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Nέα αρχή, νέο ξεκίνημα

Ηευθύνη που αναλαμβάνει το νέο 
Δ.Σ του Συλλόγου μας, είναι βαριά, 
καθώς η συγκυρία είναι κρίσιμη 

για την πορεία των κορυφαίων ζητημάτων 
που αφορούν τα μέλη μας.

Από την πλευρά μας, η ενημέρωση των 
μελών μας για τα τρέχοντα ζητήματα, όπως 
αυτά των συντάξεων, της προσωπικής δι-
αφοράς, τον επανυπολογισμό με βάση το 
νέο ασφαλιστικό νόμο (νόμο Κατρούγκα-
λου), αλλά και για άλλα ζητήματα απονο-
μής σύνταξης, διεκδίκησης αναδρομικών, 
αιτήσεις, αγωγές κλπ θα είναι άμεση και 
διαρκής. Ένα ζήτημα που προέχει και επι-
βάλλεται ν’ αντιμετωπιστεί γρήγορα είναι η 
ομαλοποίηση της λειτουργίας του Σωματεί-
ου μας. Είναι πρωταρχικό μας καθήκον να 
δραστηριοποιηθούμε στην κατεύθυνση εύ-
ρυθμης και δημοκρατικής λειτουργίας του 
Συλλόγου μας, ώστε οι συνάδελφοι συντα-
ξιούχοι να αισθάνονται ότι ο Σύλλογος είναι 
το δικό τους σπίτι και το δικό τους στήριγμα, 
τόσο στη διεκδίκηση όσο και στην επίλυση 
χρόνιων θεμάτων που μας αφορούν όλους. 
Η εντολή λοιπόν που έχουμε πάρει με την 
απόφαση 2747/2018 του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών είναι, το επόμενο 
διάστημα να προετοιμάσουμε και να προ-
κηρύξουμε εκλογές, σύμφωνα με τους νό-
μους και το καταστατικό μας, έτσι ώστε, να 
αποτυπωθεί η αληθινή βούληση των μελών 
μας πανελλαδικά και να εκλεγούν αυτοί που 
τα μέλη μας θα επιλέξουν.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΣΤ ομίλου ΟΤΕ
σας εύχεται Καλά Χριστούγεννα  

και Ευτυχισμένο το 2019

Στο σύλλογό μας, ορίστηκε νέο Διοικητικό συμβούλιο με σκοπό να μας οδηγήσει σε ΕΚΛΟΓΕΣ. Η διοικητική αλλαγή που επήλθε, με την 
υπ' αριθμ. 2747/2018 δικαστική απόφαση, επιτάσσει μια εξήγηση όλων όσων προηγήθηκαν της συγκεκριμένης δικαστικής απόφασης και εντέλει 

οδήγησαν στην επίμαχη απόφαση.

Aγαπητοί/ες συνάδελφοι/ες,
«Εμμονή στη νομιμότητα ή σκοπιμότητα για την 

εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων;» ήταν το 
ερώτημα του απελθόντος ΔΣ στην 5η σελίδα της 
εφημερίδας του συλλόγου μας (φύλλο 285), αφή-
νοντας να εννοηθεί ότι όλοι εμείς είχαμε σκοπιμό-
τητα για εξυπηρέτηση ιδιοτελών συμφερόντων. Την 
απάντηση δεν χρειάσθηκε να την δώσουμε εμείς, 
δόθηκε από τους καθ΄ύλην αρμοδίους, ήτοι από 
την Ελληνική Δικαιοσύνη με την 2747/6-11-2018 
απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 
(Μ.Π.Α), στην υλοποίηση της οποίας προχωράμε 
σήμερα μέχρι τελευταίας κεραίας. Ας δούμε όμως 
συνοπτικά το οδοιπορικό πως φθάσαμε στην από-
φαση αυτή.

Την 18/5/2016 κατατέθηκε ανακοπή από το συνά-
δελφο Αναστάσιο Μπογόρδο σχετικά με τροποποιή-
σεις του καταστατικού που έγιναν με αποφάσεις της 
20η ΓΑΣ της 12-13/11/2013. Επ αυτής εκδόθηκε η 
υπ΄ αριθμ. 1043/13-4-2017 απόφαση του Μ.Π.Α με 
την 

οποία έγινε εν μέρει δεκτή η ανακοπή και ακυ-
ρώθηκαν οι υπ’ αριθμ. 157/2014, όπως αυτή διορ-
θώθηκε με την 419/2014 και η 453/2014 Διαταγές 
του Ειρηνοδίκη Αθηνών, κατά το μέρος που αυτές 
ενέκριναν τις τροποποιήσεις των άρθρων 4 (που 
αναφέρεται στο ποιοι γίνονται μέλη) και του 23 του 
καταστατικού (σχετικά με τις εκλογικές διαδικασίες) 
και διέταξε τη διαγραφή τους από τα οικεία βιβλία 
του Πρωτοδικείου Αθηνών, καθ’ όσον στηρίχθη-
καν αυτές οι τροποποιήσεις σε ανυπόστατη και, ως 
εκ τούτου, σε ανεπίδεκτη θεραπείας απόφαση της 
20ης Γ.Α.Σ(12-13/11/2013). 

Επέβαλλε δε εις βάρος του σωματείου δικαστικά 
έξοδα 400 ευρώ. Έκρινε δηλ. με λίγα λόγια το δι-
καστήριο ότι παραποιήθηκαν τα πρακτικά της ΓΑΣ 
και έγιναν τροποποιήσεις του καταστατικού, που 
δεν είχε εγκρίνει αυτή, καταδεικνύοντας περίτρανα 
ποιοί είχαν σκοπιμότητα εξυπηρέτησης ιδιοτελών 
συμφερόντων.

Ο σύλλογος κατέθεσε την 18/5/2017 έφεση κατά 
της εν λόγω απόφασης και πραγματοποίησε άρον 
- άρον έκτακτη ΓΑΣ, για να νομιμοποιήσει εκ των 
υστέρων όσα έκρινε ανυπόστατα η απόφαση αυτή.

Η έφεση αυτή του συλλόγου απερρίφθη με την 
4385/6-9-2018 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, 
η οποία επιβεβαίωσε την πρωτόδικη απόφαση 
1043/2017, έκρινε ότι η εκ των υστέρων απόφαση 
της 25η ΓΑΣ της 19/5/2017 δεν δύναται να θερα-
πεύσει το γεγονός ότι κατά την 12-13/11/2013 δεν 
υπήρχε απόφαση της ΓΑΣ που να εγκρίνει την προ-
σθήκη στο άρθρο 4 και επέβαλλε δικαστικά έξοδα 
εις βάρος του σωματείου 600 ευρώ, δικαιώνοντας 
τελεσίδικα τον ανακόπτοντα συνάδελφο.

Την 16/5/2017 είχε κατατεθεί αίτηση διορισμού 
διοίκησης από τον συνάδελφο Μπογόρδο.

Την 10/10/2017 δημοσιεύθηκε η 2371/2017 από-
φαση του ΜΠΑ με την οποία απερρίφθη η κύρια 
παρέμβαση του συλλόγου και διατάχθηκε αναβολή 
της συζήτησης μέχρι την τελεσίδικη περάτωση της 
ανακοπής από την οποία εκδόθηκε η πρωτόδικη 
απόφαση 1043/2017.

Μετά την έκδοση της 4385/6-9-2018 απόφασης 
του Εφετείου Αθηνών, κατατέθηκε την 19/9/2018 
αίτηση για διορισμό προσωρινής διοίκησης με χρόνο 
συζήτησης την 22/10/2018 καθώς και αίτηση προ-
σωρινής διαταγής που συζητήθηκε την 26/9/2018 η 
οποία απορρίφθηκε, όπως φαίνεται και στη σελίδα 
5 της εφημερίδας (η μισή αλήθεια). Δεν αναφέρουν 
όμως κουβέντα για το γεγονός ότι εκκρεμούσε η 
έκδοση απόφασης για το διορισμό προσωρινής δι-
οίκησης που είχε συζητηθεί την 22/10/2018 απο-
κρύπτοντας την αλήθεια από τους αποδέκτες της 
εφημερίδας (τα 30.000 μέλη συναδέλφους).

Την 10/10/2018 ο σύλλογος είχε ασκήσει κύρια 
παρέμβαση η οποία συν εκδικάσθηκε την 22-10-
2018.

Την 6/11/2018 δημοσιεύθηκε η 2747/2018 από-
φαση του Μ.Π.Α, η οποία και υλοποιείται σήμερα, 
δικαιώνοντας τον μακροχρόνιο αγώνα του συνα-
δέλφου Μπογόρδου και πολλών άλλων. Μας δίνε-
ται σήμερα η ευκαιρία, αφού συγκροτηθήκαμε σε 
σώμα, να αλλάξει σελίδα ο σύλλογος με πυξίδα 
μας τη νομιμότητα, τη συλλογικότητα, και την 
αλληλεγγύη, χωρίς κραυγές, ρεβανσισμούς και 
αλαζονεία.

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

συνέχεια στη σελίδα 2

Πως και γιατί φτάσαμε ως εδώ!
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Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος

Πως και γιατί φτάσαμε ως εδώ!
συνέχεια από τη σελίδα 1

Εμμονή στη νομιμότητα...;;; ...σκοπιμότητα για την εξυπηρέτηση 
ιδιοτελών συμφερόντων;ή

Εμπρός λοιπόν όλοι μαζί, ενωμένοι και αποφα-
σισμένοι να ολοκληρώσουμε τον μαραθώνιο αγώ-
να μας, διεκδικητικό και δικαστικό, προκειμένου 
να βγάλουμε το σύλλογό μας από το αδιέξοδο στο 
οποίο τον οδήγησε το απελθόν ΔΣ και να ασχολη-
θούμε με τα πραγματικά και φλέγοντα προβλήματα 
που απασχολούν όλους μας.

Αρκετά χρήματα ξόδεψε άσκοπα το καθαιρεθέν 
ΔΣ σε αχρείαστες δικαστικές παρεμβάσεις και ενέρ-
γειες χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα για τους συνα-
δέλφους μας.

Μετά τα παραπάνω, η απάντηση στο ερώτημα 
ΔΟΤΟΙ (διορισμένοι) ή ΑΙΡΕΤΟΙ (εκλεγμένοι) σί-
γουρα είναι το δεύτερο το οποίο μόνο εμείς μπο-
ρούμε να εγγυηθούμε και να πραγματοποιήσου-
με ενώ εσείς που υποτίθεται ήσασταν ΑΙΡΕΤΟΙ 
(εκλεγμένοι) αποδείχθηκε (όχι όλοι φυσικά) ότι 
καταστρατηγήσατε τις δημοκρατικές διαδικασίες 
και την νομιμότητα για εξυπηρέτηση ιδιοτελών 
συμφερόντων, οδηγώντας το σύλλογο σε αδιέ-
ξοδο, και καλούμαστε εμείς ΟΙ ΔΟΤΟΙ κατ΄εσάς 
να τον οδηγήσουμε στη νομιμότητα και με δημο-

κρατικές διαδικασίες και με απλή αναλογική να 
εκλεγούν οι ΑΙΡΕΤΟΙ.

Εσείς οδηγήσατε στην καθαίρεση και όσους δι-
αφωνούσαν μαζί σας. 

Συνάδελφοι, 
Καλή επιτυχία στο δύσκολο και εποικοδομητι-

κό έργο μας, παρά τις δυσκολίες που έχουμε να 
αντιμετωπίσουμε για να επαναφέρουμε το σύλ-
λογό μας στις ράγες της νομιμότητας.

Νίκος Κούνας 
Πρόεδρος Δ.Σ.

Τ ο σήριαλ προσπάθειας διορισμού διοίκη-
σης τελείωσε. Το τελευταίο επεισόδιο έλαβε 
χώρα στην Ευελπίδων. Με την 2747/6-11-

2018 απόφαση του Μ.Π.Α. (εκουσία δικαιοδοσία) 
διορίσθηκε νέα διοίκηση. Ο σύλλογος δεν μπήκε σε 
εσωστρέφεια και «ομηρία» από μόνος του. 

Οδηγήθηκε σε αδιέξοδο εξαιτίας του πείσματος 
και του δόγματος κάποιων ότι ο «σύλλογος είμαστε 
εμείς και κάνουμε ότι θέλουμε». Όποιος διαφωνεί 

να πάει στα δικαστήρια, αυτά αποφάσισαν τα όρ-
γανα του συλλόγου σε όποιον αρέσει, και μετά από 
καμιά δεκαριά χρόνια που θα τελειώσουν τα δικα-
στήρια έχει ο Θεός. Τα χρόνια πέρασαν (όχι δέκα 
φυσικά) είχε ο Θεός υπομονή και μία μερίδα συνα-
δέλφων τεράστια υπομονή και διάθεση να 

ξοδέψουν κάποια χρηματικά ποσά από το υστέρη-
μά τους, για να αποκαλύψουν ολόκληρη την αλή-
θεια, και να επιβάλουν τη νομιμότητα. Τα όργανα 
όμως πως αποφάσιζαν; Το προεδρείο που λέει ότι 
είχε στρατοπεδεύσει στην Ευελπίδων για να υπερα-
σπισθεί τα αυτονόητα, θα πρέπει να καταλάβει σε τι 
αδιέξοδο έχει οδηγήσει το σύλλογο, γιατί δεν εφάρ-
μοζαν τα αυτονόητα, τους νόμους της πολιτείας. 
Έτσι φθάσαμε στο σημείο να μας εμπιστευθεί η Ελ-
ληνική Δικαιοσύνη να μας κρίνει ικανούς και να μας 
εξουσιοδοτήσει με την 2747/2018 απόφασή της, την 
οποία αναφέρουμε σε άλλη στήλη, να επιμεληθού-
με των υποθέσεων του σωματείου (προστασία της 
κινητής και ακίνητης περιουσίας, πραγματοποίηση 
νέων εκλογών, δικαστική και εξώδικη εκπροσώπη-
ση κ.λ.π), προφανώς γιατί οι προηγούμενες εκλογές 
δεν ήταν αδιάβλητες, όπως ισχυρίζονται, οι απερχό-
μενοι συνάδελφοι. Εδώ, αξίζει να αναφερθούμε σ' 
αυτούς και να τονίσουμε ότι:

Για την αποκατάσταση της αλήθειας στις εκλο-
γές του 2014 επί συνόλου εγγεγραμμένων μελών 
31.490 ψήφισαν 15.020 εκ των οποίων αυτοπρό-
σωπα 1009 και επιστολικά 14.011.

Στις εκλογές του 2017 επί συνόλου εγγεγραμμέ-
νων μελών 29.993 και όχι 32.000 που αναφέρατε, 
ψήφισαν 14.119 μέλη και όχι πάνω από 16.000, 
για να δώσετε την εσφαλμένη εντύπωση ότι είχατε 
εκλεγεί από την πλειοψηφία των μελών του συλ-
λόγου, ενώ ψήφισε το 47% των μελών, σύμφωνα 
με δικά σας στοιχεία, γιατί μητρώο για τις εκλογές 
είχαν μόνοι οι διοικούντες. Καταφέρατε στην Περιφ. 
Συνέλευση Αθηνών να παρευρεθούν 60-70 μέλη. 
Ούτε οι ΓΑΣίτες των Αθηνών δεν ήσαν παρόντες. 
Αυτό είναι μία μεγάλη σας ΕΠΙΤΥΧΙΑ.!!! την οποία 
σας την αναγνωρίζουμε.

Μιλάτε για αδιάβλητες εκλογικές διαδικασίες ενώ:
α) δεν εφαρμόσατε το ν.1264/1982 όπως τρο-

ποποιήθηκε με το ν.4331/2015 και οδηγήσατε την 
«Πανελλήνια Κίνηση Συνταξιούχων Ομίλου ΟΤΕ» 
(στο εξής ΠΚΣΟ-ΟΤΕ) να προσφύγει σε ασφαλιστικά 
μέτρα, με δικά της έξοδα και να δικαιωθεί, προκει-
μένου να συμμετάσχει στις εκλογές με παραταξιακό 
ψηφοδέλτιο εμπρόθεσμα δηλ. να πετύχει το αυτο-
νόητο, εφαρμογή του νόμου της απλής αναλογικής. 
Μετά την δικαίωση αυτή, κατάλαβαν κάποιοι συνά-
δελφοι ότι δεν τους συνέφερε να συμμετάσχουν στις 
εκλογές ως ξεχωριστοί υποψήφιοι, και κατέθεσαν 
την 22-8-2017 ένα δεύτερο παραταξιακό Ψηφο-
δέλτιο (το Ενωτικό) το οποίο στηριζόμενο στο δεδι-
κασμένο της ΠΚΣΟ-ΟΤΕ, πέτυχε να γίνει δεκτό στις 
εκλογικές διαδικασίες με ασφαλιστικά μέτρα, με τον 
όρο να αναλάβει τις δαπάνες για την εκτύπωση του 

ψηφοδελτίου του και του λοιπού εκλογικού 
υλικού που το αφορά λόγω, της εκπρόθεσμης 
υποβολής της υπόψη υποψηφιότητας. Με την 
8796/19-12-2017 απόφαση του Μ.Π.Α. (Τμή-
μα Ασφαλιστικών Μέτρων) το εν λόγω ψηφο-
δέλτιο κρίθηκε πράγματι εκπρόθεσμο. Μετά 
από αυτά κατάλαβαν και οι υπόλοιποι ξεχωρι-
στοί υποψήφιοι ότι οδηγήθηκαν σε αδιέξοδο 
διότι θα ανέβαινε το εκλογικό μέτρο και με 
αίτηση του απελθόντος Προέδρου, κατατέ-
θηκε την 13-9-2017!!! εκπρόθεσμη δήλωση 
στην εφορευτική επιτροπή από τους ΥΠΕ-
ΡΑΣΠΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ κ.λ.π, με την 
ονομασία «Ενιαίο ψηφοδέλτιο Συνταξιούχων 
ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ» (ΕΝΙΑΙΟ), ενώ η καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των υποψηφιοτήτων 
ήταν 4-8-2017. Η Κ.Εφ.Ε. δέχθηκε το εν λόγω 
παραταξιακό ψηφοδέλτιο, χωρίς ασφαλιστικά 

μέτρα, βασιζόμενη στα ασφαλιστικά μέτρα των άλ-
λων δύο παρατάξεων !!! β) κάνατε τις εκλογές με 
Κ.Εφ.Ε μη εκλεγμένη σύμφωνα με τον ν.1264/1982 
με την παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου γ) δεν 
εφαρμόσατε την 1043/2017 απόφαση του ΜΠΑ η 
οποία επιβεβαιώθηκε με την 4385/6-9-2018 από-
φαση του Εφετείου και τώρα θα πρέπει να πληρώ-
σει ο σύλλογος εκτός των άλλων 400 + 600 = 1000 
ευρώ αντίστοιχα ως δικαστικά έξοδα κάθε βαθμού, 
επιβαρύνοντας άδικα το σύλλογο δ) δεν δώσατε το 
μητρώο των μελών προεκλογικά στην Πανελλή-
νια Κίνηση Συνταξιούχων Ομίλου ΟΤΕ Είναι μεγά-
λο ψέμα ότι κανείς δεν έχει προσβάλλει το κύρος 
των εκλογών, καθόσον η ΠΚΣΟ-ΟΤΕ έχει καταθέσει 
αγωγή α) κατά της από 14/9/2017 απόφασης της 
ΚΕφ.Ε. περί αποδοχής του ΕΝΙΑΙΟΥ παραταξιακού 
ψηφοδελτίου το οποίο είχε κατατεθεί εκπρόθεσμα 
β) κατά της από 30/11/2017 απόφασης της Κ.ΕΦ.Ε. 
περί ανακήρυξης οργάνων και γ) κάθε άλλης πρά-
ξεως που στηρίζεται στα παραπάνω.

Αυτά τα περί 200 μελών κ.λ.π τα έκρινε το δικα-
στήριο τελεσίδικα (στην πραγματικότητα είναι πολύ 
περισσότερα, πιστεύω ότι θα τα δούμε στο μητρώο 
που θα μας παραδώσετε), σύμφωνα με τις παραπά-
νω αποφάσεις και οφείλατε να τις σεβαστείτε και να 
τις εφαρμόσετε (σ.σ. η καθαιρεμένη διοίκηση). Δεν  
ήταν 200 τα μέλη που δεν είχαν το δικαίωμα να ψη-
φίσουν, πολύ περισσότερο να είναι υποψήφιοι και 
να εκλεγούν σε καίριες θέσεις με αξιώματα και να 
διοικήσουν το σύλλογο (σ.σ. έχουν εκλεγεί 2 άτομα 
στα 11 της Ε.Ε του συλλόγου). Με δική σας ευθύνη 
δεν είναι τακτοποιημένη αυτή η κατηγορία συνα-
δέλφων (όσοι είναι σε προσυνταξιοδοτικό στάδιο). 

Περισσότερα στοιχεία, για το οδοιπορικό προς τις 
εκλογές, θα έχετε με άλλες πλήρης ανακοινώσεις 
αγαπητοί συνάδελφοι, σε εύθετο χρόνο, αναγνωρί-
ζοντας ότι υπάρχει τεράστιο κενό στην ενημέρωσή 
σας. Σύντομα η ιστοσελίδα μας θα ενημερώνεται τα-
κτικά. Η ενημέρωση των Περ. Τμημάτων θα είναι 
πιο συστηματική και πλήρης. Εμείς, ως οφείλαμε 
καλέσαμε σε πνεύμα συνεργασίας και ψυχραιμίας 
τους απερχόμενους να αφαιρέσουν τα προσωπικά 
τους αντικείμενα από τα γραφεία του Συλλόγου και 
να τα παραδώσουν αρμοδίως, όπως έχουν υποχρέ-
ωση, βάσει της δικαστικής απόφασης. Μέχρι σήμε-
ρα (13/12/2018) πάντως με αποκλειστικά δική τους 
υπαιτιότητα και διάφορα προσχήματα, δεν έχει κα-
ταστεί εφικτό. 

Το μόνο που τους απασχολεί είναι να προβούν 
σε ενέργειες τις οποίες μέχρι σήμερα καταδίκαζαν 
(ασφαλιστικά, τριτανακοπή κ.λ.π.) κάτι το οποίο φυ-
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σικά είναι έννομο δικαίωμά τους, δεν μπορεί να τους 
το αφαιρέσει κανείς, αφού τώρα θα ξοδεύουν δικά 
τους χρήματα και όχι των μελών. Εσείς δεν ασχο-
λείστε για την ομαλή παράδοση, στη νέα διοίκηση 
για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ο σύλλογος. 
Προσπαθήσατε και προσπαθείτε να δημιουργήσετε 
επιχειρήματα για τα ένδικα μέσα που ασκήσατε (ότι 
είμαστε ανίκανοι, άπειροι κ.λ.π).

Σκοπός σας είναι, με την παράνομη και αδικαιο-
λόγητη συμπεριφορά σας, να μην ασκήσουμε αντι-
κειμενικά τα καθήκοντά μας σύμ-
φωνα με τη δικαστική απόφαση.

Σας ενημερώνουμε ότι έχουν 
γνώση οι φύλακες, όλα θα γίνουν 
στην ώρα τους γιατί θέλουμε και 
μπορούμε να λειτουργήσουμε με 
πυξίδα μας τη νομιμότητα. Η Ελ-
ληνική Δικαιοσύνη εμάς έκρινε 
ικανούς και μας εμπιστεύθηκε 
να το πραγματοποιήσουμε. Εμείς 
συνάδελφοι (μέλη) σας υποσχό-
μαστε ότι θα το κάνουμε πράξη, 
για το καλό όλων μας. Η Ελλη-
νική δικαιοσύνη απέρριψε στις 
30/11/2018 δυο προσωρινές 
διαταγές της καθαιρεθείσας 
Διοίκησης. Στις 10/12/2018 
συζητήθηκε η τριτανακοπή 
κατά της 2747/2018 και ανα-
μένεται απόφαση.

Στην αναφορά ότι κάποιοι εδώ 
και τρία περίπου χρόνια, προσπα-
θούν να διορίσουν προσωρινή 
διοίκηση, δείχνει ότι είχατε χά-
σει και την αίσθηση του χρόνου 
και αυτοδιαψευσθήκατε, καθό-
σον το εν λόγω αίτημα υπεβλήθη 
στα δικαστήρια με την από 16-
5-2017 αίτηση, μετά την έκδοση 
της 1043/13-4-2017 απόφασης 
του ΜΠΑ (εκουσία δικαιοδοσία) 
όπως προκύπτει και από την δη-
μοσιευόμενη κλήση, με αρ. πρωτ. 
17947/Φ13/21-9-2018, στην σελ. 
5 (φύλλο 285) της εφημερίδας. 
Από τότε φυσικά δεν έχουν περά-
σει «τρία χρόνια περίπου»!!!.

Η πλήρης αλήθεια για τα ασφα-
λιστικά μέτρα είναι η εξής: την 
27/9/2018 απερρίφθη πράγματι 
το αίτημα προσωρινής διαταγής 
(αυτή είναι η μισή αλήθεια) ενώ 
συζητήθηκε την 22/10/2018 η 
αίτηση διορισμού προσωρινής 
διοίκησης και εκκρεμούσε η έκ-
δοση απόφασης, γεγονός που 
αποκρύψατε τελείως από τα 
μέλη μας. Δεν είναι μόνο υποχρέωση των μελών 
του συλλόγου να σέβονται τις αποφάσεις των ορ-
γάνων κ.λ.π. Αυτό πρωτίστως είναι υποχρέωση 
των οργάνων διοίκησης του συλλόγου, τα οποία 
είναι υποχρεωμένα να τις σέβονται πρώτα αυτά, να 
τις λαμβάνουν σύμφωνα με το καταστατικό και την 
ισχύουσα νομοθεσία και να τις εφαρμόζουν πιστά. 

Δεν μας λέτε όμως γιατί δεν λειτουργήσατε όλα 
αυτά τα χρόνια το Περιφερειακό Τμήμα Αθηνών 
που έχει μέλη πάνω από τα μισά του συλλόγου, για-
τί δεν λειτουργούσατε νόμιμα το σύλλογο αποστέλ-

λοντας τα απαιτούμενα στοιχεία στην εποπτεύουσα 
αρχή (Περιφέρεια Αττικής), γιατί καταλογίσατε εις 
βάρος του συλλόγου τα 4.800 ευρώ, που χάθηκαν 
από το τσαντάκι του προέδρου!!! αντί να βρίσκονται 
στο χρηματοκιβώτιο του ταμείου, γιατί ο Πρόεδρος 
ασκούσε και τα καθήκοντα του Ταμία, γιατί κατα-
βάλλατε δικαστικές δαπάνες άνω των 65.000 ευρώ 
σε μέλη του Δ.Σ. που καταδικάστηκαν για απιστία 
από κοινού,!!! γιατί είχατε πάρει απόφαση να στηρί-
ξετε ηθικά και υλικά άλλα μέλη του Δ.Σ. που παρα-

πέμπονται για πλαστογραφία από κοινού (βεβαίως 
ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας) χωρίς ακόμη τα 
δικαστήρια να έχουν αποφασίσει περί αθωότητάς 
τους, γιατί δεν δίνατε όλα τα στοιχεία στην Κ.Ελ.Ε. 
να κάνει τη δουλειά της... Γιατί δεν αναρτήσατε τα 
πρακτικά των ΓΑΣ στο διαδίκτυο για ενημέρωση 
των μελών, όπως είχε αποφασίσει η 22η ΓΑΣ..., 
Γιατί δεν δημοσιεύατε τις εκθέσεις της Κ.Ελ.Ε. 
μαζί με τους οικονομικούς απολογισμούς στην 
εφημερίδα..., Γιατί δεν μοιράσατε στους συνέ-
δρους της 23ης ΓΑΣ το συνημμένο 3 στην έκ-

θεση της Κ.Ελ.Ε...., και δεν επιτρέψατε στην 
πρόεδρό της να διαβάσει το περιεχόμενο των 
συνημμένων της έκθεσης για ενημέρωση των 
ΓΑΣιτών προκειμένου να ψηφίσουν ορθά..., 
Γιατί συγκαλέσατε διευρυμένα Δ.Σ.; 

Από ποιό άρθρο του καταστατικού προβλέπονται 
αυτά; και δαπανάτε ασκόπως τα χρήματα του συλ-
λόγου;;; γιατί… γιατί.

Την ομηρεία του συλλόγου μη την χρεώνετε 
στους άλλους, και στην… ταχύτητα της δικαιοσύ-

νης. Δεν γνωρίζετε πότε μία δι-
καστική απόφαση είναι τελεσί-
δικη και πότε αμετάκλητη. Εμείς 
ρωτήσαμε το Ν.Σ. του συλλόγου 
και μας το εξήγησε (για όσους 
από μας δεν το ήξεραν). Εσείς, 
η απερχόμενη Ε.Ε. κατά κύριο 
λόγο και το Δ.Σ. ακολούθως (όχι 
όλοι φυσικά, σχεδόν ποτέ δεν 
ενημερώσατε τα μέλη περί του 
τι συζητάγατε και τι αποφασίζα-
τε), και έχετε την κύρια ευθύνη, 
γιατί με τις πράξεις σας και με 
τις παραλήψεις σας έχετε οδη-
γήσει το σύλλογο σε αδιέξοδο. 
Κατασπαταλήσατε πόρους για 
δικαστικά έξοδα σε αντιδίκους, 
σε αχρείαστες γνωμοδοτήσεις, 
σε δικηγορικές και δικαστικές 
δαπάνες μελών του Δ.Σ. ενώ 
αυτά παρανομούν (γεγονότα 
που έχουν κριθεί οριστικά (αμε-
τάκλητα) από τα δικαστήρια). Οι 
μειοψηφίες όπως εσείς τις απο-
καλείτε, όταν προσφεύγουν στα 
δικαστήρια, ξοδεύουν από το 
υστέρημά τους ενώ εσείς ξο-
δεύατε άσκοπα τις εισφορές των 
μελών του συλλόγου δηλαδή και 
τις εισφορές εκείνων που κατη-
γορείτε, επειδή εμμένουν στην 
υπεράσπιση της νομιμότητας, 
εξυπηρετώντας τα προσωπικά 
σας συμφέροντα. Τώρα, θα το 
καταλάβετε καλά αυτό γιατί θα 
πρέπει με δικά σας χρήματα να 
πληρώνετε όλα τα έξοδα για τα 
δικαστήρια.

Για την αντίδραση της πλειο-
ψηφίας, όπως λέτε, εκείνων που 
προτάθηκαν για την προσωρινή 
διοίκηση έχουμε να παρατη-
ρήσουμε ότι πράγματι 3-4 συ-
νάδελφοι για τους δικούς τους 
λόγους δεν δέχθηκαν επί συνό-
λου προταθέντων 37 συναδέλ-
φων. Αν αυτή είναι η πλειοψηφία 

τότε... εμείς είμαστε …πιλότοι και μάλιστα …πιλότοι 
της Πολεμικής Αεροπορίας!!!

Όπως είναι γνωστό (φύλλο 279 ΑΠΡΙΛΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ 
2017) δημοσιεύσατε τα ονόματά μας ως προταθέ-
ντων για προσωρινή διοίκηση και τώρα επανήλθατε 
με ψεύδη στο φ. 285, με συκοφαντικούς υπαινιγ-
μούς και χαρακτηρισμούς προς όλους μας.

Εμείς στο δίλημμά σας δεν έχουμε ενδοιασμούς 
να σας απαντήσουμε (την πρώτη και καλλίτερη 
απάντηση την πήρατε από τα δικαστήρια και κατά τη 
γνώμη μου θα πάρετε και άλλες) έχουμε εμμονή στη 

Εμμονή στη νομιμότητα...;;; ...σκοπιμότητα για την εξυπηρέτηση 
ιδιοτελών συμφερόντων;ή
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νομιμότητα (για μένα προσωπικά το γνωρίζατε γιατί 
κατά τη διάρκεια που ήμουν βοηθός της Κ.Ελ.Ε. από 
28/5/2015 έως 10/2017, σύμφωνα με την παρ.6 του 
άρθρου 24 του καταστατικού, έτσι ενεργούσα και 
σας έχω ενημερώσει για πολλά πράγματα), αφή-
νοντας το δεύτερο σκέλος σε σας που το γνωρίζετε 
πολύ καλά. Τότε δεν ήμουν δοτός; τώρα εμείς όλοι 
είμαστε δοτοί; και ότι άλλο εσείς διαδίδετε.

Όσο για την συμπεριφορά τόσο του προεδρείου 
του συλλόγου, όσο και των λοιπών με την ανοχή 
τους (εκτός 2-3 εξαιρέσεων), τόσο στο διευρυμέ-
νο Δ.Σ. της 30-31/1/2018 όσο και το πρόσφατο στις 
6-7/11/2018 (ειρωνεία της τύχης γιατί τότε δημοσι-
εύθηκε η 2747/2018 απόφαση) δεν μου επιτρέψατε 
με τρόπο αντισυναδελφικό και αντιδεοντολογικό, 
να τα παρακολουθήσω ως παρατηρητής, γιατί θα 
«έκλεβα» τα μυστικά του Δ.Σ. (δηλ. τη συζήτηση για 
τα θέματα των μελών μας) και θα τα διέρρεα στον… 
εχθρό. Επιτρέψατε όμως σε άλλους συναδέλφους 
και καλώς κατά τη γνώμη μου, να παρευρεθούν μη 
μέλη του «διευρυμένου Δ.Σ.» χωρίς να μου δώσετε 
σχετική απόφαση του Δ.Σ. περί κλειστού Δ.Σ. Δεν 
χρειάζεται να κάνω κανένα σχόλιο, θα το κρίνουν οι 
συνάδελφοί μας στις νέες εκλογές. 

Τέλος, καλέσατε το Νομ. Σύμβουλο να μου κάνει 
μήνυση και να φέρει την αστυνομία!!!!

Συνάδελφοι,
μέλη του συλλόγου μας σε κάθε άκρη της ελλη-

νικής επικράτειας, σας διαβεβαιώνουμε ότι για όσο 
διάστημα θα έχουμε το τιμόνι του συλλόγου θα απο-
δείξουμε στη πράξη ότι θέλουμε και μπορούμε να 
βγάλουμε το σύλλογο από το λαβύρινθο που τον 
οδήγησε η καθαιρεθείσα διοίκηση και σε σας θα 
λογοδοτούμε συνεχώς.

Εμείς θα πραγματοποιήσουμε τίμιες και δημοκρα-
τικές εκλογές με απλή αναλογική, σύμφωνα με το 
καταστατικό και την ισχύουσα νομοθεσία, γιατί από 
όσα γνωρίζουμε η ΕΛΛΑΔΑ ανήκει στις ευνομούμε-
νες Δημοκρατικές Ευρωπαϊκές Χώρες.

Εμείς από δώ και στο εξής θα ασχοληθούμε με το 
κύριο έργο μας και θα σας ενημερώνουμε συνεχώς 
με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο. Ελπίζω να μην 
προκληθούμε, προκειμένου να μην υλοποιήσουμε 
το έργο μας, οπότε θα είμαστε αναγκασμένοι να δί-
νουμε τις αρμόζουσες σε κάθε περίπτωση απαντή-
σεις με όλα τα διαθέσιμα μέσα μας.

Δυστυχώς τα εμπόδια θα είναι πολλά, αλλά θα 
τα ξεπεράσουμε όλοι μαζί (νέα διοίκηση και μέλη 
του συλλόγου). Ήδη είναι εμφανή τα πρώτα εμπό-
δια, αλλά είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι να 
τα υπερπηδήσουμε για το καλό όλων μας, γιατί τα 
προβλήματα είναι κοινά και χρήζουν επειγόντως 

άμεσης αντιμετώπισης. Τα νταϊλίκια και οι εκβι-
ασμοί τέλος!

Ο ΠΣΣΤΟ-ΟΤΕ δεν είναι το σπίτι κανενός, είναι το 
σπίτι όλων μας και πρέπει να το υπερασπισθού-
με από τις καταιγίδες, το χιονιά, τον καύσωνα, τους 
σεισμούς, τον ΕΝΦΙΑ, τις περικοπές των συντάξεων 
και την συνεχή μείωση του εισοδήματός μας.

Ο ΠΣΣΤΟ-ΟΤΕ άλλαξε σελίδα. Ο ΠΣΣΤΟ-ΟΤΕ συ-
νεχίζει να γράφει την ιστορία του, κανείς μας δεν 
μπορεί να διαγράψει τα όσα θετικά έχουν γίνει από 
τους αγώνες και τις προσπάθειες των προηγουμέ-
νων συναδέλφων. 

Το Δ.Σ. του ΠΣΣΤΟ-ΟΤΕ, με την νέα του συγκρό-
τηση, σας καλεί τον καθένα και την καθεμία προ-
σωπικά να ενώσουμε τις μικρές μας δυνάμεις για 
να πετύχουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο και καλ-
λίτερο αποτέλεσμα στην διεκδίκηση επίλυσης των 
προβλημάτων μας.

Υ.Γ.:  το άρθρο αυτό αποτελεί απάντηση στην κα-
θαιρεμένη διοίκηση (στην πλειοψηφούσα 
άποψη, δεν αφορά όσους δεν συμφωνού-
σαν, αλλά εμείς που να το ξέρουμε αυτό, 
ποτέ δεν ενημερωθήκαμε σαν απλά μέλη 
αυτού του συλλόγου;;;).

Νίκος Κούνας 
Πρόεδρος Δ.Σ.
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Με πρωτοβουλία του Νικόλαου Κούνα σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2747/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (τμήμα εκούσιας δικαιοδοσίας) 
κλήθηκε να συγκροτηθεί σε σώμα η διορισθείσα προσωρινή 19μελής Διοίκηση με σκοπό τη σύγκλισης Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή αιρετής Διοίκησης 
εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης.

Επίσης η ανωτέρω Διοίκηση εξουσιοδοτήθηκε να επιμεληθεί κατά το ίδιο διάστημα τις επείγουσες υποθέσεις του σωματείου και δη: α. τη λήψη μέτρων για τη 
φύλαξη και προστασία της ακίνητης και τυχών κινητής περιουσίας και τον εξοπλισμό του σωματείου από ζημίες, κλοπές κ.λπ. και β. Τη δικαστική και εξώδικη 
εκπροσώπηση του σωματείου.

Η ανάληψη κάθε αξιώματος έγινε με μυστική ψηφοφορία η οποία ήταν ομόφωνη.

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ σε ΣΩΜΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου πραγματοποιήθηκε την 16/11/2018 και έχει ως εξής: 
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ΕΦΟΡΟΣ ΠΟΛ. ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ: ΡΟΥΛΑ – ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
ΛΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ
ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΑΖΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΓΚΟΡΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΠΟΓΟΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΑΓΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΒΑΓΕΝΑ ΠΑΝΩΡΕΑ
ΒΑΡΔΑΞΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

Η ποιότητα και ο πολιτισμός μιας κοινωνίας και μιας δημοκρατικής χώρας 
φαίνεται στην ποιότητα ζωής που παρέχει στα άτομα με αναπηρία. Στη χώρα 
μας ένα από τα πρώτα θύματα της κρίσης ήταν τα άτομα με αναπηρία. Αυτό 
πρέπει να αλλάξει.

Η ΕΣΑμεΑ, Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, στις 11:00 το 
πρωί της Δευτέρας 3/12, στην Πλατεία Κλαυθμώνος, διοργανώνει Συλλα-
λητήριο και καλεί τους εργαζόμενους με αναπηρία, τους γονείς τους και 
όλους εμάς, να δώσουμε δυναμικό «παρών» για την προάσπιση των δικαι-

ωμάτων τους. Για τον ίδιο σκοπό η ΓΣΕΕ έχει προκηρύξει 4ωρη στάση ερ-
γασίας 11π.μ. - 3μ.μ., προκειμένου να διευκολυνθεί η συμμετοχή όσων το 
επιθυμούν.

Σας καλούμε να συμμετέχετε δυναμικά και να διαδηλώσετε για την κατάρ-
γηση των διακρίσεων, για ίσα δικαιώματα και ευκαιρίες για όλους.

Πολιτισμός στην πράξη, ο άνθρωπος πρωταγωνιστής.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΕ – ΟΤΕ
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο Γ.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Βασίλης Λάμπρου              Δημήτρης Φούκας

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΜΕ-ΟΤΕ
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΟΠΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2019

ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
26/01/2019 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ ώρα 2030 στο ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ (Καρ-
δία) Αίθουσα ((ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ)). Δηλώσεις συμμετοχής στα μέλη του ΔΣ και 
στα Γραφεία μας Μητροπόλεως 19 5ος όροφος. Τηλεφ.: 2310-270702.

ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ
16/01/2019 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ ώρα 12.30 στη ψησταριά ΠΕΤΙΜΕ-
ΖΙ. Δηλώσεις Συμμετοχής στη συνάδελφο ΟΡΓΑΝΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΑ.  
Τηλεφ.: 23410-25230 κινητό 6978143878 .

ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ
31/01/2019 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ ώρα 12.30 στη Ψησταριά ΠΙΕΡΙΔΑ 2ο χι-
λιόμετρο ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΕΦΕΣΟΥ. Δηλώσεις συμμετοχής στο συνάδελφο 
ΧΡΥΣΙΚΟ ΑΘΑΝΑΣΙΟ. Τηλεφ.: 23510-56195 κινητό 6977022737.

ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
02/02/2019 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ ώρα 11.30 στο Τουριστικό Περίπτερο ΕΞΙ 
ΒΡΥΣΕΣ Δηλώσεις συμμετοχής στο συνάδελφο ΜΠΡΟΥΤΖΑ ΙΩΑΝΝΗ. 
Τηλεφ.: 2371022456, κινητό 6045938706.

O Πρόεδρος
Κ. Χαρισόπουλος  

Το Σάββατο 12 Ιανουαρίου και ώρα 17.00 – 20.00 στο ξενοδοχείο 
ELYSION, (ΣΠΑΝΕΛΗ – ΝΕΑΠΟΛΗ), κόβουμε την πρωτοχρονιάτικη πίττα 
μας και κάνουμε ενημέρωση 5ετίας!

Για το Δ.Σ.
Αν. Μπογόρδος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Ημερήσια εκδρομή
Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου, το Περιφερειακό μας Τμήμα, πραγματοποί-
ησε ημερήσια εκδρομή στο Βόλο και στα αυθεντικότερα Πηλιορείτικα 
χωριά Μηλιές και Βυζίτσα. Η μαζική συμμετοχή (δύο πούλμαν), οι ομορ-
φιές του Πηλίου, τα ιστορικά στοιχεία, η ξενάγηση στα τοπικά Μουσεία, 
η παραδοσιακή αρχιτεκτονική, ήταν για όλους μας μοναδική εμπειρία. 
Το κέφι στο παραλιακό κέντρο «Παράλιο» στον Άναυρο Βόλου, με την 
ζωντανή μουσική,που μας σύστησαν οι συνάδελφοι του Βόλου, θα μας 
μείνει αξέχαστο... διότι και θέλουμε και μπορούμε...!!!!
-------------------------------------------------------------------------

Μνημόσυνο για τους εκλιπόντες συναδέλφους
Την Κυριακή 6 Νοεμβρίου, με πρωτοβουλία του Περιφερειακού μας 
Τμήματος, πραγματοποιήθηκε, το καθιερωμένο μνημόσυνο για τους 
εκλιπόντες συναδέλφους μας στον Ι.Ν. του Αγίου Αθανασίου Λαμίας, πα-
ρουσία συναδέλφων και συγγενών. Ακολούθησε παράθεση καφέ στην 
καφετερία «Άλσος» σε μια συγκινητική οικογενειακή ατμόσφαιρα... Να 
είμαστε καλά να τους θυμόμαστε!!!
-------------------------------------------------------------------------

Πραγματοποίηση μαθημάτων επιμόρφωσης των μελών του 
Περιφερειακού μας Τμήματος σε θέματα Πληροφορικής

Συνεχίζονται με 
πολύ μεγάλη επι-
τυχία τα μαθήμα-
τα επιμόρφωσης 
των μελών του 
Περιφερειακού 
μας Τμήματος σε 
θέματα Πληρο-
φορικής. Κάθε 
Τρίτη πρωί στην 

αίθουσα του ΙΝΑ της ΓΕΣΕΕ στο Εργατικό Κέντρο Λαμίας οι συνάδελφοι 
εκπαιδευτές Κώστας Κωστούλας και Γιάννης Παπαδόπουλος διδάσκουν 
στα δύο Τμήματα (αρχαρίων και προχωρημένων) τους συναδέλφους..... 
που διψάνε για μάθηση.......στη δια βίου μάθηση..!!

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΛΑΜΙΑΣ

Συνάδελφοι,
Με αίσθημα ευθύνης και συγκίνησης με 
την παρούσα ανακοίνωση επικοινωνού-
με μαζί σου για να σε ενημερώσουμε για 
τις εκδηλώσεις του πολιτιστικού μας κέ-
ντρου.
Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2018 παραμονή 
της εορτής του πολιούχου της πόλης μας 
Αγίου Σπυρίδωνα και από ώρα 1800-
2200 θα προσέφερε σε όλους τους συ-
ναδέλφους τηγανίτες στην αίθουσα του 
Πολιτιστικού μας Κέντρου.
22 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 18:00 
στην αίθουσα του πολιτιστικού μας κέ-
ντρου έγινε παιδική χριστουγεννιάτικη 
γιορτή με διανομή παιγνιδιών στα τέκνα 
των συναδέλφων έως 12 ετών.
24 Δεκεμβρίου 2018 ημέρα Δευτέρα η 
Χορωδία του πολιτιστικού μας κέντρου 
θα έψαλλε τα κάλαντα στο ίδρυμα χρονί-
ως πασχόντων της Ιεράς Μητροπόλεως 
Κέρκυρας, στον ΟΤΕ αλλά και σε διάφο-
ρα σημεία της πόλης μας.
13 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 11ην 
πρωινή θα κόψουμε την πίττα μας στην 
αίθουσα του πολιτιστικού μας κέντρου.

27 Ιανουαρίου 2019 στο Δημοτικό 
Θέατρο Κέρκυρας και ώρα 19:30 θα 
πραγματοποιηθεί η ετήσια συναυλία της 
Χορωδίας και βραβεύσεις αριστούχων 
και επιτυχόντων στα ΑΕΙ και ΑΤΕΙ της 
χώρας.

Παρακαλούμε τους συναδέλφους που 
τα παιδιά τους αρίστευσαν η πέτυχαν σε 
ΑΕΙ η ΑΤΕΙ να προσκομίσουν τους τίτ-
λους σπουδών μέχρι 15/1/2019.
Στις 13 Μαρτίου 2019 θα γίνει η πρώτη 
Γενική Συνέλευση 20 Μαρτίου η δεύτε-
ρη και σε περίπτωση μη απαρτίας τρίτη 
και τελευταία 27 Μαρτίου 2019 ημέρα 
Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα του 
πολιτιστικού μας κέντρου Σωτήρος 10, 
6ος όροφος.

Σας ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα και 

ευτυχισμένος ο καινούργιος χρόνος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος 

Χ. Τασσόπουλος

Ο Γραμματέας
Ν. Καλόγερος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Το Δ.Σ. του Περιφερειακού Τμήματος 
Θεσσαλονίκης του Πανελληνίου συλ-
λόγου Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών 
–Ομίλου ΟΤΕ εκπροσωπώντας τα 3500 
περίπου μέλη του στους νομούς Θεσ-
σαλονίκης, Κιλκίς, Πέλλας και Χαλκιδι-
κής στη συνεδρίαση του της 3 Ιουλίου 
2018, συμμετέχοντας στη πικρία και στο 
θυμό των συναισθημάτων του Ελληνι-
κού Λαού, για την επαίσχυντη υπογρα-
φείσα συμφωνία μεταξύ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ 
FYROM, για την επίλυση των διαφορών 
μεταξύ των δυο χώρων,παρουσία και 
των πρωθυπουργών των δύο χωρών, 
αφού έλαβε υπόψη του το περιεχόμενο 
της, αποφάσισε την έκδοση του κατωτέ-
ρου ψηφίσματος, 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ
με πλήρες αίσθημα ευθύνης ως Έλλη-

νες και κυρίως ως Μακεδόνες με από-
λυτο σεβασμό στην ιστορία, στον πολι-
τισμό και στους αγώνες των προγόνων 
μας να διαφυλάξουν την ελληνικότητα 
της Μακεδονίας

ότι:
1.  Αποδοκιμάζουμε τη συμφωνία αυτή 

ως απαράδεκτη γιατί παραχωρεί όνο-
μα, εθνότητα, γλώσσα, και ιστορία 
στους γείτονες μας Σκοπιανούς. 

2.  Η Μακεδονία ως όνομα, ιθαγένεια, 
γλώσσα και ιστορία για μας είναι αδι-
απραγμάτευτη. 

3.  Η πλαστογράφηση της ιστορίας που 
ξεκίνησε από την εποχή του Τίτου με 
τη απαράδεκτη αυτή συμφωνία νομι-
μοποιείται. 

4.  Η απόφαση να υπογραφεί η συμφω-
νία αυτή στην Ιερή Γη των Πρεσπών 

συνιστά βεβήλωση ιερού χώρου 
ποτισμένου με το αίμα των Μακεδο-
νομάχων ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ ΚΑΠΕΤΑΝ 
ΚΩΤΤΑ, ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ 
και πλήθος άλλων.

5.  Κάνουμε έκκληση αυτή η συμφωνία, 
να μη αναγνωρισθεί και να μη επικυ-
ρωθεί από κανένα ελληνικό κόμμα 
του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

6.  Απαίτηση του Ελληνικού Λαού η Κυ-
βέρνηση και όλα τα κόμματα της Βου-
λής με πλήρη ευθύνη, νηφαλιότητα 
και ψυχραιμία, θα πρέπει να συμβάλ-
λουν στην επίλυση του μακροχρόνιου 
αυτού ζητήματος που ταλανίζει την 
χώρα μας για περισσότερα από 25 
χρόνια, με γνώμονα όχι μόνο τη δια-
φύλαξη της ιστορίας και της υπόστα-
σής μας αλλά και της ασφάλειας και 
προστασίας των συνόρων της χώρας 
μας στο παρόν και στο μέλλον.

7.  Επιθυμούμε ειρήνη και σχέσεις συ-
νεργασίας και αλληλεγγύης με τους 
γείτονες μας αλλά αυτό προϋποθέτει 
σχέσεις ειλικρινείς και χτισμένες σε 
στερεές βάσεις

8.  Δηλώνουμε ότι η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ είναι 
και θα Είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος 

Κ. Χαρισόπουλος

Ο Γραμματέας
Γ. Αλεξίου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΨΗΦΙΣΜΑ
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Άρθρα-Σχόλια-Απόψεις

Κωνσταντίνος Μπραζιτίκος
Αγαπητέ μας φίλε Κώστα, έφυγες για πάντα από την παρέα 

μας, στις 25 Οκτωβρίου. Λυπηθήκαμε όλοι οι συνάδελφοί 
σου και φίλοι σου του τομέα κατασκευών κέντρων, (μοντάζ). 
Ας είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει στο κοιμητήριο 
του Βύρωνα. Υπήρξες άριστος οικογενειάρχης, εξαίσιος σύ-
ζυγος, πατέρας και παππούς. Συλλυπούμεθα την οικογένειά 
σου.

Ο φίλος σου Ανδρέας Παλλατζάς
Με αισθήματα θλίψης και βαθιάς οδύνης, πληροφορηθή-

καμε τον ξαφνικό θάνατο του αγαπητού μας συνάδελφου 
Κώστα. Αγωνιστή, εργάτη του Συλλόγου μας επί σειρά ετών, 
έντιμου ανθρώπου, σεμνού και σοβαρού αγωνιστή, ιδανικού 
συζύγου και στοργικού πατέρα.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά 
του και ο παντοδύναμος Θεός να τους δίνει παρηγοριά και 
υγεία για να ξεπεράσουν το δυσάρεστο γεγονός και ταυτό-
χρονα να τον θυμούνται πάντα.

Αείμνηστε Κώστα, εμείς θα σε θυμόμαστε πάντα. Ας είναι 
ελαφρύ το χώμα της Αττικής γης που σε σκεπάζει.!

Λουκάς Μπαλωμένος

Μαρίκα Παπαδανιήλ –  
Κούνδουρου

Η αγαπητή μας συνάδελφος έφυγε από τη 

ζωή την 01 Οκτωβρίου σε ηλικία 96 ετών και 

μετά από πολύχρονη  ασθένεια. Ας είναι αιω-

νία η μνήμη της…

Οι συνάδελφοί της από τις Δημόσιες Σχέσεις 

του ΟΤΕ.

Μ. Βενιέρη και Σ. Κουτσουπάκη

Ευχαριστήριο
Σε όλους εσάς που συμπαρασταθήκατε με κάθε τρόπο 

στην απώλεια του πολυαγαπημένου μας αδελφού ένα μεγά-

λο και θερμό ευχαριστώ.

Ο αδελφός του Δημήτρης Παπαϊωάννου

Γιώργος Κυριακόπουλος
Στις 8-10-2018, έφυγε από κοντά μας ο 

αγαπητός συνάδελφος. Ο Γιώργος ήταν άρι-
στος υπάλληλος, έντιμος, συνετός και σεμνός 
άνθρωπος, ιδανικός σύζυγος και στοργικός 
πατέρας.

Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια 
στην οικογένειά του και ευχόμεθα ο Ύψιστος 
Θεός να τους χαρίζει παρηγοριά, υγεία και 
δύναμη για να τον θυμούνται πάντα. Εμείς, 
Γιώργο σε αγαπάμε πάντα και θα σε θυμόμα-
στε επίσης.

Αιωνία η μνήμη σου και ας είναι ελαφρύ το 
χώμα της Αττικής γης που σε σκεπάζει.

Λουκάς Μπαλωμένος

j

Ανοικτή επιστολή των:
1. Αθανασίας Ανδριοπούλου, 2. Δημήτρη Πατατούκα, 3. Ανέστη Μπογόρδου

Προς τα 33.000 μέλη του ΠΣΣ – ΟΤΕ

Η αλήθεια άργησε να έρθει… αλλά ήρθε…!!!

Φίλες και φίλοι,
Στις 29-9-2014, μια επιστολή αναρτήθηκε 

στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας και παρέμει-
νε (όπως φαίνεται στο έγγραφο) μέχρι το τέλος 
Οκτωβρίου.

Ήταν η αγχόνη για τους τρεις μας. Η ίδια επι-
στολή «έφυγε» με FAX στους Βουκάντζη, Αρνη, 
Κουβαβά, Κουτάντη, Μάργαρη, Μαρνέλλο, 
μπουρμπάκη, Οικονόμου, ΤΕ Χανίων, ΠΔΕ Λά-
ρισας, ΠΔΕ Ηρακλείου, ΠΔΕ Θεσσαλονίκης.

Ήταν Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014.
Μας παρέδωσαν στην «χλεύη» των 33.000 

μελών του Συλλόγου μας. Στη δική σας χλεύη 
αν και ήξεραν πως πιάστηκαν με την «γίδα στην 
πλάτη».
Στο τέλος της επιστολής τα ονόματα:
Κ. Λουκόπουλος – Πρόεδρος
Λ. Μπαλωμένος – Γ. Γραμματέας

Λάσπη, συκοφαντία και θράσος καβάλα στο 
καλάμι.

Επιστράτευαν και τους συνεργάτες τους για 
να μας διασύρουν. Σκοπός τους: να μας εξο-
ντώσουν.

Ο λόγος ένας και μοναδικός: Ενοχλήθηκαν ο 
Λουκόπουλος, ο Δαλάκας, ο Μπιρμπιλής και η 
παρέα τους, επειδή ανακαλύψαμε τις «μαλαγα-
νιές» τους προκειμένου να έρθουν στο Διοικη-
τικό Συμβούλιο ο Μπιρμπιλής και η Γκινάκη από 
εκείνες τις εκλογές.

Σήμερα δικαιωθήκαμε.
Εκείνοι μας παρέδωσαν στην χλεύη.
Εμείς τους αφήνουμε στην κρίση σας.
Ήξεραν πως η αλήθεια είναι με το μέρος μας. 

Κι όμως το πάθος του Μπιρμπιλή για την κα-
ρέκλα (;) δεν τους «άφησε να συνέλθουν… Αξί-
ζει να διαβάσετε την επιστολή γιατί οι αλήθειες 
πρέπει να έρθουν σιγά-σιγά στο φως.

Ρωτήστε τους, αν σκέφτονται να αποσυρ-
θούν, αφού πρώτα ζητήσουν συγνώμη από 
εσάς, τα 33.000 μέλη που σας παραμύθιαζαν, 
γιατί η μισή αλήθεια είναι το μεγαλύτερο ψέμα.

Να είστε καλά συνάδελφοι αλλά να λέτε 
και την αλήθεια.!
Αθανασία Ανδριοπούλου
Δημήτρης Πατατούκας
Ανέστης Μπογόρδος

Να ζήσουμε από εδώ και μπρός
Με όσα μας ενώνουν
Ν΄αφήσουμε στο παρελθόν
Αυτά που μας πληγώνουν.

Να ΄μαστε πάντα ήρεμοι
Να βλέπουμε μπροστά
Να περπατάμε όρθιοι
Κι όχι χειροπιαστά.

Να λέμε «δόξα τω Θεώ»
Να ΄χουμε την υγειά μας
Να ΄χουμε και τα εγγόνια μας
Παιδί από τα παιδιά μας

Ο ένας για τον άλλονε
Κι όλοι μαζί για όλους
Ούτως ή άλλως παίζουμε
Και τους τελευταίους ρόλους.

Να γιορτάσετε καλά 

και να καλοπεράσετε, 

τις πίκρες και τα βάσανα 

για λίγο να ξεχάσετε

Ανέστης Μπογόρδος, Μυτιλήνη

Δικαιωμένος.; Ναι.!
Χαρούμενος.; Όχι.!

Στις οικογένειες των θανόντων συναδέλφων και στους φίλους αυτών, 
το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, εκφράζει τα θερμά 

συλλυπητήριά του και εύχεται την εξ ύψους παρηγοριά. 
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Από την 1η Ιανουαρίου 2019 λαμβάνει υπο-
χρεωτική μορφή για όλους ο θεσμός του 
οικογενειακού γιατρού, ωστόσο πολλοί πο-

λίτες δεν έχουν ακόμη εγγραφεί στο σύστημα.
Υπενθυμίζεται πως οικογενειακοί γιατροί μπο-

ρούν να είναι οι γιατροί κλάδου ιατρών ΕΣΥ που 
υπηρετούν και παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις 
ΤοΜΥ, στα Κέντρα Υγείας και σε λοιπές δημόσιες μο-
νάδες ΠΦΥ.

Πρέπει να σημειωθεί πως ότι όσοι δεν έχουν δη-
λώσει οικογενειακό γιατρό χάνουν τη δυνατότητα 
προληπτικού ελέγχου.

Για τα χρόνια νοσήματα, όπως οι καρδιοπάθειες, 
ο οικογενειακός γιατρός δίνει ετήσια παραπομπή 
και τους παρακολουθεί ο ειδικός γιατρός που έχουν 
επιλέξει, με ευθύνη του οποίου θα ενημερώνεται το 
ηλεκτρονικό πλέον ιατρικό ιστορικό (φάκελος) του 
ασθενούς.

Επίσης, γιατροί συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ και 
με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης.

Η εγγραφή στον οικογενειακό γιατρό θα πρέπει 
να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2018, αφού 
από 1/1/2019 ο οικογενειακός γιατρός θα είναι υπο-
χρεωτικός για όλους τους ασφαλισμένους. Σύμφω-
να με το υπουργείο Υγείας, όποιος δεν έχει δηλώσει 
γιατρό, δεν θα έχει δυνατότητα προληπτικού ελέγ-
χου.

Τι είναι ο Οικογενειακός Γιατρός;
O Οικογενειακός γιατρός είναι ένας σύμβουλος 

Υγείας.
Μπορεί ένας ασφαλισμένος να πηγαίνει σε έναν 

ιδιώτη γιατρό ο οποίος δεν θα είναι σε μία από τις 
κατηγορίες του Οικογενειακού; Ναι, προφανώς 
θα μπορεί και να πηγαίνει και θα τον αποζημιώνει 

όπως μέχρι σήμερα το Δημόσιο.
Ο Οικογενειακός τι ειδικότητες έχει;
Θα είναι Γενικός γιατρός, παθολόγος και παιδί-

ατρος. Μπορεί να συνταγογραφήσει μια μεγάλη 
γκάμα εξετάσεων. Υπάρχουν περιπτώσεις που δεν 
μπορεί να συνταγογραφήσει ή κρίνεται ότι χρειάζε-
ται περαιτέρω εξειδικευμένη φροντίδα, άρα θα πα-
ραπέμψει σε έναν άλλο ειδικό γιατρό.

Ο Οικογενειακός γιατρός αμείβεται από τον ασθε-
νή; Όχι. Ο οικογενειακός γιατρός αμείβεται από τον 
πολίτη, εμμέσως, μέσω της φορολογίας. Δεν υπάρ-
χει ιδιωτική πληρωμή. Δεν χρεώνεται.

Στο πλαίσιο της υποχρεωτικής εγγραφής του πλη-
θυσμού σε Οικογενειακό Ιατρό (Γενικό Ιατρό ή Πα-
θολόγο, Παιδίατρο) έχετε αυτόματα αντιστοιχισθεί 
και πρέπει να υποβάλετε αίτηση εγγραφής σε διαθέ-
σιμο Οικογενειακό Ιατρό της επιλογής σας.

Η αίτηση εγγραφής μπορεί να υποβληθεί:
• μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής ή
•  σε κάθε δημόσια δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας ή
• απ’ ευθείας στον Οικογενειακό Ιατρό.

Για την αίτησή σας μέσω της εφαρμογής ακο-
λουθείτε τα παρακάτω βήματα:
1.  Είσοδος στο πληροφορικό σύστημα  

(rdv.ehealthnet.gr), με τους κωδικούς του 
taxisNET και επιβεβαίωση με τον ΑΜΚΑ.

2.  Συμπλήρωση των προσωπικών στοιχείων σας 
(βάσει των στοιχείων που θα συμπληρωθούν θα 
γίνει η επιλογή του Οικογενειακού Ιατρού).

3.  Επιλογή Οικογενειακού Ιατρού μεταξύ των δια-
θέσιμων. Διαθέσιμοι θεωρούνται οι Οικογενεια-
κοί Ιατροί, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες εντός 
του Δήμου που έχει δηλωθεί στο βήμα 2 και οι 

οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το εκ του νόμου 
ανώτατο όριο πληθυσμού ευθύνης.

4.  Υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης.
5.  Εκτύπωση της αίτησης.

Για να υποβάλετε την αίτησή σας σε οποιαδήποτε 
δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας χρειάζεστε 
ένα ταυτοποιητικό έγγραφο και να γνωρίζετε τον 
ΑΜΚΑ σας. Το προσωπικό θα ζητήσει τα στοιχεία 
σας για να ολοκληρώσει την αίτηση και θα κληθείτε 
να επιλέξετε Οικογενειακό Ιατρό από τους διαθέσι-
μους. Στο τέλος θα σας παραδώσει την ηλεκτρονικά 
υποβληθείσα αίτηση.
Η εγγραφή ολοκληρώνεται με την παράδοση της 
αίτησης στον Οικογενειακό Ιατρό που αναγρά-
φεται στην αίτηση, μαζί με:
•  Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Ταυτοποίησης (π.χ 

Δελτίο Ταυτότητας) αιτούντος.
•  Φωτοαντίγραφο Εγγράφου Απόδειξης Διεύ-

θυνσης Κατοικίας ή σχετική υπεύθυνη δήλωση 
(πρωτότυπη).

•  Ειδική Περίπτωση: Για αίτηση δια νόμιμου αντι-
προσώπου απαιτείται επιπλέον:

•  Βεβαίωση Οικογενειακής κατάστασης από την 
οποία να προκύπτει ο βαθμός συγγένειας ή

•  Φωτοαντίγραφο Εγγράφου δικαστικής απόφασης 
ορισμού δικαστικού συμπαραστάτη ή

•  Φωτοαντίγραφο Εγγράφου απονομής της επιμέ-
λειας.

•  Μετά την παρέλευση τριμήνου, από την υποβο-
λή της αίτησης, η διαδικασία εγγραφής ολοκλη-
ρώνεται αυτόματα από το σύστημα, ανάλογα με 
τη διαθεσιμότητα του Οικογενειακού Ιατρού που 
έχει επιλεγεί.

Ο Ι Κ Ο Γ Ε Ν Ε Ι Α Κ Ο Σ  Γ Ι Α Τ Ρ Ο Σ
Όσοι δεν δηλώσουν χάνουν τη δυνατότητα προληπτικού ελέγχου -Βήμα βήμα η εγγραφή...!!!

Η εφημερίδα μας έχει γράψει για το μέγα 
θέμα των περικοπών και των κρατή-

σεων ένεκα των Νόμων 4051/2012 και 
4093/2012, καθώς και για τις αποφάσεις 
του ΣτΕ, (Συμβουλίου Επικρατείας 2287 
έως 2290, Ιουνίου 2015 που έκριναν παρά-
νομες τις κρατήσεις που προέκυπταν από 
τους αναφερόμενους νόμους)!

Όμως το ερώτημα παραμένει: Τι θα γίνει 
με τα αναδρομικά.; θα δοθούν…;;;. Κι αν 
Ναι… Πότε…;;; Με αιτήσεις.; Με προσφυγές 
στα δικαστήρια.; Εμείς σήμερα δημοσιοποι-
ούμε την Συμφωνία της Κυβέρνησης με τον 
ΕΜΣ, τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, 
όπως αυτό έχει δημοσιευτεί, στην Εφημερί-
δα της Κυβερνήσεως για να μην αμφισβη-
τείται από κανέναν κι επίσης για να αναλάβει 
ο καθένας, (ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ), τις υποχρεώσεις 
του. Δηλαδή με λίγα λόγια: Ζητάμε πολιτική 
απόφαση – ΛΥΣΗ…!!! 

Ψηφίστηκε επιτέλους, στη Βουλή, νο-

μοσχέδιο που μεταξύ των άλλων αναφέρεται στον περιβόητο 
Νόμο Κατρούγκαλου, (Ν. 4387/2016), και στον Ν. 4472/2017 
που αφορά την μη περικοπή των συντάξεων, μετά τον επανυ-
πολογισμό κι έχει ως εξής.!

Συμπέρασμα:
Μετά τις ετή-

σιες αυξήσεις, 
όποτε αυτές 
δωθούν και 
μέχρι την 
πλήρη εξά-
λειψη της 
όποιας δια-
φοράς, ένε-
κα του επα-
νυπολογισμού, θα έχουμε 
στην ουσία μείωση της αγοραστικής αξίας και άρα μείωση της 
σύνταξής μας.

Δημήτρης Πατατούκας

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ: ΕΔΩ και ΤΩΡΑ πολιτική απόφαση – ΛΥΣΗ




