινήσεις της 
εγκυκλίου έχουν ως εξής:
1.  Συνταξιούχος μετά την 1/3/2020 (εφαρμογή του 

Ν. 4670/20) που συνεχίζει να εργάζεται, υφίσταται 
μείωση σύνταξης κατά 30%.

2.  Συνταξιούχος πριν την 1/3/2020 και μετά τις 

14/5/2016 που συνεχίζει να εργάζεται, διατηρεί τη 

μείωση σύνταξής του κατά 60%, έως την 1/3/2022, 

οπότε η μείωση γίνεται 30%.

3.  Εισόδημα από Αγροτική δραστηριότητα έως 

10.000€ δεν επιφέρει καμία μείωση Σύνταξης.

4.  Ειδικές περιπτώσεις Συνταξιούχων (παράλληλη 

ασφάλιση, εργασία χωρίς ασφάλιση κλπ) έχουν ει-

δική αντιμετώπιση.

Νέα διαδικασία για την παράταση αναπηρίας από ΚΕΠΑ

ΕΦ
Κ

Α
 

• 
ΕΦ

Κ
Α

 
• 

ΕΦ
Κ

Α
 

• 
ΕΦ

Κ
Α

Σ ύμφωνα με την τηρούμενη έως σήμε-
ρα πρακτική, πριν την λήξη της παρο-

χής (αναπηρίας, θανάτου και επιδομάτων) 
και για τη συνέχιση αυτής, χορηγείται στους 
συνταξιούχους παραπεμπτικό σημείωμα 
προκειμένου να απευθύνονται στο ΚΕΠΑ για 
αξιολόγηση του βαθμού αναπηρίας τους.

Δεδομένου ότι πρόκειται για χρονοβόρα 
διαδικασία που δημιουργεί καθυστερήσεις 
στην κρίση των ενδιαφερομένων από τις 
Υγειονομικές Επιτροπές και προς αποφυγή 
ταλαιπωρίας, καταργείται η ανωτέρω διαδικασία 
και προκειμένου να οριστεί ημερομηνία εξέτα-
σης, θα υποβάλλεται στη γραμματεία της επιτρο-
πής η προηγούμενη διοικητική πράξη (απόφαση) 
στην οποία αναγράφεται η έναρξη και η λήξη 

της προηγούμενης παροχής. Η ίδια διαδικασία 
θα πρέπει να ακολουθείται και στις περιπτώσεις 
παράτασης επιδόματος απολύτου αναπηρίας και 
εξωιδρυματικού.

Εναλλακτικά, σε περιπτώσεις που ενώ έχει λή-

ξει το αρχικό χρονικό διάστημα αναπηρίας 
που χορήγησε η αρμόδια επιτροπή ΚΕΠΑ, 
δεν έχει εκδοθεί συνταξιοδοτική απόφαση 
(πχ όταν υπάρχει αλληλογραφία μεταξύ των 
εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων που δεν 
έχει ολοκληρωθεί), ο συνταξιούχος μπορεί 
να προσκομίσει την προηγούμενη γνωμά-
τευση των ΚΕΠΑ προκειμένου να οριστεί 
ημερομηνία εξέτασης του.

Έτσι, δεν χρειάζεται να απευθύνεται στο  
ΤΑΠ-ΟΤΕ για νέο παραπεμπτικό σημεί-

ωμα προς το ΚΕΠΑ. Αποφεύγεται η ταλαιπω-
ρία και η γραφειοκρατία που ταλαιπωρούσε 
υπερβολικά και αφάνταστα τους συνταξιού-
χους.

1)  Από όλες τις δικαστικές προσφυγές που έχουν 
κατατεθεί μέχρι σήμερα, αρκετές έχουν εκδικα-
στεί σε πρώτο βαθμό,και ορισμένες έχουν δικαι-
ώσει τους προσφεύγοντες Συνταξιούχους.

2)  Για όλες τις θετικές πρωτόδικες αποφάσεις 
όμως, ο ΕΦΚΑ (Κυβέρνηση) έχει ασκήσει εφέ-
σεις. Ορισμένες εφέσεις έχουν εκδικαστεί,και 
αναμένονται οι αποφάσεις, ωστόσο καμία εφε-
τειακή - εκτελεστή - απόφαση δεν έχει εκδοθεί .

  Επομένως σε κανένα Συνταξιούχο του ΕΦΚΑ 
τ.ΙΚΑ ΕΤΑΜ δεν έχουν καταβληθεί μέχρι τώρα 
αναδρομικά,των μνημονιακών περικοπών των 
Συντάξεων,λόγω δικαστικών αποφάσεων, από 
το 2012 έως σήμερα.

3)  Το τι θα γίνει στη συνέχεια, αν εκδοθούν θετικές 
εφετειακές αποφάσεις για τους Συνταξιούχους, 
αν θα προσφύγει ο ΕΦΚΑ (Κυβέρνηση) η όχι στο 
ΣτΕ, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό.

4)  Το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής, για αυτά τα 
αναδρομικά της απόφασης του ΣτΕ 2015 ισχύει 
έως 31/12/2020, υπό τον όρο ότι, τα δικαστήρια 
ουσίας θα δεχθούν την πενταετή παραγραφή.

5)  Πολλά και σοβαρά δικονομικά ζητήματα,όμως 
δημιούργησε η πρόσφατη 1439/2020 απόφα-

ση του ΣτΕ, για την αντιμετώπιση των 
εκκρεμών δικών  προηγούμενων ετών, 
καθώς και σε όσες θα κατατεθούν μετά 
τις 14/7/20 ημερομηνία έκδοσης της 
1439/20 απόφασης του ΣτΕ. 

6)  Σήμερα είμαστε εν αναμονή της κοινής 
Υπουργικής απόφασης (ΒΡΟΥΤΣΗ - ΣΤΑΙ-
ΚΟΥΡΑ) που θα προσδιορίσει τον τρόπο, 
τις διαδικασίες και τις προϋποθέσεις,επι-
στροφής και καταβολής του 11μηνου, και 
μόνο για τις κύριες συντάξεις. 

7)  Άρα το επίμαχο, το διεκδικούμενο δικαστικά 
αίτημα (ποσό), μετά δυστυχώς την 1439/20 
απόφαση του ΣτΕ αφορά μόνο το 11μηνο που 
αναλογεί στις επικουρικές συντάξεις και τα 
δώρα (400+200+200).
Σε κάθε περίπτωση ο κάθε Συνάδελφος έχει τη 

δυνατότητα, μιας και πρόκειται για προσωπική από-
φαση και ευθύνη, να καταθέσει ή όχι σχετική αγω-
γή, ΤΩΡΑ ή ΜΕΤΑ, δεδομένου ότι αυτά τα δικονομικά 
ζητήματα των προθεσμιών θα κριθούν και θα απο-
φασισθούν από τα δικαστήρια, με βάση το διατακτικό 
της 1439/20 απόφασης του ΣτΕ.

Σταθερή άποψη και θέση μας είναι ότι, το πρό-
βλημα των αναδρομικών είναι ΠΟΛΙΤΙΚΟ και 

με Συνδικαλιστικό – διεκδικητικό αγώνα όλων 
μαζί των Συνταξιούχων, πρέπει να επιβληθεί και 
με πολιτική απόφαση της Κυβέρνησης να λυθεί 
χωρίς δικαστήρια και ταλαιπωρία των Συνταξι-
ούχων.

Έτσι έχουν μέχρι αυτή τη στιγμή τα πραγματικά δε-
δομένα. Επομένως μόλις εκδοθεί η κοινή Υπουργική 
απόφαση,θα αξιολογηθεί σοβαρά και υπεύθυνα, και 
με την συνδρομή και των Νομικών μας Συμβούλων 
θα καθοριστεί η τακτική, η επιλογή και τα επόμενα 
βήματά μας.

ΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΟΜΑΣΤΕ 
ΜΟΝΟ, τα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ και ΑΥΘΕΝΤΙΚΑ ΣΥΜ-
ΦΕΡΟΝΤΑ των Συνταξιούχων μελών μας, και 
ΚΑΝΕΝΟΣ ΑΛΛΟΥ!!

ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΉΣΕΙΣ 
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑ ΤΉΝ 1439/20 ΑΠΟΦΑΣΉ του ΣτΕ

Αν όμως η παραπομπή στο ΚΕΠΑ γίνεται για πρώτη φορά τότε και μόνον χρειάζεται το παραπεμπτικό σημείωμα  
του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ για το ΚΕΠΑ της περιοχής του τόπου κατοικίας



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ
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Α. ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
Όσοι συνάδελφοι-σες (της εθελουσίας εξόδου) 
είχαν Συνταξιοδοτική απόφαση με αναστολή, που 
η έναρξη-συμπλήρωση των προϋποθέσεων (συ-
μπλήρωση του αναγκαίου έτους ηλικίας) έγινε 
μετά τις 13/5/2016, δικαιούνται και μπορούν να 
ζητήσουν την επανένταξη και τον επανυπολογι-
σμό της Σύνταξης τους με τις ευνοϊκότερες διατά-
ξεις του Ν. 4387/16. (Ν. Κατρούγκαλου).

Αποστέλλοντας τη σχετική αίτηση στον eΕΦΚΑ 

(ΤΑΠ-ΟΤΕ) Αγ. Κωνσταντίνου 16, Τ.Κ 104 31, ή 
στο e-mail: tm.apontapote@efka.gov.gr, στο 
οποίο θα αναγράφουν:
•  Όλα τα ατομικά τους στοιχεία, καθώς και τον 

αριθμό της απόφασης Συνταξιοδότησης.
• Το αίτημα, με αίτηση που θα αναφέρει: 

Παρακαλώ να επανυπολογισθεί η Σύνταξή 
μου, σύμφωνα με το Ν. 4387/16, καθώς συ-
μπλήρωσα το δικαίωμα καταβολής της Σύντα-
ξης μου στις __ / __ /2020.

Β. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Στη συνέχεια για την απονομή της επικουρικής 
σύνταξης ΕΤΕΑΕΠ (π. ΤΑΠ – ΟΤΕ) πρέπει να γίνει 
υπενθύμιση στο Επικουρικό Ταμείο με κοινοποί-
ηση και του μηνιαίου έντυπου σύνταξης (αν μπο-
ρεί να εκδοθεί) ή με μια υπεύθυνη δήλωση, ότι 
κατεβλήθη από __ / __ /2020 η κύρια Σύνταξη, 
ώστε να ξεκινήσει η καταβολή και της επικουρι-
κής.

ΕΤΕΑΕΠ: Φιλελλήνων 13-15, Τ.Κ 105 75 ή 
e-mail: t.epoliton@eteaep.gov.gr

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ με ΑΝΑΣΤΟΛΗ και ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
αφορά κυρίως Συναδέλφους/σες της Εθελούσιας εξόδου ΟΤΕ

Α πό τον Μάιο του 2020 κατ’ εφαρμογή του Νό-
μου 4670/20 (Ν. Βρούτση) έγινε αναπροσαρ-

μογή των επικουρικών συντάξεων. 
Αυτό έγινε και διορθώθηκαν οι επικουρικές που 

είχαν μειωθεί με βάση το Ν. Κατρούγκαλου.
Όμως ο Κος Βρούτσης στο Νόμο του, νομοθέ-

τησε ότι οι “υπόλοιπες επικουρικές συντάξεις πα-
ραμένουν στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί στις 
31/12/2014.

Γιατί του ήταν γνωστό ότι οι δικές μας επικουρικές 
είχαν υποστεί τη δραματική μείωση-αφαίμαξη πριν 
τις 31/12/2014 με τους δικούς του νόμους.

Η στόχευση όμως και η φροντίδα, ήταν να μην 
γίνει ΚΑΜΙΑ διόρθωση-αναπροσαρμογή των επι-
κουρικών μας συντάξεων, από τις μνημονιακές 
περικοπές, και να παραμείνει έτσι αυστηρά το ίδιο 
καταβαλλόμενο ποσό επικουρικής σύνταξης (καμία 
αναπροσαρμογή, καμία αύξηση, καμία διόρθωση)!!! 
Για να το πετύχουν αυτό, έκαναν διάφορες αλχημεί-
ες, αυθαιρεσίες και παρανομίες!

Καθιέρωσαν-θέσπισαν την προσωπική διαφο-
ρά και στις επικουρικές συντάξεις, που μέχρι τότε 

ίσχυε ΜΟΝΟ για τις κύριες συντάξεις. Δηλαδή μας 
έβγαλαν και να “χρωστάμε”.

Έτσι δημιουργήθηκε ένας τραγέλαφος!
Στην ανάλυση της επικουρικής σύνταξης που 

αναρτάται στον eΕΦΚΑ – ΕΤΕΑΕΠ, από τον 6ο του 
’20 και μετά, άλλαξαν τις μειώσεις των μνημονια-
κών νόμων, επανάφεραν κατηργημένες διατάξεις 
και μειώσεις, και τελικά εξαφάνισαν την Ειδική Ει-
σφορά Αλληλεγγύης! Χωρίς όμως, στο δια ταύτα, να 
προκύψει καμία απολύτως αύξηση της καταβαλλό-
μενης επικουρικής σύνταξης!

Αυτό φρόντισαν επιμελώς να το διασφαλίσουν! 
Έχουμε όμως μια μικρή απορία, την οποία δυστυ-
χώς οι υπηρεσίες και ο ΕΦΚΑ δεν απαντούν.

Καταργήθηκε η κράτηση για την Ειδική Εισφορά 
Αλληλεγγύης; Αν καταργήθηκε, γιατί δεν μας κα-
ταβάλετε το αναλογούν ποσό, στην καταβαλλόμενη 
σύνταξη; Τί πονηρό σχεδιάζετε, για το μέλλον και 
την προοπτική των επικουρικών συντάξεων;

Απευθυνόμαστε προς τον eΕΦΚΑ και το Υπουρ-
γείο Εργασίας, απαιτώντας σαφή, νομική και σοβα-
ρή απάντηση!

Αρκετά με τα πονηρά πολιτικά παιχνίδια, σε βάρος 
των Συνταξιούχων!

Είτε οι μειώσεις έγιναν πριν τις 31/12/2014 με 
τους Νόμους Βρούτση, είτε μετά τις 31/12/2014 
με το Νόμο Κατρούγκαλου, είναι το ίδιο αυθαί-
ρετες, παράλογες και άνισες και γι' αυτό απαι-
τούμε να μας επιστραφούν. Όπως σωστά επέ-
στρεψε τις περικοπές του Ν. Κατρούγκαλου, 
πρέπει όμως να επιστρέψει και τις δικές του 
περικοπές.

Γι’ αυτό είναι αναγκαίο και απαραίτητο να γίνουν 
οι απαραίτητες διορθώσεις με τα νόμιμα, αντικει-
μενικά και δίκαια κριτήρια για ΟΛΕΣ τις επικουρι-
κές συντάξεις. Απαραίτητο βέβαια είναι αφού έγινε 
αναπροσαρμογή-επανυπολογισμός να εκδοθεί νέα 
αναλυτική πράξη υπολογισμού της επικουρικής σύ-
νταξης, ώστε να γνωρίζει ο κάθε συνταξιούχος το 
πώς και το γιατί.

Σε διαφορετική περίπτωση, ανοίγει και για τις επι-
κουρικές συντάξεις, ένα νέο κεφάλαιο συγκρούσε-
ων & αντιπαραθέσεων. 

ΑΛΧΗΜΙΕΣ και ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ στις ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Το Περιφερειακό Τμήμα Μυτιλήνης στεγάζεται πλέ-

ον, σε νέο φιλόξενο, λειτουργικό και προσιτό χώρο για 

τους Συναδέλφους, 

στην διεύθυνση ΕΡΜΟΥ 208 Παλιά Αγορά.

Η νέα Διοίκηση του Περιφερειακού Τμήματος με τε-

ράστιες προσπάθειες & δυσκολίες, λόγω των κληρο-

νομημένων “αμαρτιών” του παρελθόντος, αναζήτησε 

και μίσθωσε νέο χώρο στέγασης του Περιφερειακού 

Τμήματος για την λειτουργία και εξυπηρέτηση όλων 

των Συναδέλφων μελών μας. Το Κεντρικό Διοικητικό 

Συμβούλιο στηρίζει και υποστηρίζει την ανασυγκρό-

τηση και δράση του Περιφερειακού Τμήματος Μυτι-

λήνης, όπως εξάλλου και όλων των Περιφερειακών 

Τμημάτων.

Τις επόμενες ημέρες, και με τον εξοπλισμό και το τη-

λέφωνο του γραφείου μας, θα καθορισθούν οι ώρες 

και οι ημέρες λειτουργίας του καθώς και τα μέσα επι-

κοινωνίας, ώστε να εξασφαλιστούν όλες οι δυνατότη-

τες επικοινωνίας και λειτουργίας του Π. Τμήματος, για 

να επιτευχθεί η αναγκαία ανασυγκρότηση και ανασύ-

σταση του πολύπαθου Μ. Τμήματος Μυτιλήνης. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

συνεχίζουμε δυνατοί
συνεχίζουμε ασφαλείς

Ακούμε μόνο τους ειδικούς και τους επιστήμονες. 
Υπομονή και Προσοχή, θα τα καταφέρουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!!!

Προσέχουμε

mailto:tm.apontapote@efka.gov.gr
mailto:t.epoliton@eteaep.gov.gr
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Μάιος - Ιούνιος 2020

Συνάδελφοι 
Το θράσος περισσεύει από ορισμένους που την 

“τραγιάσκα του δημοκράτη” την φορούν αλα καρτ.
Με ένα κείμενο στη σελίδα 4 στο φύλλο 293 της 

εφημερίδας του συλλόγου, που ως ανυπόγραφο 
προφανώς εκφράζει τους εκδότες, επιχειρούν 
κάποιοι να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες.

Επίσης με μία έκδοση που δεν πέρασε από 
συντακτική αλλά ούτε εκτελεστική επιτροπή η 
“νέα διοίκηση’ αποδεικνύει και με τις πράξεις της 
την συνδικαλιστική δεοντολογία που την διέπει.

Γυρίσαμε σε εποχές “βαθέως….” και άλλων 
δημοκρατικών δυνάμεων που δυστυχώς με τις 
ευλογίες κάποιων που για την καρέκλα ξέχασαν 
και οι ίδιοι τι είχαν υποστεί, αποφασίζουν πίσω 
από κλειστές πόρτες νέο δόγμα λειτουργίας.

Με ανακοίνωση αμέσως μετά τις εκλογές αλλά 
και κατά την σύγκλιση σε σώμα του νέου Δ.Σ. το 
ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ, μέλη του οποίου είμαστε, 
κατέθεσε στοιχεία για την εκλογονοθεία που 
πραγματοποιήθηκε.

Στοιχεία που η “διορισμένη Εφορευτική 
επιτροπή” όχι μόνο δεν απάντησε άλλα ούτε 

στο πρακτικό και στο πρωτοδικείο κατέθεσε. 
Οι δε λαλίστατοι δικαστικοί αντιπρόσωποι όχι 
μόνο απαξίωσαν να εκτελέσουν τα καθήκοντά 
τους άλλα αναγκάστηκαν να υπογράψουν δυο 
πρακτικά από λάθη και παραλήψεις που υπήρχαν 
και που πάλι είναι ατελή. 

Προκειμένου λοιπόν να διασκεδάσουν τις 
εντυπώσεις και να ρίξουν λάσπη στον ανεμιστήρα 
με το ανυπόγραφο άρθρο στην εφημερίδα 
αραδιάζουν ψεύδη, αφήνουν υπονοούμενα, 
προσβάλουν την τιμή και την υπόληψη των μελών 
της προηγούμενης εκλεγμένης Εφορευτικής 
επιτροπής (μελών που συγκαταλέγονται και στα 
ψηφοδέλτια των παρατάξεων τους και που οι 
εκδότες τώρα περιβάλουν με εμπιστοσύνη;) και 
τέλος δεχόμενοι πυρά και από όσους ορισμένους 
εξ αυτών είχαν “διορίσει” τηρούν σιγήν ιχθύος 
φοβούμενοι αντίποινα!!!!

Η διαμαρτυρία μας για όσα παράτυπα συνέβησαν 
για την έκδοση της εφημερίδας πιστεύουμε ότι θα 
συζητηθεί στο Δ.Σ. το οποίο μας είχε τοποθετήσει 
ως μέλη της συντακτικής επιτροπής και θα πρέπει 
οι υπεύθυνοι να λογοδοτήσουν.

Το καταστατικό και η λειτουργία των οργάνων 
δεν είναι δυνατόν να παραβιάζεται έναντι όποιων 
συνθηκών κάποιοι επικαλούνται. Όπως επίσης 
μια επιτροπή δεν αντικαθίσταται από ενός ανδρός 
αρχή. 

Τέλος δηλώνουμε ότι το άρθρο της σελίδας 4 
που εκτός των άλλων προσβάλει την τιμή και την 
υπόληψη μελών του συλλόγου ΔΕΝ είχε ούτε 
έχει την έγκρισή μας και αποκλειστική ευθύνη 
έχουν οι εκδότες.

Εμείς ούτε "εμφυλιοπολεμικές" συγκρούσεις 
επιδιώκουμε ούτε όμως είμαστε διατεθειμένοι να 
είμαστε βουβοί.

Ως μέλη της συντακτικής επιτροπής θα 
προσπαθήσουμε η εφημερίδα του συλλόγου να 
είναι ενημερωτική να προβάλει τα αιτήματα των 
μελών και να κρίνει πράξεις η παραλήψεις των 
εκάστοτε κυβερνώντων της χώρας όταν αυτές 
βάλουν τα συμφέροντα των μελών μας. 

Τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής
Κακούρης Νικόλαος

Μπούρχας Θεόδωρος

Π ροσφάτως & ως αστραπή εν αιθρία ήχησε στα αυτιά του Συλλόγου 
μας, η πληροφορία πως: Με αμφιβόλου κύρους & νομιμότητος δι-

αδικασίες, διεξήχθησαν εκλογές, στον Προμηθευτικό &Καταναλωτικό 
Συνεταιρισμό Προσωπικού του ΟΤΕ, δίχως όμως, η πηγή της πληροφό-
ρησής μας, να είναι σε θέση να μας βεβαιώσει, ΟΥΤΕ για την ημερομηνία 
που διεξήχθησαν αυτές οι εκλογές, ΟΥΤΕ για την νομιμότητα τους, αλλά 
ΟΥΤΕ & για τα βέβαια αποτελέσματα αυτών των εκλογικών διαδικασι-
ών με συνέπεια, να μην γνωρίζουμε, ποια είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ και που το 
ΨΕΜΑ, εις το ανωτέρω θέμα.

Επειδή όμως ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ότι έχουμε ΙΕΡΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, εις την 
ΕΓΚΑΙΡΗ & ΕΓΚΥΡΗ ενημέρωση ΟΛΩΝ των μελών του Συλλόγου μας, 
για ευνόητους λόγους, θέλουμε να καταγγείλουμε, ως ΑΚΡΩΣ ΑΠΑΡΑ-
ΔΕΚΤΗ τουλάχιστον, την ΗΧΗΡΗ ΣΙΩΠΗ, των εχόντων την ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ, 
για μια ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ των μελών μας, επί του γεγονότος 
αυτού, εφ’ όσον βεβαίως αυτό δεν διαψεύδεται.

Διότι ΚΑΚΩΣ, δεν ζητήθηκε ΠΟΤΕ, η ενημέρωση των μελών μας, μέσα 
από το Δημοσιογραφικό Όργανο του Συλλόγου μας, που είναι η εφημερί-
δα μας, για την προβολή του συμβάντος και εφ’ όσον αυτό έλαβε χώρα.

Γι’ αυτό, παράλληλα και από αυτής της θέσεως, αλλά και από οιασ-
δήποτε άλλης θέσεως, ΚΑΛΟΥΜΕ την υπάρχουσα Σήμερα Διοίκηση του 
Προμηθευτικού & Καταναλωτικού μας Συνεταιρισμού, να προσέλθει στα 
Γραφεία του Συλλόγου μας, επί της οδού Βερανζέρου 13 στον 2ο όροφο, 
προκειμένου να μας ενημερώσει για τις νόμιμες εκλογικές διαδικασίες 
& για το υφιστάμενο σχήμα, που έχει Σήμερα η Διοίκηση του Συνεται-
ρισμού & να ανταλλάξουμε έτσι διάφορες Σκέψεις & Απόψεις, για μια 
Αγαστή Συνεργασία, με κοινούς στόχους & αμοιβαία ωφελήματα, προς 
ΟΛΟΥΣ. 

Εάν όμως ΔΕΝ ΤΟ ΠΡΑΞΕΙ, θα μας ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ σε μια ΑΥΣΤΗΡΗ ΚΡΙ-
ΤΙΚΗ της ΣΙΩΠΗΣ της και ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ.

Γιαννόπουλος Χρήστος, Μέλος Δ.Σ &
Οργανωτικός Γραμματέας Π.Σ.Σ. Τ.Ο ΟΤΕ

Α Λ Η Θ Ε Ι Α  ή  Ψ Ε Μ Α ;
για τον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟ & 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΟΤΕ

Αγγίξαμε το όνειρο και το κάναμε 
πραγματικότητα

Με απόλυτη αδιαφάνεια χωρίς νομιμότητα και εντέλει ακυρότητα οι εκλογές

Η ίδρυση του Ιατρείου μας είναι πλέον γεγονός, είναι αποτέλεσμα 
της απαίτησης των συναδέλφων μας αλλά και της βούλησης και 

της 3χρονης προσπάθειας του Διοικητικού Συμβουλίου του τμήματος 
μας.

Με το ξεκίνημα της λειτουργίας του, το ενδιαφέρον και η προσέ-
λευση των Συναδέλφων μας υπήρξε αρκετά ικανοποιητική και συ-
γκινητική.

Η ίδρυση του ιατρείου μας είναι παροχή προς τους συναδέλφους - 
μέλη μας έναντι μέρους των συνδρομών τους σύμφωνα με την αρχή 
της ανταποδοτικότητας την οποία και πρεσβεύουμε.

Το Δ.Σ. νοιώθει ικανοποίηση για το αποτέλεσμα των προσπαθειών 
του, όμως δε σταματάει εδώ, απεναντίας παίρνει δύναμη και κουρά-
γιο για να προχωρήσει στα επόμενα βήματα.

Σημείωση:
Οι συνάδελφοι-μέλη ιδιαίτερα των περιφερειακών νομών που δεν 

μπορούν να επισκεφτούν το Ιατρείο μας, έχουν την δυνατότητα χωρίς 
την φυσική τους παρουσία, με την άυλη συνταγογράφηση και εφόσον 
είναι πιστοποιημένοι στο σύστημα, να τυγχάνουν των υπηρεσιών του 
Ιατρείου.

Για το
Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης

   Ο Πρόεδρος                                     Ο Γ. Γραμματέας
 Χαρισόπουλος Κωνσταντίνος          Αλεξίου Γαβριήλ

Σημείωση-διευκρίνιση: Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν της προσωπικές απόψεις των συντακτών τους, που έχουν και την ευθύνη για ότι 
γράφουν. Το μόνο που αξίζει μιας απάντησης, είναι η λύπη μας γιατί, δυο Νέοι Άνθρωποι, αναγκάζονται να επωμισθούν στις πλάτες τους τις αμαρτίες 
και ευθύνες, ενός ξεπερασμένου και κατεστημένου συστήματος διοίκησης του Συλλόγου.



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ
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Τ Ε Λ Ε Υ ΤΑ Ί Ε Σ  Ε Ξ Ε Λ Ί Ξ Ε Ί Σ  
για τα αναδρομικά & τον επανυπολογισμό των συντάξεων

Στα προηγούμενα φύλλα της Εφημερίδας του 
Συλλόγου μας, σας έχουμε ενημερώσει με 

σαφήνεια και αξιοπιστία, τόσο γύρω από το θέμα 
των αναδρομικών, παλιότερων και νεότερων, 
όσο και για την πορεία του επανυπολογισμού των 
κύριων συντάξεων.

Οι συνεχείς παρεμβάσεις μας σε όλα τα επίπεδα 
του ΕΦΚΑ και του Υπουργείου Εργασίας, έχουν 
μέχρι τώρα συμβάλλει στις εξής εξελίξεις μέχρι 
σήμερα. 
Πιο συγκεκριμένα:

1. Αναδρομικά 11μήνου
Όπως όλοι γνωρίζετε, με την τελευταία από-

φαση του Σ.τ.Ε που εκδόθηκε το καλοκαίρι, περι-
όρισε τα αναδρομικά μόνο για τις παράνομες κρα-
τήσεις (Ν. 4051, Ν. 4093) στις κύριες συντάξεις, 
μόνο για ένα ενδεκάμηνο (Ιούνιος 2015 – Μάιος 
2016) και μόνο για όσους είχαν ασκήσει αγωγή.

Δυστυχώς το Σ.τ.Ε δεν επανέλαβε με ευκρί-
νεια την προηγούμενη απόφαση του, του Ιουνίου 
του 2015 στην οποία είχαν συμπεριλάβει επίσης, 
τόσο τις παράνομες κρατήσεις στις Επικουρικές 
Συντάξεις, όσο και την περικοπή των κουτσουρε-
μένων δώρων (200 – 200 – 400). 

Στη συνέχεια η Κυβέρνηση με τροπολογία που 
ψηφίστηκε μόνο από την κυβερνητική πλειοψη-
φία επέκτεινε τη χορήγηση αυτών των περιορι-
σμένων αναδρομικών σ’ όλους τους συνταξιού-
χους, συμπεριλαμβάνοντας στην τροπολογία και 
μία παράγραφο, αντισυνταγματική κατά την εκτί-
μηση πολλών νομικών, που αποστερεί το δικαίω-
μα της δικαστικής διεκδίκησης για τις υπόλοιπες 
περικοπές, σε όσους δεν είχαν κάνει αγωγή. Ο 
νόμος προβλέπει επίσης την έκδοση υπουργικής 
απόφασης που θα περιγράφει αναλυτικά τον τρό-
πο και όλες τις διαδικασίες για τη χορήγηση των 
αναδρομικών. 

Με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης και 
με τις νομικές γνωμοδοτήσεις και τις συμβουλές 
των Νομικών μας θα μπορούμε να σας πληροφο-
ρήσουμε υπεύθυνα για τα επόμενα βήματά μας. 
Μέχρι στιγμής η Υπουργική Απόφαση δεν έχει 
εκδοθεί και το μόνο νεότερο που έχουμε είναι η 
εξαγγελία του Πρωθυπουργού στη Δ.Ε.Θ. ότι, τα 
αναδρομικά του 11μήνου θα δοθούν τον Οκτώ-
βριο.

Για όσους θέλουν να υπολογίσουν με ένα απλό 
τρόπο τα αναδρομικά τους, ας ανατρέξουν σε ένα 
μηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα του έτους 2019 ή 
2020 που εκδίδονται μέσω e-ΕΦΚΑ και των κω-
δικών του TAXISNET.

Αν πάμε στην αριστερή στήλη και στο κάτω 

μέρος του ενημερωτικού σημειώματος που έχει 
τις μνημονιακές κρατήσεις και πολλαπλασιάσου-
με επί 11 (μήνες) το άθροισμα των ποσών που 
αντιστοιχούν στις κρατήσεις των νόμων 4051 & 
4093, βρίσκουμε το μικτό ποσό των αναδρομι-
κών που μας αναλογούν. 
Σημείωση: Αναδρομικά δικαιούνται και οι κληρο-
νόμοι όσων συναδέλφων μας απεβίωσαν μετά την 
έκδοση της απόφασης του ΣτΕ, το 2015.

1.  Επανυπολογισμός επί του Ν.4387/16 (Ν. 
Κατρούγκαλου)
Όπως έχουμε ξαναγράψει με την εφαρμο-

γή του επανυπολογισμού των κύριων συντά-
ξεων από 1.1.2019 και την έκδοση των πρώ-
των μηνιαίων ενημερωτικών σημειωμάτων 
τον Οκτώβριο του 2019 διαπιστώσαμε και 
αναδείξαμε με κάθε τρόπο, τα λάθη, τις στρε-
βλώσεις και τις αυθαιρεσίες σε βάρος πολ-
λών συναδέλφων μας συνταξιούχων.

Από τις επανειλημμένες συναντήσεις μας με 
τα στελέχη της ΗΔΙΚΑ, του Ταμείου και του ΕΦΚΑ 
για τις εκκρεμότητες του επανυπολογισμού, μας 
έχουν “διαβεβαιώσει” ότι τις επόμενες μέρες μετά 
την ολοκλήρωση της αναπροσαρμογής όλων 
των συντάξεων χηρείας, θα ξεκινήσουν τις διαδι-
κασίες του επανυπολογισμού των συντάξεων του 
ΤΑΠ – ΟΤΕ. ΟΙ δυο πρώτες προτεραιότητες που 
αναφέρονται στις εκκρεμότητες του Ν. 4387 (Ν. 
Κατρούγκαλου) έχουν να κάνουν: 

•	  Με τους συναδέλφους εκείνους που συ-
νταξιοδοτήθηκαν κυρίως μετά το 2012 και 
τους υπολόγισαν τη σύνταξή τους ώς να 
ήταν εργαζόμενοι στο ΤΑΠ-ΟΤΕ και όχι 
στον ΟΤΕ. Η εκκρεμότητα αυτή δυστυχώς 
σέρνεται από την αρχή του έτους, παρά τις 
υποσχέσεις τους ότι θα λύνονταν άμεσα.

•	  Με τους 8200 και πλέον συναδέλφους 
μας που συνταξιοδοτήθηκαν με εθελού-
σιες εξόδους και για τους οποίους ο ΟΤΕ 
πλήρωσε όλες τις υποχρεώσεις του για 
την αγορά πλασματικού χρόνου. Για τα 
πλασματικά αυτά χρόνια στον πρώτο επα-
νυπολογισμό δεν προσμετρήθηκαν τα πο-
σοστά αναπλήρωσης που προκύπτουν από 
το άρθρο 30 του Ν. 4387/16, σε σχέση με 
τις αυξημένες εισφορές. Και οι δυο αυ-
τές διορθώσεις ανατρέχουν για εφαρμογή 
από 1.1.2019 όπως και τα αντίστοιχα ανα-
δρομικά που θα προκύψουν χορηγούμενα 
σε 5 ετήσιες δόσεις μέχρι 1.1.2023.

Για όσους συναδέλφους μας έχουν καταθέσει 

αιτήσεις και δικαιολογητικά για προσμέτρηση 
στον επανυπολογισμό ασφαλιστικού χρόνου δια-
δοχικής ή παράλληλης ασφάλισης, δεν συμπερι-
λαμβάνεται σ’ αυτή τη διαδικασία τόσο για το δικό 
μας ταμείο, όσο και για όλα τα υπόλοιπα ταμεία με 
την αδικαιολόγητη αιτία ότι δεν έχει δημιουργηθεί 
η φόρμα του λογισμικού από τον ανάδοχο και την 
ΗΔΙΚΑ για να συνυπολογίσουν τον ασφαλιστικό 
αυτό χρόνο, παρ’ όλες τις πιέσεις και τις διαμαρ-
τυρίες μας το προηγούμενο χρονικό διάστημα.

Την εκκρεμότητα αυτή θα συνεχίσουμε να τη 
διεκδικούμε με κάθε μέσο, ώσπου να γίνει πρά-
ξη.

1.  Επανυπολογισμός επί του Ν.4670/20  
(Ν. Βρούτση)
Με την ψήφιση και την εφαρμογή του Ν. 

4670/20 προκύπτει επανυπολογισμός όλων 
των συντάξεων των συνταξιούχων εκείνων που 
έχουν συντάξιμα χρόνια πάνω από 30 χρόνια.

Για τους παλιούς συνταξιούχους πριν της 
13/5/2016 η αύξηση που προκύπτει, λογιστική 
ή πραγματική, θα δοθεί ισόποσα σε πέντε χρόνια 
αρξαμένη από 1.10.2019. Για τους νέους συντα-
ξιούχους μετά τις 13.5.2016 είναι για όλους η 
αύξηση πραγματική και θα δοθεί ολόκληρη ανα-
δρομικά από 1.10.2019. Γι' αυτό έχουμε επισημά-
νει και απαιτήσει: Πρέπει να γίνει ο σωστός επα-
νυπολογισμός του Ν. Κατρούγκαλου, και μετά ο 
νέος επανυπολογισμός με τον Ν. Βρούτση.

Για όλους του παραπάνω επανυπολογισμούς, 
η “δέσμευση” τους είναι ότι μέχρι το τέλος του 
έτους θα τα έχουν όλα ολοκληρώσει. Και φυσι-
κά, με την ολοκλήρωση όλων των παραπάνω, θα 
πρέπει να εκδοθούν όπως επισημαίνει και ο Συ-
νήγορος του Πολίτη και οι νέες ατομικές συντα-
ξιοδοτικές αποφάσεις, για να γνωρίζει ο κάθε συ-
νάδελφος πως προέκυψε η νέα σύνταξη του με 
τον επανυπολογισμό, ώστε να μπορεί να ασκήσει 
όλα τα νόμιμα δικαιώματά του. 

Οι μέχρι τώρα διαβεβαιώσεις τους, που 
αρκετές φορές διαψεύστηκαν, μας κάνει να 
είμαστε πολύ επιφυλακτικοί.

Τέλος, κλείνοντας θέλουμε να σας διαβεβαιώ-
σουμε για ακόμη μια φορά ότι, θα συνεχίσουμε 
να δίνουμε καθημερινά τις μικρές και τις μεγάλες 
μάχες μας κόντρα σε όλες τις αντιξοότητες και σ’ 
όλα τα προβλήματα που προκύπτουν, ώστε να 
βελτιώνουμε τη ζωή μας και να υπερασπιζόμα-
στε το δικαίωμα στις δίκαιες κοινωνικές μας δι-
εκδικήσεις.

Το Περιφ. Τμήμα Λαμίας κατά την διάρκεια της επι-
δημίας, εφαρμόζοντας όλους τους προληπτικούς κα-
νόνες, λειτούργησε και λειτουργεί ενημερώνοντας 
και στηρίζοντας, με κάθε πρόσφορο τρόπο όλους 
τους συναδέλφους.

Η επιδημία όμως «απαγόρευσε» τις προγραμματι-
σμένες δραστηριότητες του Τμήματος σε εκδρομές, 
εξορμήσεις, συνεστιάσεις, σεμινάρια, χορευτικά, χο-

ρωδίες, συνελεύσεις και όποια άλλα δρώμενα είχαν 
προγραμματιστεί για το διάστημα αυτό. 

Έτσι δειλά - δειλά ξεκινάμε «ΠΡΟΣΕΧΟΝΤΑΣ» με 
ήπιας μορφής εκδηλώσεις, για την επικοινωνία, την 
διασκέδαση και την προβολή των συναδέλφων, πε-
ριμένοντας την κανονικότητα, διότι είμαστε «ΖΩΝΤΑ-
ΝΟΙ» οργανισμοί και η ζωή πρέπει να συνεχίζεται με 
δράση, προσοχή και αισιοδοξία..!!!

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ
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Μάιος - Ιούνιος 2020

«Γεγονότα και Αναμνήσεις μιας ζωής»«Γεγονότα και Αναμνήσεις μιας ζωής»
του Νικόλαου Γ. Κουρούνητου Νικόλαου Γ. Κουρούνη

«Όταν γεννιέσαι τρεις φορές»«Όταν γεννιέσαι τρεις φορές»
του Δημήτρη Στρατούλη του Δημήτρη Στρατούλη ••  Εκδόσεις ΤόποςΕκδόσεις Τόπος

Το βιβλίο του εκτός των άλλων εμπεριέχει και αφηγήσεις από την 
υπαλληλική του διαδρομή στους δύσκολους καιρούς μιας άλλης επο-

χής για τις Τηλεπικοινωνίες στον ΟΤΕ.
Ευχόμαστε καλοτάξιδο το βιβλίο του αγαπητού συναδέλφου μας και 

για πολλά χρόνια ακόμα να είναι υγιής, δημιουργικός και δραστήριος.

Το Δ.Σ. του Π.Τ. Μυτιλήνης
Ο Πρόεδρος 
Μ. Βενέτης

Η Γραμματέας 
Ν. Τσακπινέλη

Τη αυτοβιογραφικό αυτό βιβλίο του συναδέλφου Δημ. Στρατούλη, στο-
χεύει να υποστηρίξει και ευαισθητοποιήσει τους συνανθρώπους μας. 

στην πανανθρώπινη πράξη της "ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ" για τους σκοπούς 
της οποίας, θα διατεθεί μέρος των εσόδων.

Πρόκειται για πράξη, κορυφαίας κοινωνικής αλληλεγγύης, η οποία 
σώζει ζωές σοβαρά πασχόντων συνανθρώπων μας, γι' αυτό και έχει την 
πλήρη υποστήριξή μας.

Ας σημειωθεί ότι το βιβλίο αυτό επιλέχθηκε ως ένα από τα 10 καλύ-
τερα βιβλία της χρονιάς. Συγχαρητήρια συνάδελφε Δημήτρη, να είσαι 
πάντα ΚΑΛΑ!

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ η ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
για τα ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ 

Ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται πλέον τα αιτήματα για τα έξοδα κη-
δείας, από τους συγγενείς του θανόντα. Καλό είναι να αναφέρετε ότι 
το αίτημα υποβάλλεται από συγγενή Α! Βαθμού του/της αποβιώσα-
ντος. Καταργείται η υποβολή εγγράφων και απλοποιείται η σχετική 
διαδικασία προς όφελος των ενδιαφερομένων αλλά και του ΕΦΚΑ.
1.  Ο υπεύθυνος του γραφείου που αναλαμβάνει την τελετή θα εισέρ-

χεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, θα καταχωρεί τον 
Α.Μ.Κ.Α του θανόντος, τον Α.Μ.Κ.Α. και το ΑΦΜ του δικαιούχου/
επιμεληθέντος την κηδεία, θα συμπληρώνει τα στοιχεία του τιμο-
λογίου για την τελετή της κηδείας-ταφής ή αποτέφρωσης και θα 
αναρτά το τιμολόγιο. 

2.  Οι ίδιοι οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι θα εισέρχονται στην ηλεκτρο-
νική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ που φιλοξενείται στην Ενιαία Ψηφιακή 
Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr), θα καταχωρούν τα προ-
σωπικά τους στοιχεία και στη συνέχεια θα εκδίδεται σε πραγματικό 
χρόνο η απόφαση πληρωμής, η οποία θα γίνεται σε σύντομο χρόνο 
(καλό θα είναι να αναφέρεται και ο βαθμός συγγενείας).

H Διαχείριση των εξόδων κηδείας γίνεται ηλεκτρονικά μέσω 
e-ΕΦΚΑ στον παρακάτω σύνδεσμο.

https://www.efka.gov.gr/el/syntaxioychoi/elektronike-
yperesia-pleromes-exodon-kedeias

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα από το WEB-site μας PSSOTE.GR, 
επιλογή ΧΡΗΣΙΜEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ να επιλεχθεί.

Έφυγαν από κοντά μας -  
Ας είναι η μνήμη τους αιωνία

•  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΑΜΙΑ 

•  ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
του ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟ 

•  ΑΜΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

•  ΑΠΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
του ΣΤΑΥΡΟΥ ΛΑΣΙΘΙ

•  ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
του ΜΙΧΑΗΛ ΡΟΔΟΣ 

•  ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

•  ΔΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ  
του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΣΥΡΟΣ 

•  ΖΕΙΜΠΕΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

•  ΖΕΡΒΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
του ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

•  ΚΑΚΑΛΙΑΓΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
του ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΣ 

•  ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

•  ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
του ΑΝΔΡΕΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

•  ΛΙΑΣΚΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΑΘΗΝΑ 

 Ο Σύλλογος Συνταξιούχων Τηλεπικ. Ομίλου ΟΤΕ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια για 
τους παρακάτω συναδέλφους που έφυγαν από κοντά μας το προηγούμενο διάστημα.

•  ΛΙΟΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
του ΚΩΝ/ΝΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

•  ΜΑΝΙΑΔΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ  
του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΑΣΙΘΙ 

•  ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ ΤΙΤΟΣ  
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

•  ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΕΡΟΙΑ 

•  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

•  ΠΑΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
του ΦΙΛΗΜΩΝΟΣ ΡΟΔΟΣ 

•  ΠΕΡΙΣΥΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  
του ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

•  ΠΛΑΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
του ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

•  +ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΙΕΡΕΑΣ)

•  ΣΙΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗ 

•  ΣΥΝΤΥΧΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  
του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

•  ΤΖΙΟΥΡΤΖΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ  
του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΕΡΟΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Το Δ.Σ. του Περιφερειακού Τμήματος Καλαμάτας 

παρέστει στην κηδεία του συν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΥΤΙ-
ΒΑ πρώην Γεν. Γραμματέα του Περ. Τμήματος και 
υπέρ της μνήμης του, αντί στεφάνου κατέθεσε  
100€.

Στη Μνήμη του ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ 
Απεβίωσε πρόσφατα ο συν. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΕΥΑΓ-

ΓΕΛΙΣΤΗΣ, πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου μας 
(1993 - 1995) και επί σειρά ήταν Πρόεδρος του 
ΠΣΥΠ-ΟΤΕ.

Ο Στέφανος υπήρξε σε όλη του τη ζωή ένας δη-
μοκράτης αγωνιστής και μαχητής για τα κοινά μας 
δικαιώματα και για μία κοινωνία αλληλεγγύης, 
προόδου και δικαιοσύνης. 

Η Διοίκηση του Συλλόγου μας εκπροσωπήθηκε 
στην εξόδιο ακολουθία που έγινε στη Σητεία, από 
τον συν. Νώντα Μαρνέλλο, ο οποίος εκφώνη-
σε τον αποχαιρετιστήριο λόγο του Συλλόγου μας 
στον αγαπητό Στέφανο, εκφράζοντας ταυτόχρονα 
τα συλλυπητήριά όλων μας, στην οικογένεια και 
στους συγγενείς του.

 Αιωνία τους η μνήμη, ο Θεός να
 τους αναπαύσει και να δίνει υγεία

 και παρηγοριά στους συγγενείς
και φίλους των εκλιπόντων.

1555: Νέος τηλεφωνικός αριθμός  
και για το ΕΤΕΑΕΠ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ)

Στα πλαίσια ενοποίησης των λειτουργιών του e-ΕΦΚΑ, ενεργο-
ποιήθηκε ο νέος τηλεφωνικός αριθμός, το 1555 και για τα θέματα 
και ερωτήματα που αφορούν την επικουρική ασφάλιση και σύ-
νταξη. Ας ελπίσουμε ότι θα δίνονται επιτέλους απαντήσεις σε όλα 
τα σοβαρά ερωτήματα και απορίες των συνάδελφων-μέλων μας, 
γιατί με το προηγούμενο σύστημα η τηλεφωνική επικοινωνία ήταν 
αδύνατη και αναποτελεσματική.



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ
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• Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α --> www.amka.gr

•  Έλεγχος Ασφαλιστικής Ικανότητας --> 
www.atlas.gov.gr

•  Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας 
--> https://apps.ika.gr/eEHIC 

•  Βεβαίωση Προϋπηρεσίας --> https://
apps.ika.gr/eCERTRegistered

•  Αίτημα Κύριας Σύνταξης  
--> https://apps.efka.gov.gr/atlas/

•  Ενημέρωση Πορείας Συνταξιοδό-
τησης -->https://apps.ika.gr/
ePensionApplicationProgress

•  Τμήμα Πληρωμών Συντάξεων  
--> ikatapot@otenet.gr

•  Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης & Αρχείου 
-->asf.tapote@efka.gov.gr

•  Τμήμα Ανακεφαλαίωσης & Χρόνου Ασφάλι-
σης --> tm.anak.tapote@efka.gov.gr

•  Τμήμα Απονομής Συντάξεων  
-->tm.apontapote@efka.gov.gr

Συνάδελφοι,
Σωστός και θετικός ο λειτουργικός εκσυγχρο-

νισμός του e-ΕΦΚΑ. Βέβαια τα συσσωρευμένα 
προβλήματά δεν αντιμετωπίζονται και δεν λύνο-
νται μόνο με τον ηλεκτρονικό εκσυγχρονισμό, 
και τα ηλεκτρονικά ραντεβού!

Κατ’ αρχήν απαιτείται ενίσχυση με ανθρώπινο 
δυναμικό και μέσα, με σύγχρονα συστήματά,αλ-
λά και οργάνωση σχέδιο, και δια-λειτουργικό-
τητα όλων των υπηρεσιών. Για να μην ανακυ-
κλώνονται τα αδιέξοδα και τα προβλήματα με 
αποτέλεσμα ο ασφαλισμένος να ταλαιπωρείται 
συνεχώς, και να μην λύνεται το πρόβλημα του.

Πάνω απ’ όλα όμως απαιτείται πολιτική βού-
ληση,για την ενίσχυση και υποστήριξη του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ώστε να 
είναι βιώσιμο, οικονομικά ισχυρό, και κοινωνι-
κά αποτελεσματικό, ωφέλιμο για εργαζόμενους 
και συνταξιούχους. Απαιτείται πολιτική βούλη-
ση, υποστήριξης και ενίσχυσης της κοινωνικής 
ασφάλισης ώστε να εκπληρώνει με συνέπεια, 
αποτελεσματικότητα και αξιοπρέπεια, τις υπο-
χρεώσεις και τον κοινωνικό του ρόλο το κράτος.

Οι χιλιά-
δες εκκρε-
μότητες κυ-
ρίων, επι-
κουρικών, 

μεταβιβάσεων (χηρείας) οι λανθασμένοι 
επανυπολογισμοί κλπ του eΕΦΚΑ, είναι το 
μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα των Συνταξι-
ούχων, της κοινωνίας, αλλά και της οικονο-
μίας!

Αυτό έχει την απόλυτη προτεραιότητα!
Αυτή θα είναι η πλέον ουσιαστική ΑΝΑ-

ΒΑΘΜΙΣΗ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ του e-ΕΦΚΑ!
Αυτός είναι ο σταθερός και διεκδικητικός στό-

χος του Συλλόγου μας!
Απαιτείται να εξασφαλισθεί η οικονομική βιω-

σιμότητα, και η κοινωνική αποτελεσματικότητα 
της κοινωνικής ασφάλισης στη χώρας μας. Έτσι 
ώστε να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο, αποτελε-
σματικό και ωφέλιμο ασφαλιστικό σύστημα, που 
θα ικανοποιεί απολύτως τις ανάγκες εργαζομέ-
νων & Συνταξιούχων.

Ασπίδα προστασίας και διεκδίκησης 
των δικαιωμάτων μας είναι  

ο Σύλλογός μας.
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ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ Η ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΟΠΟΤΕ ΚΛΕΙΝΕΤΑΙ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΕΙΤΑΙ 
ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΓΡΙΠΗΣ

Από τη Δευτέρα 
28 Σεπτεμβρί-

ου 2020, θα συντα-
γογραφείται το εμ-
βόλιο της εποχικής 
γρίπης, για όλους 
τους Ασφαλισμέ-
νους. Ανάλογα με 
τις οδηγίες των για-
τρών και τις ατομι-
κές ιδιαιτερότητες, 
πρέπει να πραγμα-
τοποιηθεί χρονικά 
ο σχετικός εμβολι-
ασμός.

Λόγω των ειδικών 
και σοβαρών επιδη-
μιολογικών συνθηκών του κορωνοιού, είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ και ηθικά 
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να εμβολιασθούν ΟΛΟΙ οι συνάδελφοι μέλη μας, με το 
εμβόλιο της εποχικής γρίπης, για τη δική τους ασφάλεια και υγεία. Γιατί 
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και των ειδικών επιστημόνων, είναι 
πολύ ανησυχητική και επικίνδυνη η συνύπαρξη του κορωνοιού, και 
της εποχικής γρίπης, γι’ αυτό πρέπει να προφυλαχθούμε ΟΛΟΙ, όσο εί-
ναι δυνατόν.

Για τη δική μας Υγεία και Ασφάλεια τηρούμε αυστηρά τις οδηγίες των 
ειδικών και των γιατρών, και όχι των “καμένων & ψεκασμένων”.


