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Η ΦΩΝΗ

συνέχεια στη σελίδα 2

  Εργασίες 24ης ΓΑΣ  σελ. 3-17 

Το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Σύλλογος 
έχει περιπέσει σε μία άνευ προηγουμένου 

εσωστρέφεια. Κάποιος-κάποιοι επιχειρούν, μέσω 
της δικαστικής οδού όχι μόνο να αμαυρώσουν το 
κύρος του αλλά να ακυρώσουν αποφάσεις των 
κυρίαρχων οργάνων.

Από τις εκλογές του 2014 μια μικρή ομάδα 2-3 
«συναδέλφων» βρίσκεται απέναντι στη βούληση 
των 32000 μελών και επιχειρούν –έως και 
σήμερα ανεπιτυχώς– να γκρεμίσουν τα πάντα. 
Ενστάσεις για την ανακήρυξη του 2014, ενστάσεις 
για τις εκλογές, ενστάσεις για τους υποψηφίους, 

ενστάσεις για τους εκλεγμένους, ασφαλιστικά 
μέτρα, τακτική δικάσιμος κοκ.

Και ενώ όλα αυτά έπεσαν στο κενό, το 
2016 !!! προχώρησαν σε τριτανακοπή του 
καταστατικού που και οι ίδιοι ψήφισαν 
στην Έκτακτη Συνέλευση το 2013!! Δεν 
θα κάνουμε αναφορά στην απόφαση του 
δικαστηρίου, δεδομένου ότι έχει υποβληθεί  
Έφεση. 

Όμως ο τρόπος που η δικαιοσύνη σε πρώτο 
βαθμό αποφάσισε μπορεί να τύχει και κρίσης 
και κριτικής.

Με «οδηγό» την απόφαση αυτή διέσπειραν 
σ’ όλη τη χώρα ότι ο Σύλλογος πλέον δεν έχει 
Διοίκηση και ενώ οι διαδικασίες του κορυφαίου 
οργάνου, της ΓΑΣ, ήταν σε εξέλιξη δεν δίστασαν 
με επιστολές, sms, κλπ να απειλούν τους 
συνέδρους (υποπίπτοντας και στο άρθρο 333 
του Ποινικού κώδικα), να προσπαθούν να 
τους «εξαπατήσουν» ότι τάχα βρίσκονται σε 
…….παράνομη διαδικασία!!! Κ.ο.κ 

Δεν δίστασε βέβαια με επιστολή του προς τα 
μέλη της ΓΑΣ ο υπογράφων: «με αποκλειστικό 
γνώμονα την δημοκρατική νομιμότητα την 
καταστατική τάξη και την γαλήνη στο σύλλογο» ως 
ασκήσας την ανακοπή μέλος της ΓΑΣ Αναστάσιος 
Μπογόρδος μεταξύ άλλων να αναφέρει:

#«Η συμμετοχή στη συγκαλούμενη 25η 
εκτακτη ΓΑΣ συνιστά παράβαση του 
διατακτικού της υπ’αριθμ.1043/2017 απόφασης 
του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και 
αποτελεί συνέργεια σε πράξη «πλαστογραφίας» 

των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ της ΓΑΣ που εως σήμερα 
φέρεται να έχει τελεσθεί μόνο από τα μέλη που 
συνυπέγραψαν το κατατεθέν στο Ειρηνοδικείο 
Αθηνών απόσπασμα ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ. Μετά όμως 
την προκαλούμενη επικύρωση και έγκριση 
από το σώμα των παρόντων ΜΕΛΩΝ της ΓΑΣ 
θα φέρεται να εχει τελεσθεί και από αυτά τα 
μέλη η «πλαστογραφία» και ίσως κληθούν να 
καλύψουν αλληλεγγύως και εις ολόκληρον τόσο 
τις δαπάνες των δύο ΓΑΣ 24ης (17-18/05/2017) 
και 25ης (19-20/05/2017) οσο και της 20ης (12-
13/11/2013) «το έργο» της οποίας ακυρώθηκε 
με την 1043/2017 απόφαση του Προτωδικείου 
Αθηνών. #

Εδώ βέβαια σηκώνει κάποιος τα χέρια ψηλά. Το 
κορυφαίο όργανο του Συλλόγου, αυτό που μπορεί 
με απόφασή του όχι μόνο να παύσει τη Διοίκηση 
αλλά και να αποφασίσει ακόμη και την διάλυση 
του Συλλόγου να χαρακτηρίζεται ως αναρμόδιο 
και η όποια απόφαση του «πλαστογραφία» !!!!! 

Ό,τι δεν ελέγχεις... 
επιχειρείς να το καταστρέψεις...;

  Ο επαναϋπολογισμός των Κυρίων Συντάξεων  
και η προσωπική διαφορά  σελ. 24

Σύμπνοια και 
Ενότητα  

απέναντι στην 
εσωστρέφεια 

Ο Σύλλογός μας πραγματοποίησε 
προ ημερών της 24η τακτική ΓΑΣ και 
αμέσως μετά την 25η έκτακτη… 

Και στις δύο καταστατικές μας συ-
νελεύσεις κυριάρχησαν η ομοθυμία, 
η συνεκτικότητα, η συνεργασία, η 
συνδημιουργία, η συναπόφαση και η 
συλλογική συνύπαρξη παρά τις όποιες 
ιδεολογικοπολιτικές διαφοροποιήσεις, 
οι οποίες εύλογα υπάρχουν σε κάθε 
κοινωνικό σύνολο.. Το Αριστοτελικόν 
ρηθέν…, «δια της αντιπαραθέσεως κα-
ταλήγουμε στην παραγωγική σύγκλι-
ση»…, επιβεβαιώθηκε για μια εισέτι 
φορά και δη πανηγυρικά…

Οι συνελεύσεις, τα κοινά forum, 
(κατά την ρωμαϊκή ορολογία), κρίνο-
νται οι κατάλληλοι χώροι για την κατά-
θεση…, παράθεση…, αντιπαράθεση…, 
ιδεών, προτάσεων, απόψεων, θέσεων, 
οι οποίες αν στοχεύουν στο κοινό και 
συλλογικό συμφέρον αναμφίβολα και 
σαφέστατα καταλήγουν σε ευμενείς και 
παραγωγικές αποφάσεις… 

Οι ελάχιστες φωνές απομόνωσης, 
εσωστρέφειας, προσωπικής προβο-
λής, εξατομίκευσης συμφερόντων και 
στοχεύσεων από την απλή και μόνη 
φιλοσοφία της συναδελφικής, συνδικα-
λιστικής και συνεργατικής συνύπαρξης 
αμέσως και αυτενεργώς αποβάλλο-
νται…!!!

ΕΚΛΟΓΕΣ  
30 Οκτωβρίου 2017
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Το αποκορύφωμα, την ίδια ημέρα που 
το κορυφαίο όργανο συνεδρίαζε αντί να 
παρευρίσκονται ως σύνεδροι και να εκθέσουν 
τις απόψεις και θέσεις τους, προσέφυγαν σε 
ασφαλιστικά μέτρα για διορισμό διοίκησης!!! μη 
διστάζοντας στον κατάλογο των προτεινομένων 
για διορισμό να αναγράψουν συναδέλφους που 
όχι μόνο δεν ενημέρωσαν αλλά που όσοι εκ των 
παρευρισκομένων στην ΓΑΣ είδαν το όνομά τους 
αντέδρασαν σφόδρα.

Φυσικά και αυτό το ένδικο βοήθημα δεν 
τους δικαίωσε.

Αποτελεί για τα συνδικαλιστικά αλλά και 
συνταξιουχικά δρώμενα ο διορισμός διοίκησης 
ευτελισμό και όνειδος. Το χειρότερο όμως όλων 
που χαρακτηρίζει και τους προσφεύγοντες είναι ο 
ισχυρισμός τους!!!!.

Ισχυρίζονται λοιπόν ότι η τροποποίηση του 
άρθρου 4 του καταστατικού έδινε μεν την 
δυνατότητα εγγραφής στο σύλλογο συνταξιούχων 
που βρίσκονται σε καθεστώς εθελουσίας αλλά 
δεν τους έδινε τη δυνατότητα να είναι ισότιμα 
μέλη, δηλαδή να εκλεγούν και να εκλέγονται.

Αποτέλεσμα αυτού, όπως ισχυρίζονται, οι 
200 περίπου εγγραφές που έγιναν μετά την 
τροποποίηση του 2013 στο σύνολο των 32.000 
μελών και οι 100 περίπου που ψήφισαν στο 
σύνολο των 16.000 περίπου ψηφισάντων 
ΑΛΛΟΙΩΣΑΝ την φυσιογνωμία του Συλλόγου 
και ΝΟΘΕΥΣΑΝ το αποτέλεσμα !!! Για το λόγο 
αυτό πρέπει κατά την άποψη τους να εκπέσει η 
διοίκηση και να διοριστούν αυτοί προκειμένου ο 

Σύλλογος να λειτουργήσει με 
τους διορισμένους κανονικά 
(για την ενημέρωσή σας 
παραθέτουμε την αίτηση 
διορισμού με την απόρριψή 
της).

Προχώρησαν όμως και 
πιο πέρα. Με την ως άνω 
απόφαση αποπειράθηκαν να 
διαγράψουν το σύνολο των 
τροποποιήσεων ακόμη και 
τον τίτλο του Συλλόγου μας, 
καταργώντας ταυτόχρονα και 
την διεύρυνση που έγινε με τη 
δημιουργία άλλων 11 τμημάτων (Περιφερειακών 
Διοικήσεων). Τμημάτων που με την ίδρυσή 
τους μετά την καταστατική συνέλευση του 
2013 απέκτησαν εκτός από διοίκηση, γραφεία 
ιδιόκτητα.

Ενώ λοιπόν η απόφαση 1043/2017 του 
Πρωτοδικείου Αθηνών θέτει σε αμφισβήτηση την 
ουσία των τροποποιήσεων, πουθενά δεν ΔΕΧΕΤΑΙ 
και δεν ΕΝΤΕΛΕΙ ως προσωρινά εκτελεστή την 
απόφαση άλλωστε επιδέχεται Έφεσης η οποία και 
κατατέθηκε, δεν ΕΝΤΕΛΕΙ την όποια διαγραφή 

από τρίτους των εν 
θέματι Διατάξεων 
από τα βιβλία του 
Πρωτοδικείου, πράξη 
την οποία ο Σύλλογος 
θα διερευνήσει μέσω 
της νομίμου οδού.

Βεβαίως αξίζει να 
σημειωθεί ότι: κατά την 
συνεδρίαση της 25ης 
Έκτακτης Κατ. ΓΑΣ  μέλη 
του Συλλόγου-Γασίτες, 
μόλις διαπίστωσαν 
ότι προτάθηκαν από 
τον ανακόπτοντα ως 

μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, 
προσέτρεξαν στο Πρόεδρο της ΓΑΣ αλλά και 
στο βήμα των ομιλητών της ΓΑΣ και δήλωσαν 
την άγνοια και την αποστροφή τους για την 
υποψηφιότητα. Μεταξύ αυτών δεν μπορούμε να 
μην αναφέρουμε τους κ.κ. Νταούλη, Κουτάντο, 
Αναστασέλλη, Νέστορα, και Αγουρόπουλος. 
Συνεπεία αυτού του φαινομένου η 25η ΓΑΣ πήρε 

την απόφαση να ενημερωθούν οι προτεινόμενοι 
για την προσωρινή διοίκηση συνάδελφοι. Η 
Διοίκηση του Συλλόγου δεσμεύεται να 
δημοσιοποιήσει σε επόμενο φύλλο της 
εφημερίδας και όλους όσους συναδέλφους 
επιθυμούν να διαφοροποιηθούν από την 
πρόταση της υποψηφιότητας και προς 
αποκατάσταση της αλήθειας.

Ως Διοίκηση νόμιμα εκλεγμένη με τη 
συμπαράσταση όλων των εκλεγμένων 
τοπικά και κεντρικά δεν μένουμε με τα χέρια 
σταυρωμένα. Η όλη αυτή κατάσταση θα λάβει 

τέλος, όμως απαιτείται σπατάλη χρόνου από τα 
άλλα και τα σημαντικότερα που μας απασχολούν.

Οι συντάξεις ληστεύονται. Η εφορία μας 
τσακίζει. Η δημόσια υγεία και η περίθαλψη 
παραλύουν. Καθημερινά 10 σχεδόν συνάδελφοι 
βρίσκονται. «ανασφάλιστοι»!!! χωρίς φάρμακα και 
γιατρό, οι παροχές σε είδος από το ταμείο έχουν 
βαλτώσει στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, 
η απονομή συντάξεων στην αναμονή των 
εγκυκλίων, ο επαναϋπολογισμός στις κύριες και 
επικουρικές και άλλα πολλά είναι αυτά που θα 
έπρεπε και αυτούς τους κυρίους να απασχολούν.

Δυστυχώς όμως όχι μόνο δεν τους απασχολεί, 
αντιθέτως με τις ενέργειές τους παρεμποδίζουν 
την εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου με μόνο 
στόχο και σκοπό την... ατομική τους δικαίωση 
ή ιδιοτέλεια;; Στρώνοντας ταυτόχρονα το χαλί 
στον οδοστρωτήρα μέτρων της κυβέρνησης, 
απονευρώνοντας το μεγαλύτερο συνταξιουχικό 
σύλλογο της χώρας.

Δεν θα τους περάσει. Αφού δεν τολμούν 
τις θέσεις και τις απόψεις τους να τις θέσουν 
στα όργανα –δεν το κάνουν βέβαια γιατί είναι 
μειοψηφικές– και θέλουν να τις λύσουν ή 
να τις πετύχουν με μεθοδεύσεις υπάρχει η 
Δημοκρατικότερη λύση 

Ο Σύλλογος προχωρά. Ήδη λόγω επικείμενης 
λήξης της θητείας όλων των οργάνων 
προκηρύχθηκαν εκλογές για τις 30 Οκτωβρίου 
2017.

Όλοι εσείς που είστε μέλη αυτού του ιστορικού 
συλλόγου θα κληθείτε και πάλι να δώσετε την 
ψήφο σας σε αυτούς που εμπιστεύεστε, τοπικά 
και κεντρικά.

Η συμμετοχή στη διαδικασία αυτή, ιδιαίτερα 
αυτή την περίοδο, είναι επιβεβλημένη και 
καθοριστική για το παρόν και το μέλλον του 
Συλλόγου που η ίδρυσή του ανατρέχει στο 1948. 
Μια συμμετοχή όχι μόνο με την ψήφο αλλά και 
την ενεργή διεκδίκηση θέσης ευθύνης τοπικά ή 
κεντρικά.

Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα.

Φυσικά σε όσους την πιστεύουν, όχι σ’ 
αυτούς που την εκμεταλλεύονται. Για τους 
τελευταίους όμως υπάρχει και κρίση και μνήμη. 

Ό,τι δεν ελέγχεις... 
επιχειρείς να το καταστρέψεις...;

συνέχεια από τη σελίδα 1
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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΛΟΓΟΥΣ
Και για όσους θα προσθέσω στη συζήτηση.

Ζ Η Τ Ω
Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση.

Να διορισθεί δεκαεννεαμελής προσωρινή Διοί-
κηση στο παραπάνω σωματείο, που εδρεύει στην 
Αθήνα με την αναφερόμενη στην αρχή της παρού-
σας αίτησης, ως άνω επωνυμία, «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙ-
ΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΕ», που να την 
αποτελούν τα εξής μέλη:

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο

1. ΚΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Αθηνών (Εκ.Ε)
2. ΚΑΤΣΙΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Αθηνών (Εκ.Ε)
3. ΠΑΤΑΤΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Αθηνών (Εκ.Ε)
4. ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αθηνών (Εκ.Ε)
5. ΣΕΡΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αθηνών (Εκ.Ε)
6. ΒΑΓΙΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ Αθηνών (Εκ.Ε)
7. ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Αθηνών (Εκ.Ε)
8. ΔΑΦΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Αθηνών (Εκ.Ε)

9. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αθηνών (Εκ.Ε)
10. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Αθηνών (Εκ.Ε)
11. ΝΤΑΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Αθηνών (Εκ.Ε)
12. ΓΚΟΡΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Λαρίσης (μέλος Δ.Σ.)
13. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιωαννίνων (μέλος Δ.Σ.)
14. ΑΡΤΟΠΟΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θεσσαλονίκης (μέλος Δ.Σ.)
15. ΧΟΡΟΖΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Κομοτηνής (μέλος Δ.Σ.)
16. ΧΑΡΜΠΙΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Πατρών (μέλος Δ.Σ.)
17. ΚΑΛΦΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ Τριπόλεως (μέλος Δ.Σ.)
18. ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ηρακλείου (μέλος Δ.Σ.)
19. ΜΠΟΓΟΡΔΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Μυτιλήνης (μέλος Δ.Σ.)

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. ΑΝΑΣΤΑΣΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
2. ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
3. ΡΟΥΣΑ-ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΚΩΝ/ΝΟΥ

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (Κ.Εφ.Ε)
Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο

1. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2. ΑΓΟΡΙΑΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΚΟΝΤΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
4. ΓΙΟΓΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
5. ΦΡΑΤΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
6. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
7. ΒΑΡΔΑΞΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
8. ΑΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αναπλη.Κ.Εφ.Ε
9. ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αναπλη.Κ.Εφ.Ε

10. ΤΣΙΑΤΣΑΡΗ ΕΛΕΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αναπλη.Κ.Εφ.Ε
11. ΒΑΓΕΝΑ ΠΑΝΩΡΕΑ (ΡΕΑ) ΧΡΗΣΤΟΣ Αναπλη.Κ.Εφ.Ε
12. ΦΛΕΣΣΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναπλη.Κ.Εφ.Ε

Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή ( Κ.Ελ.Ε)
1. ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ ΛΑΜΠΡΟΣ
2. ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ ΦΩΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
3. ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Τα μέλη αυτά, αφού συγκροτηθούν σε σώμα 
υπό την επιμέλεια του πρώτου από τον πίνακα, 
που διαθέτει πείρα, στη συνέχεια να συγκαλέ-

σουν αρχαιρεσιακή γενική συνέλευση προς εκλο-
γή νέου δεκαεννεαμελούς κεντρικού διοικητικού 
συμβουλίου, επταμελούς Κεντρικής Εφορευτικής 
Επιτροπής και τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής, 
εντός προθεσμίας έξι (6) μηνών από τη δημοσίευ-
ση της απόφασης που θα εκδοθεί επί της παρού-
σας αίτησης, ασκήσει δε διοικητικές πράξεις και 
διαχειρισθεί, κατ’ αυτό το χρονικό διάστημα, της 
κατεπείγουσας φύσης υποθέσεις του σωματείου 
μέχρι την εκλογή του νέου Κεντρικού Διοικητικού 
Συμβουλίου.

Να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα, ώστε κατεπει-
γόντως να ρυθμιστεί η κατάσταση που δημιουρ-
γήθηκε μετά την αναγνώριση της ανυπόστατης 
εκλογής του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, 
αφού υπάρχει πλέον έλλειψη τούτου.

Επιπροσθέτως να διορισθεί, κατ’ άρθρο 781 
ΚΠολΔ, προσωρινή διοίκηση στο ως άνω σωμα-
τείο και με προσωρινή διαταγή που να αποτελείται 
από τα ίδια ως άνω (19) προτεινόμενα τακτικά και 
τρία (3) αναπληρωματικά μέλη που αναφέρονται 
στο αιτητικό της παρούσας, ως πλέον κατάλληλα 
για το σκοπό αυτό.

Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Σήμερα 18-5-2017, Δεύτερη ημέρα 
των εργασιών της 24ης Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΓΑΣ), η 
Κεντρική Επιτροπή, διενήργησε μυστικές 
ψηφοφορίες αυτής:
1. Για τον Διοικητικό Απολογισμό.
2. Για τον Οικονομικό Απολογισμό.
3. Για τον Οικονομικό Προϋπολογισμό. 
4. Για τον Προγραμματισμό Δράσης του Δ.Σ.

Στις εργασίες της 24ης Γενικής Συνέλευσης 
των Αντιπροσώπων ήσαν εκλεγμένοι και 
νομιμοποιημένοι να παραστούν 156 Σύνεδροι.
Κατ’ αυτήν παρέστησαν 136.
Τα αποτελέσματα των πραγματοποιηθέντων 
ψηφοφοριών είχαν ως κάτωθι:
1. Για τον Διοικητικό Απολογισμό
 Παρόντες 136
 Παρόντες με δικαίωμα ψήφου 119
 Ψήφισαν 119
 Έγκυρα ψηφοδέλτια 119
 Άκυρα 0
 ΝΑΙ 98
 ΟΧΙ 12
 Λευκά 9 
2. Για τον Οικονομικό Απολογισμό
 Παρόντες 136
 Παρόντες με δικαίωμα ψήφου 119

 Ψήφισαν 119
  Έγκυρα  

ψηφοδέλτια 119
 Άκυρα 0
 ΝΑΙ 100
 ΟΧΙ 12
 Λευκά 7
3.  Για τον Οικονομικό 

Προϋπολογισμό
 Παρόντες 136
 Παρόντες με δικαίωμα ψήφου 136
 Ψήφισαν 131
 Έγκυρα ψηφοδέλτια 131
 Άκυρα ………..
 ΝΑΙ 111
 ΟΧΙ 16
 Λευκά 4
4. Για τον Προγραμματισμό Δράσης του Δ.Σ.
 Παρόντες 136
 Παρόντες με δικαίωμα ψήφου 136
 Ψήφισαν 131
 Έγκυρα ψηφοδέλτια 131
 Άκυρα 0
 ΝΑΙ 114
 ΟΧΙ 13
 Λευκά 4

Κ Ε Ν Τ Ρ Ι Κ Η  Ε Φ Ο Ρ Ε Υ Τ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 

Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής 
Κατά την 

Β΄ ημέρα των 

εργασιών της 24ης 
Τακτικής Γενικής 
Συνέλευσης των 
Αντιπροσώπων, 
(ΓΑΣ), η Επιτροπή 
Ε κ λ ο γ ή ς 
Κ ε ν τ ρ ι κ ή ς 
Ε φ ο ρ ε υ τ ι κ ή ς 

Επιτροπής, διενήργησε την μυστική ψηφοφορία 
για την ανάδειξη των μελών της Εφορευτικής 
Επιτροπής του Συλλόγου μας. 

Μετά την διαλογή των ψήφων εξελέγησαν οι 
κατωτέρω, με σειρά ψήφων:

Τακτικοί
1. Καλλιανιώτης Ιωάννης 
2. Κουζούλης Ελευθέριος
3. Κωστούλας Γεώργιος 
4.  Καραμπιτσάκος 

Αθανάσιος
5.  Θεοδωρόπουλος 

Γεώργιος
6. Καραγκούνης Σπύρος
7. Δαμασκηνός Γεώργιος

Αναπληρωματικοί:
8. Πέττας Νικόλαος
9. Μαργιώτης Γεώργιος

10.  Αγοργιανίτης 
Ευάγγελος

11.  Ματθαιάκης 
Εμμανουήλ

12. Πατέλης Χρήστος
13. Ράδης Δημοσθένης
14.  Φακουρέλης 

Νικηφόρος



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ
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Φ. ΠΟΥΛΗΣ (ΟΤΕ-Ασφάλιση)
Ευχαριστώ πολύ 

για την πρόσκληση 
και τη δυνατότητα να 
‘μαι και σήμερα εδώ 
μαζί σας και να μπο-
ρέσω να απευθύνω 
ένα σύντομο χαιρετι-
σμό. 

Η παρουσία μας 
εδώ πέρα έχει να κάνει μόνο με το γεγονός ότι το 
προϊόν, το οποίο κληθήκαμε από τα τέλη του προ-
ηγούμενου έτους και ξεκίνησε αρχές του έτους η 
όλη διαδικασία, η ζύμωση για να φτάσουμε από 
20 Μαρτίου να είναι διατιθέμενο προς τους συνα-
δέλφους, υιοθετήθηκε πλήρως, ομόφωνα, από το 
κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σας 
και αυτό μας τιμά ιδιαίτερα. Είναι ο μεγαλύτερος 
Σύλλογος στην Ελλάδα, πρωτοβάθμιος, μάλλον 
στην Ευρώπη, και αυτό έχει πολύ μεγάλη δυνα-
μική.

Να πω ότι είμαστε πάντα διαθέσιμοι σε όλους 
τους συναδέλφους, είτε σε σας που τους αντιπρο-
σωπεύετε αυτή τη στιγμή, είτε και κατ’ ιδίαν στον 
οποιονδήποτε τηλεφωνικά. Το 210 5200400 είναι 
το τηλέφωνο που κάποιος συνάδελφος μπορεί να 
πάρει μια πληροφόρηση. Δεν θα σταθώ περισσό-
τερο σε καμιά λεπτομέρεια πάνω σ’ αυτό το κομ-
μάτι. Το www.oteasfalisi.gr έχει όλη την πληροφό-
ρηση, αν κάποιος μπει και το δει.

Να ευχηθώ εκ μέρους και της ΟΤΕ-Ασφάλιση, 
μια και ο κ. Ρογάρης ο Διευθύνων Σύμβουλος δεν 
είναι ακόμα εδώ, καλή επιτυχία και καλές εργασί-
ες στη συνεδρίασή σας αυτή τη διήμερη και καλά 
αποτελέσματα σε όλο το κομμάτι.

Ευχαριστώ πολύ-πολύ. Να ‘στε καλά. Καλή συ-
νέχεια.

Π. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ  
(Εκπρόσωπος ΑΓΣΣΕ)

Σ υ ν α δ έ λ φ ι σ σ ε ς , 
συνάδελφοι, εκ μέ-
ρους του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της 
Ανωτάτης Γενικής 
Συνομοσπονδίας Συ-
νταξιούχων Ελλάδος, 
χαιρετίζω το Συνέ-
δριό σας και εύχομαι 
οι αποφάσεις που θα 

πάρετε να είναι για το καλό των Συνταξιούχων. 
Θέλω να σας ενημερώσω ότι έγινε μία τροποποί-
ηση του Καταστατικού της ΑΓΣΣΕ. Πήραμε την 
έγκριση από το Ειρηνοδικείο, την έχω δώσει στον 
Γραμματέα σας, τον Αντώνη τον Μπιρμπιλή και πε-
ριμένουμε πλέον από σας να έρθετε να ενωθούμε. 
Γιατί με μία δυνατή ΑΓΣΣΕ θα μπορέσουμε να κά-
νουμε περισσότερα πράγματα.
Καλή επιτυχία στο Συνέδριό σας. 
Σας ευχαριστώ.

Ν. ΜΗΤΡΟΚΩΣΤΑΣ 
(Εκπρόσωπος ΗΣΑΠ)

Αγαπητοί συνάδελ-
φοι και συναδέλφισ-
σες, χαιρετίζω και 
εγώ τις εργασίες της 
24ης Γενικής Αντι-
προσωπευτικής Συ-
νέλευσης του Συλ-
λόγου σας, που 
συμπίπτει με τη γε-

νική πανελλαδική απεργία που πραγματοποιείται 
σήμερα. Αν και είναι γνωστό ότι ο Σύλλογός σας 
και το Δ.Σ. του Συλλόγου είναι συνυφασμένος από 
διαρκείς αγώνες για την αξιοπρεπή διαβίωση των 
συνταξιούχων σας και όχι μόνο.

Θέλω να επισημάνω δύο πράγματα. Διάβασα 
στην εφημερίδα χθες, περιλαμβάνει ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, 
ΟΣΥ και ότι θα πουληθεί το 5% του ΟΤΕ. Θεωρώ 
ότι για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις μνημονιακές 
πολιτικές θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι όλοι και 
να αφυπνίσουμε τα 2,5 εκατομμύρια Ελλήνων συ-
νταξιούχων για να ελπίζουμε σε καλύτερες μέρες. 

Γι’ αυτό πρέπει όλοι μας να φέρουμε την ελπί-
δα στους συνταξιούχους. Διότι στην Ελλάδα της 
κρίσης έχει χαθεί η εμπιστοσύνη στους συνδικα-
λιστικούς θεσμούς. Διότι η Ελλάδα δεν φτώχυνε 
ξαφνικά. Οι ηγεσίες του τόπου φτώχυναν.

Και εγώ εύχομαι και πάλι επιτυχία στο Συνέδριό 
σας. Ευχαριστώ.

Π. ΡΟΓΑΡΗΣ (ΟΤΕ-Ασφάλιση)
Καλή σας μέρα. 

Είμαι ο Διευθύ-
νων Σύμβουλος της 
ΟΤΕ-Ασφάλιση. Είναι 
μια θυγατρική εται-
ρεία του Ομίλου ΟΤΕ, 
που ασχολείται με 
την ιδιωτική ασφάλι-
ση. Ευχαριστούμε το 

Προεδρείο που μας καλέσατε εδώ, το Προεδρείο 
του Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ. Και είμαστε πά-
ντα σε συνεργασία μαζί τους για να κάνουμε μερι-
κά πράγματα για σας.

Στις μέρες της κρίσης, αυτές οι συνέργειες, αυ-
τές οι συνεργασίες με διαφόρους φορείς, μια που 
και η Κοινωνική Ασφάλιση έχει γίνει μπάχαλο, 
μπορεί να σας βοηθήσει. Δεν υποσχόμαστε θαύ-
ματα. Δεν είναι τόσο ο καιρός που μπορούμε να 
κάνουμε πράγματα πάρα πολλά. Αλλά η συνεργα-
σία αυτή αποδίδει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για 
την υποστήριξη και την υποδοχή που έχουμε στις 
διάφορες πόλεις που πάει και ο Φώτης ο Πουλής, 
ο συνεργάτης μου, με σας. Και ό,τι μπορούμε θα 
κάνουμε.

Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι τα καλύτερα 
για τη Γενική Συνέλευση που έχετε εδώ και υγεία 
και χαρά όσο μπορούμε να ‘χουμε. Να ‘στε καλά. 
Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Τ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (ΕΛΤΑ)
Καταρχάς να ευ-

χαριστήσω το Προ-
εδρείο, τη Διοίκηση 
του ΟΤΕ για το κά-
λεσμα αυτό, για να 
απευθύνουμε ένα 
χαιρετισμό στις εργα-
σίες της Γενικής Συ-
νέλευσής σας. 

Θα μου επιτρέψετε 
όμως λίγο να πω ότι σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο 
στην οποία βρισκόμαστε χρειάζεται να αλλάξουμε 
την ατζέντα της διεκδίκησης, χρειάζεται να μπούμε 
στα ουσιαστικά ζητήματα που απασχολούν όλο τον 
συνταξιουχικό κόσμο. Πρέπει να εστιάσουμε τον 
αγώνα μας και την προσπάθειά μας σε ένα πλαίσιο 
διεκδικήσεων με βάση την πολιτική η οποία αυτή 
τη στιγμή εφαρμόζεται στην Ελλάδα και στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση.

Και τα ζητήματα, τα οποία εμείς σαν Σύλλογος 
προτείνουμε και προτάσσουμε μπροστά μας για 
τους νέους αγώνες μας, είναι το κεφαλαιώδες 
πράγμα της ανακεφαλαιοποίησης των Ταμείων σε 
συνδυασμό με την ακίνητη περιουσία των Ταμεί-
ων, την οποία έχουν περιλάβει με τον 4387 στο 
ΤΑΙΠΕΔ. Δηλαδή να πουληθεί η περιουσία την 
οποία εμείς οι ασφαλισμένοι όλων των Ταμείων 
πληρώσαμε με δικά μας χρήματα.

Ένα δεύτερο είναι την κριτική μας απέναντι σ’ 
αυτή την αξιολόγηση, η οποία δεν είναι αξιολό-
γηση και είναι ένα τέταρτο μνημόνιο ουσιαστικά, 
το οποίο εχθές και το Ελεγκτικό Συνέδριο, πλη-
ροφοριακά, με πήραν στο δρόμο, με ενημέρωσαν 
ότι εκρίθη αντισυνταγματικό και από την Επιτροπή 
της Βουλής.

Και ένα άλλο κεφάλαιο, μιας και μιλάω για τα 
δικαστικά, είναι το θέμα της υλοποίησης των απο-
φάσεων των Ανωτάτων Δικαστηρίων, όπως ο Νό-
μος ο 4093 ο οποίος εκρίθη αντισυνταγματικός. 
Είναι ένα μεγάλο, κεφαλαιώδες θέμα το οποίο η 
Κυβέρνηση καλείται, και αυτή και η επόμενη, να 
δώσει λύση και να αποφασίσει τον τρόπο, πώς θα 
καταβάλλει τα χρήματα τα οποία κρατήθηκαν με 
τον 4093/2012.

Επίσης, εμείς ένα άλλο θέμα το οποίο προτάσ-
σουμε στον αγώνα μας και στην προσπάθειά μας 
είναι ότι την 13η σύνταξη, την οποία επικαλείται η 
Κυβέρνηση ότι έδωσε, λέμε ναι αλλά να τη δώσει 
σε όλους και να μη διαχωρίζει τους συνταξιούχους 
σε πλούσιους και φτωχούς. Γιατί με την πολιτική 
τους αυτές οι Κυβερνήσεις, το σύνολο του πολι-
τικού συστήματος έχει δημιουργήσει και μας έχει 
κάνει και εμάς χαμηλοσυνταξιούχους.

Μ’ αυτά τα λίγα τα οποία μου έδωσε την ευκαιρία 
το Προεδρείο του Συλλόγου σας και το Προεδρείο 
της ΓΑΣ, απευθύνω τον αγωνιστικό χαιρετισμό εκ 
μέρους του Συλλόγου μας. Εμείς θα είμαστε δίπλα 
σε όποιο κάλεσμα και αν μας κάνετε και εύχομαι 
τα αποτελέσματά σας να είναι προς το καλό των 
μελών του Συλλόγου σας.

Σας ευχαριστώ πολύ.

Το 2ήμερο 17 & 18 Μαίου συνήλθε σε κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, "ΤΙΤΑΝΙΑ", η 24η ΓΑΣ.
Την πρώτη μέρα των εργασιών εξελέγη, σύμφωνα με το καταστικό, το Προεδρείο.

Στη συνέχεια δόθηκε τιμητικά ο λόγος στους επίσημους προσκεκλημένους οι οποίοι, αφού ευχαρίστησαν θερμά  
το Διοικητικό Συμβούλιο για την πρόσκληση, απηύθυναν εγκάρδιο αγωνιστικό χαιρετισμό προς το σώμα, ως ακολούθως:
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Ν. ΜΟΥΛΙΝΟΣ  
(Πρόεδρος ΑΓΣΣΕ)

Καλημέρα. Είναι 
μια συγκυρία δύσκο-
λη. Είναι μια συγκυ-
ρία σημαντική. Ίσως 
αποτελεί και μια νέα 
αφετηρία για περισ-
σότερη προσδοκία 
και ελπίδα, κάτω από 
μια βασική προϋπό-

θεση, μια συγκεκριμένου χαρακτήρα προϋπόθε-
ση. Ότι όλοι εμείς θα είμαστε μαζί. Σκοπιμότητες, 
υστεροβουλίες, μωροφιλοδοξίες για να φανούμε 
για τρία λεπτά στην τηλεόραση ή για να ακου-
στούμε σε μία συγκέντρωση η οποία είναι καθαρά 
κομματική δεν μπορεί να δημιουργήσει προϋπο-
θέσεις προοπτικής. Χρειάζεται μια άλλη πρακτική. 
Χρειάζεται μια άλλη προσέγγιση. Χρειάζονται άλλα 
δεδομένα. Δεδομένα ειλικρίνειας, δεδομένα μη 
κομματισμού, δεδομένα κοινής συμπόρευσης.

Και τα λέω όλα αυτά, αγαπητοί συνάδελφοι, γιατί 
εδώ και καιρό δεν δημιουργούμε εμείς οι συνταξι-
ούχοι, παρόλα που έχουμε υποστεί 25 μειώσεις, 
έχουμε πληρώσει 52 έως 55 δισεκατομμύρια, ο 
ΕΦΚΑ για να αποκατασταθεί θέλει 30 δισεκατομ-
μύρια και τα Ασφαλιστικά Ταμεία χρωστάνε 25, οι 
προοπτικές νέων εκταμιεύσεων από τις συντάξεις, 
μείον δύο ακόμα συντάξεις, αντιλαμβάνεστε ότι 
δημιουργούν ένα πλαίσιο και ένα πλέγμα που επι-
βάλλει κάτι περισσότερο από ανησυχία. 

Επιβάλλει, αν θέλετε, δράση. Αλλά αυτή η δρά-
ση οριοθετείται μέσα από μία συγκεκριμένου χα-
ρακτήρα ευθύνη. Και η ευθύνη ανήκει και στους 
δυο μας. Και εμείς που μιλάμε από δω και καρπω-
νόμαστε αυτή την ευκαιρία να σας πούμε τα δικά 
μας ή τις σκέψεις μας ή τις προτάσεις μας αλλά 
και από σας. Έχω ξαναπεί και το επαναλαμβάνω, 
ένας στρατηγός είναι σπουδαίος αν έχει καλούς 
συνεργάτες και αν έχει και στρατό. Χωρίς εσάς, 
χωρίς τη δική σας παρουσία ούτε ο Λουκόπουλος 
μετράει, ούτε ο Μουλίνος μετράει, ούτε κανένας 
άλλος. Σεις είστε η δύναμη. Σεις σήμερα θα μπο-
ρέσετε εκεί, στην Πλατεία Κλαυθμώνος και σε άλ-
λες εκδηλώσεις να διατρανώσετε με τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο την εναντίωσή σας στα μέτρα που 
επιχειρεί η Κυβέρνηση.

Το συνδικαλιστικό κίνημα των συνταξιούχων –
θα μου επιτρέψετε να κάνω κατάχρηση ενός λε-
πτού ακόμα- βρίσκεται σε δεινή θέση, βρίσκεται σε 
καμπή. Και βρίσκεται σε καμπή γιατί επιχειρείται 
μονοσήμαντα και από την Κυβέρνηση η στήριξη 
συγκεκριμένης συνδικαλιστικής οργάνωσης, του 
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όταν την πριμοδότησε τελευταία με 
1.100.000 και άφησε απέξω μεγάλες συνδικαλι-
στικές οργανώσεις, απέφυγε τον διάλογο, δεν θυ-
μήθηκε ότι υπάρχει η λέξη «διαφάνεια». Και όταν 
ζητήσαμε να μας πουν πώς, τι, με ποια κριτήρια, 
ελησμόνησε όλες τις αποφάσεις που είχε πάρει ο 
κ. Πετρόπουλος. Δεν θυμόταν, δεν θυμάται και δεν 
κάνει τον κόπο να μας απαντήσει.

Το συνδικαλιστικό κίνημα των συνταξιούχων –
και θέλω να το βάλετε εσείς που με ακούτε στο 
μυαλό σας και όχι η ηγεσία- πρέπει να απαγκι-
στρωθεί από τη λογική του κομματισμού. Βάλτε 
όλοι μια ετικέτα εδώ, κοντά στην καρδιά αριστερά, 

και πείτε «είμαι συνταξιούχος». Δοκιμάσατε Κυ-
βερνήσεις, Σοσιαλισμό, Παγκοσμιοποίηση, Αρι-
στερά. Ίδια και χειρότερη κατάσταση. Τι μας μένει; 
Το δικό μας βήμα, η δική μας αφετηρία. Ενωμένοι 
όλοι μαζί.

Και θέλω σ’ αυτό το σημείο να χαιρετήσω την 
πρωτοβουλία της ηγεσίας του Συλλόγου σας, οι 
οποίοι αποφάσισαν –μακάρι κι άλλοι- να συνδρά-
μουν στην προοπτική και στη δυνατότητα μιας 
διαφορετικής εξέλιξης του συνδικαλιστικού κινή-
ματος μέσα από την Ανωτάτη Γενική Συνομοσπον-
δία Συνταξιούχων Ελλάδος, με καινούργιο Κατα-
στατικό, με διαφοροποιημένες αν θέλετε κάποιες 
εκτιμήσεις και απόψεις. Η δική σας παρουσία ως 
Συλλόγου θα δώσει καινούργια δύναμη κλπ.

Θέλω να κλείσω με το εξής: Ο καταγγελτικός 
λόγος είναι χρήσιμος. Αλλά τον καταγγελτικό λόγο 
δεν πρέπει να τον ακούτε. Και η εξήγηση είναι 
συγκεκριμένη. Το βιώνετε αυτό. Φάρμακα πλη-
ρώνετε αυξημένα. Μειωμένες συντάξεις έχετε. Αν 
πάτε να ψωνίσετε πληρώνετε περισσότερα. Νέες 
περικοπές έρχονται. Επομένως, ο καταγγελτικός 
λόγος είναι η ουσία, αυτό που εσείς, εμείς όλοι, 
βιώνουμε καθημερινά. Εάν θέλουμε αυτό να ξε-
περαστεί, υπάρχει τρόπος. Όλοι μαζί κάτω από τη 
σκέψη της ΑΓΣΣΕ, όχι γιατί είμαι εγώ Πρόεδρος, 
σε λίγο καιρό θα φύγω, γιατί πρέπει ένα Γ/βάθμιο 
συνδικαλιστικό όργανο να μπορεί να εκφράζει το 
σύνολο των συνταξιούχων, για να μπορεί να περά-
σει συνολικά προτάσεις.

Κλείνω, λοιπόν, με κάτι που είναι πολύ επίκαιρο 
και το ζούμε καθημερινά. Τα πουλιά –το ‘χω πει 
πολλές φορές, θα το επαναλάβω και σήμερα- όλες 
τις φορές δεν διαλέγουν κλαρί γιατί ξέρουν κάτι 
πολύ σημαντικό. Στηρίζονται στα φτερά τους. Αυτή 
την ευχή, αυτή την προτροπή καταθέτω για όλους 
σας και για όλους μας.

Ευχαριστώ πολύ.

ΕΥΑΝΘ. ΑΝΤΩΝΕΛΟΥ 
(Πρόεδρος Π.Κ.)

Καλημέρα σε 
όλους. Πολύ δύσκο-
λες οι συνθήκες σή-
μερα που κάνετε τη 
Συνέλευσή σας. Δεν 
φτάνει μόνο που εί-
ναι κρίσιμη περίοδος, 
υπάρχουν τα οικο-
νομικά προβλήματα, 

υπήρξε σήμερα και το πρόβλημα του καιρού. Ήταν 
πολύ δύσκολο με την απεργία και όλα αυτά να πα-
ρευρεθούμε. Παρόλα αυτά, κατάφερα να έρθω 
γιατί είναι πάντα χαρά να βρίσκομαι ανάμεσά σας. 
Εσείς είστε που φτιάξατε όλα αυτά τα οποία εμείς 
απολαμβάνουμε σήμερα και προσπαθούμε και 
προσπαθείτε, παρ’ όλες τις άσχημες καταστάσεις, 
να τα διατηρήσουμε.

Το Πολιτιστικό είναι το σπίτι σας. Είναι γνωστό 
αυτό. Το αγαπάτε. Έρχεστε, παρευρίσκεστε, συμ-
μετέχετε πάρα πολύ έντονα και σας ευχαριστούμε. 
Γι’ αυτό και εμείς είμαστε εκεί, είμαστε εδώ, είμα-
στε όπου μας ζητήσετε. Προσπαθούμε για το κα-
λύτερο. Προσπαθούμε να δημιουργούμε όμορφες 
στιγμές και ένα διέξοδο στις δύσκολες αυτές ώρες.

Εύχομαι καλή επιτυχία και καλή συνέχεια. Εί-

ναι, πράγματι, δύσκολες οι συνθήκες που ζείτε και 
το πολιτικό πλαίσιο που έχουμε όλοι μας βρεθεί. 
Ελπίζω να πάνε τα πράγματα καλά. Θέλω να είμαι 
αισιόδοξη. Και καλή συνέχεια στους αγώνες σε 
όλους. Να είστε καλά.

Β. ΛΑΜΠΡΟΥ  
(Πρόεδρος ΟΜΕ-ΟΤΕ)

Καλό μεσημέρι σε 
όλους. Εδώ που είμαι 
εγώ ήσασταν πολλοί 
από σας και να ‘μα-
στε καλά να έρθω και 
εγώ εκεί που είσαστε 
εσείς. Εγώ θέλω να 
πω ότι την ώρα που 
οι εργαζόμενοι, οι συ-

νταξιούχοι βάλλονται από τα μέτρα του μνημονίου, 
από τις τελευταίες Κυβερνήσεις, τουλάχιστον εμείς 
οι εργαζόμενοι προσπαθούμε με μία συναίνεση να 
περάσουμε, όσο το δυνατόν, σ’ αυτή την τρικυμία 
αλώβητοι, αναγνωρίζοντας τα λάθη που κάναμε 
στο παρελθόν. Και τα λάθη αυτά λένε ότι όταν τα 
προηγούμενα χρόνια υπήρχε μία μεγάλη αντιπα-
λότητα και φανατισμός, βλέπαμε όλοι τα λάθη των 
αντιπάλων αλλά δεν βλέπαμε τα δικά μας.

Νομίζω ότι εσείς, ως παλιότεροι και σοφότε-
ροι, πρέπει να μας καθοδηγείτε, πρέπει η ενότητα 
του Συλλόγου σας να παραμείνει. Εγώ ήμουν απ’ 
αυτούς που έλεγα ότι εγώ θέλω το Σύλλογο Συ-
νταξιούχων μαζί με το συνδικαλιστικό κίνημα να 
γίνουμε ένα. Γιατί ούτε εμείς πλέον μπορούμε από 
μόνοι μας να ανατρέψουμε πολλά πράγματα στον 
ανταγωνισμό αλλά ούτε εσείς, όσες μέρες και να 
κατεβείτε, δεν θα επηρεάσετε ποτέ τον ΟΤΕ.

Άρα, κλείνοντας στον χαιρετισμό μου, εγώ 
θα πω ότι δύναμη είτε του συνδικάτου, είτε του 
Συλλόγου Συνταξιούχων είναι η ενότητα που θα 
διαπρέπει όλους, αλληλέγγυοι ο ένας δίπλα στον 
άλλον. Και να ξέρετε ότι οποιαδήποτε Κυβέρνηση, 
ιδιαίτερα απ’ αυτές που είναι μνημονιακές Κυβερ-
νήσεις, αυτά που θα φέρουν θα είναι κακά μαντά-
τα.

Λέω χαρακτηριστικά, γιατί πολλές φορές δεν 
διαβάζουμε ούτε τι περνάνε για μας, πολλές φορές 
ρίχνουμε την ευθύνη σε άλλους. Εμείς στον ΟΤΕ, 
εγώ βρήκα μια παρακαταθήκη και απεργεί ακόμη 
το 52% της πρώτης γραμμής –αυτοί απεργούν- 
και το 36% πανελλαδικά. Περνάνε σήμερα σ’ αυτό 
το μνημόνιο ότι πλέον δεν θα υπάρχει απαλλαγή 
για κανέναν, από αυτούς που ασχολούνται με το 
συνδικάτο, ούτε σε πρωτοβάθμιο, ούτε σε δευτε-
ροβάθμιο επίπεδο. Και αν κάποιος θέλει πραγματι-
κά να είναι με απαλλαγή Πρόεδρος εγώ θα πω σε 
ένα πρωτοβάθμιο Σωματείο ή στην Ομοσπονδία, 
πρέπει να του δίνει το μισθό του ή το Σωματείο ή 
η Ομοσπονδία και τις ασφαλιστικές του εισφορές.

Άρα, οι τύποι αυτοί ό,τι δεν μπορούν να το ελέγ-
ξουν το γκρεμίζουν. Γι’ αυτό είναι σε όλους μας 
καθήκον να παραμείνουμε ο ένας δίπλα στον άλ-
λον, με περισσότερη ενότητα και περισσότερη αλ-
ληλεγγύη.

Σας ευχαριστώ πολύ.



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ
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Κυρίες και 
κύριοι,

Συναδέλφι-
σες, Συνάδελ-
φοι, 

Μόνο και 
μόνο για το τυ-
πικό της ιστο-
ρίας και για να 
υπάρχει στο 

φάκελο ένα κείμενο, ως είδος Διοικητικού Απολο-
γισμού, σας παρατίθεται το παρόν, κατά τα άλλα, 
όλα, μα όλα, καλά και άσχημα, θα τα πούμε δια ζώ-
σης, άλλωστε έτσι καταλαβαινόμαστε καλλίτερα.

Με αυτόν τον τρόπο θα κερδίσουμε και χρόνο. 
Αν κερδίσουμε.

Πέρσι, ψηφίσαμε το Πρόγραμμα Δράσης του 
Συλλόγου, όπως αυτό το εισηγήθηκε ο Γενικός 
Γραμματέας, ο Αντώνης ο Μπιρμπιλής και όταν 
λέω το ψηφίσαμε από τους 160 νομιμοποιημένους 
Συνέδρους, αυτό το Πρόγραμμα το καταψήφισαν 
18 και βρέθηκαν και 6 Άκυρα.

Διερωτηθείτε τώρα εσείς, αυτοί οι 18 γιατί το 
καταψήφισαν;

Έκανε άραγε κανείς των, καμία βελτιωτική πρό-
ταση και δεν εισακούστηκε;

Δεν τέθηκε άραγε, ως Πρόγραμμα Δράσης, σε 
δημόσια διαβούλευση, για να υποστεί την καλύτε-
ρη και αποδοτικότερη επεξεργασία, έτσι ώστε η 
εφαρμογή του να είναι προσιτή και αποδοτική;

Ερωτάται ο καθένας μας, γιατί αυτοί οι 18, τον 
καταψήφισαν; Τι δεν ήταν σωστό και ίσως δεν ήταν 
στα μέτρα των;

Αν κάποιος θελήσει να μελετήσει την ανθρωπο-
γεωγραφία της ΓΑΣ, θα δώσει απαντήσεις σε όλα 
τα ερωτήματα, αλλά ταυτόχρονα θα απογοητευτεί, 
θα αηδιάσει και θα πει αι σιχτίρ.

Είμαστε κατά Σαρτζετάκη «Ανάδελφο Έθνος» 
και κατ΄ εμέ «ότι τύχει και όπως τύχει».

Εγώ φίλες και φίλοι, δεν έχω αυτό το δικαίω-
μα, να το πω, αι σιχτίρ και δεν το 
κάνω, δεν μπορώ και ούτε πρέπει να 
απογοητευτώ, αν και έχω αηδιάσει 
πολλές φορές, διότι όχι μόνο είμαι ο 
Πρόεδρος, με ότι αυτό συνεπάγεται, 
αλλά επειδή εδώ μέσα σε αυτόν τον 
Σύλλογο, με τον οποίον μεγαλώσαμε 
μαζί, ναι μεγαλώσαμε, αφού τον βρή-
κα με τρία Τμήματα και τώρα έχει 21 
αρκούντως λειτουργικά, θεωρώ ότι 
τον έστησα κυριολεκτικά.

Άλλωστε τον ΥΠΗΡΕΤΩ 21 ολό-
κληρα χρόνια και στο κάτω, κάτω 
της Γραφής και να τα λέμε έξω από τα 
δόντια, γνωριζόμαστε καλά όλοι εδώ 
μέσα.

Το ζητούμενο είναι όχι να χαμο-
γελά ο ένας στον άλλο, ή και να χαϊ-
δεύουμε τα αυτιά ο ένα του άλλου, 
αλλά να μπορούμε να στεκόμαστε ο 
ένας δίπλα στον άλλο και όλοι μαζί να 

λειτουργούμε για το σύνολο, αυτό το σύνολο το 
οποίο δεινοπαθεί και έχει υποστεί τον πλήρη εξευ-
τελισμό, από την πολιτική ελίτ, για να μην πω την 
Πολιτική αλητεία και την ανύπαρκτη Διοίκηση. 

Θα ρωτήσετε και εύλογα, γιατί τα λέω αυτά και 
μάλιστα τόσο νωρίς. 

Ε! Στη διάρκεια των εργασιών θα με δικαιώσετε.
Φίλες και φίλοι, δεν έχω το χάρισμα, ούτε και το 

Θείο στίγμα, αλλά πώς να το κάνουμε 22 χρόνια 
εδώ μέσα και βλάκας να ήμουνα θα ξύπναγα, μην 
ανησυχείτε ξέρω τα θέλω του καθενός μας και εί-
μαι σε θέση να οριοθετήσω και τα έχω μας.

Και με αυτά ως εισαγωγή πάμε παρακάτω.
Με το καλημέρα πέρσι, όπως ενθυμείστε κατα-

θέσαμε τους πολυάριθμους φακέλους με τις αιτή-
σει και τις εξουσιοδοτήσεις στο ΙΚΑ και το ΕΤΕΑ.

Ανείπωτος εμπαιγμός.
Το ειρωνικό χαμόγελο του κ. Κατρούγκαλου σε 

πήγαινε αδιάβαστο στον άλλο κόσμο, αλλά και οι 
σχολιασμοί, τους οποίους έκανε, ήταν απαράδε-
κτοι, σε σημείο, που δεν τον απαξίωναν ως Λει-
τουργό, αλλά και ως άνθρωπο.

Από την πλευρά μας, με νηφαλιότητα, έγιναν τα 
πράγματα όπως έπρεπε και με κάθε νομιμότητα 
και αφού γευτήκαμε την καθεστωτική αντίληψη 
της εξουσία και τον εμπαιγμό της Διοίκησης, υπο-
βάλαμε μηνυτήρια αναφορά και θα πρέπει να ξέ-
ρετε ότι αυτή πήρε το δρόμο της και ευελπιστούμε 
ότι θα ευοδωθεί.

Κληθήκαμε, στον Ανακριτή, με εντολή του κ. 
Εισαγγελέα, προκειμένου να καταθέσουμε ότι συ-
μπληρωματικό είχαμε και τώρα περιμένουμε.

Βέβαια μη νομίσει κανείς ότι εμείς θέλουμε τον 
όποιο Διοικητή, ή αρμόδιο παράγοντα, του ΙΚΑ ή 
του ΕΤΕΑ, να τον βάλουμε φυλακή, αρκετά πλη-
ρώνουμε για τους εγκλείστους, δεν μας περισσεύ-
ουν. Εμείς θέλουμε να καταδικάσουμε τη αλαζο-
νεία της Διοίκησης και να σταματήσουν, επιτέλους, 
κάποιοι να ασελγούν στα πονεμένα μας κορμιά.

Όπως όλοι ξέρετε ο Σύλλογος ήταν ο πρώτος 

που προσέφυγε στη Δικαιοσύνη κατά των Μνη-
μονικών Νόμων και βέβαια ουδέποτε σταμάτησε 
να προσέρχεται, η να προσφεύγει, στη δικαιοσύνη 
προκειμένου να δικαιωθούν τα μέλη μας.

Η από το 2011 κατατεθειμένη προσφυγή μας, με 
τη καθοδήγηση του κ. Λεβέντη και τη συνδρομή 
του κ. Μήτσουρα, εκδικάστηκε πρόσφατα στις10 
Μαρτίου και περιμένουμε εναγωνίως την απόφα-
ση.

Στις 7 Απριλίου 2017 όπου συζητήθηκε ενώπιον 
της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικράτειας, 
αίτηση ακύρωση που έχει κατατεθεί από το Γρα-
φείο του κ. Αποστολίδη, κατά των διατάξεων του 
νόμου 4387/2016, του επονομαζόμενου και 
Νόμου Κατρουγκαλου, με τίτλο «Ενιαίο Σύστη-
μα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφα-
λιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις 
φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και 
άλλες διατάξεις.», κάναμε Συλλογική παρέμβαση 
και με αξιώσεις αναμένουμε και από εδώ καλά 
αποτελέσματα, αφού η υπόθεση αναβλήθηκε για 
τις 2-6-2017.

Τώρα αν σας πω ότι καλύτερα είναι να αναβληθεί 
και πάλι και να εκδικαστεί αργότερα, με τη δικα-
στική συνδρομή του κ. Κατρούγκαλου, τι θα πείτε;

Στο ίδιο πνεύμα και σε συνέχεια των όσων υπο-
θέσεων έχουν εκδικαστεί και των υποθέσεων οι 
οποίες έχουν οδηγηθεί στα Ευρωπαϊκά Φόρα, 
όπως οι προσφυγές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
για παραβίαση των διατάξεων του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Χάρτη, καθότι η Ελλάδα υποχρεούται 
να σέβεται τις διεθνείς και τις συνταγματικές τις 
υποχρεώσεις απέναντι στους πολίτες και δη στους 
συνταξιούχους, συστρατευτήκαμε και συμμετέ-
χουμε.

Άλλωστε, εμείς, αυτή καθ’ αυτή ταύτη, την αντί-
θεσή μας, που έχει επισημανθεί όχι μόνο από τα 
δικά μας Ψηφίσματα, αλλά κύρια επισημαίνεται 
και στο πρόσφατο Ψήφισμα των Προέδρων των 
Ενώσεων των Διοικητικών Δικαστών, οι οποίοι 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Εισηγητής: Κώστας Λουκόπουλος, Πρόεδρος

(Κατατέθηκε στο Προεδρείο λόγω ασθενείας)
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εκφράζουν χαρακτηριστικά «την έντονη αντίθε-
ση και διαμαρτυρία» των, ρητά και δημόσια για 
τους νόμους 4387/2016 και 4389/2016!, κρίναμε 
σκόπιμο και αναγκαίο να τη διατρανώσουμε και να 
πάρουμε ενεργό μέρος και να συμμετέχουμε συλ-
λογικά και σταθερά, σε κάθε καταγγελία.

Τα αποτελέσματα, δεχθείτε το, είναι συνάρτηση 
πολλών, πάρα πολλών, παραγόντων. 

Ωστόσο εμείς δεν μπορούμε, αν θέλουμε να εί-
μαστε συνεπείς με το λειτούργημά μας, να κάνου-
με διαφορετικά, θα πρέπει να συνταχτούμε και να 
συμπλεύσουμε με όλους όσους ενεργούν για την 
ανατροπή αυτής της κατάστασης και στοχεύουν 
στον σταματημό της εξαθλίωσης των Συνταξιού-
χων αυτής της ταλαίπωρης Χώρας.

Αυτά για να καταδειχθεί, όσο το δυνατόν καλ-
λίτερα ότι με τα δικαστήρια έχουμε την καλύτερη 
σχέση, αφού, δεν μας έμεινε άλλος τρόπος συλλο-
γικής διεκδίκησης. 

Άλλωστε και να θέλαμε να μην είχαμε δεν μπο-
ρούμε όχι μόνο επειδή έχουμε την αντιμετώπιση 
της Κυβερνητικής άθλιας επίθεσης, αλλά και την 
συνδικαλιστική επίθεση από συναδέλφους, στους 
οποίους καλώς, ή κακώς, έχουμε επιδείξει μεγά-
λες ανοχές στις πολλές ενοχές των.

Δεν υπήρξε μήνας που να μην είμαστε υποχρεω-
μένοι να στρατοπεδεύσουμε σε Δικαστική αίθουσα 
γα να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες.

Αυτό που συμβαίνει, δεχθείτε το είναι αθλιότητα. 
Θα σας πω μόνο και μόνο, δύο πράγματα, για να 

οριοθετήσετε αυτή την αθλιότητα. 
Πάμε στον τρίτο χρόνο με την εκκρεμότητα της 

ακύρωσης των εκλογών του 2014, από συναδέλ-
φους, τη στιγμή που σε λίγες ημέρες πάμε για νέες 
εκλογές.

Είναι απαράδεκτο, να μην μπορεί να λειτουρ-
γήσει και να έχει την αναγκαία οικονομική συνδι-
αλλαγή με το οικείο Υποκατάστημα της Τραπέζης, 
Περιφερειακό Τμήμα, επειδή ο Χ’ συνάδελφος, δεν 
κατέλαβε την πρώτη θέση στο αξίωμα, στο οποίο 
έθεσε υποψηφιότητα το 2014 και να καταθέτει, 
εξ αυτού του λόγου, Αγωγές ακύρωσης των, επί 
τριετία, αλλά και να παρεμβαίνει με αναφορές και 
σημειώματα.

Εγκαλούμαστε, άκουσαν, άκουσον, ότι διαπρά-

ξαμε «ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ», Κύριε των 
Δυνάμεων τι άλλο θα δούμε. 

Δεν θα κάνω καμία άλλη αναφορά, αφού τα 
πράγματα θα πάρουν το δρόμο τους σύντομα, ευ-
ελπιστώντας στη σμίκρυνση της αθλιότητας.

Χωρίς υπερβολή κληθήκαμε δύο και τρείς φο-
ρές τον ίδιο μήνα στον Ανακριτή, με εντολή του 
κ. Εισαγγελέως, όχι μόνο να καταθέσουμε, αλλά 
και να προσκομίσουμε πληθώρα εγγράφων για 
να αποδείξουμε ότι η κάθε ενέργειά μας είναι στη 
βάση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της ΓΑΣ.

Το θέμα με την Περιφέρεια Αττικής, η οποία, με 
αλληλογραφία που πρόδιδε ταραχή και η οποία 
ζητούσε στοιχεία λειτουργίας του Συλλόγου από 
10ετίας, δεν είναι δυνατόν να μην υποκινήθηκε 
από συνάδελφο, έναν ή και πολλούς. 

Τα γεγονότα εκεί παραπέμπουν. 
Σήμερα με αυτή την ανέχεια και την οικονομική 

δυσπραγία υπάρχουν συνάδελφοι που δαπανούν 
χιλιάδες €, σε δικαστικές υποθέσεις κατά του Συλ-
λόγου και το ερώτημα είναι ως προς τι; 

Αλλά υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι κάνουν αγώ-
νες με δικά τους έξοδα, για να σώσουν δήθεν το 
Σύλλογο, αλλά δεν μας λένε από τι και από ποιόν;

Επειδή πολλά λέγονται, αρκετά γράφονται και 
απείρως περισσότερα κυκλοφορούν και ακούγο-
νται να λέγονται από στόμα, σε στόμα και μάλιστα 
χαμηλοφώνως, αλλά ποτέ FACE TO FACE, θα εί-
μαι εγκρατής.

Δεν θέλω τώρα σε αυτή τη φάση να αναφερθώ 
σε ονοματεπώνυμα και διευθύνσεις Αναμένω και 
είμαι περίεργος, οι ίδιοι να μας αποκαλύψουν το 
τι θέλουν. 

Φίλες και φίλοι, με κάθε ειλικρίνεια, θα σας ομο-
λογήσω ότι ΔΕΝ έχω συνειδησιακή σύγκρουση με 
το να οριοθετήσω ποιο είναι περισσότερο επώδυ-
νο, από το να τρέχω στα Δικαστήρια για να διεκδι-
κήσω την επίλυση θεμάτων των μελών μας, ή να 
ικανοποιηθούν οι αδυναμίες και τα θέλω, ορισμέ-
νων και για την ακρίβεια πολύ ολίγων ευτυχώς.

Δεν είχα την πρόθεση να ασχοληθώ τόσο με την 
κάθε αθλιότητα, αφού το είχα εμπεδώσει, ότι εδώ 
σε αυτόν τον τόπο έτσι είναι, ότι έχει ο καθένας δί-
νει.

Φίλοι μου, κανείς από εμάς, του Δ.Σ., δεν μπο-
ρεί να θεωρεί εαυτό κρινόμενο, όχι διότι τα έπρα-

ξε όλα καλά και καθώς πρέπει, αλλά 
διότι ουδείς αδιαφόρησε, ουδείς 
αμέλησε, κανένας δεν ολιγώρησε, 
κανένας και ποτέ δεν δείλιασε, απε-
ναντίας σήμερα ενώπιών σας έχετε 
ένα Δ.Σ., το οποίο στο σύνολό του 
στέκεται υπερήφανο και κοιτάζο-
ντας σας, στα μάτια, τον καθένα και 
την καθεμιά, από εσάς και σας ρωτά 
ευθέως, τι δεν έκανε, ή τι περισσό-
τερο θα μπορούσε να κάνει και δεν 
το έκανε;

Και ακόμα περισσότερο τίνος εξ 
υμών τη συμβουλή αθέτησε;

Νιώθουμε όμορφα και έχουμε 
ήσυχη τη συνείδησή μας, πως κά-
ναμε το σωστότερο και πάνω απ’ 
όλα ότι υπηρετήσαμε τον συνάδελ-
φο, όπως οφείλαμε. 

Χωρίς ίχνος κομπορρημοσύνης, 
αλλά συναθροίζοντας και τα μη-
νύματα των μελών μας, τα οποία 
έρχονται, όχι μόνο από την Περι-
φέρεια, αλλά και από το Κέντρο, 

νοιώθουμε έντονο το συναίσθημα της ικανοποίη-
σης, ότι όλα έγιναν όσο καλλίτερα μπορούσαν να 
γίνουν, λαμβανομένων υπόψη και των δυσμενών, 
δυσμενέστατων, συνθηκών, που είχαμε να αντιμε-
τωπίσουμε. 

Δεν προτίθεμαι να κάνω καμία αναφορά στα πο-
λιτικά πράγματα της Χώρας, αφού αυτό που ζούμε 
δεν είναι πολιτική πραγματικότητα, αλλά η επιτομή 
του κοινωνικού εξευτελισμού και της εξαθλίωσης.

Θου, Κύριε, φυλακήν τω στόματί μου.
Πίστευα ειλικρινά ότι πολλάκις και κατ’ επανά-

ληψη εξαπατηθήκαμε και ίσως, ήθελα να πιστεύω 
ότι μας είπαν ψέματα, για να υφαρπάξουν την 
ψήφο μας και για να διοικήσουν με έναν άλλο τρό-
πο, άξιο, ή ανάξιο.

Πίστευα όμως, όπως, ίσως και πολλοί από εσάς, 
ότι κάτι θα άλλαζε με την «πρώτη φορά αριστε-
ρά» και τώρα που όλα, μα όλα, ήρθαν ανάποδα, 
όπως όλοι μας, τα βιώνουμε και ποτέ δεν το περι-
μέναμε αναρωτιόμαστε τι φταίει; 

Φίλες και φίλοι, 
ΕΜΕΙΣ φταίμε για όλα αυτά που γίνανε και αυτά 

που θα γίνουν. 
Ίσως σήμερα θα έπρεπε να σας καλέσω να ξε-

σηκωθείτε, αλλά όχι δεν το κάνω.
Όχι επειδή φοβάμαι μη τυχόν και κατηγορηθώ 

πως σας παρακινώ σε εξέγερση, αλλά γιατί είμαι 
βέβαιος ότι δεν θα το κάνετε, για αυτό αρκούμε να 
σας παρακαλέσω και τούτο όχι για μένα και για 
εσάς, αλλά για τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, 
σηκωθείτε από τον καναπέ, όσο είναι καιρός και 
πριν τα εγγόνια μας γίνουνε σκλάβοι, με αλυσίδες 
στα πόδια των, στις αυλές και τα χέρια των αλλο-
εθνών.

Και δεν πιστεύω ότι υπάρχει κανείς εδώ μέσα 
που να πιστεύει ότι θα έρθουν καλύτερες μέρες, 
πως όλα θα αλλάξουν όταν έρθουν οι άλλοι.

Όλοι μας, τους ζήσαμε όλους.
Δεν πιστεύω να ξεχάσαμε το «περήφανα γη-

ρατειά», ούτε το άλλο «σας οφείλουμε πολλά».
Μην τρέφετε αυταπάτες, μόλις χθες οι σημερινοί 

«σωτήρες» μας παραμύθιαζαν λέγοντας μας:
• Καταργούμε τον ΕΝΦΙΑ 
• Κανένα σπίτι στα χέρια Τραπεζίτη 
• Θα δώσουμε τη 13η Σύνταξη 
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•  Θα επαναφέρουμε το Βασικό Μισθό στα 751 
Ευρώ 

•  Καμία αύξηση στο ΦΠΑ, δεν πειράζουμε την 
έκπτωση στα Νησιά 

•  Θα υπερασπιστούμε τον Δημόσιο χαρακτήρα 
των Περιφερειακών Αεροδρομίων.

• Θα δώσουμε 2 δις για την ανθρωπιστική κρίση 
•  Θα διαγράψουμε περισσότερο από το 50 % 

του χρέους 
•  Καταργούμε το ΜΝΗΜΟΝΙΟ με έναν Νόμο και 

ένα Άρθρο, μέρα μεσημέρι. 
•  Αυτή η Βουλή δεν υπογράφει νέο ΜΝΗΜΟ-

ΝΙΟ.
Κρίμα!! Δεν μας πρέπει τόσος εμπαιγμός.
Μέσα σε μόλις δύο ( 2 ) χρόνια υπογράψανε δύο 

μνημόνια, δεν κάνανε τίποτα από όσα μας έλεγαν, 
μείωσαν ακόμα περισσότερο τις συντάξεις και όλα 
αυτά θα ήταν λίγα, αν δεν ξεπουλιόταν η Ελλάδα 
και αν δεν εξαθλιωνόταν ένας ολόκληρος λαός, 
αυτός ο περιούσιος Λαός.

Ωστόσο ας μην είμαστε άδικοι μάθαμε τόσα πολ-
λά που δεν τα διδαχτήκαμε ποτέ, στα σχολεία μας, 
μάθαμε για τον Ποντιακό Ελληνισμό, το δράμα της 
Μικρασιατικής καταστροφής, τη θάλασσα της Με-
σογείου, αλλά πάνω απ’ όλα πως κάνει τα γεμιστά 
η κ. Φωτίου. 

Είναι αλήθεια πως είμαστε στον 7ο μνημονιακό 
χρόνο και έχουμε δρομολογηθεί για άλλα 8 ακόμα.

Με το 1ο μνημόνιο οι περικοπές των συντάξε-
ων ήσαν 3,5 δις €, με το 2ο 3,9 δις € με το 3ο, το 
οποίο ενσωματώθηκε με το 4ο 10 δις € και πάμε 
κλαίγοντας. 

Κάντε υπομονή και κουράγιο, το επόμενο διά-
στημα θα δείτε τις αποστεωμένες συντάξεις μας 
στα τάρταρα και το ερώτημα που τίθεται αμείλικτα 
είναι που πήγε αυτή μας η αξιοπρέπεια και η Εθνι-
κή μας υπερηφάνεια.

Πόσοι, από όλους εμάς αντέχετε τη διάταξη του 
Νόμου «Κατρούγκαλου», που ορίζει πως η κάθε 
χήρα, που είχε την ατυχία να είναι κάτω από 55 
ετών κατά το θάνατο του άνδρα της, δεν θα δικαι-
ούται σύνταξη, ή και βοηθήματος, στο διηνεκές 
και ούτε θα έχει Ασφαλιστική Ενημερότητα. 

Ρωτήστε τον κ. Υπουργό, άραγε τι ψυχή θα πα-
ραδώσει, αν έχει, ως Κουμουνιστής; 

Εγώ το μόνο που τον ρώτησα, ως έγκριτο νο-
μικό, πως υπηρετείται το Σύνταγμα, τα νομοθετή-
ματά του; 

Διαβάστε τον Τίτλο και μόνο του Νόμου και θα 
με καταλάβετε.

Άραγε αυτά μας πρέπουν; Αν είναι έτσι, καλη-
νύχτα.

Φίλες και φίλοι, 
Η Χώρα μας, η Ελλαδίτσα μας, έχασε πλέον την 

Εθνική της κυριαρχία και εμείς την αξιοπρέπειά 
μας.

Η Χώρα πλέον διοικείται σύμφωνα με τις επι-
θυμίες του Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, και με τα φιρ-
μάνια του Poul Mathias Thomsen, τα οποία φιρ-
μάνια, υλοποιούνται με «Πράξεις Νομοθετικού 
περιεχομένου» και κάτω από τον αυστηρότατο 
έλεγχο των «Capital controls», τα οποία τέθη-
καν σε εφαρμογή για λίγο χρονικό διάστημα και 
έγιναν «καθεστώς» και δεν είναι θέμα της στιγμής 
να πούμε αν όλα αυτά και τόσα άλλα, ήταν προσχε-
διασμένα και προαποφασισμένα.

Αρκούμαστε στο αποτέλεσμα το οποίο όλοι βι-
ώνουμε.

Δεν μας έφτανε άραγε, που βγήκαμε από έναν 

άνισο και πολυδάπανο πόλεμο και μπήκαμε σε μια 
χωρίς τελειωμό πείνα και για να μας τελειώσουν, 
μια ώρα αρχύτερα, μας ενέπλεξαν σε ένα πολύ-
χρονο και άπρεπο εμφύλιο.

Και όταν μπορέσαμε να πούμε δόξα συ ο Θεός, 
μας προέκυψαν τα «λαμόγια», τα «goldenboys», 
το «Χρηματιστήριο», τα «δομημένα ομόλογα», 
το «PSI» και μια Πολιτική Ηγεσία κατώτερη των 
περιστάσεων, αφού για τη Διοίκηση ας μην μιλάμε. 
Χαμένα λόγια.

Σήμερα η Πολιτική Ηγεσία του Τόπου, θα πρέπει 
να το δεχθούμε και να τους το αναγνωρίσουμε, δι-
απραγματεύεται και μάλιστα σκληρά, για την σω-
τηρία των δανειστών μας, οι Άνθρωποι ψάχνουν 
νυχθημερόν να βρουν τρόπους παραπέρα εξαθλί-
ωσης του λαού αυτού του δύσμοιρου Τόπου, για 
το καλό τους.

Δεν υποφέρουν μόνο για το σήμερα, όχι θα ήταν 
λίγο, πολύ λίγο, σχεδιάζουν και το τι θα μας συμβεί 
και το 2020, στην μετά από αυτούς εποχή.

Τις επόμενες ημέρες θα μπουν σε λειτουργία οι 
ογκομετρητές, με τους οποίους θα φορολογούν 
και τον αέρα που αναπνέουμε.

Μην ανησυχείτε, μην πανικοβάλλεστε θα νομο-
θετήσουν την καύση των νεκρών και έτσι δεν θα 
χρειαστεί να μας θάψουν αναξιοπρεπώς, τα παιδιά 
μας, άλλωστε και με τον Νόμο, το πτώμα ανήκει 
στο Κράτος.

Οι άνθρωποι έχασαν τον προσανατολισμό τους. 
Τελευταία τους πήραν στον μεζέ και οι δανειστές 
και οι πάσης φύσεως συνομιλητές τους, έφτασαν 
στο σημείο να τους λένε οι αχρείοι και αυτοί, οι δι-
κοί μας, να το δέχονται αγόγγυστος, ότι εμείς εδώ 
στην Ελλάδα τα λεφτά των Ευρωπαίων τα τρώμε 
στα Ακριβά αυτοκίνητα στα ποτά και τις γυναίκες 
και οι δικοί μας οι χαχόλοι δεν τους είπαν ότι και 
τα τρία αυτά προϊόντα, είναι προϊόντα δικής τους 
παραγωγής.

Εκείνο Το «έξω πάμε καλά», πολύ φοβάμαι 
πως δεν θα το ξαναπούμε, αφού τώρα πλέον δεν 
πάμε καλά ούτε και έξω, γιατί για το μέσα δεν συ-
ζητάμε.

Όλοι, οι Αρμόδιοι Παράγοντες, Διοικητές και 
Πρόεδροι Φορέων, όλοι οι Υπουργοί, διαχρονικά 
και όλοι οι Πρωθυπουργοί, ικανοποιούσαν τα αι-
τήματά μας, για μια συνάντηση, άσχετα με το απο-
τέλεσμα της συνάντησης.

Ε! Οι σημερινοί διακατέχονται από τέτοια αλα-
ζονεία και έχουν τόση Καθεστωτική αντίληψη, λες 
και έχουν το «στίγμα» του Θεού, στον οποίο ούτε 
καν πιστεύουν, ότι γεννήθηκαν για να κυβερνούν 
χαχόλους. 

Δεν φταίνε αυτοί, ο ίδιος ο Θεός φταίει, αφού 
όταν έφτιαχνε τα καλάμια δεν μας είπε ότι δεν είναι 
για καβάλημα.

Και το κακό με όλους αυτούς δεν είναι ότι δεν 
μας δέχονται, αφού κάτι τέτοιο θα ήταν στα συν 
τους, δεν είναι που με τον τρόπο τους ασελγούν 
στα κουρασμένα μας κορμιά, μας κουνάνε και το 
δάκτυλο από πάνω.

Και το χειρότερο είναι ότι δεν υπάρχει «φως 
στο τούνελ» και είμαστε καταδικασμένοι να πε-
θάνουμε με τις τύψεις να μας ακολουθούν για ό,τι 
αφήνουμε στα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. 

Φίλες και φίλοι 
Θεωρούμε ότι, όλοι μας, κάναμε ό,τι ήταν και 

δεν ήταν δυνατόν.
Βέβαια ίσως βρεθούν κάποιοι και μας πουν ότι 

δεν κάναμε κινητοποιήσεις και δεν το παίξαμε 
ήρωες στους δρόμους και τα πεζοδρόμια. 

Ε! Αυτό πράγματι δεν το κάναμε, όχι μόνο επειδή 
δεν πιστεύουμε σε αυτούς τους αγώνες, αλλά και 
γιατί λείπατε όλοι εσείς και τόσοι άλλοι.

Αν βέβαια αυτό, ή και κάτι παρόμοιο το κάναμε 
σίγουρα το Υπουργείο θα μας πρόσεχε, θα είχαμε 
και εμείς την ανταμοιβή μας και σίγουρα θα μας δι-
όριζε εκπροσώπους στις Διοικήσεις των Ταμείων 
και ίσως θα παίρναμε και εμείς μερίδιο από «την 
αναγκαστική εισφορά του 0,2 € των Συνταξι-
ούχων». 

Αλλά ας έρθουμε στο σήμερα για να μπορέσου-
με να σχεδιάσουμε το αύριο. 

ΕΟΠΥΥ: Μας τελείωσε.
Τα Κοινωνικά Ιατρεία ατόνησαν, δεν γίνονται 

πλέον, όπως τουλάχιστον σχεδιάστηκαν, με ευθύ-
νη πολλών παραγόντων.

Η λειτουργία των Περιφερειακών Γραφείων 
Αθηνών – Θεσσαλονίκης – Πατρών –Λαρίσης και 
τόσων άλλων, δεν υλοποιήθηκε, με ευθύνη των 
Νομικών Υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ και ίσως με τον 
υποδαυλισμό δικών μας ανθρώπων. 

Η έξυπνη Κάρτα, τουλάχιστον ακόμα δεν υλο-
ποιήθηκε και τούτο με αποκλειστική ευθύνη του 
Υπουργείου, αν και το όποιο κόστος θα βάρυνε 
εμάς, το Σύλλογο. 

Φαίνεται ότι ο κ. Πολάκης, δεν προλαβαίνει να 
μελετήσει το πρόβλημα, ασχολείται με το θάψιμο 
όλων όσων δεν του είναι συμπαθείς. 

Ωστόσο θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι όλο το 
τιμ της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ, ουδέποτε έπαψε να 
μας συμπαρίσταται σε προβλήματα συναδέλφων, 
που βρέθηκαν σε δύσκολη θέση και θα έπρεπε να 
τύχουν ειδικής μεταχείρισης.

Προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Μπερ-
σίμη, τον Διοικητή του ΕΟΠΥΥ, για τις παρεμβάσεις 
του, στην επίλυση θεμάτων συναδέλφων μας, τα 
οποία του τέθηκαν υπόψη. 

ΤΑΥΤΕΚΩ: Διαμοίρασαν τα ιμάτιά του και έφυ-
γαν. 

Ωστόσο, σε όλους εμάς, άφησαν το μπάχαλο του 
ανασφάλιστου μέλους.

150. 000 Ασφαλισμένοι χωρίς ασφαλιστική ενη-
μερότητα.

Όλων μας τα νεύρα στα κάγκελα και οι Διοικού-
ντες για τα κάγκελα.

Προτείναμε χιλιάδες λύσεις και δεν εισακουστή-
καμε, λες και όλα ήταν στη κατεύθυνση να ταλαι-
πωρούνται τα μέλη μας, όσο το δυνατόν περισσό-
τερο.

Τι χάλι και αυτό να πρέπει ο Υπερήλικας και φι-
λάσθενος μπάρμπα Θωμάς από την Πλάτη του Εύ-
ρου να έρθει στην Πατησίων 54 για να θεωρήσει 
το βιβλιάριο της γυναίκας του, που είναι 86 ετών.

Είναι απαράδεκτο η κυρά Ρήνη από τα Κέδρα 
Ευρυτανία να ταξιδέψει 2 ολόκληρες ημέρες και 
μάλιστα τη μία με τα πόδια για να θεωρήσει το βι-
βλιάριό της στην Πατησίων 54 και καλά ήρθε και 
το θεώρησε, τι να το κάνει;

Όπου και αν χρειαστεί να πάει, θα πληρώσει. 
Όπως ξέρετε ο Σύλλογος σε αυτή την άθλια πε-

ρίπτωση έχει αναλάβει, σχεδόν όλο το βάρος, με 
τα στελέχη του και το Προσωπικό του.

Αλλά κατανοήστε το, φταίμε και εμείς όλοι για 
όλα αυτά, αφού πέρα και έξω από την αμέλεια που 
δείξαμε και δείχνουμε, το παίζαμε και ολίγον πο-
νηροί.

ΕΦΚΑ: Τα πρώτα σημάδια λειτουργίας του, δεί-
χνουν ότι θα είναι κάτι παραπάνω από ένα «γονα-
τογράφημα». 
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Κυρίες και κύριοι,
Η επανάληψη είναι η επιτομή της μα-

θήσεως και εγώ είμαι υποχρεωμένος 
να επαναλάβω για μια επί πλέον φορά 
ότι:

Όλα τα μέλη του ΔΣ., όλα τα στελέχη 
των Περιφερειακών Οργάνων, αλλά 
και το Προσωπικό του Συλλόγου, νοι-
ώθουν μια πρωτόγνωρη ευεξία και μια 
γλυκιά ικανοποίηση που μπόρεσαν να 
συμβάλουν στην επίλυση των περισ-
σοτέρων από τα χιλιάδες προσωπικά 
προβλήματα των συναδέλφων μελών 
μας και όχι μόνο και αυτό τούτο, το 
όχι μόνο, είναι που κάνει τη διαφορά, 
αφού εμείς δεν κάνουμε πεζοδρομιακό 
συνδικαλισμό, αλλά ούτε και επιθετι-
κό, κάνουμε συνδικαλισμό προσφοράς 
στα μέλη μας και το κοινωνικό σύνολο. 

Είναι βέβαιο ότι κάποια, από αυτά, 
τα πολλά προβλήματα, δεν λύθηκαν, 
όχι γιατί δεν θελήσαμε, ή αμελήσαμε, 
αλλά γιατί ο βαθμός δυσκολίας των, 
ήταν τέτοιος που δεν ξεπερνιόταν με 
την οποιαδήποτε παρέμβαση και αν 
επιχειρήθηκε.

Δεχθείτε ότι εμείς και το Προσωπικό του Συλλό-
γου με τη δική σας συμμετοχή και συμπαράσταση 
κάναμε ότι μπορούσαμε υπερβάλλοντας πολλές 
φορές και τους εαυτούς μας, για την επίλυση των 
προβλημάτων που απασχολούν τα μέλη μας. 

Μόνο που τα μέλη μας δεν έδειξαν, δυστυχώς, 
την πρέπουσα συνέπεια και συμμετοχή, έτσι ώστε 
να βοηθηθούν όλοι περισσότερο.

Φίλοι μου δεν είναι κολακευτικό και δεν παρα-
μυθιάζει κανέναν όταν ακούει 

Εμείς σας ψηφίσαμε, αγωνιστείτε.
Δεν υπάρχουν Στρατηγοί χωρίς στρατιώτες, 

φίλες και φίλοι. 
Εδώ μέσα είμαστε 160 άτομα και θα πρέπει να 

κάνουμε την αυτοκριτική μας για την συμμετοχική 
μας παρουσία.

Ελπίζαμε και θέλαμε, η απόδοση του Συλλόγου, 
στην εξυπηρέτηση των συναδέλφων μελών μας, 
ότι θα ήταν καλύτερη και αποδοτικότερη με την 
νέα Οργανωτική δομή του Συλλόγου σε 21 Περι-
φερειακά Τμήματα, δυστυχώς ατυχήσαμε, κάποιοι 
πολύ θέλουν να πούμε «το χάσαμε το κορμί πα-
τριώτη».

Κάποιοι, σε κάποια Περιφερειακά Τμήματα, δεί-
χνουν ότι διακατέχονται από το σύνδρομο της αυ-
τονόμησης, μιας πολύ άστοχης αυτονόμησης, που 
σίγουρα ζημιώνει το Τμήμα, αλλά κύρια εκθέτει το 
Σύλλογο και εμποδίζει ακόμα και την εύρυθμη λει-
τουργία των άλλων Τμημάτων, όσο για τους ίδιους 
είναι να τους λυπάσαι.

Αλλά κάντε λίγη υπομονή, αφού θα διαπιστώσε-
τε ότι κάποιοι πασχίζουν να καταργήσουν το Σύλ-
λογο.

Λογαριάζουν χωρίς τον Ξενοδόχο. 
Ε! Δεν είναι αποδεκτό κάποιοι Πρόεδροι να μην 

συμμορφώνονται με τις αποφάσεις του Δ.Σ. 
Ο Σύλλογος πέρσι ζημιώθηκε κάτι παραπάνω 

από 2.300 € εξ αιτίας αρρωστημένων εμμονών 
κάποιων. 

Για ευνόητους λόγους δεν θα κάνω άλλη ανα-
φορά.

Σε πρώτη φάση συνιστώ αυτοσυγκράτηση, είναι 
λάθος να πιστέψουμε ότι ο Σύλλογος ενδείκνυται 

για την κοινωνική καταξίωση κάποιων, την συν-
δικαλιστική αποκατάσταση κάποιων άλλων, η και 
την κομματική ανέλιξη όσων ανυπόμονων.

Ο Σύλλογος είναι προσφορά και αλληλεγγύη και 
είναι ευτύχημα που αυτό έχει γίνει τρόπος ζωής 
για τους περισσοτέρους, από όλους εμάς.

Διαπιστώνω και το λέω έτσι ωμά, ότι κάποιοι, 
χωρίς να κάνω εξειδικευμένους χαρακτηρισμούς, 
θέλουν να μας δείξουν και μάλιστα με τρόπο φα-
νταχτερό ότι ενδιαφέρονται και μάλιστα με πολύ με 
ζήλο για τα του Συλλόγου, κάποιοι άλλοι, ωστόσο 
επιμένουν να λένε ότι όλο αυτό, που συμβαίνει, το 
εικονικό- προσποιητό ενδιαφέρον, είναι πέρα για 
πέρα προσποιητό. 

Παράκληση, θερμότατη, παράκληση, κανείς 
να μην το δει έτσι και να μην το διανοηθούν και 
βέβαια ποτέ να μην το αποτολμήσουν, θα βρουν 
απέναντί τους, όλα, ή τα περισσότερα, μέλη του 
Συλλόγου. 

Ας μη λειτουργήσουν, όσοι από αυτούς, ως Tali-
ban του συνδικαλισμού, δεν τους πρέπει, άλλωστε 
πολλοί από αυτούς έχουν τη δική τους συνδικαλι-
στική ιστορία και θα πρέπει να την ξαναδιαβάσουν 
και να την επανεκτιμήσουν. 

Ορκισμένοι θιασώτες ενός άλλου τύπου Συνδι-
καλισμού, θα θέλαμε να μην βρεθούμε στην ανά-
γκη, όχι μόνο μιας πεζοδρομιακής εμφάνισης του 
Συλλόγου, ούτε να είμαστε μόνιμα καταγκελτικοί 
της Κυβερνητικής απρέπειας, στην εφαρμοσμένη 
τακτική εξαθλίωσης μας, αλλά ούτε και να είμαστε 
αναγκασμένοι να γινόμαστε τα γιουσοφάκια και οι 
υποτακτικοί άθλιων καταστάσεων, δεν πρόκειται 
ποτέ και για τίποτα να γίνουμε επίορκοι των δικών 
μας αξιών.

Ας το κατανοήσουν και οι επιβήτορες της εξου-
σίας, αλλά και οι φιλόδοξοι και ανυπόμονοι συνά-
δελφοι μας, μνηστήρες του Συλλόγου, ότι δεν θα 
επιτρέψουμε ο Σύλλογος να γίνει το κερασάκι στην 
τούρτα που στήνουν, ή θα στήσουν, για το καλό 
τους.

Καταστατική επιταγή, μου επιφυλάσσει, ως 
Προέδρου του Δ.Σ του Συλλόγου, την τήρηση των 
αποφάσεων του Δ.Σ. και της ΓΑΣ και με αυτή την 
έννοια γνωρίζουν ΑΠΑΝΤΕΣ ότι με τίποτα δεν θα 
επιτρέψω την οποιαδήποτε μη καταστατική λει-

τουργία του Συλλόγου και σε οποιαδήποτε διαδι-
κασία.

Δυστυχώς για τον Πρόεδρο το Καταστατικό 
προβλέπει μόνο καθήκοντα.

Για όποιον συνάδελφο και φίλο θέλει να παρα-
κάμψει, ή και να καταστρατηγήσει τις Καταστατι-
κές διαδικασίες του Συλλόγου, του δηλώνω ότι θα 
είμαι όχι μόνο παρών, αλλά και «παντός καιρού».

Δεν προτίθεμαι να αφήσω το Σύλλογο στο έλεος 
του Θεού και στις ορέξεις του καθενός, αφού ότι 
έγινε αυτά τα 20 χρόνια και βέβαια δεν είναι συ-
γκρίσιμο, έγινε με τη συμβολή και τις θυσίες όλων 
μας και δεν προσφέρεται για να ικανοποιήσει τις 
αδυναμίες και τις ιδιορρυθμίες όσων φιλόδοξων 
και ανυπόμονων. 

Ας εμπεδώσουν άπαντες, μέσα και έξω, είναι, 
ναι είναι, απαράδεκτο και δεν πρέπει να είναι ανε-
κτό κάποιοι, ευτυχώς ολίγοι «ιδιόρρυθμοι» για 
να μην πω «καβαλημένοι» συνάδελφοι μας, να 
σηκώνουν μπαϊράκι και να φέρνουν το Σύλλογο 
σε δύσκολη, για να μην πω τραγική θέση, ή να 
λειτουργούν έτσι που να βάζουν εμπόδια στη λει-
τουργία του Συλλόγου.

Φίλες και φίλοι αναντίρρητα αρκετά από όσα εί-
χαν προγραμματιστεί να γίνουν δεν έγιναν και πολ-
λά είναι σε γραμμή υλοποίηση, όπως είναι το θέμα 
της ΑΓΣΣΕ και όχι μόνο, αλλά και μια σειρά άλλων 
που ανέκυψαν στην πορεία εξ αφορμής των εξελί-
ξεων, ή και των υποδείξεων. 

Δεν ολοκληρώθηκε η αγορά των Γραφείων και 
εδώ οι λόγοι είναι πολλοί και όλοι αναπτύχθηκαν 
και συζητήθηκαν διεξοδικά κατά τη συνεδρίαση 
του διευρυμένου Δ.Σ.

Σήμερα πέρα και έξω από τις όποιες διαφορο-
ποιήσεις υπάρξουν, το Δ.Σ. και εγώ προσωπικά, 
δεν θα σας ζητήσουμε, να δεχθείτε άκριτα ως 
καλώς καμωμένα τα όσα γίνανε, αλλά θα ζητή-
σουμε να συμβάλετε έμπρακτα, με τις θέσεις, τις 
αποφάσεις και τις πράξεις σας, έτσι ώστε το αποτέ-
λεσμα του συλλογικού απολογισμού να έχει θετικό 
πρόσημο για το συμφέρον όλων μας.

Ευχαριστώ.



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ

10
24η ΓΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016
(Χρήση 1/1/2016-31/12/2016)

Α.ΕΣΟΔΑ
ΕΣΟΔΑ 2015 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ ΑΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

1. Συνδρομές μελών 750.000,00 733.127,00
2. Τόκοι καταθέσεων 5.000,00 2.607,27
3. Χορηγίες 50000,00 50.000,00
4. Οικ. Ενίσχ. από Περιφ. Τμήματα 0,00 2.000,00
5. Εισπράξεις από παλιές οφειλές 1.000,00 549,45

ΣΥΝΟΛΟ 806.000,00 788.283,72
Μεταφορά από χρήση 2015 360.834,77
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.149.118,49

Β.ΕΞΟΔΑ
1. Αγορές Γραφείων 100.000,00 34.764,22
2. ΕΝΦΙΑ - ΦΑΠ - Φόρ. Εισοδήματος κλπ 10000,00 10.655,98

2α. Φόρος Εισοδήματος κλπ 10000,00 3.299,06
3. Αμοιβή Φοροτεχνικού 5000,00 5.813,00
4. Δαπάνες Διοικητικού Συμβουλίου 22000,00 21.910,04
5. Έξοδα Κίνησης & Παράστασης Ε.Ε. 29000,00 30.000,00
6. Έξοδα Κίνησης & Παράστασης Ελ.Ε. 1.000,00 720,00
7. Τακτικές Επιχορ.Περιφ.Τμημάτων 150.000,00 115.330,85

7α. Έκτακτες Επιχορ.Περιφ.Τμημάτων 20.000,00 7.500,86
8. Έξοδα ΓΑΣ 55.000,00 45.815,80
9. Μισθοδοσία τακτικών υπαλλήλων 120.000,00 97.359,41

9α. Μισδοδοσία εκτάκτων υπαλλήλων 50.000,00 52.091,36
10. Εφημερίδα 100.000,00 57.070,11
11. Δαπάνες κινητοποιήσεων 10.000,00 8310,77
12. Δικαστικά έξοδα 3.000,00 1.034,40

12α. Δικηγορική Δαπάνη 20.000,00 26.650,89
13. Μελέτες 10.000,00 0,00
14. Λειτουργικές Δαπάνες Γραφείου 100.000,00 48.941,27
15. Δαπάνες Εκλογών 40.000,00 0,00
16. Απρόβλεπτες Δαπάνες 30.000,00 5.454,23

ΣΥΝΟΛΟ 885.000,00 572.722,25
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2016 (1.149.118,49 - 572.722,25) 576.396,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.149.118,49

ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 31/12/2016
1. Προθεσμιακή 400.000,00
2. Ταμιευτήριο ΕΤΕ 173.969,79
3. Ταμείο (μετρητά) 2.426,45

ΣΥΝΟΛΟ 576.396,24
Στα Περιφ.Τμήματα (αναλ.πίσω σελ.) 180.743,20
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 757.139,44

Γ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΕΛΑΒΑΝ  ΑΠΟΘΕΜΑ 
 ΜΕΛΗ 2016 12/31/2016
1 ΑΘΗΝΑ 14656   
2 ΒΕΡΟΙΑ 249 1.792,80 1.267,87
3 ΒΟΛΟΣ 421 3.031,20 5.501,49
4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1066 7.675,20 9.526,97
5 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3266 23.515,20 60.239,99
6 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 968 6.969,50 8.983,30
7 ΚΑΒΑΛΑ 506 3.643,20 8.837,69
8 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 478 3.441,60 9.296,66
9 ΚΕΡΚΥΡΑ 296 2.131,20 5.409,55

10 ΚΟΖΑΝΗ 451 3.247,20 1.489,24
11 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 551 3.967,20 6.477,14
12 ΛΑΜΙΑ 700 5.040,00 4.981,11
13 ΛΑΡΙΣΑ 1184 8.524,80 17.977,32
14 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 667 4.802,40 1.989,61
15 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 548 1.484,45 0,00
16 ΠΑΤΡΑ 1857 13.370,40 21.006,35
17 ΡΟΔΟΣ 381 2.743,20 585,26
18 ΣΕΡΡΕΣ 287 2.066,40 824,16
19 ΣΥΡΟΣ 299 2.152,80 5.453,16
20 ΤΡΙΠΟΛΗ 1442 10.382,40 3.874,65
21 ΧΑΝΙΑ 743 5.349,60 7.021,68

ΣΥΝΟΛΟ 31016 115.330,75 180.743,20
Σημείωση:
Στα Περιφ. Τμήματα δόθηκαν έκτακτες επιχορηγήσεις ως εξής:
Μεσολόγγι 980,00 €, Ρόδος 3.486,76 €, Σέρρες 824,10 €,
Βέροια 1.500,00 €, Βόλος 360,00 € και Λαμία 350,00 €.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017
Α.ΕΣΟΔΑ

1. Συνδρομές μελών 750.000,00  
2. Τόκοι καταθέσεων 5.000,00  
3. Χορηγίες 50000,00  
4. Οικ. Ενίσχ. από Περιφ. Τμήματα 0,00
5. Εισπράξεις από παλιές οφειλές 1.000,00  

ΣΥΝΟΛΟ 806.000,00  
Μεταφορά από χρήση 2016 576.396,24  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.382.396,24  
Β.ΕΞΟΔΑ   

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗ
1. Αγορές Γραφείων 150.000,00 200.000,00
2. ΕΝΦΙΑ - ΦΑΠ κλπ 15.000,00 15.000,00

2α. Φόρος Εισοδήματος κλπ 10.000,00 10.000,00
3. Αμοιβή Φοροτεχνικού 7.000,00 7.000,00
4. Δαπάνες Διοικητικού Συμβουλίου 40.000,00 50.000,00
5. Έξοδα Κίνησης & Παράστασης Ε.Ε. 30.000,00 30.000,00
6. Έξοδα Κίνησης & Παράστασης Ελ.Ε. 1.000,00 1.000,00
7. Τακτικές Επιχορ.Περιφ.Τμημάτων 150.000,00 150.000,00

7α. Εκτακτες Επιχορ.Περιφ.Τμημάτων 20.000,00 20.000,00
8. Έξοδα ΓΑΣ 55.000,00 55.000,00
9. Μισθοδοσία τακτικών υπαλλήλων 120.000,00 120.000,00

9α. Μισδοδοσία εκτάκτων υπαλλήλων 50.000,00 50.000,00
10. Εφημερίδα 100.000,00 100.000,00
11. Δαπάνες κινητοποιήσεων 10.000,00 10.000,00
12. Δικαστικά έξοδα 3.000,00 25.000,00

12α. Δικηγορική Δαπάνη 25.000,00 25.000,00
13. Μελέτες 5.000,00 5.000,00
14. Λειτουργικές Δαπάνες Γραφείου 150.000,00 150.000,00
15. Δαπάνες Εκλογών 100.000,00 110.000,00
16. Απρόβλεπρες Δαπάνες 20.000,00 20.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.061.000,00 1.153.000,00
ΠΡΟΣ ΕΞΙΣΩΣΗ (για χρήση 2017) 321.396,24 229.396,24
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1.382.396,24 1.382.396,24

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΜΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟΘΕΜΑ 

   12/31/2016
1 ΑΘΗΝΑ 14656 105500,00 0,00
2 ΒΕΡΟΙΑ 249 1800,00 1.267,87
3 ΒΟΛΟΣ 421 3100,00 5.501,49
4 ΗΡΑΚΛΕΙΟ 1066 7700,00 9.526,97
5 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 3266 23600,00 60.239,99
6 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 968 7000,00 8.983,30
7 ΚΑΒΑΛΑ 506 3700,00 8.837,69
8 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 478 3500,00 9.296,66
9 ΚΕΡΚΥΡΑ 296 2200,00 5.409,55

10 ΚΟΖΑΝΗ 451 3300,00 1.489,24
11 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 551 4000,00 6.477,14
12 ΛΑΜΙΑ 700 5100,00 4.981,11
13 ΛΑΡΙΣΑ 1184 8600,00 17.977,32
14 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ 667 4900,00 1.989,61
15 ΜΥΤΙΛΗΝΗ 548 4000,00 0,00
16 ΠΑΤΡΑ 1857 13400,00 21.006,35
17 ΡΟΔΟΣ 381 2800,00 585,26
18 ΣΕΡΡΕΣ 287 2100,00 824,16
19 ΣΥΡΟΣ 299 2200,00 5.453,16
20 ΤΡΙΠΟΛΗ 1442 10400,00 3.874,65
21 ΧΑΝΙΑ 743 5400,00 7.021,68

ΣΥΝΟΛΟ 31016 118800,00 180.743,20

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Εισηγητής: Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, Γρ. Οικονομικού
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Συναδέλφι-
σες , Συνάδελ-
φοι

Σ υ μ π λ η ρ ώ -
νονται ήδη ως 
τώρα 9 χρόνια 
ύφεσης και 7 
χρόνια εφαρμο-
γής μνημονια-
κών προγραμ-

μάτων λιτότητας, που υποτίθεται θα μας έβγαζαν 
από την κρίση και θα έφερναν εξυγίανση των δη-
μόσιων οικονομικών και ενίσχυση της ανταγωνι-
στικότητας της ελληνικής οικονομίας. 

Δυστυχώς, σύμφωνα με την έκθεση “Global 
Competitiveness Report 2016 - 2017” του World 
Economic Forum, η χώρα καταλαμβάνει την 86η 
θέση μεταξύ 138 κρατών στον κόσμο, από την 81η 
μεταξύ 140 κρατών, που κατείχε στην προηγούμε-
νη αξιολόγηση.

Δηλαδή η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οι-
κονομίας συγκεντρώνει ανάλογες επιδόσεις με το 
Μαυροβούνιο, τη Ναμίμπια και την Ουκρανία. 

Η έκθεση αναδεικνύει τους πιο προβληματικούς 
τομείς για την ελληνική οικονομία, που λειτουρ-
γούν ως “βαρίδια” για την ανταγωνιστικότητα της 
χώρας. 

Όπως προκύπτει από την επεξεργασία των στοι-
χείων, οι παράγοντες - με σειρά προτεραιότητας 
είναι: 
•  η αστάθεια των πολιτικών που εφαρμόζο-

νται 
• οι φορολογικοί συντελεστές 
• η αναποτελεσματική γραφειοκρατία 
• η αδυναμία πρόσβασης σε χρηματοδότηση 
• το φορολογικό πλαίσιο.

Η Χώρα και η κοινωνία συνεχίζει να βρίσκεται 
στη δίνη της κρίσης με τους κυβερνώντες να είναι 
εγκλωβισμένοι στην αυτάρεσκη άσκηση της εξου-
σίας, αφού βέβαια εφαρμόζουν το 3ο Μνημόνιο 
και συμφώνησαν κατ’ ουσία ήδη στο 4ο (διαρκές) 
Μνημόνιο με την αποδοχή της εφαρμογής του αυ-
τόματου κόφτη εφ΄ όσον δεν επιτυγχάνονται οι 
στόχοι λιτότητας και τα πλεονάσματα που επιβάλ-
λουν οι δανειστές. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ εφαρμόζει πολι-
τικές αυστηρά περιοριστικές, με αύξηση των φό-
ρων σε αγαθά ευρείας κατανάλωσης (τηλέφωνο, 
καπνός, αύξηση ΦΠΑ στα νησιά), με μεγάλες πε-
ρικοπές σε μισθούς και συντάξεις, την αύξηση των 
ασφαλιστικών εισφορών, που ισοδυναμεί με μείω-
ση εισοδήματος για τους μισθωτούς, με υπερφο-
ρολόγηση των μεσαίων στρωμάτων και επιχειρή-
σεων, με το κοινωνικό κράτος να συρρικνώνεται 
ραγδαία και την ποιότητα υπηρεσιών σε βασικούς 
τομείς όπως η Υγεία και η Παιδεία να χειροτερεύει.

 Όλα αυτά αποτυπώνουν την ανάγλυφη εικόνα 
μιας κοινωνίας που καταρρέει και έχει χάσει τις 
αντοχές και την υπομονή της. Το αντίδοτο του Κοι-
νωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης αδυνατεί να 
αντιμετωπίσει το ζήτημα της «αξιοπρεπούς δια-
βίωσης» και της καταπολέμησης της φτώχειας 
- καθώς προβλέπει μέγιστη ενίσχυση κατ’ άτομο 

200€- και ενδέχεται να οδηγήσει σημαντικό τμήμα 
του πληθυσμού σε μια ιδιότυπη ομηρία φτώχειας 
και απλήρωτης εργασίας, 

Ανάγλυφη εικόνα ζούγκλας επικρατεί και στην 
αγορά εργασίας με το μέλλον να διαγράφεται ζο-
φερό. 

Για τα μεγάλα προβλήματα που βιώνουμε ως 
συνταξιούχοι όχι μόνο τα έχουμε περιγράψει στην 
εφημερίδα μας και στις συνελεύσεις αλλά τα ΒΙΩ-
ΝΟΥΜΕ με όλη την σημασία της λέξης.

Στον απολογισμό περιγράφεται η όλη κατάσταση 
όμως αυτό που συμβαίνει στην ΤΣΕΠΗ μας είναι 
τραγικό. Το χειρότερο όμως είναι ότι αυτά που έρ-
χονται θα μας τελειώσουν. Έτσι λίγο περιγραφικά 
να πω ότι κατά τη μνημονιακή περίοδο 210-2016, 
πάνω από 50 ΔΙΣ αφαιρέθηκαν από τις τσέπες μας, 
από τις τσέπες των συνταξιούχων ενώ οι οφειλές 
των μπαταχτσήδων – φοροφυγάδων και φοροδια-
φευγόντων ξεπέρασε τα 16 ΔΙΣ το χρόνο. Δηλαδή 
με άλλα λόγια επειδή το κράτος δεν μπορεί να πιά-
σει τους κλέφτες χαρατσώνει τους νοικοκυραίους.
• Μας έκαναν 13 περικοπές έως σήμερα
• Κατήργησαν τη 13η και 14η σύνταξη
• Αύξησαν στο 6% την κράτηση για τον ΕΟΠΥΥ
•  Θέσπισαν για όσους παίρνουν επικουρική (οι 

άλλοι;;;;) 6% υπέρ ΕΟΠΥΥ
• Μείωσαν τα ΕΦΑΠΑΞ
• Θέσπισαν εισφορά αλληλεγγύης
• Αύξησαν το φόρο παντού
• Μείωσαν το αφορολόγητο όριο
•  Κάνουν κοινωνική πολιτική μέσω παρακρατή-

σεων στα τιμολόγια της ΔΕΗ και άλλα τραγε-
λαφικά

•  Το κορυφαίο, θα μας επαναϋπολογίσουν ΚΑΙ 
τη σύνταξη, έτσι απλά, όμορφα και αριστερά.

Τελευταία και ενώ το κείμενο βρισκόταν σε δι-
αμόρφωση μια ΝΕΑ μεσοσταθμική (sic) λένε μεί-
ωση και στην προσωπική διαφορά που άκουσον 
άκουσον δεν θα ξεπερνά το 9%.

Και στο βάθος ανάπτυξη.
Είναι δε τραγικό να σβήνουν στην ουσία και το 

δικαίωμα στη σύνταξη χηρείας. Εδώ αξίζει μια πε-
ριγραφή. Παντρεύτηκε κάποιος/κάποια σε μικρή 
ηλικία. Δούλεψε σκληρά σε βαρέα και ανθυγιεινά. 
Κατέβαλε για 35 χρόνια εισφορές. Βγήκε στη σύ-
νταξη και δεν πρόλαβε να πάρει ούτε προσωρινή 
γιατί απεβίωσε. Η χήρα αν είναι πάνω από 52 ετών, 
θα πάρει για τρία χρόνια ποσοστό της σύνταξης και 
μετά όταν γίνει 67!!! Εάν τώρα είναι κάτω των 52 
ετών θα πάρει για τρία χρόνια ποσοστό της σύντα-
ξης και μετά ΤΙΠΟΤΑ! 

Καλά αν ο άνθρωπος αυτός ζούσε δε θα έπαιρνε 
τη σύνταξή του με βάση της εισφορές που ο ίδιος 
και ο εργοδότης του είχε καταβάλλει;; Δεν είναι 
δικά του χρήματα;;; Πώς είναι δυνατόν να επιτρέ-
πεται αυτό να συμβαίνει; Είναι κράτος δικαίου; 
Αυτό λέγεται κλοπή, για να μην πω τη βαρύτερη 
έκφραση τυμβωρυχία. 

Το τραγικότερο ΟΛΩΝ μένουν ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ 
και στις δυο περιπτώσεις!!! 

Για όλα τα παραπάνω αλλά και για άλλα που θα 
ακουστούν στο πλαίσιο της δράσης μας οφείλουμε 
να πάρουμε αποφάσεις. 

Αποφάσεις για την ιδία μας την ζωή έχοντας 
όμως υποχρέωση να πάρουμε αποφάσεις και για 
το μέλλον αυτής της χώρας αλλά και για το παρόν 
και το μέλλον των παιδιών μας.

Συνάδελφοι, Συναδέλφισες,
Κλείνουμε δύο χρόνια από το πρώτο πρόγραμ-

μα δράσης που ως νέα διοίκηση αναπτύξαμε και 
που φυσικά μέσα από τις καταστατικές διαδικασίες 
έτυχε έγκρισης προγραμματικά αλλά και απολογι-
στικά.

Ένα πρόγραμμα, που από την πρώτη γραμμή του 
είχε τονισθεί ότι έβαζε ψηλά τον πήχη δεδομένων 
των συνθηκών που είχαμε να αντιμετωπίσουμε.

Από την αρχή θέλω να τονίσω ότι κανένα μέλος 
του ΔΣ δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένο, όχι για-
τί δεν επιτεύχθηκαν, όλα όσα στο πρόγραμμα ως 
στόχους είχαμε θέσει, αλλά γιατί καθημερινά τα 
ζητήματα που προέκυπταν είχαν χαρακτηριστικά 
Λερναίας Ύδρας. Ταυτόχρονα στα επίπεδα ανα-
φοράς, εκεί δηλαδή που θα μπορούσε να υπάρξει 
μία ανακούφιση των ζητημάτων, οι αρμόδιοι όχι 
μόνο δεν ενέσκηψαν για τις λύσεις, το χειρότερο 
απαξίωσαν και τον ίδιο τους το ρόλο. Μιλάμε για 
«αρμόδιους» Υπουργούς, Γ. Γραμματείς αλλά και 
Προέδρους Φορέων. Μόνο το τελευταίο διάστημα 
και με αφορμή ένα άλλης υφής θέμα, προέκυψαν 
συναντήσεις, περισσότερο πυροσβεστικής διάθε-
σης και με την ευκαιρία αυτών των συναντήσεων 
κατορθώθηκε να υπάρξουν και δια ζώσης αλλά 
και εγγράφως εξειδίκευση των θεμάτων μας.

Δεν αναφερόμαστε στο σημείο αυτό για τα οικο-
νομικά ζητήματα, συντάξεις, περικοπές κλπ αλλά 
για πιο επείγοντα και καθοριστικά για την Υγεία, 
Περίθαλψη, φάρμακα κλπ. Περιγράφονται στον 
απολογισμό οι δράσεις και οι συμπεριφορές.

Στο επίπεδο των περικοπών και όσων έρχονται 
πάλι στον απολογισμό δίδεται με ανάγλυφο τρόπο 
η δράση και η αντίδραση του «συστήματος». Όλο 
αυτό το σκηνικό δεν έχει μόνο απογοήτευση για 
τον τρόπο που η Πολιτεία και οι ταγοί της αντιμε-
τώπισαν τα ζητήματα αλλά και οργή και αγανάκτη-
ση.

Οργή και αγανάκτηση η οποία όμως παρά τις 
προσπάθειες αντιμετώπισης συλλογικά και δυνα-
μικά έχει βρει το Συνταξιουχικό Κίνημα πολυδια-
σπασμένο και κατακερματισμένο. Το μεγαλύτερο 
σε πλήθος κίνημα παρά το μέγεθος των προβλη-
μάτων που αντιμετωπίζουν τα μέλη του, βρίσκεται 
σε μια εσωστρέφεια και αποδυνάμωση δυσανάλο-
γη ξανατονίζουμε των προβλημάτων που καθημε-
ρινά φορτώνονται τα μέλη του.

Εκλογές και διαδικασίες, Ενστάσεις και δικα-
στικές αίθουσες, χρώματα και ιδεολογήματα, πα-
ραταξιοποιήση και κομματικοποίηση, χωριστές 
συγκεντρώσεις και πορείες, εργολαβικά δικών 
για «λύση» των προβλημάτων και τα μέλη βορά 
στα 50, 100, 200 ευρώ μαζί με % ποσοστό επί των 
οποίων επιδικασθέντων. Βεβαίως γνωρίζουμε ότι 
δεν είναι το ίδιο όταν ως εργαζόμενοι απεργούσα-
με απέναντι στον εργοδότη. Όμως τότε «έχανες» 
το μεροκάματο.

Είναι όμως παράδοξο αυτό το κίνημα να μην 
μπορεί να κινητοποιήσει καθολικά, μαζικά και 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
Εισηγητής: Αντώνης Μπιρμπιλής, Γενικός Γραμματέας 
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αποτελεσματικά τη δύναμή του και αν όχι να ανα-
τρέψει τουλάχιστον να σταματήσει τον κατήφορο. 
Και το χειρότερο; Να μας χλευάζουν κυβερνη-
τικοί παράγοντες με τρόπους πρωτόγνωρους. 
Άλλος λέγοντας ότι οι διαμαρτυρίες ενισχύουν τη 
διαπραγματευτική θέση της κυβέρνησης!!! Ένας 
άλλος ότι δεν υπάρχει πραγματικό κίνημα αντίστα-
σης!!! Και το κορυφαίο από Υπουργό ότι περπατά 
στο δρόμο και τον συγχαίρουν για τις μεταρρυθμί-
σεις του Ασφαλιστικού!!!

Ζούμε το παράλογο ή έχουμε ως πολίτες πάρει 
την απόφαση ότι περάσαμε τον Ρουβίκωνα. Δεν 
έχουμε δηλαδή επιστροφή. Αυτή την απάντηση 
πρέπει να τη δώσουμε όλοι μαζί στους κυβερνώ-
ντες. Αναδιοργανώνοντας το κίνημα, δημιουρ-
γώντας τη μεγαλύτερη δυνατή συσπείρωση και 
κάνοντας μία αντεπίθεση στις πολιτικές και τους 
πολιτικούς που ευθύνονται για τον μαρασμό αυτής 
της χώρας.

Στην κατεύθυνση αυτή ο Σύλλογος με πρωτο-
βουλίες που πήρε αλλά και που σήμερα στη ΓΑΣ 
καλούμαστε να πάρουμε ενώνει τις δυνάμεις του 
με την ΑΓΣΣΕ, ελπίζοντας ότι και άλλες οργανώ-
σεις θα πράξουν το ίδιο, έτσι ώστε με την καθοδή-
γηση του τριτοβάθμιου οργάνου να μπορέσουμε 
να κάνουμε το κίνημα πιο ισχυρό και παρεμβατι-
κό, χωρίς βέβαια να αποδυναμώνουμε και το ρόλο 
του Συλλόγου μας απέναντι στα προβλήματα που 
απασχολούν τα μέλη μας. Για το θέμα αυτό υπάρ-
χει το ιστορικό και η πορεία των συζητήσεων στον 
απολογισμό καθώς επίσης υπάρχει και ειδική ημε-
ρήσια διάταξη.

Πιστεύουμε ότι η ολοκλήρωση των απαιτού-
μενων διαδικασιών θα γίνει συντομότατα γιατί τα 
προβλήματα που καλούμαστε να λύσουμε είναι 
τεράστια.

Συνάδελφοι, Συναδέλφισες
Η δράση μας το επόμενο διάστημα θα εξαρτηθεί 

από πολλούς παράγοντες ένας απ’αυτούς είναι και 
οι επερχόμενες εκλογές που σήμερα θα αποφασι-
στούν. Εκλογές σημαντικές για το σύνολο των με-
λών δεδομένου ότι όλες οι διοικήσεις Κεντρική – 
Περιφερειακές αλλά και αντιπρόσωποι θα τεθούν 
στην κρίση και νέα όργανα, διοικήσεις αλλά και 
σύμβουλοι θα αναδειχθούν. Αυτοί στην ουσία θα 
έχουν την νέα «λαϊκή» εντολή και θα καθορίσουν 
τις προτεραιότητες για την επόμενη τριετία. Αν και 
προσωπικά πιστεύω ότι θα έπρεπε και οι θητείες 
να είναι μεγαλύτερες αλλά και οι διαδικασίες πιο 
απλουστευμένες για να μην καταναλώνεται το με-
γαλύτερο μέρος των εισφορών αλλά και του χρό-

νου σε τέτοιες 
διαδικασίες.

Βέβαια η δη-
μοκρατία έχει 
και το τίμημά 
της όμως μπο-
ρούμε το επό-
μενο διάστημα 
να ανοίξουμε 
έναν ευρύτερο 
διάλογο που 
θα μας βγάζει 
από την πε-
πατημένη των 
τ ε λ ε υ τ α ί ω ν 
δεκαετιών και 
θα δίνει μια 
νέα μορφή 

στην οργάνωση, εκπροσώπηση, κοκ.
Μια οργανωτική και διαδικαστική λειτουργία πιο 

απλή αλλά και πιο μεστή που θα δίνει στο σύνολο 
των μελών που απαρτίζουν το σύλλογο «ανταπο-
δοτικά» πλεονεκτήματα από τον λόγο και μόνο της 
συμμετοχής τους σε αυτόν.

Το είχα περιγράψει και κατά τον πρώτο προ-
γραμματισμό δράσης και πάρα πολλοί το είδαν με 
θετικό τρόπο. Όχι φυσικά τη μετατροπή του σε ένα 
«συνεταιρισμό» ή σε ένα «πολιτιστικό» μόρφωμα 
- με την καλή έννοια – αλλά με τα αναγκαία χα-
ρακτηριστικά του κινηματικού του προσανατολι-
σμού, τη διεύρυνση του με συγκεκριμένα όργανα 
διοίκησης (γραμματείες, ομάδες εργασίας, τμήμα-
τα ή όπως θέλουμε να προσδιορίσουμε) τα οποία 
με τη στήριξη της δύναμης των μελών, με την 
«εκμετάλλευση» του μεγέθους θα προσέφεραν σε 
όσους το επιθυμούσαν διεξόδους σε ανάγκες και 
λύσεις σε προβλήματα.

Παράλληλα το μέγεθος του Συλλόγου μας και 
εφόσον απλοποιήσουμε όπως προανέφερα τις 
γραφειοκρατικές του διαδικασίες να οργανώσου-
με με την συνδρομή καταρτισμένων συναδέλφων 
υπηρεσίες στήριξης σε διάφορες υποθέσεις.

Γνωρίζουμε όλοι πολύ καλά ότι υπάρχουν συ-
νάδελφοι που τα τυπικά αλλά και ουσιαστικά προ-
σόντα τους, δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρουν 
στο Σύλλογο και τα μέλη του μέσω τμημάτων που 
μπορούμε να ιδρύσουμε και που θα έχουν την 
εξουσιοδότηση με αμφίδρομη «λογοδοσία» από το 
ΔΣ για να παρέχουν υπηρεσίες στον ΕΦΚΑ, στον 
ΕΟΠΥΥ. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν γύρω μας, 
δίπλα μας νομικές οντότητες που με ελάχιστες δι-
αδικασίες αλλά με σύγχρονα εργαλεία να μπορούν 
να προσφέρουν πολλαπλάσια από ότι εμείς μπο-
ρούμε.

Θέλω στο σημείο αυτό να αναφέρω ένα παρά-
δειγμα που βεβαίως δεν είναι προτεινόμενο αλλά 
αξίζει προβληματισμού για μια ανακατεύθυνση 
ίσως αλλά και διαφορετική δράση και λειτουργία.

Πρόσφατα υπήρξε μια διαφήμιση – προβολή 
μιας δράσης που αφορά την Τρίτη ηλικία και προ-
σφέρετε σε συνεργασία με δήμους στην οποία με 
σεμινάρια και εκπαίδευση που προσφέρεται από 
τον ΟΤΕ μαθαίνουν συνομήλικοι μας την χρήση 
της νέας τεχνολογίας. Συνδετικός κρίκος αυτής 
της δράσης είναι μια Μ.Κ.Ο. Ξέρω πολλοί θα πείτε 
διάφορα και φυσικά έχουμε ακούσει πολλά. Το ξε-
περνώ αυτό και συνεχίζω. 

Επικοινώνησα με την αρμόδια υπηρεσία του 
ΟΤΕ και έμαθα περισσότερα για το θέμα. Πράγ-

ματι με βάση το καταστατικό αυτής της Μ.Κ.Ο. και 
με προτάσεις που έκανε ανέλαβε το πρόγραμμα 
και φυσικά χρηματοδοτήθηκε και από Ευρωπα-
ϊκά προγράμματα. Για να μπορούσαμε εμείς να 
κάνουμε κάτι παρόμοιο και να εκμεταλλευτούμε 
προς όφελος των μελών μας τέτοιου είδους προ-
γράμματα πρέπει να έχουμε κάτι παρόμοιο. Αυτό 
θα μας έδενε δυνατότητες μεγάλες και για άλλου 
είδους δράσεις, πάντα κάτω από την σκέπη του 
συλλόγου μας του μεγέθους αλλά και της γεωγρα-
φικής έκτασης που έχει.

Γιατί κάποιοι να μπορούν και εμείς όχι. Παρα-
θέτω το καταστατικό αυτής της Μ.Κ.Ο. έτσι για 
προβληματισμό και καλώ όποιον συνάδελφο η 
συναδέλφισα που θα μπορούσε να συμβάλει στον 
προβληματισμό αυτό αλλά ενδεχομένως και στην 
υλοποίηση τέτοιων δράσεων να εκδηλώσει ενδια-
φέρον και το νέο Δ.Σ. του συλλόγου μας να πάρει 
τις όποιες αποφάσεις.

Εκτιμώ ότι το θέμα αυτό θα συζητηθεί το επό-
μενο διάστημα με θετικό πρόσημο και όχι με την 
συνήθη διαδικασία εσωστρέφειας που για πολλά 
μας κατατρέχει.

Έχουν αλλάξει πολλά Συναδέλφισες και Συνά-
δελφοι.

Η δομή, η λειτουργία και ο τρόπος που ίσως και 
από συνήθεια λειτουργήσαμε εως σήμερα πρέπει 
να αλλάξει. Δεν κομίζω γλαύκας όμως έχω πει-
σθεί ότι κάπως διαφορετικά πρέπει να προσανα-
τολίσουμε την δράση αυτής της συλλογικότητας. 
Φυσικά δεν είναι απαραίτητο όλοι να συμφωνούμε 
ίσως δεν είναι απαραίτητο και όλοι να συνυπάρ-
χουμε. Είδαμε τα τελευταία χρόνια κάποιοι συ-
νάδελφοί μας να επιλέγουν διαφορετικούς δρό-
μους. Άλλοι είδαν τον δρόμο της αυτοπροβολής 
και «έφτιαξαν» σύλλογο και σφραγίδα. Κάποιοι 
άλλοι στρατεύτηκαν στις εντολές της ιδεολογι-
κοπολιτικής τους ταυτότητας και ακολουθούν το 
κόμμα. Προσφάτως κάποιοι άλλοι θέλουν μέσω 
νομοθετικής επιβολής να μετατρέψουν με το ζόρι 
τον σύλλογο σε μια πολυκομματικής λειτουργίας 
οντότητα.

Απορώ για τους τελευταίους γιατί και αυτοί δεν 
ακολουθούν τον δρόμο των προηγούμενων. Γιατί 
δηλαδή πρέπει ΕΜΕΙΣ να αλλάξουμε αυτό που και 
η ΣΥΝΤΡΙΠΤΙΚΗ πλειοψηφία των μελών θέλει; Ας 
τραβήξουν λοιπόν τον δρόμο τους και ας μας αφή-
σουν να ρυθμίζουμε τα του οίκου μας με ο,τι τα 
μέλη θέλουν.

  Άλλωστε εμείς εδώ έχουμε ένα Πανελλήνιο 
Σύλλογο Συνταξιούχων που στόχο και σκοπό έχει: 
«την συνύπαρξη όλων των συνταξιούχων των 
τηλεπικοινωνιών και του ομίλου ΟΤΕ σε ενιαία 
οργάνωση, στου κόλπους της οποίας θα ενερ-
γούν από κοινού για την μελέτη, προστασία και 
προαγωγή των οικονομικών, ασφαλιστικών 
συμφερόντων και συνταξιοδοτικών, πολιτιστι-
κών και κοινωνικών δραστηριοτήτων των με-
λών. Ο σύλλογος παραμένει μακράν κάθε κομ-
ματικής διαμάχης» (Άρθρο 2).

 Το κορυφαίο αυτό άρθρο που αποτελεί και από 
ιδρύσεως κορωνίδα εξειδικεύεται σε επόμενα 
άρθρα και χαρακτηρίζει τον σύλλογο ΕΝΙΑΙΟ και 
αδιαίρετο.

Ξεπερνώντας αυτές τις απόψεις που τονίζω ότι 
δεν είναι προσωπικές αλλά βασίζονται και σε προ-
σλαμβάνουσες που είχα τα τελευταία τρία χρόνια 
που εχω την τιμή να υπηρετώ το θεσμικό ρόλο του 
Γενικού Γραμματέα του συλλόγου μας είτε μέσα 
από τις διεργασίες του Δ.Σ. είτε από τις Γενικές συ-
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νελεύσεις σε όλη τη χώρα ξαναμπαίνω σε σκέψεις 
και προτάσεις προγράμματος δράσης.

Συναδέλφισες Συνάδελφοι.
Κατά την πρώτη εγγραφή κατάθεση προτάσεων 

στην 22η ΓΑΣ είχα περιγράψει μια σειρά ενεργειών 
αλλά και συνεργασιών που θα έπρεπε να κινηθού-
με. Είχα τονίσει βέβαια ότι ο πήχης έμπαινε ψηλά 
χωρίς όμως να προσδιορίζω πόσο. Τελικά μάλλον 
ήταν πάρα πολύ ψηλά και αυτό δεν μας δικαιολο-
γεί αλλά δικαιολογείται από πληθώρα προβλημά-
των αλλά και ζητημάτων θα πω εσωστρέφειας.

Προβλήματα που σώρευσαν καταιγιστικά πλη-
θώρα νομών και εγκυκλίων αλλά και εσωστρέφεια 
γιατί κάποιοι επιμένουν να σκέπτονται με λογικές 
παρελθόντος και με πράξεις που στραγγαλίζουν 
την ίδια την δράση του συλλόγου. Για το τελευ-
ταίο νομίζω ότι είναι η 10η φορά που βρισκόμαστε 
σε δικαστήρια και εισαγγελικές παραγγελίες. Δεν 
μιλώ βέβαια για την μηνυτήρια αναφορά που κά-
ναμε στις διοικήσεις του ΙΚΑ και του ΕΤΕΑ.

Δυστυχώς για κάποιους ο σύλλογος παραμένει 
αντίδικος – διάδικος- και τελικά «εχθρός;» Πρέπει 
κάθε λίγο να εμφανιζόμαστε στην τράπεζα για νο-
μιμοποίηση; Είναι αυτό λειτουργία; Εν πάση περι-
πτώσει τι θέλουν; 

Βεβαίως η προσφυγή στη δικαιοσύνη είναι ανα-
φαίρετο δικαίωμα του καθενός. Πι-
στεύω ότι σε ζητήματα συλλογικό-
τητας και διαφορετικής προσέγγι-
σης θεμάτων τη λύση τη δίνουν τα 
όργανα, και φυσικά τα ίδια τα μέλη. 
Έχουμε δημοκρατία και δημοκρα-
τικές λειτουργίες και φυσικά αν το 
πιστεύουν όλοι όσοι υπηρετούμε 
τη συλλογικότητα – ξανατονίζω – 
εσωτερική αυτονομία.

Άλλου είδους ζητήματα μπορεί 
να χρήζουν προσφυγών και εκεί 
Έκαστος εφ’ ω ετάχθη. 

Επανέρχομαι και τονίζω ότι χρει-
άζεται άμεσα, και προκειμένου ο 
Σύλλογός μας να μπορέσει πραγ-
ματικά να προσφέρει προς τα μέλη 
του, να δραστηριοποιηθεί και προς άλλες κατευ-
θύνσεις. Πρέπει να κάνουμε πιο σφιχτή και πιο 
λειτουργική τη συνεργασία μας με τα Πολιτιστικά 
Κέντρα, ενισχύοντας με τις δυνάμεις μας τη δράση 
και την οικονομική τους επάρκεια.

‘Ήδη έχουν υπάρξει συζητήσεις με την ΟΜΕ ΟΤΕ 
για μια πιο εξειδικευμένη συνεργασία μέσω του 
ΟΠΑΚΕ για ειδικά προγράμματα που έχουν ενδι-
αφέρον για τα μέλη μας. (Ιαματικά. Θρησκευτικά, 
Πολιτιστικά). Ένα επίσης σοβαρό θέμα όμως είναι 
να χρησιμοποιήσουμε τη συνεργασία μας με τον 
Προμηθευτικό Συνεταιρισμό έτσι ώστε να αποκτή-
σουμε για τα μέλη μας, τα οφέλη που μπορεί να 
έχει κάποιος από μία ευρεία γκάμα προσφορών 
και διευκολύνσεων.

Ειδικοί δεν είμαστε και για το λόγο αυτό αναθέ-
σαμε τη διερεύνηση στην ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ. Έχουμε 
περιγράψει στο τελευταίο φύλλο της εφημερίδας 
μας εκτενώς το θέμα.

Τί πετύχαμε;
Πετύχαμε να δοθεί στη δημοσιότητα μέσω του 

Συλλόγου μία πρόταση πρόσθετης εξωνοσοκο-
μειακής κάλυψης με την υποστήριξη μιας εταιρεί-
ας του ομίλου ΟΤΕ, η οποία το προσφέρει μέσω 
μιας μεγάλης πολυεθνικής γαλλικής εταιρείας, της 
CNP. Η έκπτωση που δόθηκε συναρτήσει του κύ-

ρους των συμβαλλομένων, δίνει σε όσους επιθυ-
μούν και φυσικά μπορούν μία διέξοδο στα μεγάλα 
προβλήματα που και στον τομέα αυτό αντιμετωπί-
ζουμε. Βεβαίως δεν σταματάμε την διεκδίκηση για 
ένα δημόσιο – καθολικό και αξιοπρεπές σύστημα 
υγείας όμως οφείλουμε να εκμεταλλευόμαστε ό,τι 
στο σύστημα υπάρχει και με το μέγεθος του Συλ-
λόγου να πετυχαίνουμε καλύτερες αλλά και αξιό-
πιστες προσφορές.

Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω ότι υπάρχουν 
πληθώρα τέτοιων προγραμμάτων που και άλλοι 
σύλλογοι έχουν προτείνει στα μέλη τους. Παράλ-
ληλα και στο χώρο μας δηλαδή σε μέλη μας προ-
σφέρεται μέσω του ΣΥΣΠΑ πρόγραμμα νοσοκομει-
ακής περίθαλψης το οποίο απολαμβάνουν πάνω 
από 2000 μέλη με πολύ θετικά αποτελέσματα.

Είναι γεγονός ότι η συλλογικότητα, η οποία σε 
τέτοιου είδους προγράμματα χαρακτηρίζεται ως 
ομαδικότητα-ομαδικό συμβόλαιο δίνει την δυνα-
τότητα να έχει κάποιος προσιτό συμβόλαιο αλλά 
και καλύτερο έλεγχο παροχών και φυσικά λύσης 
τυχόν προβλήματος. Χρειάζεται βέβαια εκτός από 
τη σκέπη μιας συλλογικότητας τα θέματα αυτά 
αλλά και όποια άλλα ήθελε να λειτουργήσουμε να 
ανατίθενται σε ειδικούς και όπως έχω παραπάνω 
πει εξειδικευμένους και τέτοια μέλη υπάρχουν 

ανάμεσά μας τα οποία θα μπορούσαν να βοηθή-
σουν στην κατεύθυνση αυτή. Κλειδί πάντως για να 
μη χάσει τον προσανατολισμό της δράσης και λό-
γου ύπαρξης του συλλόγου είναι η χρησιμοποίηση 
εργαλείων που περιβάλλονται από πλαίσιο νομο-
θετικό όπως οι συνεταιρισμοί και έχουμε δόξα τω 
θεώ δύο, που όμως υπο-λειτουργούν στο χώρο 
μας. Έχουν νομική αλλά και καταστατική υπόστα-
ση έχουν κάποια μέλη θα μπορούσαμε όμως να 
τους δραστηριοποιήσουμε διαφορετικά.

Είναι γόνιμο το έδαφος και οι ασφυκτικές οικο-
νομικές συνθήκες επιβάλλουν μια πιο δυναμική 
και παρεμβατική χρήση αυτού του εργαλείου όχι 
μόνο σε κεντρικό επίπεδο αλλά και περιφερειακό.

Θα μπορούσαμε άμεσα αυτό να το κάνουμε πρά-
ξη και καλώ από το βήμα αυτό τους υπεύθυνους 
των συνεταιρισμών σε άμεση συνεργασία και όχι 
συγχώνευση αλλά ένα είδους «θυγατρικοποίη-
σης» όλων προς όφελός μας. Διάσπαρτες δομές, 
ασυντόνιστες ενέργειες αποδυναμώνουν και δεν 
πετυχαίνουν οικονομίες κλίμακος που τις έχουμε 
αλλά δεν τις «εκμεταλλευόμαστε».

Είναι λοιπόν ένα «στοίχημα» το επόμενο διάστη-
μα οι πρώτες αποφάσεις που θα πάρει το νέο ΔΣ 
να υλοποιήσουν αυτές τις σκέψεις και προτάσεις 

φυσικά εμπλουτίζοντας και με ό,τι άλλο ήθελε κά-
ποιος να προτείνει.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
Δεν θα κάνω μια συνήθη καταγραφή αιτημάτων 

που και στα ψηφίσματα των τοπικών γενικών συ-
νελεύσεων έχουν αποτυπωθεί.

Γνωριζόμαστε χρόνια τώρα είτε συνυπηρετώ-
ντας σε δομές της εταιρείας είτε στη συνδικαλι-
στική δράση, αλλά ακόμη περισσότερο και μέσω 
αυτών σε μία διαπροσωπική σχέση. Μια σχέση 
που για τον καθένα αποτελεί σχέση ζωής και εμπι-
στοσύνης ανεξάρτητα αν διαφορετικές απόψεις, 
θέσεις, η στάση ζωής μπορεί να διαφέρει. Και 
μόνο όμως η ενασχόληση με τα κοινά, η καθη-
μερινή αγωνία και πάλι για τα κοινά μας δίνει τη 
δυνατότητα μέσω του μεγάλου μας συλλόγου να 
μπορούμε να αισθανόμαστε ότι επιτελούμε ένα 
χρέος ζωής έτσι όπως την επιλέξαμε απέναντι σε 
όσους από τον καναπέ μπορούν να ασκούν κριτική 
ή και ανάθεμα.

Μπορεί να έχουμε ευθύνες για πράξεις ή πα-
ραλήψεις όμως δεν μπορεί κανείς να καταλογίσει 
σκοπιμότητα ή ιδιοτέλεια.

Ο Σύλλογος - κύτταρο δημοκρατίας και θεσμός 
συλλογικότητας - για να παραμείνει ζωντανός και 

φυσικά αποτελεσματικός χρειάζε-
ται τη βοήθεια όλων. Τη βοήθεια 
στην πρόταση, τη βοήθεια στην 
οργάνωση, τα βοήθεια στη δράση 
και την παρέμβαση. Και φυσικά τη 
διαρκή παρουσία όσο το δυνατόν 
περισσότερων σε κάθε επίπεδο.

Οι εκλογές που έρχονται θα απο-
τελέσουν μια ευκαιρία για όσους το 
επιθυμούν να διεκδικήσουν «αξιώ-
ματα». Εύχομαι οι υποψηφιότητες 
να υπερδιπλασιαστούν και πολλοί 
περισσότεροι να διεκδικήσουν την 
εκλογή τους. Η εκπροσώπηση σε 
τοπικό αλλά και κεντρικό επίπεδο 
μέσω της εκλογής δεν αποτελεί 
το άπαν. Θα πρέπει να βρούμε για 

όλους όσους εκδηλώσουν τη διάθεση προσφοράς 
στα κοινά να δώσουμε ρόλους, πεδίο δράσης και 
ξανατονίζω προσφοράς. Και αυτό θα πρέπει τα νέα 
ΔΣ να το αξιοποιήσουν για να συνεχίσει ο Σύλλο-
γος να είναι δυνατός παρεμβατικός και προπάντων 
χρήσιμος για το σύνολο των μελών του.

Σας καλώ και σας προσκαλώ σε συσπείρωση, 
συνεργασία και προσπάθεια όχι μόνο για το παρόν 
και το μέλλον μας αλλά - όπως έχω ξανατονίσει - 
για το μέλλον της χώρας και των παιδιών μας.

Δύο ακόμη γραμμές
Παραμένει σταθερή η διεκδίκησή μας για μια 

γενναία ανακεφαλαιοποίηση των ταμείων (τώρα 
ΕΦΚΑ & ΕΤΕΑΕΠ).

Συνεχίζουμε και διεκδικούμε δημόσιες δωρεάν 
και καθολικές υπηρεσίες υγείας.

Απαιτούμε να γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις 
που μας χορήγησαν τα δικαιούμενα, βάσει εισφο-
ρών, παρακρατήσεων και νόμων ποσά των συντά-
ξεών μας και διεκδικούμε αυτό να γίνει έστω και 
με ομολογία οφειλής.

Τίποτα λιγότερο – τίποτα περισσότερο αν θέλου-
με να συνεχίσουμε να πιστεύουμε σε ένα κράτος 
δικαίου.

Ευχαριστώ.
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Συνάδελφοι,
Σας καλωσο-

ρίζω όλους και 
σας ευχαριστώ 
που ανταπο-
κριθήκατε στην 
πρόσκληση του 
Συλλόγου και 
τιμάτε με την 
παρουσία σας 

την Συνεδρίαση της 24ης FAΣ και εύχομαι σε όλους, 
στον καθένα χωριστά και στις οικογένειές σας, 
υγεία, οικογενειακή ευτυχία, καλή διαμονή και μα-
κροημέρευση.

Γνωρίζετε όλοι ότι, πάντοτε και από όποιο αξίωμα 
και αν κατείχα, έπραξα το καθήκον μου, με υπευθυ-
νότητα, αμεροληψία, ευσυνειδησία, αυτογνωσία, αί-
σθηση καθήκοντος, υποχρεώσεως, μέσα στα πλαί-
σια του ισχύοντος εκάστοτε καταστατικού και του 
νόμου, αλλά και αίσθημα δικαιοσύνης, αγάπης, αλ-
ληλεγγύης προς τον έχοντα ανάγκη συνάδελφο και 
γενικότερα τον συνάνθρωπο και χωρίς διακρίσεις.

Συνάδελφοι,
Άκουσα τον Διοικητικό Απολογισμό του Δ.Σ., τον 

Οικονομικό Απολογισμό 2017, το Πρόγραμμα δρά-
σεως 2017, τον Οικονομικό Προϋπολογισμό 2017, 
τα οποία και υπερψήφισα στο Δ.Σ. Ο Σύλλογος εξά-
ντλησε όλα τα μέσα και όλες τις δυνατότητες, που 
είχε στην φαρέτρα του, για να αντισταθεί στη θύελλα 
των περικοπών, των φόρων και όλων των σκλη-

ρών και οδυνηρότατων  πολιτικών, που ασκούνται 
απ’ όλα τα κόμματα και όλων των ιδεολογιών και για 
να προωθήσει την επίλυση των δίκαιων αιτημάτων 
μας.

Δυστυχώς όλες οι προσπάθειες πήγαν στον βρό-
ντο γιατί μιλούσαμε σε ώτα μη ακουόντων, σε αν-
θρώπους άβουλους, σχεδόν ανεπαρκείς έως ανίκα-
νους, δειλούς να αναλάβουν δύσκολες αποφάσεις 
φοβούμενοι το πολιτικό κόστος και έναντι αυτού 
διακύβευαν την αξιοπιστία τους, τον ευτελισμό τους 
και οδηγούσαν την αξιοπρέπειά μας στο ναδίρ, τη 
χώρα στην πολιτική και ηθική κατάπτωση και παρέ-
δωσαν τη χώρα στη διεθνή χλεύη.

Να είστε βέβαιοι ότι το οικονομικό κόστος θα το 
επωμισθούμε και πάλι εμείς και όχι οι εξουσιαστές 
και γι’ αυτό πρέπει να πιέσουμε τους κυβερνώντες 
να πιουν το χάπι του πολιτικού κόστους, με κλει-
στή μύτη και να διοικήσουν και μάλιστα αμέσως 
και χωρίς καθυστέρηση γιατί οι κίνδυνοι πολλοί και 
αδυσώπητοι και το γεωπολιτικό και οικονομικό πε-
ριβάλλον ασταθές.

Δυστυχώς η πρώτη δεύτερη κυβέρνηση της εθνι-
κοαριστεράς αποδείχθηκε κατώτερη των περιστά-
σεων, ανεπαρκής και ανίκανη να πάει το καράβι 
της ελληνικής οικονομίας πιο πάνω και με την δή-
θεν σκληρή διαπραγμάτευση – εμπαιγμό μας οδη-
γεί σε βίαιο θάνατο και με το νόμο 4387/2016 του 
Κατρούγκαλου μπαίνει ταφόπλακα στην κοινωνική 
ασφάλιση και οδηγεί στην απόλυτη εξαθλίωση του 
εισοδήματός μας, δηλαδή αντί του μάνα που υπο-

σχέθηκε στον λαό τον ποτίζει με χολήν και όξος και 
τον κοροϊδεύει και εμπαίζει με περισσή αλαζονεία, 
θράσος, αναίδεια, ασέβεια, προκλητικότητα και πο-
λιτική αναισχυντία.  

Εμείς οφείλουμε όταν και όποτε έλθει η στιγμή 
της κρίσεως, τότε να καταλογίσουμε στους νέους 
αυτούς, που μας κατάντησαν τρισάθλιους, τις ευθύ-
νες που τους αναλογούν με την ψήφο και να τους 
στείλουμε στο καλάθι της ιστορίας άπαξ και δια πα-
ντός όσον αφορά την νομική περιπέτεια του Συλλό-
γου μας ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες και 
δεν υπάρχει θέμα διορισμού Διοίκησης.

Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ 
τους υπαλλήλους του Συλλόγου μας, οι οποίοι ερ-
γάζονται με ζήλο και αυταπάρνηση για να εξυπηρε-
τήσουν όλους τους συναδέλφους στους οποίους ο 
ΕΦΚΑ έχει στερήσει την ασφαλιστική ικανότητα.

Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και θα αποδε-
χθώ ως Προεδρεύων Αντιπρόεδρος και ως μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου την ετυμηγορία σας με 
αγάπη όπως πάντοτε.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
Λουκά Μπαλωμένου, Αντιπροέδρου 

& Προεδρεύοντος της ΓΑΣ λόγω κολλήματος του Προέδρου

Εμείς οι Σύνεδροι της 24ης ΓΑΣ, νομίμως εκλεγ-
μένοι από το σύνολο των 32.000 μελών, καταδικά-
ζουμε ενέργειες και συμπεριφορές που διαταράσ-
σουν την εύρυθμη λειτουργία του Συλλόγου μας.

Οι αποφάσεις των οργάνων Διοίκησης του Συλ-
λόγου αντέχουν κρίσης και κριτικής στα πλαίσια 
που αυτές λαμβάνονται. Διαφορετικές μειοψηφι-
κές απόψεις είναι σεβαστές, στα πλαίσια των 
δημοκρατικών κανόνων λειτουργίας, θα 
πρέπει όμως και οι μειοψηφούντες να δέχο-
νται τις αποφάσεις της πλειοψηφίας.

Δικαστικές διαμάχες και παρεμβάσεις στα 
πλαίσια αυτά που διαταράσσουν τη συνοχή, 
παρεμποδίζουν τη λειτουργία και οδηγούν το 
Σύλλογο σε περιπέτειες, μας βρίσκουν κάθε-
τα αντίθετους, όταν μάλιστα θέματα που δια-
λαμβάνουν μπορούν και πρέπει να λύνονται 
με τις προβλέψεις του Καταστατικού μας.

Ο Σύλλογός μας, με μια ιστορική διαδρομή από 
ιδρύσεώς του, κατόρθωσε να ενώσει και να προ-
στατεύσει δικαιώματα και κατακτήσεις και με την 
οργανωτική του δομή να βρίσκεται ενιαίος και πα-
ρών σε κάθε γωνιά της χώρας.

Αισθανόμαστε υπερήφανοι για τη δράση και τις 
όποιες παραλείψεις των οργάνων της Διοίκησής 

του μόνοι αρμόδιοι να τις κρίνουν είναι τα μέλη 
του, μέσω των διαδικασιών που προβλέπει ο Κα-
ταστατικός τους Χάρτης.

Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στη Διοίκηση του 
Συλλόγου μας και την καλούμε να προστατεύσει 
με κάθε τρόπο την εύρυθμη λειτουργία του Συλ-
λόγου μας απ’ όλους όσους δεν θέλουν να σέβο-

νται τις αποφάσεις των οργάνων, μέσα και από 
τις διαδικασίες που προβλέπει το Καταστατικό –ο 
Σύλλογός μας, λοιπόν- αλλά και με όποιον άλλον 
τρόπο θεωρεί ο Σύλλογος ότι αυτό πρέπει να γίνει.

Σ’ αυτές τις δύσκολες οικονομικές και πολιτικές 
συγκυρίες που δεχόμαστε συνεχή πλήγματα, που 

οι συντάξεις μας εξανεμίζονται, που η υγεία μας 

έχει κλονιστεί, το σύστημα της δημόσιας περίθαλ-

ψης έχει γκρεμιστεί, η φορολογία έχει απομαστεύ-

σει και τις όποιες πενιχρές οικονομίες είχαμε βάλει 

στην άκρη για να ζήσουμε το υπόλοιπο της ζωής 

μας, που ακόμα και στο σπίτι μας, που με κόπους 

και θυσίες κτίσαμε, είμαστε ενοικιαστές, εί-

ναι αδιανόητο μέλη αυτού του Συλλόγου, για 

λόγους που δεν μπορούμε να κατανοήσου-

με, να φρενάρουν τη λειτουργία, να οδηγούν 

τις νόμιμες αποφάσεις του Συλλόγου σε δι-

καστικές αντιπαραθέσεις και να προσπαθούν 

να διαλύσουν στην ουσία ένα Σύλλογο με 

ιστορία από το 1948.

Αθήνα 18/5/2017
Για το Προεδρείο

της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης
του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων

Τηλεπικοινωνιών – Ομίλου ΟΤΕ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. Ρόζης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π. Αναστασέλης

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σ. Μαγνήσαλης

Η ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. Αντωνογιαννάκη

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ 24 ΗΣ ΓΑΣ



15Απρίλιος-Μάιος 2017 24η ΓΑΣ

Οι 156 Σύνεδροι της 24ης Γενικής Αντιπροσω-
πευτικής Συνέλευσης, που πραγματοποιήθηκε 
στις 17 και 18 Μαϊου 2017 του Πανελληνίου 
Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ, οι οποίοι εκ-
προσωπούν όλη την επικράτεια και εκφράζουν 
32.000 και πλέον μέλη μας, διαμαρτυρόμαστε 
εντονότατα:

1.  Για τις οριζόντιες και κλιμακωτές περικοπές των 
συντάξεών μας.

2.  Για τη βάρβαρη και εγκληματική πολιτική της λι-
τότητας, η οποία μας οδήγησε στην οικονομική 
εξόντωση και εξαθλίωση.

3.  Για την πλήρη υποβάθμιση της ποιότητας των 
προσφερομένων υπηρεσιών υγείας και περί-
θαλψης.

4.  Για την άδικη και μονομερή κατανομή των οι-
κονομικών βαρών της κρίσης στο πιο αδύναμο 
κοινωνικά κομμάτι της κοινωνίας, στους συντα-
ξιούχους.

5.  Για τις νέες καθολικές και οριζόντιες περικοπές 
των συντάξεών μας, Κύριων και Επικουρικών, 
στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν.4387/16 και 
την ψήφιση σήμερα του νόμου που υλοποιεί τη 
συμφωνία της Κυβέρνησης με τους θεσμούς 
για τη δεύτερη αξιολόγηση.

Εκφράζουμε την πλήρη αγανάκτηση και πικρία 
μας για τον ιδιότυπο βιολογικό θάνατο στον οποίο 
φαίνεται ότι μας οδηγούν τα μέτρα της εγκληματι-
κής λιτότητας, της απαράδεκτης υποβάθμισης των 
υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης, καθώς και της 
κατεδάφισης του όποιου κοινωνικού Κράτους.
Διεκδικούμε:

1.  Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών 
Νόμων, 3863/10, 3986/11, 4024/11, 4051/12, 
4093/12, 4387/16 κλπ., που επέβαλαν τις μεγά-
λες μειώσεις στις συντάξεις μας.

2.  Το σταμάτημα των περαιτέρω μειώσεων και τη 
σταδιακή αποκατάσταση των αδικιών και των 
περικοπών των συντάξεων.

3.  Την άμεση υλοποίηση της απόφασης της 
Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατεί-
ας (2287/15), η οποία έκρινε αμετάκλητα ως 
παράνομες, αντισυνταγματικές τις περικοπές 
που επεβλήθησαν με τους μνημονιακούς Νό-
μους 4051/12, 4093/12 και την 1/1/2012 και 
1/1/2013 αντίστοιχα και εφεξής.

4.  Την άμεση τιτλοποίηση με ομόλογο του Ελλη-
νικού Δημοσίου των παρανόμως παρακρατη-
θέντων ποσών και την απόδοση στους δικαι-
ούχους με συγκεκριμένη ρήτρα ανάπτυξης επί 
του ΑΕΠ.

5.  Την άμεση ανακεφαλαιοποίηση των Ταμείων 
στα πρότυπα των Τραπεζών.

6.  Τη βελτίωση και την τροποποίηση του Κανονι-
σμού Παροχών του ΕΟΠΥΥ, ώστε να συμπερι-
ληφθούν όλες οι παροχές που περιέχει ο Κα-
νονισμός Παροχών του ΤΑΠ-ΟΤΕ, όπως είναι η 
οδοντιατρική περίθαλψη.

7.  Την καθιέρωση ηλεκτρονικής κάρτας υγείας 
ασφαλισμένου, εκτός του Δημοσίου Συστή-
ματος Υγείας, που θα περιλαμβάνει, εκτός της 
ασφαλιστικής ικανότητος, την επίσκεψη, την 
πληρωμή, τη συνταγογράφηση και τον ιατρικό 

φάκελο για να σταματήσει η ταλαι-
πωρία αλλά και η διασπάθιση των 
χρημάτων υγείας και περίθαλψης 
από όλους όσους τα επιβουλεύο-
νται.

8.  Τη με νομοθετική ρύθμιση καθι-
έρωση παροχής υπηρεσιών από 
τους ιατρούς όλων των ειδικοτή-
των, με το κρατικό τιμολόγιο που 
ισχύει κάθε φορά από τα ιδιωτικά 
τους ιατρεία, για 5 χρόνια από την 
απόκτηση του διπλώματος άσκη-
σης του ιατρικού τους λειτουρ-
γήματος και ως ελάχιστη ανταπό-
δοση της εκ μέρους τους δωρεάν 
Παιδείας που η Πολιτεία τους προσέφερε.

9.  Την τροποποίηση του Κανονισμού της συμμετο-
χής μας στη φαρμακευτική αγωγή, ώστε στην 
τελική τιμή να μην υπερβαίνει η συμμετοχή του 
ασφαλισμένου του εικονικού σήμερα 25%.

10.  Τη δίκαιη κατανομή των οικονομικών βαρών 
της κρίσης ανάλογα με την πραγματική φορο-
δοτική ικανότητα των πολιτών.

11.  Τη μείωση των συντελεστών φορολογίας εισο-
δήματος και ειδικότερα των συνταξιούχων των 
οποίων η σύνταξη με τις διαδοχικές περικοπές 
οδηγείται από ανταποδοτική παροχή κοινωνι-
κής ασφάλισης σε προνοιακό επίδομα.

12.  Τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης σε όλους 
τους συνταξιούχους και με προτεραιότητα των 
συναδέλφων μας που ζουν στη Βόρεια Ελλάδα 
και στις ορεινές περιοχές της χώρας.

13.  Τη συμμετοχή των συνταξιούχων στα Προγράμ-
ματα του Κοινωνικού Τουρισμού.

14.  Τη ρύθμιση με Νόμο του δικαιώματος παρα-
κράτησης από τη σύνταξη εισφοράς προς τα 
Πολιτιστικά Κέντρα και Ενώσεις που προάγουν 
τον πολιτισμό, την παράδοση και την κουλτούρα 
του τόπου, αυτοδίκαια για τα έως σήμερα μέλη 
τους, των οποίων η εισφορά παρακρατείτο 
από το ΕΤΕΑ και τη δυνατότητα με αίτηση στον 
ΕΦΚΑ για την παρακράτηση νέων μελών.

15.  Τη διάθεση ποσοστού από τα έσοδα που θα 
προκύψουν από την εξόρυξη και εκμετάλλευση 
υδρογοναθράκων υπέρ του Ασφαλιστικού Συ-
στήματος της χώρας.

16.  Την κατάργηση του άρθρου 27 του Ν.4331/15 
και την άμεση διαβούλευση για την εκπόνηση 
ειδικού Νόμου για τη σύσταση, λειτουργία και 
οργάνωση του συνταξιοδοτικού κινήματος.

17.  Την κατάργηση των διατάξεων που αφορούν 
στις περικοπές των κύριων και επικουρικών 
συντάξεων, καθώς και των άλλων οδυνηρών 
μέτρων στα πλαίσια της ψήφισης από την πλειο-
ψηφία της παρούσας Ελληνικής Βουλή της συμ-
φωνίας για τη δεύτερη αξιολόγηση.

18.  Την άμεση κατάργηση των διατάξεων του 
Ν.4387/16 για τις προϋποθέσεις χορήγησης 
συντάξεων χηρείας και επαναφοράς του παλιού 
καθεστώτος.

19.  Τη συστράτευσή μας και τη συμμετοχή μας σε 
κοινούς αγώνες με όλους τους συνταξιούχους, 
και όχι μόνο, για την ολική επαναφορά των συ-

ντάξεών μας σε επίπεδα ανάλογα των εισφορών 
που έχουμε καταβάλλει και της μακρόχρονης 
και πολύπλευρης προσφοράς μας στον τόπο.

20.  Την πρόθεσή μας να στηρίξουμε τα δικαιώματά 
μας με όλα τα νόμιμα μέσα που έχουμε στη δι-
άθεσή μας.

21.  Την αντίθεσή μας σε οποιαδήποτε περαιτέρω 
οριζόντια κλιμακωτή περικοπή των συντάξεών 
μας.

22.  Τη στήριξή μας στα όποια, με κοινωνική και 
δημοκρατική ευαισθησία, προσπάθεια της Κυ-
βερνήσεως για τη δημοσιονομική εξυγίανση 
και την έξοδο από την οικονομική κρίση, πάντα 
μέσα στα πλαίσια της ευρωπαϊκής προοπτικής 
της χώρας μας.

Εντολή του Σώματος το παρόν με ευθύνη της 
Εκτελεστικής Επιτροπής να επιδοθεί:

1)  Στον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας 
κ.Παυλόπουλο Προκόπιο.

2)  Στον Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ.Τσίπρα 
Αλέξιο.

3)  Στον Πρόεδρο της Βουλής κ.Νικόλαο Βού-
τση.

4)  Στους Αρχηγούς όλων των Πολιτικών 
Κομμάτων.

5)  Στους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
και Υγείας.

6) Στην ΑΓΣΣΕ.

7) Στη ΓΣΕΕ.

8) Στην ΑΔΕΔΥ.

9)  Στις συνδικαλιστικές Ομοσπονδίες και 
Συλλόγους.

10) Στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

Αθήνα 18/5/2017

Για το Προεδρείο
της Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης
του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων

Τηλεπικοινωνιών – Ομίλου ΟΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Π. Ρόζης
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Π. Αναστασέλης

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Σ. Μαγνήσαλης

Η ΑΝΑΠΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ε. Αντωνογιαννάκη

ΟΜΟΦΩΝΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ 24 ΗΣ ΓΑΣ



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ

16
Προκαταρκτικά 24η ΓΑΣ

ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ, ΚΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ  
Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες των Γενικών Συνελεύσεων σ’ 

όλη τη χώρα (πλην Μυτιλήνης), όπως αυτές είχαν προγραμματιστεί.
Η παρουσία των μελών σε κάθε πόλη ήταν πολυπληθής και αναπτύχθηκε γόνιμος 

διάλογος στα θέματα της ημερήσιας διάταξης που με βάση και το καταστατικό κάθε 
περιφερειακό τμήμα  είχε ορίσει.

Εγκρίθηκαν οι απολογισμοί, τα προγράμματα δράσης καθώς και οι εκθέσεις των 
ελεγκτικών επιτροπών.

Τα ψηφίσματα καθώς και προτάσεις κατατέθηκαν στα πλαίσια και της 24ης και 
συμπεριλήφθηκαν στο κεντρικό της ψήφισμα.

Οι συνελεύσεις αυτές ως τελευταίες της θητείας των οργά-
νων του συλλόγου εξέλεξαν και τις περιφερειακές εφο-
ρευτικές επιτροπές όπως ορίζει και το καταστατικό 
μας.

Μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου με 
παρεμβάσεις τους, ανέπτυξαν τα γενικότερα αλλά και 
ειδικότερα ζητήματα και  είχαν την ευκαιρία να απαντή-
σουν σε πληθώρα ερωτημάτων των μελών. 

Παρά τη γενικότερη οικονομική κατάσταση αλλά και τα σοβαρά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όλοι μας… και λόγω ηλικίας!!!..., 
η μαζική προσέλευση, ο διάλογος, η καλόπιστη κριτική αλλά και η πα-
ράθεση απόψεων με ζωντάνια, έδωσε σε όλους μας τη μεγάλη εικόνα 
αυτού του Μεγάλου Συλλόγου που όχι μόνο βρίσκεται σε εγρήγορση  
αλλά συσπειρωμένος με τα μέλη του ενεργά μπορεί και παρεμβαίνει 
λύνοντας προβλήματα. 

Ως Διοίκηση του Συλλόγου, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον καθέ-
να που συμμετείχε προσωπικά και φυσικά να συγχαρούμε και τις Διοι-
κήσεις των Περιφερειακών Τμημάτων για τις άψογες και δημοκρατικές 
διαδικασίες που τήρησαν όπως επίσης για την συντριπτική αποδοχή και 
εμπιστοσύνη που τα μέλη τους τις περιέβαλαν. 

Τρίπολη Τρίπολη

Μαζικές 

ήταν οι Τοπικές  

Γενικές Συνελεύσεις

σε όλη την Ελλάδα

Πάτρα
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Προκαταρκτικά 24η ΓΑΣ

ΟΙ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΗΣ 24ης ΓΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Μεσολόγγι

Καλαμάτα

Θεσσαλονίκη

Μεσολόγγι

Θεσσαλονίκη

Καλαμάτα

Μαζικές 

ήταν οι Τοπικές  

Γενικές Συνελεύσεις

σε όλη την Ελλάδα

Αθήνα
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Ηέναρξη των εργασιών της 24ης ΓΑΣ συνέπεσε με την πανελλαδική 
κινητοποίηση των συνδικάτων ενάντια στα μέτρα του 4ου μνημο-

νίου…

Με απόφαση της η ΓΑΣ διέκοψε τις εργασίες της και σύμπασα βρέθηκε 
συτην συγκέντρωση και την επακολουθήσασα πορεία διαμαρτυρίας… 

Ο Σύλλογός μας   έδωσε για μια ακόμη φορά δυναμικό και αγωνιστικό 
παρόν και θα συνεχίσει να α\αγωνίζεται και να διεκδικεί για όλα όσα τα 
μέλη του με εμπιστοσύνη και καθαρή εντολή του έχουν εμπιστευτεί σε 
πείσμα των  καιρών αλλά και των καιροσκόπων… 

Υπενθυμίζεται ότι την πανελλαδική κινητοποίηση είχαν προκηρύξει 
ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ και πραγματοποιήθηκε  ενόψει της ψήφισης των μέ-
τρων που συμφωνήθηκαν ανάμεσα στην κυβέρνηση και στους θεσμούς 

και προκαλούν μειώσεις στις συντάξεις και αλλαγές προς το χειρότερο 
στις ομαδικές απολύσεις…. 

Το νέο μνημόνιο, φέρνει και νέα επώδυνα μέτρα που χτυπούν τις 
εργασιακές σχέσεις και τα συνδικαλιστικά δικαιώματα: καταργείται το 
Υπουργικό βέτο που υπήρχε στις ομαδικές απολύσεις με σκοπό να αμ-
βλύνονται οι κοινωνικές επιπτώσεις, οι επιχειρήσεις μπορούν να απο-
λύουν μαζικά εργαζόμενους ελεύθερα και χωρίς καμία προέγκριση, το 
Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας θα εξετάζει εκ των υστέρων μόνο την 
τυπική νομιμότητα και όχι τις κοινωνικές συνέπειες οι ΣΣΕ δεν επανέρ-
χονται, ούτε η κήρυξή τους ως υποχρεωτικές για όλους τους εργοδότες 
η Μεσολάβηση και η Διαιτησία (ΟΜΕΔ) θα μπουν ξανά στο στόχαστρο το 
απεργιακό δικαίωμα θα συρρικνωθεί.

Δυναμικό παρόν του Συλλόγου μας
στην Πανελλαδική Κινητοποίηση κατά του 4ου Μνημονίου

Μαζική ήταν η συμμετοχή των 
Συναδέλφων της 24ης ΓΑΣ στην 

Πανελλαδική κινητοποίηση κατά του 
4ου Μνημονίου και των οδυνηρών και 

αντιλαϊκών προβλέψεών του.

Ο Αγώνας συνεχίζεται
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Απρίλιος-Μάιος 2017

Με αφορμή την κοινοποίηση της προσφυγής 
των συναδέλφων, ο Πρόεδρος συγκάλεσε άμεσα 
Εκτελεστική Επιτροπή στην οποία και πρότεινε 
σύγκλιση έκτακτου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η πρόταση του Προέδρου έγινε άμεσα αποδε-
κτή και εν τέλει συνεκλήθη το έκτακτο Διοικητικό 
Συμβούλιο. Το εν λόγω, επικύρωσε την απόφα-
ση της προηγηθείσας Εκτελεστικής Επιτροπής κι 
εν συνεχεία απέστειλε προσκλήσεις για την σύ-
γκλιση Έκτακτης ΓΑΣ κατά το διήμερο 19 και 20 
Μαΐου, μετά το πέρας, δηλαδή, της τακτικής 24ης 
ΓΑΣ. 
Η εν λόγω έκτατη ΓΑΣ συνεκλήθη: 
α.  Αφ ενός, λόγω του σημαντικού θέματος και 

καθοριστικού θέματος που όλως αιφνιδιαστικά 
προέκυψε, κι αφ ετέρου…,

β.  με δεδομένο ότι ευρισκόμεθα εντός των προ-

θεσμιών του καταστατικού στο-
χεύσαμε στην μη επιπλέον επι-
βάρυνση με έξοδα του Συλλόγου 
μας…

Τηρώντας το καταστατικό του 
Συλλόγου μας, στην αρχή της δι-
αδικασίας εξελέγη το Προεδρείο:
1. Ρόζης Παναγιώτης, Πρόεδρος
2. Αναστασέλης Παναγιώτης, 
Αντιπρόεδρος
3. Παπαδόπουλος Πέτρος, 
Γραμματέας
4.  Νικολαίδης Νικόλαος,  

Αναπλ. Γραμματέας
Τις εργασίες άνοιξε ο Αντιπρόεδρος Λουκάς 

Μπαλωμένος λόγω της συνεχιζόμενης ασθένει-
ας του Προέδρου Κώστα Λουκόπουλου. Στην εν 
λόγω έκτακτη 25η ΓΑΣ παρέσθη-
σαν 127 σύνεδροι οι οποίοι και 
συμμετείχαν ενεργά στη διεξα-
χθείσα συζήτηση επί του κυρίαρ-
χου θέματος τροποποιήσεων του 
καταστατικού σύμφωνα με την 
ημερήσια διάταξη. 

Προς τούτο όλοι οι Σύνεδροι 
είχαν εφοδιαστεί με πλήρη φά-
κελο εγγράφων για τα επίμαχα 
θέματα με αποτέλεσμα η συζήτη-
ση να διεξαχθεί με πλήρη γνώση 
των θεμάτων.

Η εν λόγω Έκτακτη ΓΑΣ, πραγματοποιήθηκε στο 
Πολιτιστικό Κέντρο του ΟΤΕ Αττικής, με κεντρικό 
θέμα Ημερήσιας Διάταξης το εξής: «Επικύρωση 
του Περιεχομένου του σε ισχύ Καταστατικού, 
Έγκριση των τροποποιήσεων, του σε ισχύ Κα-
ταστατικού, όπως αυτές αποφασίστηκαν από 
την 20η ΓΑΣ που έλαβε χώρα στην Αθήνα της 
12η & 13η Νοεμβρίου 2013, εγκρίθηκαν την 
10/10/2014 με την υπ αρ. 453/2014 Διάταξη 
του Κου Ειρηνοδίκη Αθηνών και δημοσιεύτη-
καν»

Οι εργασίες ολοκληρωθήκαν με απόλυτη επιτυ-
χία και όλες οι τροποποιήσεις του Καταστατικού, 
όπως προτάθηκαν από το Διοικητικό Συμβού-
λιο με εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Αντώνη 
Μπιρμπιλή, τέθηκαν υπ όψη του σώματος και 
εγκρίθηκαν.

Αριθμός Πρακτικού Νο 3
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ο Σύλλογός μας, παρακάμπτοντας τις όποιες εσωστρεφείς περιπέτειές του ομόφωνα αποφάσι-
σε τη διενέργεια εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη νέων Συλλογικών Οργάνων, σύμφω-
να πάντοτε με το καταστατικό του.

Εκλογές στις 30 Οκτωβρίου 2017

Στις 9/6/2017 συνεδρίασε η Κεντρική Εφορευ-

τική Επιτροπή, η οποία εκλέχτηκε από την 24η 

ΓΑΣ και ομόφωνα αποφάσισε τη διενέργεια των 

εκλογικών διαδικασιών, για την ανάδειξη νέων 
Οργάνων του Συλλόγου, σύμφωνα με τις σχε-
τικές διατάξεις του ισχύοντος Καταστατικού και 
την απόφαση της ΓΑΣ. Προς τούτο έχει προβεί 
στην Προκήρυξη των Εκλογών για την ανάδειξη 
των Οργάνων Διοίκησης του Συλλόγου, στις 30 
Οκτωβρίου 2017.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή καλεί τους 
συναδέλφους που ενδιαφέρονται να υποβάλ-
λουν αιτήσεις υποψηφιότητας για την εκλογή στα 
διάφορα Κεντρικά Όργανα του Συλλόγου (Εκτε-
λεστική Επιτροπή, Κεντρική Ελεγκτική Επιτροπή 
και εκπροσώπους στη Γ.Α.Σ.), όπως καταθέσουν 
σχετική αίτηση, απευθυνόμενη στην Κ.Εφ. Ε., 

στα Γραφεία του Συλλόγου μας, από 5/7/2017 
έως και 4/8/2017 όλες τις εργάσιμες ημέρες, 
ώρες 9:30 – 14:00. 

Υποψηφιότητες που αφορούν τα Περιφερεια-
κά Όργανα (Διοίκηση Περιφερειακού Τμήματος 
(Δ.Π.Σ.) – Περ. Ελεγκτική Επιτροπή, εκπροσώ-
πους στη Γ.Α.Σ. και Μέλους του Δ.Σ. Μείζονος 
Περιφέρειας), υποβάλλονται στα Γραφεία των 
Περιφερειακών Τμημάτων τις ίδιες ημερομηνίες 
και ώρες. Οι αιτήσεις αυτές θα απευθύνονται στις 
Περιφερειακές Εφορευτικές Επιτροπές.

Η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας δύ-
ναται να είναι με αυτοπρόσωπη παρουσία και την 
επίδειξη Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Βιβλια-
ρίου Ασθενείας, αλλά και με FAX αναγράφοντας 
στην αίτηση απαραίτητα τον αριθμό Μητρώου 
σύνταξης.

Αιτήσεις που δεν θα έχουν παραληφθεί έως 
και τις 4/8/2017 και ώρα 14:00 δεν θα γίνουν 
αποδεκτές.

Με νεότερη ανακοίνωση η Κ.Εφ. επιτροπή 
θα ενημερώσει για τα λοιπά ζητήματα της όλης 
Εκλογικής Διαδικασίας.

Για την Κ.ΕΦ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Ι. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ         ΕΛ. ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ Γ.

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ Γ.
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ.

ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΘ.
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΣΠ.

25η ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΑΣ
Επικύρωσε της καταστατικές αλλαγές
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Πάτρα: 19ος αιώνας. Μια πλατεία-μύθος  
σε μια παγκόσμια πόλη

Νίκος Τζανάκος

Παναγιώτης Κ. Νταλούκας
Στεφανοσαίοι 

Δροσερό

Ο Νίκος Τζανάκος, αυτός ο εκλεκτός 
συνάδελφος με την πλούσια και 

πολύχρονη παρουσία του στην Αυτοδιοίκηση, 
κάθε τρεις και λίγο μας ξαφνιάζει και με το 

πληθωρικό συγγραφικό του έργο.
Έχει βάλει στόχο ζωής φαίνεται, να αναδείξει την κάθε γωνιά της όμορφης 

Πάτρας, της πόλης που τόσο αγαπήσαμε όλοι μας.

Κ. Λουκόπουλος 

Η χαρά μας ανείπωτη και ο θαυμασμός 
ανέκφραστος, όταν σε κάθε γωνιά της 

Πατρίδος μας, συναντάμε συναδέλφους 
και μέλη του Συλλόγου μας, να φυλάνε της 
Θερμοπύλες της πολιτιστικής κληρονομιάς 
του Τόπου μας.

Αυτό το οποίο θα έπρεπε να είναι φροντίδα άλλων, γίνεται μεράκι των «δι-
κών μας» ανθρώπων.

Σε εμάς που είχαμε την τύχη και τη χαρά να τους γνωρίσουμε, δεν μένει 
παρά να το θαυμάζουμε με μια δόση μικρής ή και μεγάλης ζήλειας, αλλά ανα-
ντίρρητα να τους συγχαρούμε για αυτό που κάνουν, κάτι που αναντίρρητα 
τους πρέπει και επειδή βεβαιωθήκαμε ότι δεν το κάνουν για αυτούς και αυτο-

προβολή, αλλά από αγάπη, για τον Τόπο που 
γεννήθηκαν και μεγάλωσαν τα ΜΠΡΑΒΟ είναι 
με κεφαλαία.

Ένα τέτοιο ΜΠΡΑΒΟ ανήκει στον Παναγιώ-
τη Κ. Νταλούκα, που το βιογραφικό του και 
το συγγραφικό του έργο δεν χωράει σε τόσο 
λίγο χώρο.

Από εμάς αυτή μας η αναφορά, ας είναι ένα μικρό αφιέρωμα στο Δροσερό 
Τρικάλων, που τόσο αγάπησε.

Τα δυο του πονήματα.

Κ. Λουκόπουλος 

Τρίκαλα-Μεγάλη Ανοιξιάτικη 
Εορτή του Θεσσαλικού Τύπου

Πολιτισμός - Γράμματα - Τέχνες

Βραχολούλουδο. Η Κόρη του Κτηνάνθρωπου
Νίκος Κ. Σακελλαρόπουλος

Σ την κατάμεστη αίθουσα της 
Διακιδείου Σχολής Λαού Πατρών, 

πραγματοποιήθηκε στις 15 Μαΐου 
η παρουσίαση του νέου βιβλίου 
του συναδέλφου μας Νίκου Κ. 
Σακελλαρόπουλου «ΒΡΑΧΟΛΟΥΛΟΥΔΟ Η 
ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΚΤΗΝΑΝΘΡΩΠΟΥ».

Παραβρέθηκαν μεταξύ άλλων, ο Δήμαρ-
χος Καλαβρύτων κ. Γιώργος Λαζουράς, εκπρόσωπος του περιφερειάρχη κ. 
Απόστολου Κατσιφάρα, ο τέως Υπουργός κ. Μπεκίρης, ο τέως Νομάρχης κ. 
Δημήτριος Κατσικόπουλος, ο τέως Δήμαρχος Πάτρας κ. Καράβολας, εκπρό-
σωποι φορέων και συλλόγων και φυσικά πολλοί συνάδελφοι. 

Για το βιβλίο μίλησαν ο ραδιοφωνικός παραγωγός- συγγραφέας Αλέξης 
Γκλαβάς και ο φιλόλογος- συγγραφέας κ. Φώτης Δημητρόπουλος. 

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος κ. Γ. Λαζουράς και ο πρόεδρος Λογοτε-
χνών ΝΔ Ελλάδος κ. Λεωνίδας Μαργαρίτης οι οποίοι εξήραν το έργο και την 
προσωπικότητα του συγγραφέα.

Συντονιστής της εκδήλωσης ήταν ο συνάδελφος κ. Αχιλλέας Παπαδιονυ-
σίου.

Την παρουσίαση διάνθισε μουσικά η χορωδία Πολιτιστικού Κέντρου Ο.Τ.Ε. 
Πατρών, η οποία κυριολεκτικά καταχειροκροτήθηκε με τη σπουδαία εμφάνι-
σή της.

Σημειώνεται ιδιαίτερα πως το εν λόγω βιβλίο έχει αποσπάσει άριστες κριτι-
κές. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο μυθιστόρημα που κρατάει αμείωτο το εν-
διαφέρον. Ένας εξαίρετος συνδυασμός πραγματικών και φανταστικών γεγο-
νότων με ποικίλες κοινωνικές και ανθρωπιστικές καταγραφές. Με απρόσμε-
νες εναλλαγές, έντονες συγκινησιακές καταστάσεις και αδιάκοπη περιπέτεια. 
Ακολουθεί αναλυτικό επίμετρο, όπου ο αναγνώστης μπορεί να αποκομίσει 
ενδιαφέρουσες γνώσεις για την εποχή της ληστοκρατίας που σημάδεψε ένα 
αιώνα τη χώρα μας, την πραγματική εικόνα που επικρατούσε στη Σπιναλό-
γκα, την ιστορία της πολύπαθης Κρήτης και πολλά άλλα.  Κυκλοφορεί σε όλα 
τα μεγάλα βιβλιοπωλεία της χώρας κι αν κάποιο δεν το έχει το φέρνει, το 
διαθέτουν όλες οι κεντρικές αποθήκες των Αθηνών.
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ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ – ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ

Την Κυριακή της Αποκριάς 19 Φλεβάρη 2017 το μεσημέρι, στην Τρίπολη, 
πραγματοποιήθηκε η μεγάλη εκδήλωση για την κοπή της Πίτας, που και 
φέτος συνδυάστηκε με έναν μεγάλο «μασκέ» αποκριάτικο χορό.

Ήταν – για άλλη μια χρονιά - μια εντυπωσιακή μάζωξη, πάνω από 450 
άτομα (!), από την Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία και Λακωνία. 

Έχει γίνει πια θεσμός……………., είναι πια καθεστώς………………. 
Ο στολισμός κάθε τραπεζιού με κούκλα, δημιουργία ομάδας εθελοντριών 

γυναικών – μελών, που στο τέλος ένας τυχερός σε κάθε τραπέζι την παίρνει 
δική του και η επίδειξη παραδοσιακών χορών από το Τμήμα Εκμάθησης 
Παραδοσιακών Χορών, ομόρφυναν ακόμα πιο πολύ την «παρέα» μας.

Μας τίμησαν με την παρουσία τους, η Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης 
Πολιτιστικών Κέντρων ΟΤΕ Χριστίνα Νικολέτου, η Πρόεδρος του ΟΠΑΚΕ 
– ΟΤΕ Εύη Ξανθάκη, η εκπρόσωπος των εργαζομένων Ομίλου ΟΤΕ Βαρβά-
ρα Παναγιωτίδου, το Προεδρείο του Πολιτιστικού Κέντρου Αρκαδίας Άννα 
Δόγα και Νίκη Τερζή, ο Πρόεδρος των συνταξιούχων ΟΤΕ του Περιφ. Τμή-
ματος Μεσσηνίας Γιώργος Κουμουράς και ο Θεόδωρος Μπούρχας, μέλος 
της Συντακτικής Επιτροπής της εφημερίδας του Συλλόγου μας. 

Κατά τα λοιπά, το κρασί και η εορταστική διάθεση, διατήρησαν το κέφι 
αμείωτο μέχρι αργά το απόγευμα και την πίστα στο αδιαχώρητο………

Και με το……«πώς το τρίβουν το πιπέρι………» πάλι χάλια περά-
σαμε!!!

Πέρα από τη χρυσή λίρα, προσφορά του Συλλόγου, που ανέδειξε τον «τυ-
χερό της χρονιάς», φέτος είχαμε ευγενείς προσφορές: ποικιλίες οικολογι-
κών τυριών από την Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, εισιτήριο διαρκείας από 
τον Αστέρα μας, πακέτο διαμονής στο Αρχοντικό Καλτεζιώτη, 3ήμερο ταξίδι 
στη Ζάκυνθο και άλλα πλούσια δώρα!!

Θεωρούμε επιβεβλημένο να ευχαριστήσουμε και από τούτο το βήμα 
τους χορηγούς. Να ναι καλά και να χουν πάντα επιτυχίες στους στό-
χους τους.

Και του χρόνου να ‘μαστε καλά και…να μη «λείπει» κανείς!!!
(θα το λέμε πάντα!)

ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Το τριήμερο της Τυρινής και της Καθαρής Δευτέρας, πραγματοποιήσαμε μια 
πολύ όμορφη εκδρομή. Συμπληρώσαμε την περιήγησή μας στην Βορειοδυ-
τική Μακεδονία απολαμβάνοντας 
•  την Κοζάνη, με το άναμμα των φανών σε κάθε γειτονιά, τα κρουστά, την 

παρέλαση του Καρνάβαλου και δυο βραδιές γλέντι σε ταβέρνες... και βέ-
βαια τον Λευτέρη Μεταξιώτη!!!

•  την Καστοριά, μια πόλη ζωγραφιά, και τον Λιμναίο οικισμό με τις καλύβες 
και τα στοιχεία από τον τρόπο ζωής του Προϊστορικού Ανθρώπου.

•  τα κούλουμα με την παραδοσιακή φασολάδα, τη λαγάνα, το κρασί και 
λίγο από τα εντυπωσιακά και θορυβώδη δρώμενα «το κλέψιμο της αρ-
κούδας» και τον «καραγκούνικο γάμο» στο Αγναντερό Καρδίτσας .

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
Το Δ.Σ. του Περιφ. Τμήματος επισκέφθηκε διάφορες πόλεις στους Νο-

μούς δικαιοδοσίας μας.
Ήπιαμε ένα καφέ, είδαμε φίλους, ενημερώσαμε, ακούσαμε…
Πήγαμε πιο κοντά τους, ήρθαν πιο κοντά μας, ένοιωσαν το Σύλλογο πιο 

κοντά τους…
Άλλη μια φορά διαπιστώνεται η ανάγκη που νοιώθουμε, για επικοινωνία 

τουλάχιστον…
ΓΙΟΡΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

Την 8 Μάρτη, στα εντευκτήριά μας, με αθρόα συμμετοχή γυναικών, με-
λών και φίλων του Συλλόγου, γιορτάσαμε την ημέρα της Γυναίκας. 

Πάλι «ιδίοις εξόδοις», με εδέσματα και γλυκίσματα που τούτη τη φορά οι 
νοικοκυρές είπαν να τα δοκιμάσουν όχι από τα δικά τους χέρια, αλλά από 
επαγγελματίες !!!, με μουσική, κρασάκι, χορό και διάθεση εορταστική, ανέ-
δειξαν άλλη μια φορά τον καθοριστικό ρόλο και την προσφορά της Γυναίκας 
διαχρονικά στην οικογένεια και στην κοινωνία. Έγινε έκθεση πλεκτού και 
decoupage και πολλές δημιουργίες δόθηκαν στoυς Συλλόγους «ΧΑΜΟΓΕ-
ΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» και «ΦΛΟΓΑ» για το Πασχαλινό bazaar που διοργανώ-
νουν. 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ
Την Παρασκευή 10 Μάρτη παρακολουθήσαμε την ακολουθία των Χαιρε-

τισμών σε ένα υπέροχο μοναστήρι, την Παλαιοπαναγιά Άστρους Κυνουρίας.
Ένας νηστίσιμος μεζές στο Παράλιο Άστρος, συμπλήρωσε την εκδρομή μας. 

***
Για το Δ.Σ.

Η Πρόεδρος           Ο Γραμματέας
Μαρία Κουβαβά              Παναγιώτης Παύλος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑΤΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΙΣ ΜΝΉΜΉ 
Στυλιανού Ζηλάκου

Πρόσφατα έφυγε από κοντά μας ο αγα-
πητός μας φίλος, συνάδελφος και αγωνι-
στής Στυλιανός Ζηλάκος. Ο εκλιπών ήταν 
άριστος υπάλληλος, ιδανικός σύζυγος και 
στοργικός πατέρας.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά στου 
και ο Παντοδύναμος να τους δίνει υπομο-
νή, παρηγοριά και υγεία, να τον θυμούνται 
πάντα και να ξεπεράσουν το τραγικό γε-
γονός. Εμείς θα τον θυμόμαστε πάντα. Να 
είναι αιώνια η μνήμη του. 

Λουκάς Μπαλωμένος

Ανδρέας  
Διαμαντίκος

Έφυγε από κοντά μας ο 

αγαπητός φίλος και εκλε-

κτός συνάδελφος Ανδρέ-

ας Διαμαντίκος. Καλό σου 

ταξίδι φίλε Ανδρέα και 

ελαφρύ το χώμα που σε 

σκέπασε. Θα σε θυμόμα-

στε πάντα με αγάπη.

Π. Τριανταφυλλόπουλος, 
Μ. Νικητόπουλος

Ζαχαρίας Πιτυχούτης
Στέλιος Παναγιωτίδης

Με μεγάλη οδύνη, θλίψη και σπαραγμό φίλοι και συνάδελφοι τους συνόδε-
ψαν στην τελευταία τους κατοικία. Οι εκλιπόντες συνάδελφοι ήταν βασικοί 
ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, κατά την περίοδο 1960 – 67, και ήταν 
επίσης οι βασικοί συντελεστές στο τουρνουά – πρωτάθλημα που διεξήχθη 
στην Μασσαλία το 1967 μεταξύ των Ευρωπαϊκών Οργανισμών Τηλεπικοινω-
νιών, όπου η ελληνική αντιπροσωπεία ανεδείχθη πρωταθλήτρια Ευρώπης 
αφού έπειξε στον τελικό με την Γιουγκοσλαβία κι ανεδείχθη νικήτρια με 1-0 
και με σκόρερ τον Στέλιο Παναγιωτίδη.

Ας είναι αιωνία η μνήμη τους 

Νίκος Β. Τσίλης, Συνταξιούχος ΟΤΕ

Παλαίμαχος Ποδοσφαιριστής Παναθηναϊκού 

Δράσεις Περιφερειακών Τμημάτων
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«ΝΟΣΤΑΛΓΙΑ»

«Μάνας»

Λίγες Σταγόνες έπιασα μες απ’ τα δάκρυά μου 
για «φυλαχτό», τις έφτιαξα να τόχουν τα παι-
διά μου, το δάκρυ μου Σταλιά – Σταλιά μάζεψα 
για δικό Σας βάλσαμο νάνι στη Καρδιά στη πί-
κρα Στο Χαμό σας.

Απ’ το μπαξέ Αμάραντα τα κατέβηκα να κόψω 
για Συντροφιά Σας τα έστειλα τη μοναξιά να 
διώξω, πολλά τραγούδια με Σκοπό για Σας, 
θα τραγουδήσω στη θύμησή Σας να περνώ 
νάρθετε πάλι πίσω. 

Κι’ Αυτά όλα τα δάκρυα Σε Σας, ναν’ «Εφε-
δρία» να διώχνετε Ανώδυνα θλίψη και δυ-
σκολία, σα «πέρασμα ή ξενιτιά να μείνει Στη 
ζωή Σας Νοσταλγική Σας Αγκαλιά να είναι οι 
Γονείς Σας.

Ένα μόνο στη «Μνήμη» Σας Στα μακρινά που 
θάστε τα «λόγια» της Μανούλας Σας πάντα να 
τα θυμάστε, κι’ Απ’ τον πατέρα μια «Ευχή» 
μες’ Από τη Καρδιά του νάχει πριν φύγει Απ’ 
τη ζωή Στο πλάι τα παιδιά του.

«Για θύμηση Η πένα τάγραψε Αυτά με δάκρυ 
και με πόνο, Κόντρα, Στη μαύρη λησμονιά- 
Στον Άσβηστο το χρόνο».

«Στη Μητέρα»
«Σήμερα: Στη Γιορτή της»

«Στον Αγώνα της - Στην προσφορά της»

Ένα π’ Αξίζει Στη ζωή που πρέπει να προσέ-
χεις είν’ η «Μητέρα» και γι’ Αυτή «Θέση Καρ-
διάς» να έχεις, από νωρίς Στην Κόπωση παι-
διά να μεγαλώσεις τη θαλπωρή τη μόρφωση 
κι’ Ανατροφή να δώσει.
 
Στο δρόμο της Συνάντησε δύσκολες Ανηφό-
ρες μα όλες τις ξεπέρασε δεν Κιότεψε Στις 
μπόρες, ακόμα είν’ το Στήριγμα και δεν Βαρυ-
γκωμάει τα πάντα Στην ελπίδα όλα κι’ όλους 
τους βοηθάει.

Σε όλα τα προβλήματα μπροστά το παλικάρι
τις λύσεις δίνει Άμεσα με λεβεντιά και χάρη,
με «ΚΕΦΑΛΑΙΑ» γράφεται διάβα και ιστορία
επάξια πορεύεται μέσα Στην «Κοινωνία».

Σ’ Αυτή, δίνει οράματα, μηνύματα γι’ Αγώνες
Σωστά και Αναλλοίωτα Στο χρόνο, Στους 
Αιώνες, κρατήστε την πάντα ψηλά, βαθιά 
μες την ψυχή Σας θ’ αποτελεί την πιο γλυκιά 
«Αγκάλη» Στη ζωή σας.
 
Μητέρα ναι! Από Καρδιάς
Όλοι θα Σε Προσέχουν,
Παιδιά Σου – Ταίρι κι’ ο Ντουνιάς
«Μοναδικά» θα Σ’ Έχουν.

Στάσου!
Και μη το προσπεράσεις: Στο «Μεσολόγγι» 
Σα θα ‘ρθείς, μείνε να το γνωρίσεις, να ξέρεις 
πως θα εκπλαγείς! ευχάριστα θα ζήσεις.

Θες ν’ Απολαύσεις Ομορφιές θάλασσα μαϊ-
στράλι θ’ Αγαλλιάσεις και θα λες! Μοναδικά τα 
Κάλλλη, θα δεις Σπιτάκια Όμορφα θάλασσα ν’ 
Ατενίζουν δρομάκια ναν πλακόστρωτα πίσω 
να Σε γυρίζουν.

Φαγάδικα πλάι Σ’ Αυτά Πανέμορφα Μπαράκια 
που σου τραβάνε τη ματιά, Σου διώχνουν τα 
φαρμάκια, θε να γευτείς θαλασσινά Ασύγκρι-
τα με Άλλα φρεσκότατα, ναν ζωντανά θα πεις 
φέρε μου κι’ Άλλα.

Στο δειλινό έξω Σα Βγεις λίγο να περπατή-
σεις στα σίγουρα θα μαγευτείς και θα το ξε-
νιχτύσεις, θα δεις το ηλιοβασίλεμα που θα Σε 
Καθηλώσει θα πεις, πως τέτοιο λιόγερμα δεν 
έχω ξανανιώσει.

Ακόμα μες τη θάλασσα Σπαρμένες θ’ Αντι-
κρύσεις πελάδες είναι Στ’ Όνομα θα τις φω-
τογραφίσεις, οι κάτοικοι ξεχωριστοί, Απλοί 
με Ιστορία σε πλησιάζουν Στη Στιγμή, δίνουν 
φιλοξενία. 

Στην πόλη μας την Ιερή Αυτά θα Συναντήσεις 
θε να την Κλείσεις Στην ψυχή και θα ξαναγυ-
ρίσεις, αν τύχει και μας ξανάρθεις έναμη προ-
σπεράσεις μες τα «Μουσεία» της να μπεις Σ’ 
Αυτά μέσα θα μάθεις.

Η οικονομική της Κοινωνικής Ασφάλισης
Κων/νος Δημ. Ρώσσος

Έ νας χρήσιμος οδηγός για τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), πως πρέπει να αποδίδεται στον ΕΦΚΑ ως 
προστιθέμενη αξία παρελθόντων ετών στο εκάστοτε σήμερα.

Στο παρόν αναδεικνύεται η διεθνής εμπειρία για την χρηστή και δίκαιη διαχείριση των αποθεματικών, των Ασφαλιστικών 
Ταμείων, ως άλλο ένα μερίδιο της εργασίας των ασφαλισμένων μετά την Εθνική Σύνταξη.
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Εκδόσεις «Λίλιος»
Τρίγλωσσος οδηγός για το Άγιο Όρος

Ο συγγραφέας και φωτογράφος Λουκάς Λίλιος γοητευμένος από το 
Άγιον Όρος κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια να αποτυπώσει όλον 

αυτό τον θησαυρό μετά από ατέλειωτα ταξίδια, μετακινήσεις, πεζοπορίες, 
φωτογραφικές λήψεις και μελέτες πατερικών κειμένων και βιβλίων.

Ένας μοναδικός οδηγός για το Άγιο Όρος σε τρεις γλώσσες (Ελληνικά, Ρώ-
σικα, Ρουμάνικα) και πολύ σύντομα κυκλοφορεί  η νέα έκδοση στην Αγγλική 

και Σέρβικη γλώσσα. 

Η έκδοση έρχεται σε μια περίοδο που 

υπάρχει μια θρησκευτική ανάταση και ανα-

ζήτηση αλλά υπάρχει και διεθνώς η τάση 

για θρησκευτικό τουρισμό. 
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Οι 13 μειώσεις  
που «γονατίζουν» τους συνταξιούχους...!!!

Από τον Ιούλιο του 2015 μέχρι και σήμερα, έχουν 
επιβληθεί περικοπές σε 13 διαφορετικές κατη-

γορίες συντάξεων. Ο ασφαλιστικός νόμος Κατρού-
γκαλου αντί αυξήσεων κατάφερε να βάλει το δικό 
του «λιθαράκι»... και να επιβάλλει εκ νέου σημαντι-
κές μειώσεις στα εισοδήματα των συνταξιούχων. 

Από το 2010 μέχρι και σήμερα, οι συντάξεις έχουν 
υποστεί μέση μείωση της τάξης του 32% ! Μόνο για 
την περίοδο 2010-2014, σύμφωνα με το σύστημα 
«Ήλιος», η μέση μείωση ανήλθε στο 23%!

Μετά το 2015, με την νέα κυβέρνηση, η «μαύ-
ρη λίστα» των 13 μειώσεων συνεχίζεται: 
1.  Αναδρομική οριζόντια μείωση κύριων συντάξεων 

με την επιβολή πρόσθετης εισφοράς ύψους 2% 
υπέρ ΕΟΠΥΥ 

2.  Αναδρομική οριζόντια μείωση επικουρικών συ-
ντάξεων με την επιβολή πρόσθετης εισφοράς 6% 
υπέρ ΕΟΠΥΥ

3.  Μείωση κατώτατων συντάξεων στα 
384€(20ετία) και στα 345(15ετία) από 
486€(15ετία και 4.500 ένσημα)

4.  Μεσοσταθμική μείωση 30% σε 250.000 επι-
κουρικές συντάξεις 

5.  Τεράστιες περικοπές σε κύριες συντάξεις άνω 
των 1.300 ευρώ (μεικτά) 

6.  Πρόσθετη περικοπή 6% σε διπλές συντάξεις 
7.  Περικοπές έως και 60%, σε 285.000 συνταξι-

ούχους του Δημοσίου στα μερίσματα Μετοχι-
κού Ταμείου Πολιτικών υπαλλήλων 

8.  Επιβολή πλαφόν 2.000€ στις ατομικές συντά-
ξεις

9.  Μειώσεις έως και 28% στους νέους συνταξιού-
χους 

10.  Περικοπή έως 22% στα καταβαλλόμενα εφάπαξ 
11.  Τεράστιες μειώσεις στις νέες συντάξεις χηρείας 

(μειώνονται κατά πολύ οι δικαιούχοι)

12.  Μειώσεις 60% για τους συνταξιούχους που ερ-
γάζονται 

13.  Κατάργηση του ΕΚΑΣ σε 150.000 χαμηλοσυντα-
ξιούχους για το 2016 και για το σύνολο των δι-
καιούχων μέχρι το 2019.

Αγαπητές και Αγαπητοί συ-
νάδελφοι

Έχοντας την ηθική υπο-
χρέωση απέναντί σας 
θέλω με αυτή μου την επι-
στολή να σας κάνω γνω-
στά κάποια γεγονότα τα 
οποία διαδραματίστηκαν 

εις βάρος του συλλόγου μας και κατ’ επέκταση 
εις βάρος των μελών μας το τελευταίο διάστημα. 
Σήμερα που τα πάντα στη χώρα μας έχουν δια-
λυθεί ίσως και καταστραφεί και βέβαια μιλώ( και 
για να είμαι ακριβής γράφω) για το ασφαλιστι-
κό και το συνταξιοδοτικό, που ο σύλλογός μας 
πασχίζει και παλεύει να σώσει ό,τι σώζεται και 
να παρέμβει για να διορθώσει ό,τι είναι εφικτό 

με κάθε νόμιμο συνδικαλιστικό μέσο και πάντα 
με τη δική σας συμπαράσταση – βοήθεια – στή-
ριξη, κάποιοι συνάδελφοι βρήκαν την ευκαιρία 
(είναι γνωστοί στο πανελλήνιο για τα έργα και 
τις πράξεις τους) να δημιουργήσουν ολιγοήμε-
ρη αστάθεια στο σύλλογό μας με την υποβολή 
αιτήματος διορισμού διοίκησης. Βέβαια η δικαι-
οσύνη στάθηκε στο ύψος της και μας δικαίωσε 
απορρίπτοντας το αίτημά τους. Οι συγκεκριμέ-
νοι συνάδελφοι αντί να βρίσκονται μαζί μας στην 
απεργιακή κινητοποίηση της 17-5-2017 και να 
φωνάζουν «ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΕ ΚΟΥΜΟΥΝΙΣΤΗ 
(όπως αυτός δηλώνει) φέρε πίσω τα λεφτά μας» 
θεώρησαν καλό να ζητούν διορισμό διοίκησης. 
Το ίδιο είχαν πράξει και στο παρελθόν τιμωρώ-
ντας τα μέλη και το σύλλογό μας για μία δεκαετία 

με δικαστήρια, οικονομική επιβάρυνση και ψέ-
ματα περί πλαστογραφιών για τη συμμετοχή μας 
στο τριτοβάθμιο όργανο – την ΑΓΣΣΕ - τα οποία 
κατέπεσαν και αυτά με την ομόφωνη τελεσίδικη 
αθώωσή μας.

Οι πρωταγωνιστές αυτών των ενεργειών σε 
πέντε μήνες από σήμερα θα ζητήσουν την ψήφο 
σας στις αρχαιρεσίες του Συλλόγου μας. Πράξτε 
κατά συνείδηση.

Σε χαλεπούς καιρούς... Ενότητα ΟΧΙ Διάλυση

Γεώργιος Αρνής 
Ειδικός Γραμματέας

Πλατάνων 16, 145 64 Κηφισιά, Τηλ.: 210-6250 100

Το ιδιωτικό πολυϊατρείο MEDIHALL σε συνεργασία με τον 
Σύλλογο Συνταξιούχων ΤΑΠΟΤΕ προσφέρει τα παρακάτω προ-
νόμια σε ειδικές τιμές: 
•  Δωρεάν απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις στους γενικούς 

ιατρούς. Οι επισκέψεις στις λοιπές ειδικότητες (καρδιολόγοι, 
ορθοπεδικοί, γυναικολόγοι κλπ) θα χρεώνονται με 20 Ευρώ. 

•  Ένα check up ετησίως στην ειδική τιμή των 15 Ευρώ. Το 
check up, περιλαμβάνει τις εξετάσεις, Γενική Αίματος, ΤΚΕ, 
Ολική Χοληστερίνη, Σάκχαρο, Ουρία, Ουρικό οξύ, Κρεατινί-
νη, SGOT, SGPT, Γενική Ούρων, Αξιολόγηση αποτελεσμά-
των.



των συνταξιούχων  ΟΤΕ
Η ΦΩΝΗ
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Για περισσότερες πληροφορίες στο site του ΠΣΣΤΟ-ΟΤΕ: www.pssote.gr

Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος

Όπως έχουμε ξαναγράψει 
και φυσικά το γνωρίζετε 

όλοι, στον περσινό Ασφαλιστι-
κό Νόμο, προβλέπεται μεταξύ 
άλλων και ο επαναϋπολογισμός 
όλων των παλιών συντάξεων 

που έχουν εκδοθεί πριν τη δημοσίευση του Νόμου 
(13/5/2017) με καταληκτική ημερομηνία ολοκλή-
ρωσης της διαδικασίας την 30η Σεπτεμβρίου 2017. 
Πριν λίγες εβδομάδες έχουν ξεκινήσει στην ΗΔΙΚΑ ο 
επαναϋπολογισμός των συντάξεων με πρώτους τους 
εργαζόμενους του πρών ΙΚΑ. Πριν μερικές μέρες από 
υποομάδα στην ΗΔΙΚΑ ξεκίνησε η επεξεργασία για 
τον τρόπο επαναϋπολογισμού και των συντάξεων του 
πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ και ειδικότερα των προερχόμενων 
από τον ΟΤΕ. 

Σ’ αυτή τη χρονική φάση που βρισκόμαστε θα σας 
περιγράψω πως περίπου θα γίνει ο δικός μας επαναϋ-
πολογισμός και τι είναι και πως προκύπτει η λεγόμενη 
Προσωπική Διαφορά. 

Για τον επαναϋπολογισμό όσων συνταξιοδοτήθη-
καν πριν της 13/5/2016 λαμβάνεται κατ’ αρχάς υπόψη 
ο συνταξιοδοτικός μισθός πάνω στον οποίο υπολογί-
στηκαν οι συντάξιμες αποδοχές μας, όπως περιγρά-
φεται στην συνταξιοδοτική απόφαση που εκδόθηκε 
όταν είχαμε συνταξιοδοτηθεί. Επίσης, θα ληφθούν 
υπόψη οι διάφορες διαχρονικές αυξήσεις, η παρα-
κράτηση των εισφορών σε 14μηνη βάση και ο δείκτης 
τιμών καταναλωτή που θα προσδιορισθεί από έναν 

μαθηματικό τύπο που θα δημιουργηθεί στην ΗΔΙΚΑ. 
Όλα τα παραπάνω συνδυαστικά  θα προσδιορίσουν 

τον νέο συντάξιμο μισθό για τον κάθε συνταξιούχο 
βάσει του οποίου θα υπολογισθεί  το μέρος της σύντα-
ξης που θα αφορά την ανταποδοτική  σύνταξη με τα 
ποσοστά αναπλήρωσης του Ν. 4387/16. Τα ποσοστά 
αναπλήρωσης με βάση το Νόμο «Κατρούγκαλου» εί-
ναι πολύ μικρά σε σχέση με ότι ίσχυαν στο ταμείο μας. 
Ενδεικτικά σας αναφέρω δυο παραδείγματα. Στα 15 
χρόνια ασφάλισης για το ταμείο μας, είχαμε ποσοστό 
αναπλήρωσης 50% και με το Νόμο 4387/16 το ποσο-
στό γίνεται 11,55% και στα 30 χρόνια ασφάλισης για 
το ταμείο μας είχαμε ποσοστό 80% και με τον Νόμο 
4387/16 το ποσοστό αναπλήρωσης γίνεται 26,37%. 
Επειδή οι εισφορές μας από τις αρχές του 1990 μέχρι 
και τη συνταξιοδότησή μας ήταν αυξημένες σε σχέση 
με τις εισφορές του ΙΚΑ (20%), σύμφωνα με το άρθρο 
30 του νέου Νόμου για τα χρόνια αυτά θα υπολογί-
ζεται κι ένα άλλο ποσοστό αναπλήρωσης. Με τα δυο 
παραπάνω ποσοστά αναπλήρωσης θα υπολογισθεί ο 
νέος συντάξιμος μισθός για να βγει η τελική ανταπο-
δοτική σύνταξη. 

Η ανταποδοτική μαζί με την εθνική σύνταξη (384€ 
με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης) αποτελούν τη νέα 
σύνταξη που θα προκύψει από τον επαναϋπολογισμό. 
Αν απ’ αυτή αφαιρέσουμε το ποσοστό που αντιστοιχεί 
στην ασθένεια (6%) και το ποσοστό που  αντιστοιχεί 
στην ειδική εισφορά θα προκύψουν οι νέες καταβαλ-
λόμενες παροχές. Οι σημερινές καταβαλλόμενες  
παροχές είναι αυτά που παίρνουμε καθαρά κάθε 

μήνα συν το φόρο. Αν από τις σημερινές καταβαλ-
λόμενες αφαιρέσουμε τις νέες καταβαλλόμενες 
έχουμε την λεγόμενη προσωπική Διαφορά.  Το 
ποσό της μείωσης που προκύπτει με τον επαναϋπο-
λογισμό και το οποίο είναι η προσωπική διαφορά  θα 
περικοπεί από 1/1/2019. Με τον πρόσφατα ψηφισθέ-
ντα Νόμο 4472/2017 το ποσοστό της μείωσης σταμα-
τάει στο 18% της σύνταξης από τον επαναϋπολογισμό. 
Λόγω των ποσοστών αναπλήρωσης που προκύπτουν 
από τις αυξημένες εισφορές και κυρίως στους συ-
νταξιούχους που συνταξιοδοτήθηκαν την τελευταία 
15ετία, το ποσοστό της μείωσης των συντάξεων θα 
είναι μικρότερο απ΄ ότι αρχικά προβλεπόταν.

Αν δε, σ’ όλα αυτά προσθέσουμε και την κατάργηση 
από την 1/1/2019 του επιδόματος του συζύγου (10%) 
όπως προβλέπει ο νέος Νόμος 4472/2017 τότε η ζωή 
γίνεται πολύ δύσκολη για κάθε οικογένεια συνταξιού-
χου. 

Σε κάθε περίπτωση όταν σε συντάξεις που έχουν 
περικοπεί τα τελευταία χρόνια 40% και 50% οι και-
νούργιες περικοπές τόσο από τον επαναϋπολογισμό 
όσο και από την κατάργηση του οικογενειακού επι-
δόματος θα οδηγήσουν τη σύνταξή μας σε μορφή φι-
λοδωρήματος και τη ζωή μας σε δυνή θέση. Και όλα 
αυτά, από εκείνους που μας έταζα προεκλογικά την 
επαναφορά της 13ης σύνταξης και άλλα τέτοια ηχηρά 
παρόμοια. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαναϋπολο-
γισμού, θα έχουμε τότε τη σαφή και πλήρη εικόνα και 
θα σας ενημερώσουμε πληρέστερα. 

Του Γ. Κουτσιμπογεώργου

Απογραφή στοιχείων έμμεσα ασφαλισμένων μελών 
εν ενεργεία και συνταξιούχων του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ-ΤΑΠ ΟΤΕ (Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ)

Προκειμένου για την ΑΠΟΓΡΑΦΗ στοιχείων 
έμμεσα ασφαλισμένων μελών εν ενεργεία εργα-
ζομένων ή συνταξιούχων – συζύγων και τέκνων 
του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ (Τομέας Ασθένειας Προ-
σωπικού ΟΤΕ) ενημερώνουμε όπως οι ως άνω 
αποστείλουν: 
•	  ταχυδρομικώς στο Ταμείο Πατησίων 54 – Τ.Κ. 

10682 Αθήνα (με την ένδειξη στο φάκελο ΕΠΙ-
ΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ή

•	  μέσω e-mail στο mitrooparoxes@tayteko.gr ή 
•	  μέσω fax 210-8808902, 210-8808711 & 210-

8837020 τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Αίτηση άμεσα ασφαλισμένου
2.  Φωτοτυπία α’ σελίδας βιβλιαρίου του άμεσα 

ασφαλισμένου.
3.  Φωτοτυπία α’ σελίδας βιβλιαρίου του έμμεσα 

ασφαλισμένου
4.  Πρόσφατο εκκαθαριστικό μισθοδοσίας για τους 

εν ενεργεία ή πρόσφατο μηνιαίο ενημερωτικό 
σημείωμα σύνταξης για τους συνταξιούχους

5.  Α.Μ.Κ.Α. για τον άμεσα και το έμμεσο μέλος.
Για ΠΑΙΔΙΑ ηλικίας μέχρι το 18ο έτος 
•	  Τα ανωτέρω αναφερόμενα υπ’ αριθμ. (1), (2), 

(3), (4) και (5) δικαιολογητικά

Για ΠΑΙΔΙΑ ηλικίας μετά το 18ο έτος και μέχρι 24 
ετών
•	  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του άμε-

σα ασφαλισμένου για άνεργα παιδιά 18 έως 
24 ετών (ότι το παιδί του είναι άνεργο, άγαμο, 
αστράτευτο (αγόρια) και συντηρείται από τον 
ίδιο τον άμεσα ασφαλισμένο.

•	 α)  Βεβαίωση σπουδών τρέχοντος έτους για τα 
παιδιά που σπουδάζουν 

       β)  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του άμεσα 
ασφαλισμένου.

Για ΠΑΙΔΙΑ ηλικίας μετά το 24ο έτος και μέχρι 26 
ετών (αφορά παιδιά που συνεχίζουν τις σπουδές 
τους)
•	 Βεβαίωση σπουδών τρέχοντος έτους 
•	  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του άμεσα 

ασφαλισμένου ότι θα δηλώσει στο Ταμείο την 
οποιαδήποτε μεταβολή θα επηρεάζει την ασφα-
λιστική ικανότητα, π.χ. έναρξη εργασίας, κατά-
κτηση πτυχίου κ.λ.π.)

Για ΠΑΙΔΙΑ που έχουν καταστεί πτυχιούχοι
•	  Πτυχίο (φωτοαντίγραφο), το οποίο προσκομί-

ζεται μέσα σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία 
απόκτησής του.

•	  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του άμεσα 
ασφαλισμένου ότι θα δηλώσει στο Ταμείο την 
οποιαδήποτε μεταβολή θα επηρεάζει την ασφα-
λιστική ικανότητα, π.χ. έναρξη εργασίας κ.λ.π.)

•	  Παιδί που εργάζεται, αλλά τα εισοδήματά του 
από μισθωτές υπηρεσίες δε δικαιολογούν 
ασφάλιση σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, δια-
τηρεί το δικαίωμα ασφάλισης στο ΤΑΥΤΕΚΩ, 
με την προϋπόθεση να προσκομίσει στο αρμό-
διο γραφείο Τμήμα μητρώου του ΤΑΥΤΕΚΩ (Πα-
τησίων 54) βεβαίωση από τον άλλο ασφαλιστι-
κό φορέα (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, κ.λπ.) που ν’ αναφέρει ότι 
βάσει εισοδήματος δε δικαιούται ασφάλιση 
στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ, του ΟΑΕΕ, 
κ.λπ. ή ότι η δραστηριότητα που εξασκείται 
δεν είναι υπόχρεη δήλωσης στον Ο.Α.Ε.Ε..

Για ΣΥΓΥΓΟΥΣ 
•	  Τελευταίο εκκαθαριστικό εφορίας (εφόσον το 

ασφαλιστικό δικαίωμα έχει ελεγχθεί τα προη-
γούμενα έτη)

•	  Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι θα ενημε-
ρώσει τον φορέα ασφάλισης σε κάθε περίπτω-
ση μεταβολής της ασφαλιστικής ικανότητας.

Σύμφωνα με συγκεκριμένη εγκύκλιο του ΕΦΚΑ η Γενική Διεύθυνση Καταβολής Παροχών Υγείας/Τμήμα Ασφαλιστικής Ικανότητας / Επιτροπή 
Περίθαλψης σας ενημερώνουμε ότι όσοι έχουν έμμεσα μέλη, πρέπει να τα απογράψουν μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου του 2017.

Ο επαναϋπολογισμός των Κυρίων Συντάξεων και η προσωπική διαφορά

ΠΡΟΣΟΧΗ


