
Στην αρχαία Αθήνα, όλοι οι πολίτες έπαιρναν μέ-
ρος στη διακυβέρνηση της πόλης - κράτους. 

Συμμετείχαν στην Εκκλησία του Δήμου, όπου δια-
τύπωναν την άποψή τους και ψήφιζαν αυτή που θε-
ωρούσαν πιο σωστή (άμεση ψηφοφορία). Σήμερα, 
στο σύλλογό μας η άμεση ψηφοφορία δεν είναι δυ-
νατό να εφαρμοστεί, κυρίως λόγω του πλήθους και 
της διασποράς των ψηφοφόρων. 

Γι’ αυτό τα μέλη μας εκλέγουν τα διοικητικά τους 
συμβούλια, τους αντιπροσώπους των και τα λοιπά 
όργανα, τα οποία αποφασίζουν για τα ζητήματά τους 
και για την επίλυση των προβλημάτων τους (έμμεση 
ψηφοφορία).

Το δικαίωμα του μέλους/συναδέλφου, να καθορί-
ζει τη ζωή και το μέλλον του, αποτελεί την βασική 
αρχή μιας δημοκρατικής κοινωνίας. Οι εκλογές κάθε 
τρία χρόνια δεν σημαίνουν ότι ο συνάδελφος/μέλος 
θα πρέπει να συμμετέχει στα κοινά μόνο "ρίχνοντας" 
στην κάλπη ή στον απαντητικό φάκελο την ψήφο 
του. 

Ο έλεγχος της εξουσίας, την οποία δίνει το μέλος 
στους εκλεγμένους συναδέλφους σε κάθε όργανο, 
είναι απαράβατος όρος, για να μην μεταβάλλεται ο 
εκλεγμένος, από υπηρέτης του κοινωνικού συμφέ-
ροντος, σε "καθαιρεμένο-καταχραστή" της εξουσί-
ας, που του εμπιστεύθηκαν οι συνάδελφοί του. 

Η ευθύνη της δημοκρατικής λειτουργίας μας 

είναι συλλογική και δεν έχουμε δικαίωμα να την 
αποποιηθούμε, γιατί αποτελεί τίτλο τιμής και υπο-
χρέωση του ελεύθερου και δημοκρατικά σκεπτόμε-
νου μέλους μας, που θέλει να είναι ενεργό, δημιουρ-
γικό και όχι ενεργούμενο και έρμαιο των συμφερό-
ντων των ολίγων.

Κανένας λοιπόν δεν είναι άμοιρος των ευθυνών 
του. Δεν επιτελούμε το καθήκον μας όταν εξαντλού-
με την συμμετοχή μας στα κοινά μόνο με την ψήφο 
μας.

Η κοινωνική αλληλεγγύη, η κοινωνική δικαιοσύ-
νη, η ελευθερία και ο σεβασμός της προσωπικότη-
τας κάθε ανθρώπου είναι οι θεμελιώδεις αρχές της 
δημοκρατικής και ελεύθερης κοινωνίας. 
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ΚΑΘΑΙΡΕΜΕΝΟΙ, 
ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ KAI ΛΟΙΠΟΙ
Συνάδελφισες/οι

Σε αυτές τις εκλογές διεκδικούν την 
ψήφο και την ανοχή σας κάποιοι συνάδελ-
φοι οι οποίοι :

Οδήγησαν το σύλλογο στην εσωστρέ-
φεια, στις δικαστικές αίθουσες, στο νομικό 
αδιέξοδο και στο τέλμα. 

Πλαστογράφησαν το καταστατικό και 
εξαφάνισαν τα πρακτικά του συλλόγου για 
δικούς τους λόγους. 

Για να καλύψουν τις δικές τους παρανο-
μίες και παραλήψεις οδήγησαν το σύλλο-
γο σε συνεχείς δίκες και άσκοπες ενέργει-
ες με αποτέλεσμα να ξοδευτούν χιλιάδες 
ευρώ 

Προέβησαν σε σπάταλη διαχείριση 
όπως έχουμε αναφέρει και στο προηγού-
μενο φύλλο της εφημερίδας μας.

Έκαναν αγορές του τύπου «τοποθέτηση 
και προμήθεια κλιματιστικού μηχανήματος 
σε γραφείο του Β΄ορόφου επί της οδού 
Βερανζέρου 13 Αθήνα», χωρίς τα τεχνι-
κά χαρακτηριστικά, αξίας 1.178 ευρώ. 
Ζητήσαμε από τον προμηθευτή τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά, την εγγύηση κ.λ.π αλλά 
μέχρι σήμερα δεν πήραμε καμία απάντηση. 

Έκαναν αγορές γραφείων (κτιρίων) και 
χρέωναν δαπάνες, που έπρεπε να πλη-
ρώνουν οι πωλητές, σε βάρος του συλ-
λόγου (π.χ έκδοση 3 βεβαιώσεων και 3 
Π.Ε.Α, (Πιστοποιητικά Ενεργειακής Κατά-
στασης) αντί 558 € ή για εξάλειψη βαρών 
κ.λ.π.

Ξόδεψαν σημαντικά ποσά για την ΑΓΣ-
ΣΕ χωρίς να είμαστε μέλη της, με κύρια 
δική τους ευθύνη. 

των συνταξιούχων ΟΤΕ
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ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Κ.ΕΦ.Ε.)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Εκλογές Περιφερειακού Τμήματος Αθηνών
Συναδέλφισσα, Συναδελφε.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, έχοντας αίσθημα 
ευθύνης σε παρακαλεί να προσέξεις τις παρακάτω 
οδηγίες, για την καλύτερη διεξαγωγή των εκλογών 
που θα γίνουν εκτός από αυτοπρόσωπη παρουσία 
και με επιστολική ψήφο 
(δι’ αλληλογραφίας).
Μόλις λάβεις το συστημένο φάκελο του Συλλόγου 
για τις εκλογές, θα βρείς μέσα το εξής εκλογικό υλι-
κό:
Για την Περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ στην οποία υπάγονται 
τα μέλη που διαμένουν στους νομούς ΑΤΤΙΚΗΣ- 
ΠΕΙΡΑΙΩΣ- ΒΟΙΩΤΙΑΣ και ΕΥΒΟΙΑΣ ο φάκελος θα 
περιέχει:
1.   Έναν (1) απαντητικό φάκελο λευκό που φέρει 

συγκεκριμένα προσωπικά σου στοιχεία 
2.   Δύο (2) μικρότερους φακέλους, εκ των οποίον ο 

ένας θα γράφει με κεφαλαία γράμματα 
ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡ. Και ΕΛΕΓΚΤ. ΕΠΙΤΡ. ΜΕ ΧΡΩ-
ΜΑ ΚΙΤΡΙΝΟ Και ο άλλος 
Γ.Α.Σ. ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΑΣΠΡΟ
3.  ΕΠΤΑ (7 ) ψηφοδέλτια για την Εκτελεστική Επι-

τροπή και Ελεγκτική Επιτροπή ΜΕ ΧΡΩΜΑ 
ΚΙΤΡΙΝΟ

Και ΕΠΤΑ (7) ψηφοδελτια για την Γ.Α.Σ) ΜΕ ΧΡΩ-
ΜΑ ΑΣΠΡΟ
Ως επίσης και ένα λευκό ψηφοδέλτιο.

Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι σταυροί προτιμήσεως θα τίθενται 

μέσα στα τετραγωνάκια που είναι μπροστά από το 
ονοματεπώνυμο των υποψηφίων με μπλέ ή μαύρο 
στυλό. 
*Ο ψηφοφόρος, αφού επιλέξει μόνο έναν από 
τα ψηφοδέλτια και σημειώσει τους σταυρούς προ-
τίμησης του θα τοποθετήσει το ψηφοδέλτιο για την 
Εκτελεστική Επιτροπή και Ελεγκτική Επιτροπή 
στον μικρό φάκελο ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΚΙΤΡΙΝΟ που γράφει 
ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤ. ΕΠΙΤΡ., και ένα από τα 
ψηφοδέλτια του συνδυασμού της προτιμήσεως του 
για την Γ.Α.Σ. στο μικρό φάκελο ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΑΣΠΡΟ 
που γράφει Γ.Α.Σ. 

Στη συνέχεια οι δύο μικροί φάκελοι (κλεισμένοι) θα 
τοποθετηθούν στο μεγάλο απαντητικό φάκελο ΠΟΥ 
ΣΤΟ ΕΠΑΝΩ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ Ο ΦΑΚΕΛΟΣ 
ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΟΥ ΚΑΙ ΤΗ 
Δ/ΝΣΗ ΣΟΥ και ΕΣΥ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ 
ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΑΜΑ και μέσα στα τετραγωνάκια 
ΤΟΝ ΕΠΤΑΨΗΦΙΟ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο 
ΟΠΟΙΟΣ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΦΚΑ.

ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ 
ΤΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΚΥΡΩ-
ΣΕΙΣ ΑΠΟ ΚΕΠ ή ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟ 
ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΒΑΛΕΙΣ 
ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΑΠΑΝΤΗΤΙΚΟ ΦΑΚΕΛΟ.
Ο φάκελος θα ταχυδρομηθεί αμέσως χωρίς γραμ-
ματόσημο και το αργότερο μέχρι τις 24/10/2019 που 
είναι η τελευταία ημέρα των εκλογών.

Α. 
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συνέχεια από τη σελίδα 1

Για να ζεστάνουμε την καρδιά μας και να ζήσουμε 
ευτυχισμένοι, σκοπός μας ας είναι όχι μόνο η δική 
μας ευτυχία αλλά και των συναδέλφων μας, οι οποίοι 
δεν είναι εχθροί και ανταγωνιστές μας, αλλά συνα-
γωνιστές μας για κοινό σκοπό. 

Η ζωή μας αποκτά νόημα και η ανθρώπινη προ-
σωπικότητα καταξιώνεται όταν προσφέρουμε και 
αγαπάμε τον συνάδελφο/συνάνθρωπό μας. 

Γιατί αν αγαπάμε, τότε δρούμε πραγματικά ως 
ενεργά μέλη-πολίτες. Είναι πολιτική στάση και πρά-
ξη η αγάπη, γιατί φέρνει την πρόοδο στην κοινωνία 
μας και προάγει πραγματικά τον ανθρώπινο πολιτι-
σμό. Ταυτόχρονα είναι ο καλύτερος συνεκτικός δε-
σμός μεταξύ ελευθέρων προσωπικοτήτων.

Υπάρχει λοιπόν η λύση στα όποια αδιέξοδα. Αρκεί 
να βγούμε από την μοναξιά μας και τον ωχαδερφι-

σμό μας και να σφίξουμε το χέρι του διπλανού μας. 
Να συγχωρούμε ο ένας τα άδολα λάθη του άλλου. 

Η δημοκρατία και η ελευθερία έχουν νόημα μόνο 
στην κοινωνία της αγάπης, από όπου πηγάζει η ευ-
τυχία. 

Εμείς βάλαμε τις βάσεις για να υλοποιηθούν τα 
παραπάνω. Επαναφέραμε το σύλλογο στη νομιμό-
τητα χωρίς ρεβανσισμούς και αλαζονεία. 

Διασφαλίσαμε τις εκλογικές διαδικασίες ώστε να 
είναι διαφανείς και να απεικονίσουν την πραγματική 
σας βούληση.

Δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις να γίνει ο σύλ-
λογος αποτελεσματικός και ανταποδοτικός για 
όλους μας. Να γίνει μπροστάρης στις διεκδικήσεις 
των συνταξιούχων, για μια καλλίτερη κοινωνία.

Να πάρει τη θέση και τον ηγετικό ρόλο που του 

αξίζει και να βγεί από την εσωστρέφεια που τον οδή-
γησαν και δυστυχώς θέλουν να παραμείνει κάποιοι, 
ευτυχώς ολίγοι. 

Η ευθύνη της επιλογής είναι δική σας. 
Αφιερώστε τον απαιτούμενο χρόνο, να επιλέξετε 

εκείνους τους συναδέλφους, οι οποίοι έχουν αποδε-
δειγμένα το ήθος, τη δύναμη, τη γνώση και την 
εμπειρία να πραγματοποιήσουν τα ανωτέρω.

Εμείς και θέλουμε και μπορούμε, αρκεί να μας 
δώσετε εσείς την ευκαιρία να το αποδείξουμε για 
μία ακόμη φορά και ως εκλεγμένοι, με τη δική σας 
γνήσια βούληση στις εκλογές της 24ης Οκτωβρίου 
2019.

Καλή επιλογή.
Για τον Π.Σ.Σ.Τ.Ο ΟΤΕ

Νίκος Κούνας Πρόεδρος ΔΣ.

συνέχεια από τη σελίδα 1

Δεν απάντησαν μέχρι σήμερα, για να ενημερω-
θείτε, που είναι τα ασημένια μετάλλια, η τηλεό-
ραση και η κάμερα της αίθουσας του Δ.Σ., το 
κλιματιστικό που πληρώθηκε την 19/7/2018 
με 1.178 €, οι φορητοί Η/Υ που είχαν αγορα-
σθεί για την Κ.ΕΦ.Ε παλαιότερα και δεν υπάρ-
χουν πουθενά κ.λ.π.

Δεν καταδέχθηκαν να υπογράψουν το πρα-
κτικό παραλαβής – παράδοσης του συλλόγου, 
αλλά αντιθέτως έκαναν μήνυση και αγωγή κατά 
του Προέδρου Νίκου Κούνα, του Γραμματέα 
Αντώνη Σεργιάννη αλλά και κατά του ΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΟΥ (δηλ. του συλλόγου) ζητώντας απο-
ζημίωση ….μόνο 600.000 € και την προσωπική 
μας κράτηση για ένα έτος.

Δεν ζήτησαν τυπικά ούτε μία συγνώμη από 
σας για την κατάσταση που οδήγησαν το σύλλογο 
και μετά ….ζητάνε και τα ρέστα από εμάς.

Ζητάνε ανερυθρίαστα τώρα πάλι την ψήφο σας 
για να ξαναδιοικήσουν!!! το σύλλογο, εκείνοι που 
στρέφονται εναντίον του συλλόγου και διεκδικούν 
από αυτόν 600.000 € αποζημίωση!!!.

Σε αυτές τις εκλογές διεκδικούν επίσης την 
ψήφο σας συνάδελφοι οι οποίοι:

Παρέλαβαν ένα σύλλογο σε αδιέξοδο νομικό 
και διοικητικό τον οποίο ξαναλειτούργησαν από 
μηδενική βάση.

Ξεκαθάρισαν μέρα με την ημέρα το νομικό 
πλαίσιο που αφορά το σύλλογο, μετά την έκδοση 
των δικαστικών αποφάσεων.

«Ξεκαθαρίζουν» συνεχώς το μητρώο των με-
λών για τις επικείμενες εκλογές, και διασφαλίζουν 
τις εκλογικές διαδικασίες για ανόθευτες δημο-
κρατικές εκλογές.

Διασφάλισαν την περιουσία του συλλόγου (π.χ. 
τοποθέτηση συστήματος συναγερμού, συντήρηση 
κλιματιστικών, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κ.α).

Μηδένισαν τις άσκοπες δαπάνες (π.χ. χρήση 
ταξί, πάρκιν κ.α), και μείωσαν άλλες δαπάνες, 
όπου χρειάστηκε (π.χ. εκτύπωση 32.000 φύλλων 
της εφημερίδας αντί για 33.000). 

Τηρούν σχολαστικά τα πρακτικά κάθε συνεδρί-
ασης για τις Εκτελεστικές Επιτροπές και τα Διοι-
κητικά Συμβούλια.

Ξεπέρασαν όλα τα προβλήματα με την Εθνική 
Τράπεζα που είχαν να κάνουν με τη χρηματοδό-
τησή μας σε Κεντρικό και Περιφερειακό επίπεδο 
(Π.Τ). Επί πλέον αξιοποίησαν τα αποθεματικά 
μας στην EUROBANK, με ευνοϊκότερους όρους, 
αφού πήραμε προσφορές από όλες τις συστημι-
κές Τράπεζες.

Πίεσαν για την επίλυση δύο σημαντικών αιτη-
μάτων ήτοι την αποκατάσταση της μεγάλης αδι-
κίας των συντάξεων χηρείας και του θέματος 
της εξαγοράς χρόνου προκειμένου να πάρει επι-
κουρική σύνταξη μία ομάδα συναδέλφων, η οποία 
για λίγες ημέρες ή μήνες δεν θεμελίωνε δικαίωμα 
άμεσης συνταξιοδότησης από το ΕΤΕΑΕΠ.

Αντιμετώπισαν όλα αδιακρίτως τα προβλήματα 
της καθημερινότητας των συναδέλφων.

Ζήτησαν τη δημιουργία ανταγωνιστικών πακέ-
των, για όλα τα μέλη μας για σταθερή και κινητή 
τηλεφωνία από την cosmote.

Τέλος σε αυτές τις εκλογές διεκδικούν επίσης 
την ψήφο σας συνάδελφοι οι οποίοι:

Συμμετείχαν στις προηγούμενες διοικήσεις και 
δεν μπόρεσαν είτε να αποτρέψουν όσα δεινά 

επήλθαν στο σύλλογο, είτε τουλάχιστον να σας/
μας ενημερώσουν επαρκώς για το τι συνέβαινε. 
Έχουν και αυτοί τις δικές τους ευθύνες.

Διεκδικούν για πρώτη φορά, με την εφαρμογή 
της απλής αναλογικής την εκλογή τους στα νέα 
αιρετά όργανα του συλλόγου. 

Σε αυτές τις εκλογές συναδέλφισες,οι έχετε να 
επιλέξετε ανάμεσα: 
α)  σε εκείνους που καταχράστηκαν την ψήφο 

και την εμπιστοσύνη σας και τώρα ζητάνε να 
βγούνε έξω από το σύλλογο οι διορισμένοι, 
τους οποίους εκείνοι διόρισαν με τις παρανο-
μίες τους, με πρωτόγνωρες δικαστικές αποφά-
σεις 

β)  σε εκείνους που κατεβαίνουν για πρώτη φορά 
και διεκδικούν τη δική τους ευκαιρία και 

γ)  σε αυτούς οι οποίοι κατάφεραν στα δύσκολα 
να βγάλουν τα κάστανα από τη φωτιά και να 
οδηγήσουν το σύλλογο στη εκλογή όλων των 
οργάνων του, με έντιμες και δημοκρατικές 
διαδικασίες.

Τώρα γνωρίζετε, τώρα έχετε μέτρο σύγκρι-
σης, τώρα έχετε την ευκαιρία και την ευθύνη, 
να επιλέξετε εκείνους οι οποίοι πραγματικά σας 
εκφράζουν, για να εξυπηρετήσουν τα συμφέρο-
ντά σας/μας και να οδηγήσουν το σύλλογο στο 
μέλλον. 

Ευελπιστούμε να μας δώσετε την ευκαιρία και 
τη δυνατότητα να ολοκληρώσουμε όσα ξεκινή-
σαμε και να υλοποιήσουμε όσα μας έχετε προτεί-
νει και όσα δεν είχαμε την αρμοδιότητα.

Καλή επιλογή για το καλό όλων μας. 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ 24ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019
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Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος

Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2019

συνέχεια από τη σελίδα 1

Στις 24/10/2019 που είναι και η τελευταία ημέρα των 
Εκλογών, θα λειτουργήσει κάλπη στα γραφεία του 
Συλλόγου, Βεραντζέρου 13, 2ος όροφος, όπου θα 
μπορούν να ψηφίσουν αυτοπροσώπως οι συνάδελ-
φοι που ανήκουν στο Περιφερειακό Τμήμα Αθηνών 
(ΑΤΤΙΚΗ-ΒΟΙΩΤΙΑ-ΕΥΒΟΙΑ), από τις 09:00-17:00. Για 
την αυτοπρόσωπη ψηφοφορία είναι απαραίτητη η 

προσκόμιση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Βι-
βλιαρίου Ασθενείας. Η άλλου δημοσίου εγγράφου. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους συναδέλφους εκείνους 
που δεν θα παραλάβουν ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟ με 
εκλογικό υλικό δεν θα αποσταλεί άλλος φάκελος. 
Οι συνάδελφοι και αυτοί μπορεί να ψηφίσουν αυτο-

πρόσωπα στην Βερανζέρου 13, την τελευταία ημέ-
ρα των εκλογών που είναι η 24/10/2019 και ώρα  
09:00–17:00. 

Όλα τα Περιφερειακά Τμήματα

Περιφερειακού Τμήματος Αθηνών

Συναδέλφισσα, Συνάδελφε.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, έχοντας αίσθημα 
ευθύνης σε παρακαλεί να προσέξεις τις παρακάτω 
οδηγίες, , για την καλύτερη διεξαγωγή των εκλογών 
που θα γίνουν εκτός από αυτοπρόσωπη παρουσία 
και με επιστολική ψήφο (δι’ αλληλογραφίας).
Για το λόγο αυτό σας αποστέλλουμε συστημένο φά-
κελο με το εξής εκλογικό υλικό:
1.  Απαντητικό φάκελο λευκό που φέρει συγκεκρι-

μένα προσωπικά σου στοιχεία
2.  Φάκελο μικρό ψηφοφορίας που γράφει Εκτελε-

στική και Ελεγκτική επιτροπή
 Με χρώμα ΚΙΤΡΙΝΟ.
3.  Φάκελο μικρό ψηφοφορίας που γράφει Διοίκηση 

Περ. Τμήματος
 Με χρώμα ΑΣΠΡΟ.
4.  Φάκελος μικρός ψηφοφορίας που γράφει για 

Μείζωνα Περιφέρεια Με χρώμα ΜΠΛΕ.
5.  Επτά (7) ψηφοδέλτια, ένα για κάθε παράταξη, που 

περιέχουν υποψηφιότητες για:
  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ και ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΕ-

ΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΚΙΤΡΙΝΟ
6. Ένα (1) ψηφοδέλτιο λευκό.
7.  Ψηφοδέλτια για Υποψήφιους Περιφερειακού Τμή-

ματος που περιέχει υποψηφιότητες για: 
  Διοίκηση Περιφερειακού Τμήματος - Περιφε-

ρειακή Ελεγκτική Επιτροπή - ΓΑΣ. ΜΕ ΧΡΩΜΑ 
ΑΣΠΡΟ.

8.  Ψηφοδέλτιο Εκπρόσωπου της Μείζωνας Περιφέ-

ρειας για το Κεντρικό ΔΣ. ΜΕ ΧΡΩΜΑ ΜΠΛΕ.
9. Έντυπη Υπεύθυνη δήλωση. 
10.  Ψηφοδέλτια για ανεξάρτητους υποψήφιους 

όπου υπάρχουν.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Βάλε τους σταυρούς προτιμήσεως 
σου με μπλέ ή μαύρο στυλό μέσα στα τετραγωνά-
κια μπροστά από τα ονόματα των υποψηφίων που 
θέλεις να σε αντιπροσωπεύσουν.
Α.  Τοποθέτησε Το ψηφοδέλτιο του συνδυασμού 

της προτιμήσεως σου για Εκτελεστική Επιτροπή 
και Ελεγκτική Επιτροπή, στο μικρό φάκελο που 
γράφει ΕΚΤΕΛ. ΕΠΙΤΡ. ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤ. ΕΠΙΤΡ. Με 
χρώμα ΚΙΤΡΙΝΟ.

Β.  Τοποθέτησε το ψηφοδέλτιο για Διοίκηση Περιφε-
ρειακού Τμήματος ή του ανεξάρτητου υποψήφι-
ου, στο μικρό φάκελο που γράφει ΔΙΟΙΚ. ΠΕΡΙΦ. 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ. - ΠΕΡΙΦ. ΕΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – 
ΓΑΣ. Με χρώμα ΑΣΠΡΟ.

Γ.  Τοποθέτησε το ψηφοδέλτιο για τον εκπρόσωπο 
Μείζονος Περιφέρειας ή του ανεξάρτητου υπο-
ψηφίου στο μικρό φάκελο που γράφει Μείζονος 
Περιφέρεια με χρώμα ΜΠΛΕ.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΜΠΟΡΕΙΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΕΝΑ ΜΟΝΟ ΨΗ-
ΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΣΑΣ ΝΑ ΤΟΠΟ-
ΘΕΤΗΣΕΤΕ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΦΑΚΕΛΟ 
Δ.  Συμπλήρωσε την υπεύθυνη δήλωση και επικύ-

ρωσε το γνήσιο της υπογραφής σε ΚΕΠ ή άλλον 
δημόσιο φορέα. 

Στη συνέχεια βάλε όλους τους φακέλους και την θε-
ωρημένη υπεύθυνη δήλωση μέσα στον απαντητικό 
φάκελο και θα συμπληρώσεις πάνω από το ΟΝΟΜΑ 
σου στη θέση που γράφει Α.Μ. Συνταξιούχου και 
μέσα στα τετραγωνάκια τον (επταψήφιο-7-) Αριθμό 
Μητρώου Σύνταξης, ο οποίος βρίσκεται στο φύλλο 
σύνταξης ΕΦΚΑ.

Ο φάκελος θα ταχυδρομηθεί αμέσως χωρίς γραμμα-
τόσημο το αργότερο έως τις 24/10/2019 που είναι 
και η τελευταία ημέρα των εκλογών. Την τελευταία 
ημέρα των εκλογών που είναι η 24/10/2019 σε 
όλες τις έδρες των Περιφερειακών Τμημάτων, 
θα λειτουργήσουν κάλπες στις οποίες θα μπο-
ρούν να ψηφίσουν όσοι θέλουν αυτοπροσώπως. 
Για την αυτοπρόσωπη ψηφοφορία είναι απαραίτητη 
η προσκόμιση Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή 
Βιβλιαρίου Ασθενείας ή άλλου δημοσίου εγγράφου.

Για τους συναδέλφους εκείνους που δεν θα παραλά-
βουν συστημένο φάκελο με το εκλογικό υλικό, δεν 
θα αποσταλεί άλλος φάκελος. Οι συνάδελφοι και αυ-
τοί μπορούμ να ψηφίσουν αυτοπρόσωπα στην έδρα 
του Περιφερειακού Τμήματος την τελευταία ημέ-
ρα των εκλογών που είναι η 24/10/2019 και ώρα  
09:00 – 17:00. 

 

Β. 

Α. 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Κ.ΕΦ.Ε.)
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

ΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συνάδελφοι... ΠΡΟΣΟΧΗ

Στις περασμένες εκλογές παρατηρήθη-

καν οι εξής αστοχίες:

1.  Η επιλογή ψηφοδελτίου έμπαινε σε 

λάθος φάκελο: 

Επ' αυτού ΠΡΟΣΟΧΗ ΛΟΙΠΟΝ να βά-

ζετε το ψηφοδέλτιο της επιλογής σας 

στον αντίστοιχο φάκελο, όπως θα 

διαβάσετε στην εξωτερική του όψη.

2.  Επιλέγετε μόνον 1 ψηφοδέλτιο για 

κάθε όργανο και αφού εκδηλώσετε 

την προτίμησή σας με σταυρό προτί-

μησης στον αντίστοιχο υποψήφιο και 

μέσα στο τετραγωνάκι..., βάζετε το 

ψηφοδέλτιο στο φάκελο.

3.  Το κάθε ψηφοδέλτιο αναφέρει σαφώς 

και τον αριθμό επιλογών σας για κάθε 

όργανο του Συλλόγου μας.

Χάθηκαν πάρα πολλά χρόνια, κάποιοι τα υπολο-
γίζουν πλέον των είκοσι. Ο θυμός είναι μεγάλος, 

ιδιαίτερα από τους παλαιούς συναδέλφους συνταξι-
ούχους που ζούσαν το δράμα. 

Ζούσαν την αδιαφορία, τον ωχαδερφισμό και την 
λογική του ενός του Άρχοντα. Όποιος πέρναγε από 
τα γραφεία του σωματείου θα είχε γίνει μάρτυρας 
φαινομένων όπως, στα P/C να παίζουν πασιέντζες, 
έντονη τη μυρωδιά του τσίπουρου και κάπου εκεί τα 
μεσημέρια λειτουργούσε και η… μπακαλοταβέρνα. 
Ένοιωσα μεγάλη έκπληξη όταν τις πρώτες ημέρες με 
την ιδιότητα του Γεν. Γραμματέα έκανα παρατήρηση 
στην καθαρίστρια γιατί δεν κάνει σωστά τη δουλειά 
της. Δικαιολογήθηκε ότι, είχε εντολή να μαζεύει τα 
πιάτα, τα μαχαιροπήρουνα, να καθαρίζει τα γραφεία 
και τους χώρους από τα υπολείμματα των φαγητών 
σε καθημερινή βάση.

Συνάδελφοι δεν πάει άλλο!!! Η τιμωρία τους πρέπει 

να είναι παραδειγματική, το αποτέλεσμα των εκλο-
γών πρέπει να τους στείλει οριστικά στο σπίτι τους. 

Πρέπει άμεσα η νέα διοίκηση να αλλάξει πορεία, 
πρέπει να λειτουργήσει ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ! Καιρός 
είναι να δώσουμε στα μέλη μας όλα αυτά που τους 
στέρησαν τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να τους 
κάνουμε να νοιώσουν τη φροντίδα και την ζεστασιά 
που τόσο πολύ την έχουν ανάγκη.

Αξίζει να επιλέξουμε στελέχη δοκιμασμένα 
που θέλουν, ξέρουν και μπορούν. 

Τώρα πλέον γνωρίζουμε όλοι την αλήθεια αυτό 
που μένει είναι να κάνουμε το καθήκον μας ψηφί-
ζοντας αυτούς που διαισθανόμεθα ότι δεν θα μας 
προδώσουν. 

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ!!! 
Για τον Π.Σ.Σ.Τ.Ο. ΟΤΕ  
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ!!!



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ
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Eκλογικά - Παρατάξεις

Συνάδελφοι,
Στις 24 Οκτωβρίου ’19 ολοκληρώνονται οι εκλο-

γικές διαδικασίες, για την ανάδειξη των νέων με-
λών, που θα συγκροτήσουν τα Όργανα του Συλλό-
γου μας (Κεντρικά και Περιφερειακά).

Οδηγούμαστε στις εκλογές αυτές με διορισμέ-
νη, από το Πρωτοδικείο Αθηνών, Κεντρική Εφο-
ρευτική Επιτροπή. Είχε προηγηθεί απόφαση του 
ίδιου δικαστηρίου, με την οποία αποπέμφθηκε το 
Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) στο οποίο Πρόεδρος 
ήταν ο Κων/νος Λουκόπουλος και Γεν. Γραμματέ-
ας ο Αντώνης Μπιρμπιλής. Το Δικαστήριο έκρινε 
ότι οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη των δεκαεννέα 
(19) μελών του Δ.Σ. και των άλλων Οργάνων του 
Συλλόγου έγιναν με παρανόμως τροποποιημένο 
καταστατικό. Ταυτόχρονα διόρισε και προσωρινό 
Δ.Σ. με σκοπό να οδηγηθεί ο Σύλλογος σε νόμιμες 
εκλογές.

Οι αρχαιρεσίες θα γίνουν με την συμμετοχή Δι-
καστικών Αντιπροσώπων, που θα προεδρεύουν 
των Εφορευτικών Επιτροπών, και με την εφαρ-
μογή του Νόμου 1264/82. Ελπίζουμε τα μέλη των 
Εφορευτικών Επιτροπών να προβούν στην πιστή 
τήρηση των διατάξεων του Καταστατικού και του 
Νόμου, ώστε επιτέλους το αποτέλεσμα των εκλο-
γών να αποτυπώνει τις επιλογές των μελών. Μία 
ακόμα αμφισβήτηση του αδιάβλητου των αρχαι-

ρεσιών θα επιφέρει περαιτέρω πτώση του κύρους 
και του ρόλου του Συλλόγου μας.

Με την κατάθεση επτά (7) παραταξιακών ψηφο-
δελτίων τα 30.000 περίπου μέλη μας, θα έχουν την 
ευχέρεια να επιλέξουν τους καταλληλότερους, για 
την ανάπτυξη των αγώνων που απαιτούνται προ-
κειμένου ν’ ανατραπεί η αντιλαϊκή στρατηγική, που 
μεταφέρει τα βάρη τις κρίσης στα λαϊκά στρώματα.

Εξάλλου, όλοι γνωρίζουμε ότι εμείς οι συνταξι-
ούχοι έχουμε υποστεί ισχυρά πλήγματα τόσο στα 
ασφαλιστικά μας κεκτημένα όσο και στην αγορα-
στική μας ικανότητα. Οι συντάξεις μας, από δίκαιη 
αναγνώριση σκληρής προσφοράς μιας ολόκληρης 
ζωής, έγιναν παροχές ελεημοσύνης.

Η συμμετοχή, κάθε μέλους, στις εκλογικές δια-
δικασίες, αλλά κυρίως η συστράτευση σε μία αγω-
νιστική πορεία, είναι αναγκαία προϋπόθεση για να 
βγει ο Σύλλογος από το τέλμα και ν’ αποκτήσει  τη 
δυναμική και την οντότητα που απαιτούν οι κρίσι-
μες στιγμές.

Εμείς, που παίρνουμε μέρος στις εκλογές με το 
ψηφοδέλτιο της «Αγωνιστικής Πρωτοπορίας» δη-
λώνουμε παρόντες στην προβολή-προώθηση των 
σκοπών και των στόχων του Συλλόγου. Λέμε φτά-
νει πια! Ο Σύλλογος δεν είναι τσιφλίκι του καθέ-
να καιροσκόπου, που ως μοναδικό σκοπό έχει το 
προσωπικό του βόλεμα. Έχει μπουχτίσει ο Σύλλο-

γός μας από τέτοια στοιχεία. Και επειδή, αυτοί δεν 
λένε να αποσυρθούν, παρά την ζημιά που έχουν 
προκαλέσει στην αξιοπιστία του Συλλόγου μας και 
στα οικονομικά του, είναι η ώρα των μελών. Με 
την ψήφο τους να τους στείλουν στο καλάθι των 
αχρήστων.

Ο Σύλλογός μας, με την νέα ηγεσία, θα πρέπει 
να προχωρήσει στην αναγκαία συνεργασία και συ-
μπαράταξη με τα ομοειδή Σωματεία. Θεωρούμε 
επίκαιρη και όσο ποτέ αναγκαία την οργανωτική 
ανασυγκρότηση των Σωματείων των Εργαζομέ-
νων και των Συνταξιούχων. Οι καιροί ού μενετοί.

Εμείς της «Αγωνιστικής Πρωτοπορίας» από την 
όποια θέση μας κατατάξουν τα μέλη μας, είμαστε, 
όπως πάντα, έτοιμοι για την κοινή προσπάθεια. Για 
την ανάκτηση των απωλειών. Για μία αξιοπρεπή 
διαβίωση μέσα σ’ ένα κοινωνικό περιβάλλον που 
θα σέβεται τον άνθρωπο και τις αξίες ζωής. Η θε-
οποίηση του κέρδους μας βρίσκει ριζικά απέναντι 
κι’ αντίθετους.

Καλή αντάμωση

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Ελένη Νταούλη
Ιωσήφ Τσιόγκας
Νίκος Κοντοβάς

Αγωνιστική Πρωτοπορία
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ

Με πρωτοβουλία του προεδρείου του συλλόγου μας, 
συνεδρίασε η Διαπαραταξιακή Επιτροπή την 5/9/2019 
στα γραφεία του Συλλόγου μας, με σκοπό την απρό-
σκοπτη και με τις καλλίτερες συνθήκες και προϋποθέ-
σεις πορεία προς τις εκλογές του Σωματείου μας την 
24 Οκτώβρη 2019. 

Στην Συνεδρίαση και την συζήτηση που ακολούθησε, 
μεταξύ των εκπροσώπων των Παρατάξεων, αναπτύ-
χθηκαν τα επιχειρήματα και υποβλήθηκαν προτάσεις 
για την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας με 
αδιάβλητο, διαφανή και δημοκρατικό τρόπο και με όσο 
το δυνατό μαζικότερη συμμετοχή των συναδέλφων 

στην ψηφοφορία. 
Ελήφθησαν αποφάσεις για την διαφάνεια όλων των 

διαδικασιών της Εφορευτικής Επιτροπής και του ΔΣ, 
για την ομαλή και έγκαιρη διακίνηση του Εκλογικού 
Υλικού προς όλους τους συναδέλφους στο Κέντρο και 
την Περιφέρεια και την αποστολή του με συστημένη 
επιστολή για την αποφυγή λαθροχειριών στην επι-
στολική ψηφοφορία. 

Συζητήθηκαν αρκετά επί μέρους ζητήματα όπως η 
εκπροσώπηση των Παρατάξεων, η διάθεση χώρων 
στην εφημερίδα για όλες τις Παρατάξεις που κατεβαί-
νουν στις Εκλογές για πρώτη φορά στα χρονικά του 

Σωματείου μας και η ακώλυτη εκπροσώπηση όλων 
των τάσεων στην Εκλογική Διαδικασία. 

Η δεδομένη Δημοκρατική Ευαισθησία του Προε-
δρείου και της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής 
και η καλή συνεργασία μεταξύ των Παρατάξεων είναι 
εγγύηση της Δημοκρατικής ομαλότητας και της απρό-
σκοπτης πορείας προς τις Εκλογές.

Αυτό κατέδειξε με τον πιο εμφατικό τρόπο η συνε-
δρίαση της Διαπαραταξιακής Επιτροπής αφού οι κα-
θοριστικές αποφάσεις ελήφθησαν με ομοφωνία των 
πάντων.

Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η  Δ Ι Α Π Α Ρ ΑΤΑ Ξ Ι Α Κ Η Σ  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η Σ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ 
Διευκρινίζεται ότι, στο ψηφοδέλτιο  της /ΠΑ-

ΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΕ/ η 
υποψήφια με καταχώρηση
1.   Για το Διοικητικό Συμβούλιο (Εκτελεστική 

Επιτροπή) α/α  34
2.   Για την Γεν. Αντιπροσωπευτική Συνέλευση 

α/α  46 /
Από λάθος αναφέρεται ως:
ΡΕΒΕΛΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ
Αντί του ορθού:
 ΒΑΓΕΝΑ – ΡΕΒΕΛΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ  
του ΧΡΗΣΤΟΥ

ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ  
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Οι συνάδελφοι των Αθηνών, έχουν την ευκαιρία 
να ψηφίσουν αυτοπροσώπως. Την ημέρα των εκλο-
γών από ώρα 9 μέχρι και 5 απόγευμα μπορούν να 
έρθουν στα γραφεία μας, επί της οδού Βεραντζέρου 
13-β' όροφος για να ψηφίσουν.

Προς τούτο το Δ.Σ. του Συλλόγου μας έχει μερι-
μνήσει για ένα ελαφρύ catering.

Ελάτε λοιπόν να ψηφίσετε και ταυτόχρονα να συ-
ζητήσουμε όλοι μαζί για τις εκλογές, για το μέλλον 
του Συλλόγου μας και για τα προβλήματά μας.

ΧΡΗΣΤΙΚΗ  
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συναδέλφισσες, οι 

Για έγκυρη, έγκαιρη,  επίκαιρη, αντικειμε-
νική και άμεση ενημέρωση σας συνιστού-
με να επισκέπτεστε συχνά την ιστοσελίδα 
του συλλόγου μας, η οποία ενημερώνεται 
ανελλιπώς, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  
WWW.PSSOTE.gr

Νίκος Κούνας, 
Πρόεδρος ΔΣ
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Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2019

ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΟΤΕ
Στο σύλλογο συνταξιούχων ΟΤΕ από 
την ίδρυσή του μέχρι πρόσφατα ίσχυε 
το πλειοψηφικό σύστημα και για χρόνια 
υπήρξε μονοπαραταξιακή διοίκηση. 

Με μια τροπολογία το 2015 που 
ψηφίστηκε όταν ήταν Υπουργός Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων ο συνάδελφος 
Δημήτρης Στρατούλης επιβλήθηκε η 
απλή αναλογική και στα συνταξιουχι-
κά σωματεία. 

Μετά από αλλεπάλληλες προσφυ-
γές, ασφαλιστικά μέτρα, δίκες και άλλα 
πολλά προκηρύχθηκαν εκλογές οι 
οποίες θα γίνουν στις 24/10/2019. Στις 
εκλογές αυτές παίρνει μέρος και το 

δικό μας ψηφοδέλτιο με τίτλο «ΑΝΥ-
ΠΟΤΑΚΤΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΟΤΕ».

Μας γνωρίσατε από τους αγώνες 
που δώσαμε ενάντια στην ιδιωτικο-
ποίηση του ΟΤΕ, ενάντια στις επιθέ-
σεις στο ασφαλιστικό μας απ’ όπου κι 
αν προέρχονταν (από το νόμο Σιούφα 
το 92, το νόμο Ρέπα το 2002 το νόμο 
Πετραλιά το 2008, το νόμο Λοβέρδου 
το 2010, το νόμο Κατρούγκαλου το 
2016).

Μας γνωρίσατε στους αγώνες που 
δώσαμε για ικανοποιητικές συλλογι-

κές συμβάσεις εργασίας, για καλύτε-
ρες συνθήκες δουλειάς.

Είμαστε αυτοί που εναντιώθηκαν 
σε όλες τις μνημονιακές κυβερνήσεις 
ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.

Είμαστε αυτοί που ύψωσαν το ανά-
στημά τους και έφυγαν από το ΣΥΡΙ-
ΖΑ όταν ήταν ακόμη στα πάνω του και 
ήταν κυβέρνηση επειδή διαφωνήσαν 
με την κωλοτούμπα και τη μετατροπή 
του μεγαλειώδους ΟΧΙ του ελληνικού 
Λαού σε Ναι. 

• Ανδρονικίδης Γιώργος
• Ανδρονικίδης Παναγιώτης
• Αντωνίου Θοδωρής
• Γλυνός Νίκος
• Δούκας Γιάννης
• Ζηκίδη Αντιγόνη
• Κατσάτος Δημήτρης
• Λάμπρου Θανάσης
• Μπούτσης Νίκος
• Παπαϊωάννου Νικήτας
• Ραπανάκης Μανώλης
• Σιαχάμης Ηλίας
• Σιδέρη Μητσάκη Γεωργία (Γώγα)
• Τσάγκα Σουλτάνα (Τάνια)
• Υπερηφανίδου Παρασκευή (Βιβή)

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Συ-
νταξιούχων ομίλου ΟΤΕ, ο 
πλέον μαζικός και αντιπροσωπευτικός θεσμός του 
συνταξιουχικού κινήματος στον ΟΤΕ, είναι από και-
ρό παροπλισμένος.

Ο νόμος Στρατούλη του 2015 που επιβάλει επι-
τέλους την απλή αναλογική και στις συνταξιου-
χικές οργανώσεις, έβαλε τέλος στα χουντικής 
έμπνευσης καταστατικά, έδωσε κάποιες ελπίδες 
για μια νέα πορεία στο σύλλογο και άφησε πε-
ριθώρια εκδημοκρατισμού ενός συλλόγου στον 
οποίο περισσεύει ο παραγοντισμός, ο κομματι-
σμός, οι ιδιοτέλειες, οι πελατειακές σχέσεις, οι 
αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις και η αδιαφά-
νεια στις κάθε είδους συναλλαγές του.

Στις χρόνιες παθογένειές του θα πρέπει να προ-
σθέσουμε και την ευκολία με την οποία η κάθε ορ-
γανωμένη ομάδα στρέφεται δικαστικά εναντίον της 
άλλης, με αποτέλεσμα ο σύλλογος  να διοικείται είτε 
από νόθα προεδρεία, για την εκλογή των οποίων 
επιστρατεύτηκαν χιλιάδες «ύποπτες» επιστολικές 
ψήφοι, είτε από διορισμένα προεδρεία, μέσω αμφί-
σημων δικαστικών αποφάσεων, μέχρι την εκδίκαση 
της επόμενης αγωγής.

Ο σύλλογος έτσι συνεχίζει να βαδίζει ένα δρόμο 
βαθιάς ανυποληψίας και αυτοακύρωσης, αιμορ-
ραγεί οικονομικά από τις αλλεπάλληλες δικα-
στικές διενέξεις και κυρίως απουσιάζει από τις 
μεγάλες μάχες που πρέπει να δώσουμε για ένα 
δημόσιο καθολικό αναδιανεμητικό ασφαλιστικό 
σύστημα, για δωρεάν πρόσβαση σε αξιοπρεπείς 

υπηρεσίες υγείας, για την 
αξιοπρέπεια των απόμαχων 

της δουλειάς.

Οραματιζόμαστε ένα σύλλογο που θα στέκεται 
απέναντι στις επιδιώξεις για ιδιωτικοποίηση της 
κοινωνικής ασφάλισης, για συρρίκνωση των 
συντάξεων και των υπηρεσιών υγείας.

Οραματιζόμαστε ένα σύλλογο που θα εκφράσει 
κάθε συναδέλφισσα και συνάδελφο που αντι-
λαμβάνεται ότι ο αγώνας μας και όχι οι δημόσι-
ες σχέσεις, θα φέρουν αποτελέσματα.

Ένα σύλλογο που δεν θα είναι παροπλισμένος 
και που το μέλημά του δεν θα είναι οι κάθε λο-
γής προσωπικές και παραταξιακές φιλοδοξίες 
αλλά τα συμφέροντα των μελών του.

Καλούμε κάθε συναδέλφισσα και συνάδελφο που 
βλέπει τον εαυτό του κοντά στις δικές μας θέσεις και 
διεκδικήσεις, να επικοινωνήσει μαζί μας, να στηρίξει 
το ψηφοδέλτιό μας. Να συντονιστεί σε μια ελπιδο-
φόρα πορεία αγώνων που θα βγάλει τον σύλλογο 
από την απραξία και την διαίρεση και θα τον μετα-
τρέψει σε εργαλείο αγώνων και διεκδίκησης.

Τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων για το 2019 
σύμφωνα με τον προϋπολογισμό προβλέπονται 
γύρω στα 42 δισεκατομμύρια €. Απ’ αυτά τα περισ-
σότερα προέρχονται από τις εισφορές εργαζομένων 
και εργοδοτών.

Τα χρήματα αυτά είναι που έχουν μπει στο στόχα-
στρο και αυτά είναι που καθορίζουν το πως αντιμε-
τωπίζει η κυβέρνηση το ασφαλιστικό σύστημα. Άλ-
λωστε αυτό γίνεται εδώ και εβδομήντα χρόνια από 
όλες τις κυβερνήσεις, με το μηδενικό επιτόκιο της 
δεκαετίας του ’50, με τη φούσκα του χρηματιστη-
ρίου τη δεκαετία του ’90, τα δομημένα ομόλογα τη 
δεκαετία του ‘2000 και το κούρεμα των ομολόγων 
(psi) το 2012.

Η κυβέρνηση ομολογεί με τον πλέον κυνικό τρόπο 
την ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού συστήματος 
με αιχμή τις επικουρικές συντάξεις αλλά όχι μόνο. 

Τελείως κυνικά μας λέει ότι πίσω από την κεφαλαιο-
ποίηση των εισφορών, τις αποδόσεις και τις ατομικές 
μερίδες του κάθε ασφαλισμένου τα χρήματα αυτά θα 
τονώσουν τις τράπεζες και το χρηματιστήριο.

Υποστηρίζει ότι αυτό θα εφαρμοστεί μόνο για τους 
νέους ασφαλισμένους και δεν θα επηρεαστούν οι 
υπάρχοντες συνταξιούχοι. Δεν χρειάζονται ιδιαίτε-
ρες γνώσεις για να καταλάβει κανείς ότι αν οι ασφα-
λιστικές εισφορές των νέων πάνε στην ιδιωτική 
ασφάλιση το δημόσιο ασφαλιστικό σύστημα δεν θα 
έχει τα απαραίτητα έσοδα για να καλύψει τις συντά-
ξεις των τωρινών και των εν δυνάμει συνταξιούχων 
και οι συντάξεις όλων θα γίνουν μικρά φιλοδωρή-
ματα.

Όσο για τους νέους ασφαλισμένους υποτίθεται ότι 
κάποιος αόρατος μηχανισμός παρέχει εγγυήσεις. 
Τέτοιες ήταν οι εγγυήσεις της LEHMAN BROTHERS 

τη χρεοκοπία της οποίας πληρώνουμε ακόμη, της 
ENRON και τόσων άλλων παγκόσμιων και πολυε-
θνικών κολοσσών. 

Είναι ο ίδιος μηχανισμός που μας οδήγησε στη 
φούσκα του χρηματιστηρίου, στα δομημένα ομόλο-
γα και στο (psi). Είναι ο ίδιος μηχανισμός που παρεί-
χε εγγυήσεις στις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες 
που χτύπησαν κόκκινο.

Κάποτε πρέπει επιτέλους να μπει ένα τέλος και να 
σταματήσει αυτή η λεηλασία και να στηριχθεί ένα 
δημόσιο, καθολικό και αναδιανεμητική ασφαλιστικό 
σύστημα. Το ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να αντι-
μετωπίζεται ως κοινωνική αναγκαιότητα που πραγ-
ματικά είναι και όχι σαν οικονομικό ζήτημα ή πολύ 
χειρότερα σαν μια αγελάδα για άρμεγμα. Εμείς αυτό 
διεκδικούμε.

Τι σύλλογο έχουμε και πως εμείς τον θέλουμε

Η ιδιωτικοποίηση του ασφαλιστικού καταστροφή για τις συντάξεις

Ποιοι είμαστε



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ
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Αγαπητοί μας συνάδελφοι, φίλες και φίλοι.
Χαιρόμαστε που τώρα, όλοι συμφωνούν μαζί 

μας κι αυτό μας ικανοποιεί ιδιαίτερα απ' όσο μας 
δικαιώνει για τους αγώνες μας.

Όμως δεν στεκόμαστε εδώ.
Άλλος αγώνας τώρα αρχίζει και νικητές πρέπει 

να είστε εσείς…, ΟΛΟΙ οι ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ.
Δεν θα σας υποσχεθούμε τίποτε.
Θα σας καταθέσουμε τους στόχους μας και θα 

ζητήσουμε να μας επιλέξετε για να τους πραγμα-
τοποιήσουμε. Εσείς θα αποφασίσετε σ΄αυτές τις 
ΕΚΛΟΓΕΣ.

Στόχος 1ος: Υποστήριξη ΟΛΩΝ των συνταξιού-
χων στον ΤΟΜΕΑ της υγείας με κάθε τρόπο και 
με κάθε μέσον. Πρέπει ο Σύλλογος να έρθει πιο 
κοντά στους Συναδέλφους…
 
Στόχος 2ος: Προμηθευτικός Συνεταιρισμός για 
ΟΛΟΥΣ με σκοπό φθηνότερες αγορές και αξία στο 
πορτοφόλι μας…
 
Στόχος 3ος: Κάρτα πολλαπλών χρήσεων για ΟΛΑ 
ΤΑ ΜΕΛΗ, χωρίς άλλη επιβάρυνση, -κυρίως στον 
χώρο της υγείας-, την οποία όμως θα επεκτείνου-
με σε προϊόντα και υπηρεσίες. Ιδιαίτερα στα αστι-
κά κέντρα θα μπούμε στον χώρο της ψυχαγωγίας 
/ ΘΕΑΤΡΑ – ΣΙΝΕΜΑ – ΕΚΔΡΟΜΕΣ – ΔΙΑΣΚΕΔΑ-
ΣΗ…

Στόχος 4ος: Επαγγελματικός κατάλογος για ελεύ-
θερους επαγγελματίες, -παιδιά και εγγόνια των 
συναδέλφων-, τους οποίους θα στηρίζουμε και 
από τους οποίους θα έχουμε καλύτερες τιμές για 
αμοιβαίο όφελος…
 
Στόχος 5ος: Τράπεζα αίματος για να αφήσουμε 
κάτι στις επόμενες γενιές αλλά και για τις δικές μας 
ανάγκες σε αίμα…
 
Στόχος 6ος: Επιτροπές εξυπηρέτησης για τους 
συναδέλφους της ΕΠΑΡΧΙΑΣ και αξιοποίηση κτι-
ρίων του ΟΤΕ για χώρους φιλοξενίας όσων έχουν 
ανάγκη…
 
Στόχος 7ος: Να ανοίξουμε την αγκαλιά μας στις 
14.000 συνάδελφους του Λεκανοπεδίου της Αττι-
κής που είναι αποξενωμένοι. Με εκδηλώσεις ανά 
διαμέρισμα για να ξαναζωντανέψουμε τις αναμνή-
σεις και να ξανασυναντηθούμε…

Στόχος 8ος: Να γίνει η εφημερίδα μας ένα ευ-
χάριστο περιοδικό με ενδιαφέρουσα και χρήσιμη 
ύλη που θα ενημερώνει ΟΛΟΥΣ για τις αποφάσεις 
και το έργο της Διοίκησης…
 

Στόχος 9ος: Οικονομική αυτοτέλεια στα Περι-
φερειακά Τμήματα με ελάχιστη επιχορήγηση, 
στο ύψος των 450-500 Ευρώ και εκπροσώπη-
ση ΟΛΩΝ των ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ με 
τροποποίηση του ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΎ από τον πρώτο 
χρόνο, / 20 μέλη, όχι μόνον 8…

Να πάρει η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ την θέση που της ανήκει.
 
Στόχος 10ος: Να αφήσουμε πίσω το χθες και να 
δούμε το μέλλον μα άλλη ματιά.

Πρώτη φροντίδα το ΠΡΩΙ και τελευταία το ΒΡΑ-
ΔΥ, πρέπει να είναι η αλληλεγγύη στα μέλη του 
Συλλόγου. Η προσφορά και η ανακούφιση με κάθε 
τρόπο σε εκείνους που μας έχουν ανάγκη, πρέπει 
να είναι δική μας υποχρέωση…

Φίλες και φίλοι…
Η ΔΑΚΕ δεν δίνει την μάχη για να πάρει την 

εξουσία.
Μέχρι τώρα δώσαμε Μάχη για την νομιμότητα, 

για τη τάξη και για την ΑΛΗΘΕΙΑ.
Σήμερα, μαζί με άλλους Συναδέλφους, ΑΡΙ-

ΣΤΟΥΣ πρώτα και ύστερα ΑΡΕΣΤΟΥΣ ΠΑΤΑΤΟΥ-
ΚΑΣ -  ΜΠΟΓΟΡΔΟΣ - ΑΓΟΡΓΙΑΝΙΤΗΣ - ΓΙΑΝΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ - ΒΕΛΒΙΤΣΑΝΟΣ - ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ - ΓΕΡΑ-
ΣΙΜΙΔΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ - ΛΑΓΙΟΣ - ΜΑΥΡΟΓΙΑΝ-
ΝΗΣ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΒΑΖΟΣ, χωρίς βαρίδια, 
πλαστογράφους, γιουσουφάκια, λασπολόγους, 
ψευδομάρτυρες, και όποιους άλλους σωτήρες 
ξεχάσαμε, στρατευόμαστε για να αλλάξουμε την 
μοίρα του Συλλόγου μας…

Γιατί, αν μέχρι σήμερα, για όλα τα στραβά φταί-
ξανε οι προηγούμενοι, από τις ΕΚΛΟΓΕΣ και ύστε-
ρα θα φταίμε εμείς κι εσείς, θα φταίμε ΟΛΟΙ, αν 
δεν τους σταματήσουμε…

Εμείς θέλουμε, στο τέλος της τριετίας να μας δί-
νετε συγχαρητήρια.

Και θέλουμε…, και ξέρουμε…, και μπορούμε να 
τα καταφέρουμε…

Δώστε μας τις 10 εντολές για τους 10 ΣΤΟΧΟΥΣ 
και το κέρδος ΣΑΣ, θα είναι πολύ μεγάλο.

Αυτό δεν είναι υπόσχεση, είναι ΔΕΣΜΕΥΣΗ…
Είναι στοίχημα που εμείς θα το κερδίσουμε…
Εσείς θα κερδίσετε ΟΛΑ τα ΑΛΛΑ…
Ξέρουμε τι περιμένετε να σας δώσουμε…
Και μπορούμε να σας δώσουμε αυτό που περι-

μένετε.
Σήμερα σας καταθέσαμε 10 στόχους.
Τα όνειρά μας πάνε πιο πέρα από τους 10 στό-

χους. Όμως, δεν θέλουμε να σας πούμε περισ-
σότερα από όσα έχουμε σχεδιάσει για την πρώτη 
τριετία. 

Καλύτερα να λες λίγα και να κάνεις πολλά από το 
να λες πολλά και να κάνεις λίγα…

Εμπιστευθείτε μας. Για την ΔΑΚΕ 
ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Δύναμη Αλήθειας Και Εμπιστοσύνης
Δ.Α.Κ.Ε.

Σας λέμε την αλήθεια.  
Εμπιστευθείτε μας για να κάνουμε τον Σύλλογό μας  

έναν Ζωντανό Οργανισμό, δυνατό για ΟΛΟΥΣ.
Το σύνθημά μας είναι:

Ο Σύλλογος στα ΜΕΛΗ του ΟΧΙ στις Διοικήσεις του…

Ώρες ευθύνης 
Αν ξεχάσουμε το παρελθόν, κτίζουμε στρα-

βά το μέλλον.
Και αν κουκουλώσουμε τα σφάλματα, τα 

επαναλαμβάνουμε. 
 Το 2014 μας κρέμασαν στα μανταλάκια, - 

εμένα, τον Πατατούκα και την Ανδριοπούλου 
-, και μας παρέδωσαν στην χλεύη των συ-
ναδέλφων, οι σωτήρες…, Μπιρμπιλής και 
Λουκόπουλος, μαζί με την παρέα τους.

Επειδή ζητήσαμε να τηρηθεί το ΚΑΤΑΣΤΑ-
ΤΙΚΌ, η ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ και η ΑΛΗΘΕΙΑ. 

Έκαναν αυτά που ήθελαν, αλλά η ΔΙΚΑΙΟ-
ΣΥΝΗ τους εξαπέστειλε…

Εμείς, -τώρα- , δικαιωμένοι τους παραδί-
δουμε στην κρίση σας…

Θέλουμε ωστόσο, να σας πούμε με ειλικρί-
νεια πως, δεν είμαστε χαρούμενοι για όσα 
έγιναν, από το 2014 μέχρι σήμερα.

Είμαστε όμως, προβληματισμένοι για το τι 
θα συμβεί στις εκλογές. Αν θα επιστρέψου-
με στο παρελθόν ή αν θα είμαστε άξιοι της 
τύχης μας...

Θα καταδικάσουμε τον Σύλλογο στον μα-
ρασμό και τους συναδέλφους στην οριστική 
εγκατάλειψη…                 

Η απαλλαγή από το χθες είναι η μόνη ελ-
πίδα για να πάμε ΚΑΛΥΤΕΡΑ στο μέλλον. Η 
ευθύνη, -τώρα-, είναι δική σας αλλά και η 
ΥΠΟΣΧΕΣΗ για εμάς απέναντί σας… 

 
Δ. Πατατούκας – Α. Μπογόρδος –  

Σία Ανδριοπούλου
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Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2019

Ε Ν
Ι Α

Ι Ο
 Ψ Η Φ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο

ΣΥ
Ν

Τ Α Ξ Ι Ο Υ Χ Ω Ν  Ο Μ Ι Λ Ο
Υ  

Ο
ΤΕ

 

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ! ΤΕΛΟΣ!!!
Οι εκλογές του Οκτωβρίου θα δώσουν τέλος:

 3 Σ’ αυτούς, που θέλουν στις πλάτες του Συλλόγου και των μελών του, να παίξουν τα κομματικά τους παιχνίδια.

 3 Σ’ αυτούς, που το  Σύλλογο τον θέλουν λάφυρο στις ορέξεις τους.

 3 Σ’ αυτούς, που θέλουν, με την αίγλη  του Συλλόγου και τη δύναμη των μελών του, να έχουν κομματική ανέλιξη και 
συνδικαλιστική αποκατάσταση.

 3 Σ’ αυτούς, που σε κάθε εκλογική διαδικασία «δεν έβρισκαν ούτε την ψήφο των» και με ελεγχόμενη δικαστική από-
φαση μπήκαν από το παράθυρο στη Διοίκηση του.

 3 Σ’ αυτούς, που λυσσαλέα επεδίωξαν τον διορισμό των στη Διοίκηση του Συλλόγου, έναν διορισμό καθ’ υπαγόρευση. 

 3 Σ’ αυτούς, που δεν ήθελαν την διεύρυνση του σε 21 Περιφερειακά Τμήματα για να ελέγχουν την... παντοκρατορία τους.

 3 Σ’ αυτούς, που δεν ήθελαν την εγγραφή νέων μελών και που λυσσαλέα θέλουν τους εθελούσιους χωρίς συλλογική 
κάλυψη.

 3 Σ’ αυτούς, που τη βούληση των μελών και τις αποφάσεις των οργάνων, θέλησαν να ανατρέψουν, παραβιάζοντας, με 
νόμο, την αυτονομία του Συλλόγου.

 3 Σ’ αυτούς, που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τον Σύλλογο για ξεκαθάρισμα φατριών και συντροφικών μαχαιρωμάτων.

Με την ψήφο σας, συνάδελφοι και φίλοι,
Πετάξτε έξω από τον Σύλλογο όλους αυτούς που δεν τον θέλουν  

δυνατό, δυναμικό, παρεμβατικό και ΕΝΙΑΙΟ.

Με την καθολική συμμετοχή και ψήφο
Δώστε δύναμη στα μέλη που διαχρονικά,  

σε όλη την Ελλάδα,  
σε όλη την Επικράτεια, έφτιαξαν  

και διατήρησαν με νύχια και με δόντια  αυτόν το 
Σύλλογο,  τον Σύλλογο μας, το μεγαλύτερο ΕΝΙΑΙΟ 

Συλλογικό Όργανο έκφρασης, έξω από κόμματα, 
παρατάξεις και φατρίες.

ΕΞΩ ΟΙ ΚΟΜΜΑΤΙΚΟΙ ΙΝΣΤΡΟΥΧΤΟΡΕΣ ΚΑΙ ΟΙ 
ΙΔΙΟΤΕΛΕΙΣ ΠΑΡΑΧΑΡΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ

ΕΞΩ ΟΙ ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ
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Με τους Ν. 4051 και 4093/12 έγιναν οι μεγάλες περικο-
πές στις ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ (ΚΥΡΙΕΣ - ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ) καθώς και 
η πλήρη κατάργηση των Δώρων. Με τις αποφάσεις 2287 
έως και 2290 του Ιουνίου 2015 η ολομέλεια του ΣτΕ έκρι-
νε παράνομες και αντισυνταγματικές αυτές τις περικοπές 
από τις 11 Ιουνίου 2015 και μετά.

Όμως οι παράνομες αυτές μειώσεις συνέχισαν να γίνο-
νται μέχρι 31/12/18. Από τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ του 2019 που 
εφαρμόσθηκε και ισχύει ο ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, υποτίθε-
ται ότι σταμάτησαν αυτές οι παράνομες περικοπές. Επομέ-
νως τα χρωστούμενα για τις παράνομες μειώσεις είναι τα 
ποσά που αντιστοιχούν από τον ΙΟΥΛΙΟ του 2015 έως και 
τον ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ του 2018. Η προηγούμενη Κυβέρνηση 
δεν έδωσε καμία λύση. Έτσι το πρόβλημα παραμένει, ενώ 
οι Συνταξιούχοι απαιτούν ΛΥΣΗ. Όπως η προηγούμενη, 
έτσι και η σημερινή Κυβέρνηση δήλωναν ότι θα σεβα-

σθούν και θα εφαρμόσουν τις αποφάσεις τις Δικαιοσύ-
νης. Σεβασμός των αποφάσεων τις Δικαιοσύνης και ει-
δικότερα των ομόφωνων αποφάσεων του ΣτΕ, σημαίνει:

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ από 
τον ΙΟΥΛΙΟ του 2015 έως και τον ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ του 
2018 που είναι παράνομες και αντισυνταγματικές. Από 
την έκδοση των αποφάσεων του ΣτΕ (Ιούνιος 2015) μέχρι 
σήμερα έχουν γίνει χιλιάδες αγωγές από συναδέλφους 
Συνταξιούχους που διεκδικούν δικαστικά τα ποσά αυτά, 
και έχουν εκδοθεί πολλές θετικές αποφάσεις, αλλά καμία 
δεν υλοποιήθηκε και κανένας Συνταξιούχος δεν εισέ-
πραξε χρήματα. Η εμπειρία μας λέει, ότι χωρίς ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΒΟΥΛΗΣΗ καμία επιστροφή παράνομων παρακρατηθέ-
ντων ποσών (αναδρομικά) δεν πρόκειται να γίνει. Είναι 
ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ της σημερινής Κυβέρνησης, 
αφού η προηγούμενη επί 3,5 χρόνια δεν ανταποκρίθηκε, 

να δώσει λύση τώρα για να σταματήσει η αγωνία η τα-
λαιπωρία και ο εμπαιγμός των ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ. Οφείλει 
όπως είχε δεσμευθεί προεκλογικά για τον σεβασμό των 
αποφάσεων της Δικαιοσύνης, να το ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΕΜΠΡΑ-
ΚΤΑ, χωρίς «εκπτώσεις» και μισόλογα!

Συνάδελφοι
Με την έκδοση τις αναμενόμενης απόφασης του ΣτΕ 

για την αντισυνταγματικότητα ή όχι του Ν.4387 (Ν. Κα-
τρούγκαλου) αλλά και την ανάρτηση των μηνιαίων εκκα-
θαριστικών, θα μελετήσουμε, θα επεξεργαστούμε και θα 
αναλύσουμε τα νέα δεδομένα και θα σας ενημερώσουμε 

ΕΓΚΥΡΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΑ και ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ.
Για το ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΕ τα εκλεγμένα μέλη  
του καθαιρεθέντος Δ.Σ.

ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ -  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΓΕΩΡΓΟΣ

Ε Ν Ω Τ Ι Κ Ο - Α Ν Α Ν Ε Ω Τ Ι Κ Ο  Ψ Η Φ Ο Δ Ε Λ Τ Ι Ο
Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ι Ο Υ Χ Ω Ν  Ο Τ Ε

1)  Απαίτηση - διεκδίκηση - ΟΛΩΝ των Αντισυνταγματι-
κών μνημονιακών περικοπών στις ΚΥΡΙΕΣ και ΕΠΙ-
ΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ.

2)  Απαίτηση -κατάργηση του Νόμου που απαγορεύει τις 
αυξήσεις συντάξεων έως 31/12/2022, και διεκδίκηση 
αυξήσεων συντάξεων τουλάχιστον στο ύψος αύξη-
σης του ΑΕΠ της χώρας και του πληθωρισμού.

3)  Διεκδίκηση - επαναφορά των Δώρων στις συντάξεις 
τουλάχιστον στο ύψος που η περικοπή τους κρίθηκε 
Αντισυνταγματική από το Συμβούλιο Επικράτειας.

4)  Ειδικά εκπτωτικά πακέτα προϊόντων και υπηρεσιών 
ΟΤΕ, (όπως των εργαζομένων) και σε συνεργασία με 
προμηθευτικούς και καταναλωτικούς φορείς, εκ-
πτώσεις και ειδικές τιμές για τα μέλη μας.

5)  Σε συνεργασία με ομοειδές Συνταξιοδοτικές οργανώ-
σεις (ΕΛΤΑ-ΔΕΗ-ΤΡΑΠΕΖΩΝ) ίδρυση και λειτουργία 
ΙΑΤΡΕΙΩΝ, προγράμματα και κάρτα ΥΓΕΙΑΣ για παρο-
χές και ειδικές τιμές σε διαγνωστικά κέντρα και νο-

σηλευτικά ιδρύματα.

6)  Συνεργασία-συμμετοχή στα πολιτιστικά κέντρα εργα-
ζομένων ΟΤΕ (Αττική-Περιφέρεια) για την ανάπτυξη 
και διεύρυνση των Πολιτιστικών -Ψυχαγωγικών - 
και Κοινωνικών δραστηριοτήτων και παροχών των 
μελών μας.

7)  Ίδρυση και λειτουργία ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ασφαλιστικών - 
Συνταξιοδοτικών θεμάτων, στο Σύλλογο με την υπο-
στήριξη και ειδικών συνεργατών - επιστημόνων, για 
έγκυρη και υπεύθυνη ενημέρωση, έγγραφα, προφο-
ρικά, αλλά και ηλεκτρονικά. Ουσιαστική και χρηστική 
λειτουργία της ηλεκτρονικής επικοινωνίας του Συλ-
λόγου με τα μέλη μας 

8)  Ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή στην ΑΓΣΕΕ, συ-
νεργασία - συνέργειες με όλες τις Συνταξιοδοτικές 
οργανώσεις, για την διεκδίκηση και ισχυροποίηση 
των δράσεων για τα ΚΟΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ -ΑΙΤΗ-
ΜΑΤΑ των Συνταξιούχων.

9)  Ουσιαστική συμμετοχή στον ΟΠΑΚΕ Εργαζομένων 

ΟΤΕ, για την αδιαμεσολάβητη συμμετοχή των ΣΥ-
ΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ στα παραθεριστικά κέντρα Εργαζομέ-
νων ΟΤΕ.

10)  Υπεράσπιση και ενίσχυση του Δημοσίου Ασφαλι-
στικού συστήματος, του ΕΣΥ και των κοινωνικών 
παροχών, σε συνεργασία και συμπόρευση με τους 
εργαζόμενους και τα συνδικάτα.

Συνάδελφοι
Όλα τα ανωτέρω βασικά προβλήματα, και άλλα που μπο-
ρεί να έχουν επισημάνει άλλοι συνάδελφοι, απαιτούν και 
προϋποθέτουν:
ΕΝΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ, ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ, ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και 
ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ απ’ όλους και για όλα, γιατί τα προβλήματα 
είναι μεγάλα και δύσκολα, γιατί καμία κυβέρνηση δεν θα 
μας χαρίσει τίποτα αν εμείς δεν αγωνιστούμε ΕΝΩΜΕΝΟΙ 
και ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ

ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ (ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ Νόμων 4051 και 4093/12)

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ - ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΡΑΣΗΣ και ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Συναδέλφισσες-οι,
Ο Σύλλογος υπάρχει για να προωθεί, διεκδικεί και να 
επιλύει τα προβλήματα των μελών του και όχι για να 
ικανοποιεί τις μικροφιλοδοξίες των διάφορων παραγό-
ντων.

Η ενότητα στην πράξη, για δράση και διεκδίκηση των 
κοινών μας προβλημάτων, είναι ο αναγκαίος και απα-
ραίτητος όρος, για να έχει αποτέλεσμα και ωφέλεια η 
συλλογική έκφραση, η ύπαρξη και η αναγκαιότητα του 
Συλλόγου μας. 

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ του ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΟΥ 
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΕ, δεσμεύο-
νται να παλέψουν για να αλλάξει ριζικά η κατάστα-
ση και η λειτουργία του συλλόγου για να γυρίσει η 
σελίδα του χθές για να αλλάξει ρότα ο μεγαλύτερος 
πρωτοβάθμιος Σύλλογος Συνταξιούχων της χώρας 
ώστε να παίζει τον πραγματικό και σοβαρό ρόλο 
του υπερασπιστή των δίκαιων Ασφαλιστικών Συ-
νταξιοδοτικών και πολιτιστικών μας δικαιωμάτων.

Τα στελέχη και τα μέλη του Συνδυασμού μας απευ-
θύνουν ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ενότητας και συμπόρευσης προς 
ΟΛΟΥΣ, τους Συναδέλφους/σες ώστε όλοι μαζί να 
ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ, να ΑΝΑΝΕΩΣΟΥΜΕ και να απο-
δεσμεύσουμε τον Σύλλογό μας, από τις ατέρμονες, 
πολυδάπανες και διαλυτικές δικαστικές προσφυγές 
και εμπλοκές, από την εσωστρέφεια, την αδράνεια, την 
αυθαιρεσία και τον αυταρχισμό. 

Είναι αναμφίβολα τεράστιες οι ευθύνες όλων αυτών 

που με πράξεις, συμπεριφορές και αυθαιρεσίες παρα-
ποίησαν ακόμα και αυτές τις αποφάσεις της Γενικής 
Συνέλευσης (ΓΑΣ) κατά την τροποποίηση του Καταστα-
τικού, σύμφωνα με τις τελεσίδικες δικαστικές αποφά-
σεις και επέτρεψαν έτσι την δικαστική παρέμβαση και 
καθαίρεση της εκλεγμένης Διοίκησης και τον διορισμό 
νέας Διοίκησης.

Σοβαρή και μεγάλη όμως και η ευθύνη της σημερι-
νής Διοίκησης, ώστε να πραγματοποιήσει τις εκλογικές 
διαδικασίες, με απόλυτο, δημοκρατικό, νόμιμο, διάφα-
νο και αδιάβλητο τρόπο σύμφωνα με το Νόμο, το Κα-
ταστατικό, την Συνδικαλιστική δεοντολογία και πρακτι-
κή. Να προκύψουν νέα εκλεγμένα όργανα στο Σύλλογό 
μας,  να γίνουν βήματα μπροστά για να ξεπεραστούν οι 
εσωτερικές ανώφελες συγκρούσεις και να γίνει ένας 
ΧΡΗΣΙΜΟΣ και ΜΑΧΗΤΙΚΟΣ συλλογικός φορέας των 
Συνταξιούχων μελών μας.

Τα προβλήματα, τα δικαιώματα, οι απαιτήσεις των 
συνταξιούχων μελών μας είναι αυτά που μας ΕΝΩ-
ΝΟΥΝ, μας ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΝ και έχουν την απόλυτη προ-
τεραιότητα της δράσης και των διεκδικήσεών μας.

Γι’ αυτό ο Συνδυασμός μας, φιλοδοξεί να ενεργοποι-
ήσει και να συστρατεύσει ΟΛΕΣ τις δημιουργικές δυ-
νάμεις του Συλλόγου μας, ώστε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να ανανε-
ώσουμε, να αναζωογονήσουμε και να επιβάλουμε την 
ουσιαστική και μαχητική δραστηριότητα του Συλλόγου 
με κατοχύρωση των δημοκρατικών κανόνων, σε όλες 
τις διαδικασίες και τις πρακτικές της εκλεγμένης ηγεσί-

ας. Σε μία ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία και μετά από μια 
σκληρή και άδικη μνημονιακή περίοδο, που συνοδεύ-
τηκε με δραματικές ανατροπές-περικοπές των συντα-
ξιοδοτικών-ασφαλιστικών και κοινωνικών μας δικαιω-
μάτων, είναι αναγκαίο και απαραίτητο να αλλάξει ριζικά 
η λειτουργία, ο ρόλος, η δράση και η συμπεριφορά των 
στελεχών του Συλλόγου μας αλλά και γενικότερα του 
Συνταξιοδοτικού Κινήματος που με 2.500.000 περίπου 
συνταξιούχους μπορεί και πρέπει να παίξει κυρίαρχο 
και πρωταγωνιστικό ρόλο στο πολιτικό γίγνεσθαι της 
χώρας μας, για την υπεράσπιση και την διεκδίκηση των 
αιτημάτων μας.

Αυτό προϋποθέτει ΕΝΟΤΗΤΑ, ΣΟΒΑΡΟΤΗΤΑ, 
ΓΝΩΣΗ, ΑΝΑΝΕΩΣΗ & ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ.

Συναδέλφισσες-οι,
Σε λίγες μέρες θα έχουμε πρόωρες εκλογές στο 

Σύλλογό μας λόγω των γνωστών γεγονότων που 
προηγήθηκαν. Σε αυτή την εκλογική διαδικασία 
εμείς πορευόμαστε χωρίς συγκρούσεις και κάθε 
είδους λεκτικές επιθέσεις παρά με μόνα επιχειρή-
ματα το έργο και την προσφορά μας προς όλους 
τους συναδέλφους μας, τόσο στα γενικά προβλή-
ματα, όσο και στα ειδικά καθημερινά που ταλαι-
πωρούν χιλιάδες συναδέλφους μας. Στο χέρι σας 
είναι με τη ψήφο σας να αλλάξετε τα πράγματα στο 
Σύλλογο. Σας καλούμε να συμμετάσχετε στις εκλο-
γές και να στηρίξετε τη προσπάθειά μας για μια νέα 
αρχή και την αλλαγή ρότας στο Σύλλογό μας.

e a p s - o t e . b l o g s p o t . c o m
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Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 2019

KINISI ΟΤΕee Η υπεράσπιση 
& διεκδίκηση των 
ασφαλιστικών & 

συνταξιοδοτικών μας 
δικαιωματωνΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ

Συναδέλφισσες-Συνάδελφοι
Παραθέτουμε ένα κείμενο αρχών και θέσεων της Κί-

νησής μας, ώστε να αποτελέσει την αφορμή θετικών εξε-
λίξεων, στην από δω και πέρα πορεία του μαζικότερου 
Πρωτοβάθμιου Σωματείου της Χώρας μας.

Η συγκρότηση της Πανελλήνιας Κίνησης Συνταξιού-
χων Ομίλου ΟΤΕ σήμανε την απαρχή ομαλών δημοκρα-
τικών εξελίξεων στο Σύλλογό μας, με την υποχρέωση 
της λειτουργίας και δράσης του Σωματείου μας, σύμφω-
να με την κείμενη νομοθεσία και την καλώς εννοούμενη 
Συνδικαλιστική πρακτική. Επιβάλλαμε την εφαρμογή 
του Νόμου 1264/82 στη διεξαγωγή των εκλογικών δια-
δικασιών του Σωματείου μας, και βέβαια ευελπιστούμε, 
στην επόμενη ΓΑΣ, να προχωρήσουμε στην εναρμόνιση 
του Καταστατικού με τον Νόμο, σε ένα Καταστατικό που 
θα είναι σύγχρονο, δημοκρατικό, λειτουργικό, ευέ-
λικτο και δεν θα αφήνει περιθώρια για αμφισβητήσεις 
και ατέρμονες δικαστικές διεκδικήσεις, που τόσο πολύ 
ταλαιπώρησαν και ταλαιπωρούν το Σωματείο μας, ιδίως 
το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Αφήνουμε πίσω μας τον ετσιθελισμό, τον αυταρχισμό 
και την προσωποπαγή λειτουργία της Εκτελεστικής Επι-
τροπής και του ΔΣ του Συλλόγου μας και προχωρούμε 
στην εκλογική διαδικασία της 24ηςΟκτωβρίου, ώστε 
με κανόνες διαφάνειας και πλήρους δημοκρατικής αντι-
προσώπευσης, σε σχέση με την πραγματική βούληση 
των μελών μας, να δώσουμε οριστική λύση, στα αδιέξοδα 
που είχαν οδηγήσει τον Σύλλογό μας οι Διοικήσεις των 
Ενιαίων Ψηφοδελτίων και των συμμάχων τους τα τε-
λευταία χρόνια. Τα συγκεκριμένα πρόσωπα των Ενιαίων 
Ψηφοδελτίων με την αδράνεια που επέδειξαν και τις συ-
νεχείς δικαστικές διαμάχες, κατανάλωσαν πολύτιμο συ-
ναδελφικό, συνδικαλιστικό και οικονομικό κεφάλαιο 
στην αντιμετώπιση ανώφελων εσωτερικών συγκρούσε-
ων, ανώφελων αντιπαραθέσεων και άσκοπων ενεργει-
ών, που τραυμάτισαν βαρύτατα την υπόσταση, την ομαλή 
και εξωστρεφή λειτουργία του ιστορικού Σωματείου μας.

Η σημερινή μας παρέμβαση αποσκοπεί στη συστρά-
τευση όλων των δημιουργικών δυνάμεων των συνα-
δέλφων συνταξιούχων, για την ανανέωση, την αναζω-
ογόνηση και την διεύρυνση των δραστηριοτήτων του 
Συλλόγου μας, αλλά και της ουσιαστικής κατοχύρωσης 
των δημοκρατικών κανόνων λειτουργίας του, τόσο στο 
επίπεδο των εκλογικών διαδικασιών, όσο και εκείνου 
της καθημερινής πρακτικής του. 

Επιτέλους πρέπει να σταματήσει ο Σύλλογος να διοι-
κείται από ανθρώπους που έχουν ιδιοκτησιακή λογική 
για το Σωματείο. Να ενεργοποιήσει όλους τους συναδέλ-

φους που οραματίζονται μια νέα σελίδα δημιουργικής 
δράσης του Σωματείου μας, σε μια δύσκολη συγκυρία 
για όλους μας. 

Αυτό σημαίνει πως μέσα από μια ενωτική δημοκρατική 
και δημιουργική δράση προσβλέπουμε στην κινητοποί-
ηση όσο το δυνατόν περισσοτέρων συναδέλφων, για 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων που μας απασχο-
λούν. Σημαίνει παρέμβαση στην επίλυση προβλημάτων 
της καθημερινότητας αλλά και γενικότερων ζητημάτων 
όπως:
1.  Κατάργηση των νόμων για τις περικοπές των συ-

ντάξεών μας που κηρύχθηκαν παράνομοι και αντι-
συνταγματικοί από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

2.  Διεκδίκηση των αναδρομικών που οφείλονται 
στους συνταξιούχους μετά τις παράνομες περικοπές 
μέχρι και σήμερα.

3.  Επαναφορά 13ης και 14ης σύνταξης για τις οποίες 
έχουμε καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές.

4.  Μετά τα μνημόνια και την μεγάλη αφαίμαξη των συ-
νταξιούχων με την μείωση των συντάξεων (οι συ-
νταξιούχοι πήραν στις πλάτες τους και συνέβαλλαν 
τα μέγιστα στη δημοσιονομική προσαρμογή και χτυ-
πήθηκαν αλύπητα από τις πολιτικές των μνημονίων), 
επιβάλλεται η αύξηση των συντάξεων, αναλογικά 
με την αύξηση του ΑΕΠ. Διεκδικούμε και εμείς το 
μερίδιο της ανάπτυξης που μας αναλογεί.

5.  Ίδρυση Κοινωνικών Ιατρείων στην Αθήνα και σε 
όλες τις μεγάλες πόλεις της Περιφέρειας, όπως 
έχουν κάνει όμορες Οργανώσεις Συνταξιούχων με 
μεγάλη επιτυχία, και έκδοση κάρτας υγείας για όλα 
τα μέλη μας και τις οικογένειές τους με παροχές και 
εκπτώσεις σε Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσοκομεία και 
Διαγνωστικά Κέντρα, καθώς και λειτουργία Τρά-
πεζας Αίματος.

6.  Παρέμβαση στην αγορά καταναλωτικών αγαθών 
(σούπερ μάρκετ, αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρο-
νικών ειδών, είδη σπιτιού, πολυκαταστήματα κτλ) 
με έκδοση καταναλωτικής κάρτας με μεγάλα πε-
ριθώρια σημαντικών εκπτώσεων και προσφορών 
σύμφωνα και με την μαζικότητα του Συλλόγου μας 
και τον μεγάλο αριθμό μελών που εκπροσωπούμε.

7.  Ενεργή και μέσα από σύννομες διαδικασίες, 
συμμετοχή του Συλλόγου μας στην Ανώτατη Γενι-
κή Συνομοσπονδία Συνταξιούχων, ώστε να συ-
νολικοποιήσουμε και να αναπτύξουμε τον αγώνα 
και την δράση μας σε συνεργασία με το υπόλοιπο 
Συνταξιουχικό Κίνημα, για την προάσπιση των συμ-

φερόντων μας και την δυναμική διεκδίκηση λύσεων 
στα καυτά προβλήματα που μας απασχολούν.

8.  Άμεση δραστηριοποίηση του Σωματείου μας στον 
Τομέα του Πολιτισμού, της Ψυχαγωγίας και των 
Εκδρομών σε συνεργασία και με τα Πολιτιστικά 
κέντρα του χώρου. 

9.  Συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑ-
ΚΕ, και συμμετοχή των συνταξιούχων στα πα-
ραθεριστικά κέντρα σε περισσότερες περιόδους.

10.  Εντατικοποίηση της πληροφόρησης και μάλιστα της 
αμφίδρομης πληροφόρησης της Διοίκησης του 
Συλλόγου μας και όλων των Μελών μας, όχι μόνο 
με άμεσες επαφές και έντυπο υλικό αλλά και με την 
χρήση όλων των δυνατοτήτων που μας παρέχει η 
νέα τεχνολογία (internet, κοινωνικά δίκτυα).

11.  Να φτιάξουμε επιτέλους ένα Σύλλογο με δρα-
στήρια και ενεργά μέλη με αποτελεσματική δι-
οίκηση, παρεμβατικό αλλά συνάμα φιλικό, δρα-
στήριο, αγωνιστικό και πάνω απ’ όλα ελκυστικό 
για τα μέλη που εκπροσωπούμε.

Συναδέλφισσες- Συνάδελφοι
Απευθύνουμε σε όλες και όλους πρόσκληση συστρά-

τευσης και συμμετοχής στην προσπάθειά μας ώστε να 
διαμορφώσουμε μαζί την επόμενη μέρα για εμάς τους 
ίδιους και τις οικογένειές μας. Με ορόσημο τις εκλογές 
της 24ης Οκτωβρίου και με διέξοδο τις ομαλές δημοκρα-
τικές εξελίξεις, τη νομιμότητα, τη συλλογικότητα και 
την αλληλεγγύη, προχωράμε σε μια νικηφόρα πορεία 
και ένα καινούργιο ελπιδοφόρο ξεκίνημα. 

Η διαχρονική αγωνιστικότητα και η διάθεση ανιδιοτε-
λούς προσφοράς όλων όσων απαρτίζουμε την ΠΑΝΕΛ-
ΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ, παρέχουν 
τα εχέγγυα για μια συνεπή και αγωνιστική νικηφόρα πο-
ρεία που όλοι χρειαζόμαστε. Γι’ αυτό όλοι μαζί καταδι-
κάζουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την πολυδι-
άσπαση του Δημοκρατικού Χώρου, που κάποιοι ηθελη-
μένα επεδίωξαν και καλούμε όλους τους συνεπείς Δημο-
κράτες να συσπειρωθούν, να πυκνώσουν τις τάξεις της 
κίνησής μας και να ψηφίσουν μαζικά στις εκλογές την 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ.

Οι εκπρόσωποι της παράταξης: 
ΒΑΡΚΑΡΟΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΔΑΦΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
ΚΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

1. ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
2. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
3. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
4. ΑΡΩΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5. ΒΑΓΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
6. ΒΑΡΚΑΡΟΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
7. ΒΑΡΣΑΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8. ΒΑΧΑΒΙΩΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

10. ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
11. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
12. ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
13. ΔΑΦΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
14. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

15. ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
16. ΚΑΣΕΛΙΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΚΑΤΣΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
18. ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
19. ΚΟΡΡΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
20. ΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
21. ΚΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
22. ΛΑΖΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΟΣ
23. ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
24. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
25. ΜΑΝΤΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26. ΜΠΙΤΣΑΒΑΣ ΘΩΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
27. ΝΤΕΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
28. ΞΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

29. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
30. ΟΡΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
31. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
32. ΠΙΛΑΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
33. ΡΕΒΕΛΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
34. ΡΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
35. ΡΟΥΣΑ-ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
36. ΣΕΡΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
37. ΣΙΔΕΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
38. ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
39. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΛΑΜΠΡΟΣ
40. ΤΡΙΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
41. ΦΟΥΣΚΑΣ ΠΑΛΑΡΙΜΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
42. ΧΡΙΣΤΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
43. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ-ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

Π Α Ν Ε Λ Λ Η Ν Ι Α  Κ Ι Ν Η Σ Η  Σ Υ Ν Τ Α Ξ Ι Ο Υ Χ Ω Ν  Ο Μ Ι Λ Ο Υ  Ο Τ Ε
ΤΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ
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•  Tην Διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμά-
των μας στις υπηρεσίες Υγείας, Κοινωνικής 
φροντίδας, την εγγύηση του Συνταξιοδοτι-
κού μας εισοδήματος, το Δικαίωμα σε ένα 
αξιοπρεπές εισόδημα, ενάντια στη φτώχια 
και την περιθωριοποίηση.

•  Πλήρη και αξιοπρεπή Σύνταξη καθώς και την 
μείωση της διαφοράς μεταξύ μισθού και Σύ-
νταξης. Διασφάλιση στο ακέραιο των Ασφα-
λιστικών μας δικαιωμάτων, των εισφορών 
που καταβάλαμε στο Επικουρικό Ταμείο.

•  Την αξιοποίηση των πόρων των Ασφαλιστι-
κών Ταμείων, την καταπολέμηση της εισφο-
ροδιαφυγής και της ανασφάλιστης Εργασίας.

•  Έσοδα από ποσοστό Υδρογονανθράκων.

Επιδίωξη της Παράταξής μας ΕΙΝΑΙ ένα 
ψηφοδέλτιο σε κάθε Περιφέρεια.

•  Αναζήτηση των συναδέλφων χωρίς απο-
κλεισμούς, αφορισμούς και μικροκομματι-
κές προκαταλήψεις με Σεβασμό και προσπά-
θεια επίλυσης, των μεγάλων προβλημάτων 
που αντιμετωπίζουμε καθημερινά.

•  Στόχος της παράταξής μας είναι η Ανάπτυξη 
υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας κοινωνικής φροντίδας.

•  Ανάπτυξη κοινωνικής Αλληλεγγύης με την 
συμμετοχή μας σε Περιφερειακό και Εθνικό 
επίπεδο.

Επιδίωξη μας είναι: 

•  Ο Σεβασμός: Να μην μας αγνοούν από εδώ 
και στο εξής οι εκάστοτε Κυβερνήσεις. Ως 
εδώ….δεν πάει άλλο ο εμπαιγμός τους, στο 
πρόσωπό μας. Η οικονομική μας κατάσταση 
και η ποιότητα της ζωής μας έχει καταρρα-
κωθεί. Δεν πάει άλλο. Αρκετά μας πήρατε!!! 

•  Καλύτερη συμπεριφορά στις κοινωνικές 
υπηρεσίες.

•  Έλλειψη ενημέρωσης για τα Ασφαλιστικά και 
Συνταξιοδοτικά μας προβλήματα.

•  Διεκδικούμε αυξημένες συντάξεις.

•  Διεκδικούμε την επιστροφή των αναδρομι-
κών από τις μνημονιακές περικοπές. 

•  Καλύτερη ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα.

•  Φθηνότερα φάρμακα

•  Συμμετοχή στα κοινά, όχι στην απομόνωση 
και την μοναξιά.

•  Να νοιώθουμε περισσότερη ασφάλεια στη 
γειτονιά μας.

•  Προγράμματα βοήθειας ηλικιωμένων.

•  Βοήθεια στο σπίτι.

•  Τηλεβοήθεια, ιδιαίτερα στα Νησιά.

•  Κατ’ οίκον νοσηλεία.

•  Λουτροθεραπεία

•  Βοήθεια στις μετακινήσεις μας.

•  Κοινωνικό Τουρισμό.

•  Περισσότερη συμμετοχή στις Πολιτιστικές 
δραστηριότητες.

•  Παραθεριστικά κέντρα, όχι μόνο για τους 
ίδιους.

ΑΝΑΓΝΟΥ ΣΟΥΛΑ 
ΔΑΛΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 

ΠΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ

ΑΞΙΕΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΜΑΣ
η αξιοπρέπεια των Συνταξιούχων και ηλικιωμένων  

Οι Συνταξιούχοι δεν είναι δεύτερης κατηγορίας ΠΟΛΙΤΕΣ.

Πρότασή μας και καθήκον είναι, να δημιουργήσουμε Αρχή Διαφάνειας στα οικονομικά του Συλλόγου, ούτως ώστε να έχει το δικαίωμα 
το κάθε μέλος του,  να ενημερώνεται για την οικονομική διαχείριση των εσόδων και εξόδων της εκάστοτε Διοίκησης που εκλέγεται. 

Θεωρούμε ότι,όσοι διετέλεσαν στο παρελθόν σε θέσεις ευθύνης στις Διοικήσεις του ΟΤΕ, στην Διοίκηση της ΓΣΕΕ, σε κυβερνητικές θέ-
σεις, σε Ασφαλιστικές εταιρίες και μέλημά τους ήταν και  είναι να συνεχίσουν με την ίδια νοοτροπία του παρελθόντος και στον Σύλλογο 
των Συνταξιούχων, πιστεύουμε ότι θα δημιουργούνται περισσότερα προβλήματα παρά να λύνονται.

ΕΙΝΑΙ

Πότε, επιτέλους, θα υλοποιηθούν οι άπειρες κι 
αθρόες δεσμεύσεις των κομμάτων…;;; Ή μήπως 
ήταν όλα ψέματα κι απλές προεκλογικές υπο-
σχέσεις προς τέρψη των όποιων και δυστυχώς 
πολλών αφελών…;;;

Προσμένουμε να πάψουν να πληρώνουν οι μη 
έχοντες… και να υπάρξει μια κοινωνική δικαι-
οσύνη, ώστε να γίνουμε ένα σύγχρονο ευρωπα-
ϊκό κράτος…

Παράλληλα, με μια επιβεβλημένη αναμόρ-
φωση της φορολογίας εισοδήματος…, και του 
πολυδιαφημισμένου και πολυαναμενόμενου 
περιουσιολογίου να υπάρξει μια ουσιώδης πά-
ταξη της φοροδιαφυγής και του μαύρου χρήμα-

τος... Να εξευρεθούν οι αναγκαίοι πόροι για την 
Υγεία, της Παιδεία, την Πρόνοια και την Κοινω-
νική Προστασία όλων…, και κυρίων των αδυνά-
μων συμπολιτών μας… 

Παράλληλα και ταυτόχρονα με όλα τα ανωτέ-
ρω, επιτέλους πρέπει να λειτουργήσει άμεμπτα 
η Δικαιοσύνη…, Η δε, Βουλή με όντως εθνικούς 
εκπροσώπους και μιας όντως ευνομούμενης κι 
αληθινής ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ…, με 
καθαρό κι άμεμπτο ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ 
ΕΞΟΥΣΙΩΝ… 

Πάντα, δε, πρέπει να κρίνεται ως θεμελιώδης 
αρχή της Δημοκρατίας μας…, ότι κάθε εξουσία 
πηγάζει από τον λαό…, είναι για τον λαό…, και 

καταλήγει στον λαό…

Επί τούτου, σημειώνω και υπενθυμίζω την 
απάντηση που έδωσε ο Μαρξ, όταν τον ρώτησε 
ο Ροβεσπιέρος… Ποια θεωρεί θεμελιώδη αρχή 
της Δημοκρατίας. Η απάντησή του ήταν απλή και 
σαφής. Δημόσια αρετή που δεν είναι τίποτε άλλο 
από την αγάπη προς την πατρίδα και τους νό-
μους της…

Φυσικά, κάτι παρόμοιο είχαν πει, πολύ πριν 
τον Κάρολο Μαρξ, οι δικοί μας, Αριστοτέλης, 
Σόλωνας, Περικλής.,,,

 Χρήστος Δαλάκας

η ελευθερία, η ισότητα, η δικαιοσύνη η αλληλεγγύη

Οι ανεκπλήρωτες υποσχέσεις

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ
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Λίγα Λόγια πριν από την Κάλπη
Απέχουμε μόλις λίγες μέρες από την κάλπη, και 

θάθελα με ειλικρίνεια να καταθέσω λίγα λόγια 
από την εμπειρία μου, σ’ αυτό το γρήγορο πέρασμα 
από την Διοίκηση του Συλλόγου μας, στη θέση του 
Ταμία.

Είναι αλήθεια ότι προσπαθήσαμε, σε εξαιρετικά 
αντίξοες συνθήκες, να ξαναλειτουργήσουμε και να 
έχει συνέχεια ο Σύλλογος.

Με διαφάνεια και καθαρότητα διαχειριστήκαμε τις 
συνδρομές των Μελών μας, κάνοντας "πέρασμα" 
από την λογική του ΕΝΟΣ στην λογική των ΠΟΛ-
ΛΩΝ (της συνεργασίας) !!!

Τα θέματα που προκύπτουν τίθενται στην Εκτε-
λεστική Επιτροπή και στο Διοικητικό Συμβούλιο για 
συζήτηση και συλλογική λήψη αποφάσεων.

Πήραμε πρωτοβουλίες, όπου διαπιστώσαμε κενά, 
και κάναμε διορθωτικές κινήσεις, ώστε να ελέγχου-
με κάθε ευρώ που πληρώνουμε για δαπάνες.

Υπάρχουν σκέψεις και προτάσεις που μπορούμε 
να υλοποιήσουμε μέσα από νέες τεχνολογίες, εκ-
μεταλλευόμενοι και την δυναμική του συνόλου των 
μελών μας, κλείνοντας συμφωνίες που μπορούν να 
αποφέρουν σημαντικά οφέλη στα μέλη μας και κατ’ 
επέκταση στον Σύλλογο.

Δυστυχώς ο χρόνος που είχαμε στην διάθεσή μας 

δεν επαρκούσε για να κάνουμε πρά-
ξη ιδέες και αξιόλογες  προτάσεις 
που είχαμε εμείς, αλλά και άλλες 
που έχουν καταθέσει κατά καιρούς 
συνάδελφοί-μέλη μας, άλλωστε οι 
αρμοδιότητες μας ως διοίκηση ήταν 
συγκεκριμένες (περιορισμένες).

Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω 
όλους εκείνους που είχα την ευκαι-
ρία να συνεργασθώ από την θέση 
του Ταμία και με στήριξαν στο δύ-
σκολο έργο που αναλάβαμε.

Με κύριο γνώμονα την αγάπη μας 
στον Σύλλογο και τα Μέλη μας, κα-
ταφέραμε να βρούμε κοινές συνιστα-
μένες, να παραμερίσουμε τα όποια 
εμπόδια και να εργαστούμε από κοι-
νού για το καλό ΟΛΩΝ ΜΑΣ!!

Εξωστρέφεια, Ενότητα, Διαφάνεια, Συνεργα-
σία και Αγώνας πρέπει να αποτελούν τις κατευθύν-
σεις και τους στόχους μας.

Προς αυτή την κατεύθυνση, οφείλουμε να εργα-
στούμε όλοι, όσοι διεκδικούμε την ψήφο και την 
εμπιστοσύνη σας στις εκλογές.

Θέλουμε να μας δώσετε την εντολή να διοικήσου-
με με νέο ύφος και ήθος το σύλλογο και να τον οδη-
γήσουμε στη θέση που του αξίζει.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ είναι ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ...εκεί ανή-
κει...

Σας ευχαριστώ
Ρούσα-Φραγκοπούλου Αγγελική

Μέλος Δ.Σ.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στην 7η σελίδα θα διαβάσετε την Εντολή των  
Κ. ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ και Α. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ (εκπροσώ-
πων του ΕΝΙΑΙΟΥ!!!! ψηφοδελτίου) να μας πετάξετε 
έξω…!!!

Έτσι αντιλαμβάνονται την ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ;;

Από πού να μας πετάξουν έξω;

Από το σπίτι τους; από το μαγαζάκι τους; από τη 
Γκαρσονιέρα τους; από το Ξενοδοχείο τους; από το 
ΚΤΗΜΑ τους; από πού;;

Αυτοί που σας θυμούνται μόνο στις εκλογές και 
σας χρησιμοποιούν μόνο γι’ αυτές;

Αυτοί που πήγαν … “διακοπές” με … της Δικαιο-
σύνης τις αποφάσεις;;

Αυτοί που έβαλαν το Σύλλογο σε μπελάδες και τε-
ράστιες Δαπάνες;;

Αυτοί που θα σφάζονται σε λίγο για τις πλαστογρα-
φίες τους και τις ψευδομαρτυρίες τους;

Αυτοί που ήρθαν ως λαθρεπιβάτες και θέλουν να 
γίνουν αυτοκράτορες;;

Αυτοί που κατέθεσαν ΠΑΡΑΤΑΞΙΑΚΑ στην ΚΕΦΕ 
το … ΕΝΙΑΙΟ τους παραμύθι, χωρίς Δήλωση και 
το «σερβίρουν» σε αφελείς και ανυποψίαστους ως 
ΕΝΙΑΙΟ (;;;) δόλωμα!

Αυτό πρέπει να μείνει στην Ιστορία ως ο Ευτελι-
σμός της διαδικασίας και ο Εξευτελισμός της … 
Αξιοπρέπειας.

Αυτοί είναι που θέλουν να σώσουν τον Σύλ-
λογο; 

Το 2014 και το 2017 ΟΙ ΕΚΛΟΓΕΣ ήταν δύο φαρ-
σοκωμωδίες από τους … σωτήρες ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟ, 
ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ, ΔΑΛΑΚΑ, ΜΕΡΑΚΟ, ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ, 

ΚΟΥΖΟΥΠΗ, ΒΟΥΚΑΝΤΣΗ, ΚΟΥΤΑΝΤΟ, ΡΟΖΗ … και 
στις 6 Δεκ. θα καθίσουν στο Εδώλιο, ύστερα από 3 
αναβολές, για «ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ μετά χρήσεως και 
κατά συναυτουργία» οι Λουκόπουλος, Μπαλωμέ-
νος. 

Μήπως αγωνίζονται να επανέλθουν για να ξανα-
φιμώσουν την ΕΛΕΥΘΕΡΗ φωνή και την ελεύθερη 
έκφραση;

Θυμηθείτε πως παρέδωσαν στη ΧΛΕΥΗ των 32000 
συναδέλφων, όσους αντιστάθηκαν στα «μαγειρέμα-
τα» του, το 2014.

-Ανέστη Μπογόρδο, Δημήτρη Πατατούκα και Σία 
Ανδριοπούλου-

(Δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε:

Σκηνοθέτησαν ακόμα και την Διαγραφή του Α. 
Μπογόρδου από το Σύλλογο. 

Πλησιάζει όμως η στιγμή, που ΟΛΟΙ θα απολογη-
θούν γι’ αυτό.

Τώρα σας ζητάνε να μας πετάξετε έξω;;!!
Θέλουν να μείνουν μόνοι τους.

Να ξαναβάλουν τον Σύλλογο στον ΓΥΨΟ και να 
γυρίσουν στο ΕΓΩ αντί του ΕΜΕΙΣ;

Συνάδελφοι: πού πήγαινε μέχρι χθες η συνδρομή 
σας;

Θα σας το πούμε μετά τις εκλογές, όταν θα έχουμε 
την Δύναμη να αποφασίζουμε για όλα.

Όταν θα έχουμε την ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕ-
ΓΚΤΩΝ για την διαχείριση της τελευταίας δεκαετίας.

Σε άλλη σελίδα, καταθέσαμε τους στόχους μας. 
Εδώ απαντάμε στις προκλήσεις,

Στηρίξτε μας για να είναι, η επόμενη μέρα, καλύ-
τερη για όλους σας.

Εμπιστευθείτε μας, και στείλτε το δικό σας μήνυμα 

στους «ΕΝΙΑΙΟΥΣ»… πως «στο σπίτι του κρεμα-

σμένου δεν μιλάνε για σχοινί».

Είναι το ΠΑΡΕΛΘΟΝ, και είμαστε το ΜΕΛΛΟΝ, κα-

νένας δεν είναι ιδιοκτήτης του Συλλόγου.

Ο Σύλλογος είναι δικός σας, κι εμείς ερχόμαστε 

να κτίσουμε μία 

Αληθινή σχέση εμπιστοσύνης

Να είσθε ΟΛΟΙ ΚΑΛΑ

Δ. Πατατούκας 

Α. Μπογόρδος

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ «ΕΝΙΑΙΟΥΣ»!!!!
α)  Ζητάτε από τους Συναδέλφους να μας ΠΕΤΑΞΟΥΝ 

ΕΞΩ!!!

β)  Αναφέρεσθε στους Συναδέλφους της ΕΘΕΛΟΥΣΙ-

ΑΣ που τους βαφτίσατε (sic) εθελούσιους!

γ)  Μιλάτε και για ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ

… σας απαντούμε

 α) Ο Φασισμός είναι ΠΑΡΕΛΘΟΝ

  Ο Σύλλογος Δεν ΕΧΕΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

 β) Τους Συναδέλφους της ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ, εμείς 

τους σεβόμαστε εσείς – συνομωτικά – τους χρησι-

μοποιήσατε.

γ)  Είναι χρήσιμο να γνωρίζετε την διαφορά της 

Αυτοκρατορίας από την Παντοκρατορία. Ρωτή-

στε τον – «Ρασπούτιν» - Σύμβουλό σας.

Υ.Γ. Μη μας προκαλείτε. Δεν σας συμφέρει.

ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΡΕΜΑΣΜΕΝΟΥ ΔΕΝ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΣΧΟΙΝΙ
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Στους συνταξιούχους τα ενημερωτικά σημειώματα 
με τις προσωπικές διαφορές

Τα ενημερωτικά σημειώματα με τις προσωπι-
κές διαφορές είδαν πρώτοι οι συνταξιούχοι του 

πρώην ΟΑΕΕ και του πρώην ΕΤΑΑ που έλαβαν τη 
σύνταξη του Οκτωβρίου, την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρί-
ου. Θα ακολουθήσουν οι συνταξιούχοι του πρώην 
ΙΚΑ, των ΔΕΚΟ - τραπεζών, του ΝΑΤ και του Δημο-
σίου στις 27 του μηνός. Πάντως, επισημαίνεται ότι 
δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός 
περίπου 222.983 συντάξεων. 

Στα εκκαθαριστικά με το αποτέλεσμα του επανυ-
πολογισμού 1,7 εκατομμυρίων συντάξεων θα εμ-
φανίζεται το παλαιό ποσό της σύνταξης, μεικτό και 
καθαρό μετά τις παρακρατήσεις, το νέο ποσό της 

σύνταξης όπως διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο του 
2019 μετά τον επανυπολογισμό με βάση τον νόμο 
Κατρούγκαλου (μεικτό και καθαρό) και το ύψος των 
προσωπικών διαφορών που προκύπτουν (θετικές 
και αρνητικές προσωπικές διαφορές).

Τα εκκαθαριστικά του Φεβρουαρίου και των υπό-
λοιπων μηνών του 2019 θα αναρτηθούν αργότερα 
εντός του έτους. Τονίζεται ότι οι συνταξιούχοι θα 
εξακολουθήσουν να λαμβάνουν στην τσέπη το ίδιο 
καταβαλλόμενο καθαρό ποσό και η δημοσιοποίηση 
των εκκαθαριστικών έχει μόνο χαρακτήρα ενημέ-
ρωσης.

Η εθνική σύνταξη είναι 384 ευρώ για όλους όσοι 

συνταξιοδοτήθηκαν με 20ετία ασφάλισης και πάνω. 
Το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται κατά 2% 
για κάθε έτος που υπολείπεται των 20 ετών ασφάλι-
σης και μέχρι τα 15 έτη ασφάλισης, οπότε ανέρχεται 
σε 345,60 ευρώ. Το ποσό της ανταποδοτικής σύντα-
ξης εξαρτάται από τις εισφορές που είχε πληρώσει 
ο συνταξιούχος στον βίο του ως ασφαλισμένος. Ει-
δικότερα, το ποσό της ανταποδοτικής υπολογίζεται 
με βάση τις συντάξιμες αποδοχές, τον χρόνο ασφά-
λισης και τα ετήσια ποσοστά αναπλήρωσης. Για τον 
επανυπολογισμό ελήφθησαν υπόψη οι συντάξιμες 
αποδοχές με τις οποίες είχε συνταξιοδοτηθεί ο κάθε 
ασφαλισμένος.

Αναδρομικά:  
Επιστρέφονται σε 500.000 

συνταξιούχους
Απόφαση «βόμβα» του δεύτερου τμήματος του Ελεγκτι-

κού Συνεδρίου έρχεται να αναγνωρίσει αναδρομικά 3ετίας 
σε 500.000 συνταξιούχους του Δημοσίου από την Εισφορά 
Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) που έπρεπε να καταρ-
γηθεί από το 2017 γιατί κρίθηκε αντισυνταγματική, αλλά 
επιβάλλεται παρανόμως από τον ΕΦΚΑ με τον νόμο Κα-
τρούγκαλου και μετά το 2019.

Τα ποσά αναδρομικών από την ΕΑΣ για τις Συντάξεις του 
Δημοσίου φτάνουν ως 11.470 ευρώ ενώ μαζί με τις άλ-
λες παράνομες μειώσεις (νόμων 4051 και 4093) το σύνολο 
αναδρομικών φτάνει μέχρι και τα 16.210 ευρώ.

Με την απόφαση 244/2017 και την 32/2018 μετέπειτα, η 
ΕΑΣ κρίθηκε αντισυνταγματική με τους παλιούς μνημονια-
κούς νόμους που την προέβλεψαν, ενώ με τη νέα απόφαση 
(υπ. Αριθμόν 390/2019) το Ελεγκτικό Συνέδριο κρίνει εκ 
νέου αντισυνταγματική τη συνέχιση της κράτησης αυτής 
και με τον νόμο Κατρούγκαλου (4387/2016) οπότε οι δι-
εκδικήσεις των συνταξιούχων για αναδρομικά αναβιώνουν 
και για το 2019 παρά τον επανυπολογισμό των συντάξεων.

Αντισυνταγματική παρακράτηση της Εισφοράς 
Αλληλεγγύης

Στην ίδια απόφαση όμως τίθεται για πρώτη φορά και 
θέμα αντισυνταγματικότητας του νόμου Κατρούγκαλου για 
δυο ζητήματα:
•   Για την ένταξη δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων 

στον ΕΦΚΑ από 1/1/2017.
•   Για τα ποσοστά αναπλήρωσης στον υπολογισμό της αντα-

ποδοτικής σύνταξης των ασφαλισμένων του Δημοσίου, 
τα οποία χαρακτηρίζονται «πολύ χαμηλά» σε σχέση με τα 
χρόνια υπηρεσίας και τις αποδοχές τους.
Η 86 σελίδων απόφαση με αριθμό 930/2019 βγήκε στις 

27 Ιουνίου 2019 από το δεύτερο τμήμα του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου, δικαιώνοντας συνταξιούχο (χήρα δικαστικού) με 
αποζημίωση 6.489,44 ευρώ από αναδρομικά της κράτησης 
ΕΑΣ, η οποία έχει κριθεί τελεσίδικα αντισυνταγματική για 
τις συντάξεις του Δημοσίου, με τις αποφάσεις 244/2017 και 
32/2018 που πήρε η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Το καινούργιο στοιχείο της νέας απόφασης όμως είναι 
πως οι δικαστές αναγνωρίζουν ομόφωνα ότι είναι αντισυ-
νταγματική η συνέχιση της ΕΑΣ και με τον νόμο Κα-
τρούγκαλου και ότι τα αναδρομικά επεκτείνονται και στο 
2019.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σας υπενθυμίζουμε ότι η ασφαλιστική ικανότητα των έμμεσα ασφαλισμένων μελών στον ΕΦΚΑ 
(τ. ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΑΠ-ΟΤΕ) ισχύει μέχρι 29/2/2020. Η υποβολή δικαιολογητικών θα γίνεται μόνο 
στις περιπτώσεις μεταβολών.

Για μία ακόμη φορά, το "Ενιαίο" ψηφοδέλτιο, θέλησε να νομιμοποιήσει τις «παρανομίες του» 
καταθέτοντας την 20/9/2019 αίτηση με προσωρινή διαταγή του συναδέλφου Μπούρχα Θεοδ. 
κατά του Σωματείου μας και της με αρ. πρωτ. 883/17-9-2019 απόφασης της Κεντρικής Εφορευ-
τικής Επιτροπής (Κ.ΕΦ.Ε.), σύμφωνα με την οποία είχε αποκλεισθεί η υποψηφιότητα του, στο εν 
λόγω ψηφοδέλτιο, γιατί δεν πληρούσε διατάξεις του καταστατικού.

Το Αρμόδιο Δικαστήριο, την 25/9/2019, με απόφασή του απέρριψε το αίτημα του συναδέλφου, 
δεν του επέτρεψε να είναι υποψήφιος, δικαιώνοντας για μία ακόμη φορά τις θέσεις του Σωμα-
τείου μας και της Κ.ΕΦ.Ε. 

Με αίτηση του, ο συνάδελφος Βεργέτης Χαράλαμπος του Παναγιώτη, ενημέρωσε εγγράφως 
την Κ.ΕΦ.Ε ότι κατετέθη  αίτησή του να είναι υποψήφιος με τον συνδυασμό ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛ-
ΤΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΕ,  από τους εκπροσώπους της εν λόγω παράταξης,  για λογαριασμό του, 
χωρίς την έγκρισή του, και ζητά να ακυρωθεί η υποψηφιότητά του.

Κατόπιν αυτού η Κ.ΕΦ.Ε. αφού συνεδρίασε αποφάσισε ομόφωνα ότι ο συγκεκριμένος συνά-
δελφος δεν θα είναι υποψήφιος, με το ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΕ.  Με δεδομέ-
νο ότι η διαδικασία εκτυπώσεως των ψηφοδελτίων έχει περατωθεί , σας ενημερώνουμε ότι ο 
συνάδελφος δεν μετέχει της εκλογικής διαδικασίας.

Συμμετέχοντες Δικηγόροι:
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΑΠΑΠΑΝΟΣ (ΑΜΔΣΑ26415)                             ΑΝΝΑ ΖΟΥΡΝΑΤΖΗ (ΑΜΔΣΑ 26072)

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Κ.ΕΦ.Ε.)
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