
 
 

 

Από έγκυρες πληροφορίες  σας ανακοινώνουμε ότι τα 

αναδρομικά των παράνομων κρατήσεων  υπέρ  του 

ΕΟΠΥΥ  6%  στις χήρες  και κληρονόμους    των 

Συναδέλφων , θα καταβληθούν   με την σύνταξη του 

μηνός Απριλίου 2018. 

1) Από 1-7-2016 θεσπίστηκε η εισφορά 

υγειονομικής περίθαλψης υπέρ  ΕΟΠΥΥ ποσοστό  6% 

επί του καταβαλλομένου  ποσού της κύριας και 

επικουρικής Σύνταξης.  Σε περίπτωση  που λαμβάνετε 

περισσότερες της μίας κύριας και επικουρικής 

Συντάξεις το ίδιο πρόσωπο   το 6% υπολογίζετε στο 

σύνολο των δύο συντάξεων . 

2) Άρχισε η έκδοση οριστικών αποφάσεων  

Κύριας σύνταξης για όσους συνταξιοδοτήθηκαν από 

1-1-2015.  Και έχουν ασφάλιση μόνο ΔΕΗ.  

3) Η διαβεβαίωση που έχουμε από τη Γεν. 

Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας Κυρία Βρακά 

είναι ότι, μέχρι τέλος Ιουνίου θα έχουν εξοφληθεί όλες 

οι εκκρεμότητες που αφορούν, κύριες συντάξεις, 

επικουρικές συντάξεις, αλλά  και   τα  εφάπαξ. 

4) Από τις ίδιες πληροφορίες μας είπαν πως τον 

Τρέχοντα Μήνα, θα αναρτηθούν και τα 

εκκαθαριστικά για τα επιστρεφόμενα αναδρομικά 

υπέρ ΕΟΠΥΥ. 
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.    ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ     .                    

Συνάδελφοι: Με μεγάλη επιτυχία  και σε χρόνο 

ρεκόρ ολοκληρώθηκε η διαδικασία ΑΙΤΗΣΗΣ 

ΕΝΣΤΑΣΗΣ  για όλα  τα μέλη του Συλλόγου μας , 

σχετικά, με τις παράνομες κρατήσεις που μας 

κάνουν ακόμα και σήμερα  για την  Εισφορά 

Αλληλεγγύης  Συνταξιούχων,   κατά του  ΕΦΚΑ  

και του ΕΤΕΑ ΕΠ.  Συνάδελφοι:  θέλω να 

ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Δ/Σ και τους 

Αντιπροσώπους μας στην Περιφέρεια που 

στελεχώνουν τον Σύλλογο μας,  με υπερβολικό 

ζήλο  συνέβαλαν στην διεκπεραίωση αυτής της 

προσπάθειας προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα 

μέλη μας,  ενδεικτικά σας αναφέρω ότι μέσα σε 

20 ημέρες  έγιναν 2600 τηλέφωνα και 4100    

ενστάσεις, κλιμάκιο του Συλλόγου επισκέφτηκε 

18  πόλεις προκειμένου να γίνει γενική 

ενημέρωση και να συλλέξουμε  τις ενστάσεις 

ώστε  να τις καταθέσουμε στους αρμόδιους 

φορείς.             .       

                              ΠΡΟΣΟΧΗ! !.!                                                                             

Όσοι συνάδελφοι δεν έχουν κάνει ενστάσεις για 

οποιαδήποτε λόγο να επικοινωνήσουν με τον 

Σύλλογο το συντομότερο. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΟ Δ/Σ 

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ!     

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ! 
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 ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ:  Ο Σύλλογος μας στις 24-1-2018 πραγματοποίησε  την Ετήσια  Γεν. Συνέλευση και την κοπή 

της  πρωτοχρονιάτικης πίτας, η συμμετοχή των μελών ήταν  πρωτόγνωρη   για  αυτό σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ.  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ!! Κατά την κοπή 

της πίτας   έγινε και κλήρωση  

από τους Α.Μ.  ΔΕΗ των μελών, 

τριών τυχερών.                   .   

ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ.   . 

Φωτακόπουλος. Ηλίας ΣΟΥΛΙ  

Κρητικός  Σπυρ.    ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ 

Διαμαντόπουλος  Χρ.     ΠΑΤΡΑ       

.   ΚΑΙ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΥΓΕΙΑ  

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 20-2-2018 

ΚΟΡΙΝΘΟΣ  12-2-2018 

ΑΓΡΙΝΙΟ 20-2-2018 

ΠΡΕΒΕΖΑ  20-2-2018 

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 13-2-2018 

Αγαπητοί Συνάδελφοι:            

Το Δ/Σ προσηλωμένο στο 

καθήκον  του και στην ευθύνη 

που έχει για σας,  έκανε το 

ακατόρθωτο, μέσα σε 20 

ημέρες, διοργάνωσε 

συγκεντρώσεις σε 18 Πόλεις  

και Εργατικά  Κέντρα της 

Νοτιοδυτικής Ελλάδος      

Σκοπός των συγκεντρώσεων 

αυτών, ήταν η έγκυρη και 

υπεύθυνη ενημέρωση των 

μελών του Συλλόγου απ’ 

ευθείας από  το προεδρείο 

και το σημαντικότερο,  τη 

συλλογή 4100 ενστάσεων 

κατά ΕΦΚΑ & ΕΤΕΑ ΕΠ για τις 

παράνομες κρατήσεις (ειδική  

Εισφορά Αλληλεγγύης υπέρ 

Συντάξεων.)  έχουν 

παρακρατηθεί λάθος.  

ΑΡΤΑ 21-2-2018 



 
 

 

 

 

ΚΑΛΑΜΑΤΑ 26-2-2018 

ΚΑ 

ΑΡΓΟΣ 27-2-2018 

ΝΑΥΠΛΙΟ 27-2-2018 

ΝΑΥΠΛΙΟ 27-2-2018 ΠΥΡΓΟΣ 7-2-2018 

ΠΡΟΣΟΧΗ      

Συνάδελφοι όπως  σας 

ενημερώσαμε στις 

συγκεντρώσεις.  

ΟΣύλλογος μας τον 

τελευταίο χρόνο έχει 

διπλασιάσει τα μέλη 

του,  αυτό ενόχλησε 

κάποιους και 

προβαίνουν σε 

παράνομες πράξεις  

όπως πλαστογραφούν 

την διαγραφή σας και 

την εγγραφή  στο  

Σύλλογο τους, ακόμα 

να σας ενοχλούν και 

τηλεφωνικά,  

ΑΓΝΟΗΣΤΕ   ΤΟΥΣ   

Συνάδελφοι:  Με μεγάλο 

ενδιαφέρον αναμένουμε 

την εκδίκαση της 

προσφυγής  που έχει  

καταθέσει η Ομοσπονδία 

μας στα Ευρωπαϊκά 

δικαστήρια για τον πάγιο 

πόρο, με θετική εισήγηση 

πέρασε τα δύο στάδια 

των προκαταρτικών 

επιτροπών και τώρα 

περιμένουμε την τελική 

εκδίκαση της υπόθεσης. 

Ελπίζουμε σύντομα να   

συζητηθεί αφού έχουν 

στείλει επιστολή στον 

νομικό σύμβουλο να 

είναι έτοιμος, διότι θα 

κληθεί στο ΣΤΡΑΒΟΥΡΓΟ 

προκειμένου να 

παραστεί στην εκδίκαση 

της υπόθεσης. 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ: Σύμφωνα με έγγραφο ντοκουμέντο του ΗΔΙΚΑ που αποκαλύπτει η 

ΑΓΣΣΕ τα παράνομα ψαλιδίσματα στις  συντάξεις  από ένα εκατομμύριο δεινοπαθούντες συνταξιούχους 

και αφορούν τους αντισυνταγματικούς νόμους 4024/11, 4051/12  και 4039/12  βάσει των αποφάσεων 

2287-2290/2015 της ολομέλειας του  ΣτΕ  οφείλονται σε κρατήσεις που υπολογίστηκαν στα παλαιά 

αρχικά ποσά των συντάξεων, προτού  επιβληθούν πάνω σ’ αυτά, οι μνημονιακές εγκληματικές 

περικοπές. Ζητάμε  από την Κυβέρνηση,  να επιστραφούν το συντομότερο στους  Δικαιούχους.   

  ΘΕΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ 

ιξη 

ΤΡΙΠΟΛΗ 27-2-2018 



 
 

ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΑΣ 

Συνάδελφοι:  Στην τελευταία  

συνάντηση που είχαμε στις 4-1-

2018 με τον Διοικητή του ΕΦΚΑ 

κύριο ΜΠΑΚΑΛΕΞΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ  

και την κυρία ΒΡΑΚΑ ΣΤΕΛΑ Γ.Γ. 

κοινωνικής Ασφάλισης  μας 

διευκρίνισαν τα παρακάτω. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ                                                                                                                                                         
ΣΥΛΛΟΓΟΣ    ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ    Δ.Ε.Η.      

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ       ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ-

ΗΠΕΙΡΟΥ   &   ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ                                                             

ΕΚΔΟΤΗΣ         Κεπενός Γεώργιος 

,Πρόεδρος  του Δ/Σ  τηλ.2610317911- 

6978354854- 6986317317       
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΝΟΜΟΥ                              

Στάμος  Νικόλαος Γ. Γραμματέας του Δ/Σ 

τηλ. . 6986672500               .                                                                           

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ   1)  Κορέντης Ανδρέας    

2) Γραικούσης Νικόλαος   3)  Καλλίτσης 

Ιωάννης  4) Μορφόπουλος Αθαν.    

Απόφαση  Δ/Σ    

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΡΟΜΗΣ                                                                                                         
Ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου μας στην Καλαμάτα Κυριάκος 

Αναγνωστόπουλος διοργανώνει εκδρομή στην Κέρκυρα στις 22 

έως 26 Ιουνίου  Αναχώρηση από Καλαμάτα στις 22 Ιουνίου  

και επιστροφή στις 26 Ιουνίου  τιμή συμμετοχής    220 € με 

δυνατότητα πληρωμής  4  Άτοκες  μηνιαίες δόσεις.             

Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 6936300500  

 

Πότε χάνεται το μειωμένο τιμολόγιο:                                                          . 

Στις 4-1-2018 Στην συνάντηση που είχαμε με την Διεύθυνση 

εμπορίας του ΔΕΔΔΗΕ  στην Αθήνα, μας ενημέρωσαν ότι με την ΜΟΔ 

του 1986 χάνεται το Γ.Π.  1) Όταν  το ρεύμα σας το κόψουν  λόγω 

χρέους και εσείς το παραβιάσετε, τότε χάνετε το Γ.Π. για 3 χρόνια,   

2) ενώ αν κάνετε ρευματοκλοπή το χάνετε για πάντα.  

ΠΡΟΣΟΧΗ---ΠΡΟΣΟΧΗ 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ (ΑΙΤΗΣΗ – ΕΝΣΤΑΣΗ )   
Στις 14-3-2018  ημέρα Τετάρτη  και ώρα 

08,30  το πρωί,  ο Γ. Γραμματέας και ο 

Αντιπρόεδρος   του  Συλλόγου μας με την 

παρουσία  του νομικού Συμβούλου μας, 

κατάθεσαν 4100 ενστάσεις για τα 

παράνομα παρακρατηθέντα για ειδική 

εισφορά αλληλεγγύης Συνταξιούχων. 

ΕΤΕΑ ΕΠ Ε.Φ.Κ.Α 

ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ:  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  Ε.Φ.Κ.Α.                                                

Ερώτ.  Τι γίνεται με τον επαναυπολογισμό.               

Απάντ. Έχει τελειώσει ο επαναυπολογισμός,  

κερδισμένοι είναι αυτοί που είχαν μεγάλες κρατήσεις 

δηλαδή πάνω από 20% και οι συνταξιούχοι των  ΔΕΚΟ 

είχαν πάνω από το 20% τα αποτελέσματα  θα 

εμφανιστούν στα εκκαθαριστικά από 1-1-2019 αν 

εφαρμοστεί ο νόμος.       Ερώτ.      Οι διαδοχικές 

συντάξεις  είναι ακόμα στάσιμες γιατί !!  

Απάντ.  Πρόεδρε έχω πολιτική πίεση και πρέπει, 

ΑΠΡΙΛΙΟ- ΜΑΙΟ να μην έχω απολύτως καμία 

εκκρεμότητα με το ταμείο ΔΕΗ.                                        

Ερώτ. Για την επιστροφή των παρανόμων 

παρακρατηθέντων υπέρ του ΕΟΠΥΥ. Για τούς 

κληρονόμους και χήρες.     Απάντ,.  Δεν μπορώ να σας 

ορίσω ημερομηνία  απόδοσης, Θα τα πάρουν  

οπωσδήποτε σε εύλογο  Χρόνο. 

ΒΡΑΚΑ ΣΤΕΛΑ Γ. Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

Ερώτ. Καθυστερούν οι οριστικές συντάξεις γιατί. 

Απαντ. Έχουμε πολιτική  δέσμευση μέχρι τέλος 

ΙΟΥΝΊΟΥ του 2018 να αποπληρωθούν όλες οι 

συντάξεις που εκκρεμούν.  Ερώτ. Με τις συντάξεις 

Χηρείας και αυτές καθυστερούν πολύ γιατί.   

Απάντ. Όπως σας έλεγα και πέρσι προσπαθούμε να 

βελτιώσουμε τις συντάξεις αυτές, όπως μας 

επιτρέπουν οι συνθήκες, δίνουμε μια άνιση 

καθημερινή μάχη για να διορθώσουμε αυτή την 

αδικία που μας επιβλήθηκε από τους Δανειστές. 

Ερώτ .Για την  Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων. 

Απάντ. Το γνωρίζουμε το θέμα αυτό, στα σχέδια 

μας είναι να βρεθεί τρόπος απαλλαγής της ειδικής 

εισφοράς από την Σύνταξη. 



 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

  

 

  


