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Ενότητα – Συναδελφικότητα – Διεκδίκηση
Νέους στόχους και δράση αποφάσισε η 22η ΓΑΣ
Σε ένα κατά γενική ομολογία και παραδοχή πνεύμα Ενότητας – Συναδελφικότητας και Διεκδίκησης έγινε στις 13 και 14 Μαΐου, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, η 22η ΓΑΣ του Συλλόγου μας. Δεν θα μπορούσε
να γίνει διαφορετικά μετά από μια μακρά διαδρομή με αγώνες, θυσίες κι
αξιόλογες επιτυχίες που είχε ο Σύλλογός μας…, ,κι όταν, επιπλέον, βρίσκεται μπροστά σε νέες προκλήσεις σε μια περίοδο διακύβευσης αν όχι
και πλήρους αμφισβήτησης ή ίσως και κατάρρευσης θεμελιωδών κατακτήσεων του συνταξιουχικού κινήματος στην πατρίδα μας. Είναι κοινός
τόπος και πεποίθηση όλων μας ότι για να οραματιζόμαστε και να διεκδικούμε… ΠΡΕΠΕΙ και ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ να ΕΙΜΑΣΤΕ και να ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΜΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ.!
Μέσα α αυτό το συναδελφικό κλίμα άρχισαν…, διεξήχθησαν και ολοκληρωθήκαν οι εργασίες της 22ης ΓΑΣ…
Όλοι οι συμμετέχοντες συνάδελφοι, - παρά τις όποιες προσωπικές
προσεγγίσεις, θεωρήσεις, εκτιμήσεις ή και κομματικές προτιμήσεις ή ιδεολογικές αποχρώσεις -, εξέφρασαν τις απόψεις τους, κατέθεσαν τις προ-

ΟΧΙ ΑΛΛΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ

Ίσως ακούγεται ολίγον τι υπερβολικό ή ίσως και μονότονο.! Ωστόσο
είναι σαφές και αληθές: «Οι συντάξεις μας έχουν μπει και πάλι στο στόχαστρο»!!!
Ο δημόσιος λόγος και προβληματισμός, η καθημερινή πολιτική και
διακομματική αντιπαράθεση διεξάγεται στην βάση ενός μόνιμου και εν
πολλοίς κοινού σλόγκαν: Μειώσεις ή όχι…, Κύριων και Επικουρικών
Συντάξεων!!!
Ωσάν να ήταν η πρώτη φορά που θα συμβεί μια μείωση ή ένα ακόμα
ψαλίδισμα στις συντάξεις μας…, Ωσάν να μην ήταν αυτές οι συντάξεις
πλήρως, εγκαίρως και επακριβώς πληρωμένες…, Ωσάν να μην ήταν
οι κόποι, οι θυσίες κι ο ιδρώτας μιας ολόκληρης ζωής…, Ωσάν να μην
ήταν το επιστέγασμα μιας σιγουριάς στην Τρίτη και φυσικά αδύναμη
ηλικία…, Ωσάν να μην ήταν το συμπλήρωμα σε μια σύγχρονη οικογένεια ανέργων…
Κι Ωσάν…, οι προτείνοντες Κυβερνώντες ή αντιπολιτευόμενοι να παραβλέπουν…, να ξεχνούν…, και προκλητικά αδιαφορούν για τις επανειλημμένες κι αλλεπάλληλες μειώσεις των συντάξεών μας…, μέχρι
σημείων γενικής πτώχευσης των αδυνάμων συνταξιούχων…!!!
Μπροστά σε όλα τούτα:
Καλούμε σύμπασα την Πολιτεία, την δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση καθώς και όλα τα κόμματα του κοινοβουλίου να σταθούν ειλικρινείς στις δεσμεύσεις τους, - τόσο επί της προηγούμενης όσο και επί της
σημερινής κυβέρνησης -, ότι δεν θα γίνουν νέες μειώσεις κύριων και
επικουρικών συντάξεων κι επιπλέον ότι θα υπάρξει σταδιακή αποκατάσταση των λεηλατημένων αποθεματικών της κοινωνικής ασφάλισης,
μέσα από τη συγκρότηση του Ταμείου Πλούτου και Κοινωνικής Ασφάλισης.
ΠΡΟΤΑΣΣΟΥΜΕ σταθερά κι επίμονα το θέμα της φτωχοποίησης των
συνταξιούχων εξαιτίας της εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών, με
τις οποίες μειώθηκαν οι συντάξεις 35-50% και λεηλατήθηκαν ακόμη περισσότερο τα αποθεματικά των ασφαλιστικών μας ταμείων…!!!
ΖΗΤΟΥΜΕ να μπει επιτέλους τέλος στην ασφαλιστική κατάρρευση
καταστροφή…!!!
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να σταματήσει εδώ και τώρα η επιβλαβής έως και θανατηφόρα ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ των συνταξιούχων…, η οποία μεταλλάσσεται…, μεταγγίζεται, και μετουσιώνεται σε ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ και των
οικογενειών μας, καθώς ΕΜΕΙΣ οι συνταξιούχοι ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ και
ΣΥΝΤΗΡΟΥΜΕ οικογένειες ανέργων και ΣΥΜΒΑΛΛΟΥΜΕ στην συνοχή της ελληνικής οικογένειας και κατ επέκταση κι ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας που πλήττεται, βάλλεται και δέρνεται μέσα στην
διαρκώς επεκτεινόμενη οικονομική κρίση!!!

τάσεις τους και δέχτηκαν τις αποφάσεις της πλειοψηφίας όπως αρμόζει
στις δημοκρατικές κατακτήσεις του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων – Ομίλου ΟΤΕ.!
Έχοντας ως κοινή κι αδιαφιλονίκητη παρακαταθήκη έναν έντιμο εργασιακό βίο και στην συνέχεια αυτού συνεχείς κι αδιάλειπτους αγώνες για
την διατήρηση των κατακτήσεών μας καθώς και των κατοχυρωμένων δικαιωμάτων μας…, ΔΕΝ θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά…!!!
Κι αυτό, γιατί ΚΑΛΟΥΜΑΣΤΕ να διαχειριστούμε ΕΝΩΜΕΝΟΙ τις αλλεπάλληλες και βάναυσες προκλήσεις που υποβαθμίζουν την ποιότητα και
το επίπεδο ζωής μας…, και μας στερούν τη δυνατότητα να επιβιώνουμε
αξιοπρεπώς ως ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ και επιπλέον να προσφέρουμε ΧΕΙΡΑ
ΒΟΗΘΕΙΑΣ, - όπως πάτα έκανε ο συνταξιούχος έλληνας παππούς κι η
ελληνίδα γιαγιά σε μια υπερήφανη και άρρηκτα δεμένη ελληνική κοινωνία
-, σε παιδιά…, εγγόνια και λοιπή οικογένεια… και δη σε καιρούς χαλεπούς ισχνών αγελάδων όπως η σημερινή…!!!
Η συντονισμένη συμπόρευση όλων μας…, δείχνει να έχει γίνει κοινή
συνείδηση και βίωμα καθημερινό όλων των συναδέλφων.
Κάθε συνάδελφος προσέφερε, προσφέρει και θα συνεχίσει να προσφέρει, στο μοναδικό πνεύμα ΣΥΝ…- ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ,… ΣΥΝ…, - ΑΠΟΦΑΣΗΣ…, ΣΥΝ…, - ΕΡΓΑΣΙΑΣ…, ΣΥΝ…, - ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ…, ΣΥΝ…,ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ και ΣΥΝ…, - ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ…, ώστε, έτσι όπως πάντα
μέχρι τώρα, ενωμένοι να προσφέρουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ…!!!
Στόχος ΚΟΙΝΟΣ είναι η ουσία των θέσεων μας και η δίκαιη και ταυτόχρονα δυναμική διεκδίκησή τους….!!!
Στην ΓΑΣ, μας τίμησαν με την παρουσία τους και με ευοίωνες και αισιόδοξες παρεμβάσεις τους, - ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ -, ο αναπληρωτής υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης
Δημήτρης Στρατούλης, - ο οποίος είναι πρώην συνάδελφός μας και προέρχεται από τις τάξεις μας ... , ο εργατολόγος Γιώργος Ρωμανιάς Γενικός
Γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης…, καθώς και πολλοί Πρόεδροι…,
Γενικοί Γραμματείς…, ή Αντιπρόεδροι αδελφών συνταξιουχικών Συλλόγων και Οργανώσεων.
Τιμητικές Δρακρίσεις

Στην 22η ΓΑΣ, μετά από προηγούμενη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, απονεμήθηκαν ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ σε
συναδέλφους... που κόπιασαν... και προσέφεραν τα μέγιστα δυνατά στον
Σύλλογό μας ειδικά…, αλλά και στον Οργανισμό του ΟΤΕ, στην παράλληλη ενασχόλησής τους και στην ελληνική κοινωνία γενικότερα…!!!

Χρηστική
Επισήμανση

Στα συγκεντρωτικά εκκαθαριστικά της εφορίας για την συμπλήρωση
των φορολογικών δηλώσεων έτους 2014, πέραν των ποσών που αφορούν τη χρήση του έτους 2014, υπάρχουν και δύο εγγραφές με αναδρομικά έτους 2012 και αναδρομικά έτους 2013.
Μετά από έρευνα που έγινε από τον Σύλλογό μας στις φορολογικές
δηλώσεις του έτους 2014 πρέπει να μπουν μόνο τα ποσά που αφορούν το έτος 2014.
Για τα αναδρομικά ποσά των ετών 2012 και 2013 πρέπει να γίνουν
συμπληρωματικές δηλώσεις, για τα συγκεκριμένα έτη, στις οικείες εφορίες.
Όποιος δεν υποβάλλει τις αντίστοιχες συμπληρωματικές δηλώσεις
αντιμετωπίζει τον κίνδυνο επιβολής προστίμων μετά από σχετικούς
ελέγχους.
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22η Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση - 13-14 Μαΐου 2015
Εισηγητής
Κώστας Λουκόπουλος
Πρόεδρος ΠΣΣΤ-ΟΤΕ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Κυρίες και κύριοι,
Τους παλαιότερους, από εσάς, συνδικαλιστικά, θα τους προβληματίσω και τους
νεότερους θα τους ξαφνιάσω, αλλά θέλω να πιστεύω ευχάριστα.
Από συνδικαλιστική διαστροφή ήθελα και θέλω, τα πάντα, που επρόκειτο, να διανεμηθούν, στα μέλη οποιουδήποτε Οργάνου του Συλλόγου μας, να είναι αποτυπωμένα εγράφως, έτσι ώστε να ελέγχεται όχι μόνο η πηγή, αλλά και η ειλικρίνεια των
λεγομένων και τα εκτός κειμένου παρουσιαζόμενα, να είναι πάντα η εξαίρεση και σε
περιορισμένη έκταση.
Σήμερα θέλω να αλλάζουν τα δεδομένα, αφού έχω πλέον πειστεί για δύο πράγματα, πρώτον ότι έχω ωριμάσει αρκετά, ίσως και παραωριμάσει και δεύτερον ότι
έχει καθιερωθεί απόλυτα η ειλικρίνειά μου απέναντι όλων.
Άλλωστε αυτή η ειλικρίνεια προς όλους σας, όχι μόνο θεωρώ, αλλά είναι και το
μεγάλο και γιατί όχι και το μοναδικό μου προτέρημα, αφού δεν τόλμησα, να πω ποτέ
ούτε και τα αναγκαία και εν πολλοίς απαραίτητα ψέματα.
Όλο το Σώμα, παλαιοί και νέοι, σήμερα περιμένετε και καλά κάνετε, αφού έτσι
έπρεπε να γίνει, να σας κάνει ο Πρόεδρος έναν Απολογισμό της Δράσης του Δ.Σ.,
για το χρόνο που πέρασε.
Αμ δε! Ξεχάστε το.
Θα σας πω, μετά παρρησίας, ότι κανείς μας δεν νομιμοποιείται να κρίνει τους άλλους, προτού πρώτα κρίνει τον αυτό του και με αυτή την έννοια θα προχωρήσουμε.
Θλίβομαι που ακολουθώ αυτή τη λογική, αλλά έτσι πρέπει να γίνει και τούτο όχι
γιατί δεν υπάρχει δράση του Δ.Σ. και γενικότερα του Συλλόγου, η οποία και θα πρέπει να σας ανακοινωθεί, υπάρχει και πλούσια, αλλά δεν υπάρχει δράση, που θα
πρέπει, με την τρέχουσα ορολογία και συνδικαλιστική πρακτική, να την κρίνετε, άλλωστε αυτό το Σώμα είναι νεοεκλεγέν και δεν έχει με απόφασή του δρομολογήσει
ενέργειες του Δ.Σ., που θα έπρεπε να ακολουθηθούν.
Το Δ.Σ. υπεύθυνα και με συνδικαλιστική δεοντολογία, δεν αρκέστηκε να κάνει κάποια πράγματα, ή να ενεργεί τα τρέχοντα, έκανε πολλά, πάρα πολλά.
Αν δεν τα έκανε όλα και μάλιστα καλά, να το δούμε, αλλά πρώτα να αποβάλουμε,
από πάνω μας, τον εγωισμό και την όποια αντιπολιτευτική διάθεση αλλήλοις και θα
επιχειρήσω να το κάνω πρώτος εγώ και όπου ξεφύγω δεν θα είναι από κακότητα,
αλλά από διάθεση προβληματισμού και αποφυγής στο μέλλον κάθε βλαπτικής επανάληψης.
Θέλω να πιστεύω ότι, δεν θα περιμένατε να σας ανακοινωθούν Κινητοποιήσεις,
Αγώνες Διεκδικητικοί, Κυβερνητικό ξεκατίνιασμα και Κύριος οίδε τι άλλο, έχει φωλιάσει στο μυαλό του καθενός μας και τούτο με δεδομένη τη συνδικαλιστική μας παιδεία, που τώρα πλέον ανήκει στο παρελθόν.
Οι καιροί, όπου, οι Συνδικαλιστές ευαγγελίζονταν, εξήγγειλαν και ενεργούσαν πεζοδρομιακές κινητοποιήσεις και δήθεν «κόντρες» με την εκάστοτε Κυβέρνηση και
το Κατεστημένο, για το καλό τους, ανήκουν στην ιστορία, αφού ο σφικτός εναγκαλισμός, που είχε συντελεστεί μεταξύ συνδικαλισμού, κλαδικής και εξουσίας, ήταν τέτοιος που τα έπνιξε όλα και το μόνο που έμεινε είναι η επιλήψιμη μομφή του
«λαμογιού», του «πουλημένου συνδικαλιστή» και του «όλοι είστε ψεύτες».
Αυτό, το ισοσκελές και ισόπλευρο τρίγωνο της αμαρτίας, είναι που αλλοίωσε αισθητά τις ανθρώπινες σχέσεις μας και απαξίωσε το Συνδικαλιστικό Κίνημα.
Για πρώτη και γιατί όχι και για τελευταία φορά, έχετε και έχω μπροστά μου ένα
κείμενο περιγραφικό και με ενότητες.
Αν ωστόσο κάποιος θέλει περισσότερη πληροφόρηση, μεγαλύτερη ανάλυση, για
ενδελεχή μελέτη και επεξεργασία εδώ είμαι.
Δηλώνω «παντός καιρού».
Εκ μέρους του Δ.Σ., ενός Δ.Σ. αλλιώτικου, σε σύνθεση και παρουσίαση, δεχθείτε
τα ολόθερμα συγχαρητήρια, για την εκλογή σας και την ευχή όλων μας, να έχετε
υγεία προσωπική και οικογενειακή, έτσι ώστε να συμβάλλετε με τις προτάσεις και
τις ιδέες σας, αλλά και κυρίως με την προσφορά σας, στο να απαλύνουμε, όσο
περισσότερο μπορούμε, τον πόνο των συναδέλφων μας.
641 Συνδικαλιστικά στελέχη διεκδίκησαν την εκλογή των, στα διάφορα Αξιώματα
Διοίκησης του Συλλόγου.
Εξελέγησαν 409.
Κρίμα για το Σύλλογο, που δύο (2), ναι 2 και μάλιστα, από τους εκλεγέντες, κίνησαν διαδικασίες κατά του Συλλόγου, ακυρώνοντας κάθε προσπάθεια μετεξέλιξης
του Συλλόγου και ανακόπτοντας την όποια περπατησιά του και τούτο για δικούς
τους καθαρά προσωπικούς λόγους. Δεν θα αναφερθώ τούτη την ώρα στο θέμα των
και τούτο, διότι το όλο θέμα έχει απύθμενο βάθος και έκταση ατελεύτητη.
Πρέπει σε κάποιους να αποδοθεί φωτοστέφανος συνδικαλιστικής εκτροπής, διότι
τι άλλο να πράξεις, όταν βλέπεις να φιγουράρει το όνομά τους, σε όλες τις εκλογικές
αναμετρήσεις, ως αδικημένους και αντίδικους της κάθε διαδικασίας.
Κρίμα που στο Σύλλογο υπάρχουν τέτοιοι συνάδελφοι και αλλοίμονο, για το Σύλλογο και τους συναδέλφους μας, αν ποτέ αυτοί οι άνθρωποι, αξιωθούν Αξιωμάτων
Διοίκησης.
Κατά κοινή ομολογία μεταξύ των μελών μας υπάρχουν μυαλά που θα μπορούσαν
να προκαλέσουν αν όχι σεισμό, τουλάχιστον ταραχή στα θέματα του Συλλόγου και
να συμβάλουν, να επενεργήσουν, στην επίλυση πολλών προβλημάτων μας.
Δυστυχώς όμως και κρίμα, που αυτά τα μυαλά είναι σε τρικυμία!
Δεν προτίθεμαι να αναφερθώ και μάλιστα απολογητικά, σε θέματα, τα οποία απασχολούν και ταλανίζουν, εσωτερικά και με εσωστρέφεια, το Σύλλογο τελευταία.
Ούτε και στο θέμα των Εκλογών θα αναφερθώ, παρά μόνο στο να δηλώσω, ότι
αυτές οι Εκλογές ήσαν οι πλέον αδιάβλητες, τηρουμένων των αναλογιών.
Η όποια νόθευση της βούλησης των μελών μας, θα πρέπει να περιοριστεί και να

εντοπιστεί στην ανοχή και την προσωπική παρέμβαση - παραχώρηση των ψηφοφόρων προς τα στελέχη επιλογής των.
Το μόνο επιλήψιμο αυτής της Εκλογικής αναμέτρησης είναι η χαμηλή - χαμηλότατη συμμετοχή και το μεγάλο κόστος των ταχυδρομικών τελών.
Τώρα για κάποιους, δηλώθηκε άλλωστε και επίσημα, ότι το πρόβλημά τους, ήταν
και είναι, η συμμετοχή 123, από τους 1600 περίπου συναδέλφους της Εθελουσίας
και μάλιστα το μένος των εξαντλείται σε 2-3 άτομα από αυτούς.
Χάλι αδιόρθωτο.
Θα πρέπει να εξαντλήσουμε εαυτούς εδώ μέσα και να μελετήσουμε πολύ καλά
την ανθρωπογεωγραφία του Συλλόγου.
Δεν μπορεί να πάμε διαφορετικά μπροστά και παραπέρα.
Με αυτή την έννοια ότι ακουστεί δεν έχει να κάνει κύρια με τα πρόσωπα που εμπλέκονται, αλλά με την νοοτροπία, την πολιτική που άσκησαν και ασκούν.
Και θα είμαι εδώ να δώσω το όποιο στοιχείο απαιτηθεί, αλλά και να ζητήσω ταπεινά συγνώμη αν κάποιον αδίκησα, ή και αδικώ.
Ο ρόλος του Προέδρου, δεχθείτε το, είναι άχαρος, αφού πρώτιστα πρέπει να
φροντίζει για την ενότητα και τη μαζικότητα του Συλλόγου, την αλληλεγγύη και αλληλοεκτίμηση των μελών του και από την άλλη να επιμελείται της τήρησης των αποφάσεων της ΓΑΣ και του Δ.Σ. και ύστερα από όλα αυτά να δέχεται και την κριτική,
αλλά και τη χλεύη κάποιων αδιαμαρτύρητα.
Κάποιοι εδώ μέσα, ευτυχώς ελάχιστοι, ίσως θέλουν να με «ξεσκίσουν».
Είμαι στη διάθεση των, να με κανιβαλίσουν.!
Πρώτα όμως οφείλουν να μου πουν το γιατί;
Η απόφαση της Γ.Α.Σ. ήταν η διαλογή, η αποσταυροδότηση, των ψηφοδελτίων
να γίνει εδώ με μηχανογραφική υποστήριξη και πρέπει να ειπωθεί ότι η καταγραφή
και η αποτύπωση των ψηφισάντων ολοκληρώθηκε σε δύο ημέρες και αργήσαμε, με
την χρήση Scanners, αφού είχαν εκ των προτέρων τυπωθεί τα στοιχεία του μέλος
σε BARCODE, ενώ υπό άλλες συνθήκες αυτό θα έκανε εβδομάδες.
Η αποσταυροδότηση ήταν θέμα ωρών.
Η ταυτοπροσωπία του ψηφοφόρου ήταν σε απόλυτο βαθμό, αφού τα στοιχεία του
ήταν και σε μορφή Barcode.
Τα όποια άλλα ωφελήματα, μικρά και μεγάλα, τα παραβλέπω. Ε! Αυτό δεν άρεσε
σε όσους ήθελαν να κάνουν το μαγείρεμα στα μέτρα των, ή ήθελαν να δείξουν ότι
πρέπει να περάσει το δικό τους.
Τρανό παράδειγμα και καταδικαστέο η περίπτωση Περιφερειακού Τμήματος, του
οποίου η Εφορευτική Επιτροπή αυτονομήθηκε, έκανε την επανάστασή της και παραιτήθηκε. Κρίμα για τους συναδέλφους του Περιφερειακού Τμήματος, τους οποίους
λίγοι πολύ ολίγοι και μετρημένοι στα δάκτυλα του ενός χεριού τους υποχρεώνουν
σε ένα τύπο διακριτής απομόνωσης.
Δεν μπορεί να είναι ανεκτή μια τέτοια συμπεριφορά και μάλιστα όταν από την άλλη
όχι μόνο τα μέλη, αλλά και τα Στελέχη, του εν λόγου Περιφερειακού Τμήματος, στέλνουν, στο Κέντρο, μαζικά τα θέματα των, για επίλυση, την ώρα που οι εν λόγω συνάδελφοι, οι και αντιδρώντες, ασχολούνται αποκλειστικά και μόνο με τα δικά των
θέματα και τις δικές των δουλειές και όχι με τα των συναδέλφων μας.
Ωστόσο δεν είναι ανεκτό δύο τρείς «ιδιόρρυθμοι» για να μην πω «καλαμοκαβαλάρηδες» συνάδελφοι, να σηκώνουν μπαϊράκι, κατά της Διοίκησης του Συλλόγου
και κάθε Διοικητικής Πράξης, αλλά από την άλλη, να έχουν σε πρώτη προτεραιότητα
της ενασχόληση των, τις δικές τους δουλειές και να τους απασχολεί η προσωπική
των εξυπηρέτηση, νόμιμη ή έκνομη, δημιουργώντας παρατράγουδα στην ομαλή λειτουργία του Συλλόγου.
Θα ήταν ολέθριο λάθος να μην αναφερθούμε και ειδικά ο ομιλών, έστω και επιγραμματικά, στα του Συλλόγου ως οντότητα.
Βέβαια προτού πάμε στα του οίκου μας, πρέπει να ομολογήσουμε πως ο περσινός Προγραμματισμός Δράσης, τον οποίον ενέκρινε το Σώμα, το Σώμα, στο οποίο
πολλοί από εσάς συμμετείχατε, ήταν ένας Προγραμματισμός Δράσης πολύ φιλόδοξος, για να εφαρμοστεί, με αυτή την καταχνιά που μας περιέβαλε και περιβάλει.
Η Εισήγηση του Λουκά του Μπαλωμένου, για τον Προγραμματισμό Δράσης ήταν
αναμφισβήτητα ρεαλιστική, επιθυμητή και η πλέον ενδεδειγμένη, αλλά υπέρμετρα
ανεφάρμοστη, με τις συνθήκες που επικρατούσαν και επικρατούν.
Αλλά και ο Οικονομικός Προϋπολογισμός αποδείχτηκε ανεφάρμοστος, για χίλιους και δύο λόγους.
Δεν κάνω αυτή την αναφορά, για να δικαιολογήσω την όποια υστέρηση του Δ.Σ.
και εμού ως Προέδρου του αλλά για να σας προετοιμάσω για ότι θα ακούσετε σήμερα.
Το Δ.Σ. πρέπει Καταστατικά να απολογηθεί ενώπιον του Σώματος της Γ.Α.Σ., για
τα πεπραγμένα του, από την προηγούμενη Γ.Α.Σ. μέχρι σήμερα και που αυτά να
ανταποκρίνονται στο όποιο δεσμευτικό Πρόγραμμα Δράσης, έχει εγκριθεί.
Ε! Αυτό σήμερα δεν έγινε και δεν θα γίνει και δεν θα γίνει όχι ετσιθελικά, αλλά διότι,
αν επιχειρούσαμε κάτι ανάλογο θα ήταν εμπαιγμός και αυτό δεν είναι για τα δικά
μας δεδομένα.
Ωστόσο για να μην θεωρηθεί ότι, την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια, ή ότι εφαρμόζουμε τη ρήση «στρίβειν δια του αρραβώνος» θα πρέπει να γνωρίζετε:
Πέρσι αποφασίσαμε με ένα ποσοστό 86% για τη Δράση μας όπως:
Μετέλθουμε όλων των νόμιμων μέσων και δράσεων προκειμένου να βρουν τη
λύση τους τα οξυμμένα προβλήματα, με προτεραιότητα και στόχο:
1. Να διεκδικήσουμε τη συμμετοχή μας στην κατανομή του μικρού μερίσματος
από το πρωτογενές πλεόνασμα.
Διεκδικήθηκε ανεπιτυχώς, αφού απηλλάγημεν μόνο από την Ειδική Εισφορά κατά ποσοστό 30%. Δεν μας αναγνωρίστηκε ότι είμαστε και εμείς «ένστολοι» και ούτε ότι μας προστατεύει το «μισθοδικείο».
2. Να διεκδικήσουμε τη σταδιακή αποκατάσταση των συντάξεών μας κατ’ αναλογία των περικοπών που έχουμε υποστεί.
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22η Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση - 13-14 Μαΐου 2015
Ούτε στο όνειρό μας, όταν υπάρχει ο Νόμος Κουτρουμάνη, που προβλέπει
ότι από 1-1-2015 η Εθνική Σύνταξη θα είναι 360 € και είναι εξόφθαλμα τρελό
να πάει κάποιος να διεκδικήσει να γίνει η σύνταξή του 2.000 € όταν ο μισθός
του νεοπροσλαμβανόμενου είναι 480 € και η ανεργία είναι 38% του ενεργού
πληθυσμού .
Είναι προτιμότερο να πούμε ότι διαπράττουμε έγκλημα και σκοτώνουμε
τους 300 της Βουλής των Ελλήνων, που δεν έκαναν τα πρέποντα και δεν
φρόντισαν να έρθουν πίσω τα κλεμμένα.
Η Χώρα σήμερα είναι σε καθεστώς «χρεοκοπίας».
3. Να θεσμοθετηθεί ο οικογενειακός ιατρός και η ελεύθερη επιλογή ιατρού και δικαίωμα επιλογής των ιατρών ειδικοτήτων.
Ο Λαός μας λέει «όποιος καλά καθότανε και ποιο καλά γυρεύει ο Διάβολος
στον κ… του κουκιά του μαγειρεύει».
Δεν μας άρεσαν και δυσανασχετούσαμε από τις παρεχόμενες υπηρεσίες
του ΤΑΠ-ΟΤΕ. Ε! Τώρα καλά να πάθουμε.
Ωστόσο, δεν είδα από κανέναν σας, την παραμικρή αντίδραση. Εδώ το μέγαρο της Αποστόλου Παύλου καταστρέφανε και κάποιοι αντί να συστρατευτούν στις κινητοποιήσεις έλεγαν εμείς σας βγάλαμε να αγωνιστείτε.
4. Να εξευρεθεί καλύτερος τρόπος εξυπηρέτησης των συνταξιούχων της Περιφέρειας, με την ενδεχόμενη ίδρυση περιφερειακών υπηρεσιών του ΕΟΠΥΥ γιατί αυτός
ο οργανισμός είναι ανύπαρκτος στην περιφέρεια και δημιουργεί μεγάλο άγχος στα
μέλη, το οποίον επιτείνεται από την παντελή έλλειψη επικοινωνίας με το ΤΑΥΤΕΚΩ.
Ας σημειωθεί ότι αυτό το κενό δεν μπορεί να καλυφθεί μόνο με την ηλεκτρονική διακυβέρνηση.
Άριστη σκέψη, πολύ καλή πρόταση, αλλά να που ΕΟΠΥΥ δεν υπάρχει ούτε
στο Κέντρο. Έγινε μόνο για το βόλεμα κάποιων.
5. Να επανέλθει η οδοντιατρική περίθαλψη, την οποίαν είχαμε και όχι βέβαια καταχρηστικά, ούτε και σε επάρκεια και η οποία με την ένταξή μας στον ΕΟΠΥΥ, έχει
καταργηθεί. Πρέπει άμεσα αυτό το θέμα να ρυθμιστεί, με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο.
Εδώ τους είπαμε να επανδρώσουμε εμείς τα τρία οδοντιατρεία και μας το
αρνηθήκανε.
Ξεχάστε την Οδοντιατρική Περίθαλψη, δεν θα μας παρασχεθεί από αυτόν
τον ΕΟΠΥΥ. Αυτό θα γίνει αν γίνει, μόνο μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας Κάρτας Υγείας, Κοινωνικά Ιατρεία κ.ο.κ.
6. Να συμβάλουμε όπου και όσο μπορούμε να στηριχθούν οι Φορείς Υγείας και
να λιγοστέψουμε την ταλαιπωρία και τον πόνο των Ασφαλισμένων μελών μας.
Φίλοι μου, τους Προτείναμε να τους προμηθεύσουμε εμείς με τα αναγκαία
Βιβλιάρια και το αρνήθηκαν, τους στηρίξαμε με Υπολογιστές για την Ηλεκτρονική Συνταγογράφιση και τι έγινε; Τους προτείναμε να τυπώσουμε εμείς την
Έξυπνη Κάρτα και να σταματήσει το κλέψιμο, δεν το δεχθήκανε. Πόσο άλλο
να συμβάλουμε;
Τους ενισχύσαμε με Προσωπικό για τα ληξιπρόθεσμα και τόσα άλλα.
7. Ο ΕΟΠΥΥ ως οργανισμός μίσθωσης υπηρεσιών υγείας πρέπει να μισθώσει
πολλούς παρόχους υγείας με το κρατικό τιμολόγιο.
Το τιμολόγιο του ΕΟΠΥΥ υποδεικνύεται και επιβάλλεται από τους Παρόχους, Δεν το εμπεδώσατε;
Ακόμα και στις έδρες των Νομών λείπουν Γιατροί ειδικοτήτων.
8. Να επιδιώξουμε τη βελτίωση των διατάξεων του Ενιαίου Κανονισμού Περιθάλψεως Υγείας.
Πολύ θα θέλαμε να μάθουμε για ποιες διατάξεις μιλάμε, όταν δεν έχουμε
ούτε Εκπρόσωπο να του το πούμε;
9. Γνωρίζουμε τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες της χώρας μας και δεν είμαστε
οπαδοί του κοινωνικού αυτοματισμού, αλλά ζητάμε από τις εμπλεκόμενες με την
υγεία κοινωνικές ομάδες την κατανόηση και αλληλεγγύη και από την Πολιτεία να
μας παρέχει αξιοπρεπούς ποιότητας υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης.
Φαίνεται πως κάποιοι ζούμε σε όλο πλανήτη. Εδώ τους δώσαμε και τους δίνουμε 8 υπαλλήλους για να δουλεύουν, πρωτίστως για αυτούς και από πάνω
όχι μόνο δεν μας λένε ευχαριστώ, αλλά μας κουνάνε και το δάκτυλο λέγοντας
«δεν το προβλέπει ο Νόμος». Έτσι είναι και προσπαθούν να μας πείσουν ότι
μας κυβερνούν. Δεν ξέρουν τους Νόμους ούτε και αυτοί που τους ψηφίζουν.
Εδώ δεν διάβασαν, κατά δήλωσή των, ούτε το μνημόνιο.
10. Τη συνέχιση της δικαστικής διεκδίκησης των συντάξεων και επιδομάτων, που
έχουν περικοπεί, με την αγωγή που έχουμε καταθέσει από 03/02/2010 και την υπέρβαση των ελληνικών ένδικων μέσων, ώστε το θέμα να κριθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.
Είναι σε εξέλιξη.
11. Την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν τα Ταμεία μας από το κούρεμα
των αποθεματικών τους.
Χωρίς σχολιασμούς: «Εδώ καράβια Χάνονται βαρκούλες αρμενίζουν».
73 % κουρεύτηκαν τα αποθεματικά με τις ευλογίες του Κράτους.
12. Την κατάργηση των βιβλιαρίων ασθενείας με την ταυτόχρονη καθιέρωση της
έξυπνης κάρτας υγείας.
Το θέμα Εξαντλήθηκε.
13. Τη βελτίωση των παροχών σε χρήμα και σε είδος.
Η Χώρα δεν έχει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Σε λίγο ούτε τα έξοδα κηδείας
δεν θα δίνονται. Ας περιμένουμε. Από τα Νοσοκομεία απουσιάζουν και οι
γάζες.
14. Την εκπροσώπηση των Συνταξιούχων στους ασφαλιστικούς οργανισμούς
βάσει της αρχής της αντιπροσωπευτικότερης οργάνωσης ή τη θεσμοθέτηση με ειδικό νόμο των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας των οργανώσεων των συνταξιούχων.
Γίνανε και γίνονται προσπάθειες, αλλά όχι μόνο δεν το θέλουν, αλλά και το
πολεμούν λυσσαλέα οι «δικοί μας άνθρωποι».
15. Την υγιή και επαρκή χρηματοδότηση των ασφαλιστικών οργανισμών με κοι-

νωνικούς πόρους, όπως έγινε με τον φόρο των 5 λεπτών σε κάθε πακέτο τσιγάρων.
Διαφεύγει της προσοχής μας ότι θεσμοθετήθηκε τηλεπικοινωνιακό τέλος
στην Κινητή Τηλεφωνία, για το πάλαι ποτέ ΤΑΠ-ΟΤΕ, επί Παπαντωνίου και
το καταβρόχθισε η μαύρη τρύπα και για μας, ΥΠΟΤΊΘΕΤΑΙ, ίδρυσαν της
ΕΔΕΚΤ. «Θου Κύριε φυλακήν τω στόματί μου».
16. Τη διάθεση ποσοστού από τα έσοδα που θα προκύψουν από την εξόρυξη και
εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων υπέρ των ασφαλιστικών οργανισμών της
χώρας.
Όλο αυτό το πακέτο είναι δεσμευμένο από τους «ΘΕΣΜΟΥΣ» και για τους
ΘΕΣΜΟΥΣ και μάλιστα το παραχωρητήριο υπογράφτηκε στο Καστελόριζο.
Και έρχομαι στο κλίμα του σήμερα.
Θα πρέπει εκ προοιμίου να πω, κάτι που άλλωστε το ξέρετε, ο Σύλλογος έχει αλλάξει μορφή και υπόσταση.
Σε αυτή την Εκλογική διαδικασία, όπως έχει αναφερθεί, εξετέθησαν και διεκδίκησαν την εκλογή των 641 Συνδικαλιστικά Στελέχη και εξελέγησαν 409.
Η ανανέωση των Στελεχών, στα Όργανα του Συλλόγου, ήταν περισσότερη από
την αναμενόμενη και μη προσδοκώμενη και αυτό είναι ένα σημάδι ότι πολλά πράγματα θα αλλάξουν και αν κάτι δεν πήγε καλύτερα από ότι έγινε, που και περιμέναμε,
την ευθύνη την έχουμε ΟΛΟΙ μας.
Θα πω επίσης, μετά παρρησίας, ότι αυτό το Δ.Σ. έκανε τα πάντα για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των συναδέλφων και να είναι αντάξιο των καιρών που διανύουμε και δεν το λέω αυτό για να δικαιολογήσω κάτι, ούτε και να ψέξω κάτι, αλλά
ούτε για να δώσω υπεραξία στα μέλη που το απαρτίζουν.
Είμαι υποχρεωμένος σεβόμενος την ιστορία μου στο Σύλλογο, που είναι 19 χρόνια
και κάτι, να ομολογήσω ότι αυτό το Δ.Σ. δεν λειτουργεί μόνο υποδειγματικά, αλλά
και διαβουλεύεται με σύνεση και ενεργεί με αποφασιστικότητα.
Μόνο οι καιροί είναι σε αντίθεσή του και φρενάρουν τη δράση του.
Αυτό που σας εκμυστηρεύομαι δεν είναι για να αποδώσω τα οφειλόμενα, στα
μέλη που το απαρτίζουν, για το ποσοστό της σταυροδότησης και της στήριξης που
μου κάνανε, κατά την εκλογή μου, στο αξίωμα του Προέδρου, αλλά είναι κάτι που
πρέπει να λεχθεί, αφού περιποιεί ιδιαίτερη τιμή στα μέλη του.
Έκανε λοιπόν ότι περνούσε από το χέρι του και αν κάτι δεν έγινε, δεν ήταν γιατί,
ως άτομα και ως σύνολο το Δ.Σ., δεν θέλησε, ή αμέλησε, αλλά γιατί δεν μπόρεσε
και αυτό θεωρήστε το δεδομένο.
Εκεί όμως που στάθηκε ιδιαίτερα και πρέπουν συγχαρητήρια σε όλα τα μέλη του
και το προσωπικό του Συλλόγου, είναι στο ότι επιδόθηκαν, χωρίς φειδώ χρόνου και
κόπου, στην επίλυση του κάθε προσωπικού προβλήματος των Συναδέλφων μας
και μπορώ να πω πως αυτές οι περιπτώσεις ήταν χιλιάδες.
Τίποτα, ωστόσο, δεν αφέθηκε στην τύχη του και κανένα θέμα συλλογικό δεν παραγκωνίστηκε, είτε αφορούσε το Κέντρο, είτε την Περιφέρεια, η οποία για κάποιους
και όχι άδικα, φαίνεται ότι δεινοπαθεί περισσότερο, κυρίως με τα θάματα της Υγειονομικής Περίθαλψης.
Ο Σύλλογος πλέον συντίθενται από 21 Περιφερειακά Τμήματα και τώρα είναι ανοικτή κάθε παραπέρα μορφοποίησή του.
Τα 2/3 Των Περιφερειακών Τμημάτων στεγάζονται σε ιδιόκτητα Γραφεία συνολικής
επιφανείας 937 m2.
Είναι πασιφανές ότι κάποια Περιφερειακά Τμήματα ευνοήθηκαν ως προς την
αγορά των Γραφείων των.
Πάντως σημασία έχει ότι όλα τα Γραφεία είναι πολύ καλά και τις καθολικής επιλογής των εκεί συναδέλφων.
Έχει προγραμματιστεί, καλώς ή κακώς, όλα τα Περιφερειακά Τμήματα να στεγάζονται σε Ιδιόκτητα Γραφεία.
Είχε δρομολογηθεί η αγορά και των υπολοίπων, αλλά για λόγους οικονομικούς
σταματήσαμε, για την ώρα θέλω να πιστεύω.
Είναι προς υπογραφή συμβολαίων τα Γραφεία: Ένα των Αθηνών, το της Ρόδου,
το του Μεσολογγίου, το του Βόλου και το της Καλαμάτας και έπονται τα υπόλοιπα.
Για να διευκολύνω τις εργασίες του Σώματος δεν θα αναφερθώ στην απρέπεια
της Κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής, ή και μεμονωμένων συναδέλφων, που εκδηλώθηκε παντοιοτρόπως, στο θέμα των Γραφείων.
Όλα τα ιδιαίτερα που μας απασχόλησαν δηλαδή, η σχέση μας τη Διοίκηση του
ΟΤΕ, τους άλλους Συλλόγους και Ομοσπονδίες, Ενστάσεις, Αγωγές, Μηνύσεις και
όλα τα συναφή, θα αναφερθούν σε ξεχωριστή τοποθέτηση και ο λόγος είναι ότι είναι
ανεπίτρεπτο και άκρως βλαπτικό, το Δ.Σ. ως σύνολο, να έρχεται σε αντιπαλότητα
με τα μέλη του, ακόμα και αν όλο το δίκαιο είναι με το μέρος του.
Στο σημείο αυτό: Ζητώ συγνώμη αν σας κούρασα, που σας κούρασα, αλλά και
να μου συγχωρέσετε την οποιαδήποτε προσωπική αναφορά.
Οτιδήποτε ιδιαίτερο θέλει να πληροφορηθεί ο οιοσδήποτε να το ρωτήσει και θα
απαντηθεί.
Θέλω να πιστεύω και το θέλω υπογραμμισμένο, πως ό,τι λάθη γίνανε, στα του
Συλλόγου, ήταν ανθρώπινα και έγιναν τυχαία και χωρίς την κακόβουλη θέληση κανενός και κυρίως χωρίς σκοπιμότητα.
Ωστόσο συνιστώ ψυχραιμία και αλλαγή σκέψης, κατ’ ελάχιστο, διότι και η υπομονή έχει τα όριά της.
Ας σκεφτούμε και για μια φορά αριστερόστροφα.
Ας έρθουμε από τα καθαρώς εσωτερικά στα Συνδικαλιστικά, αυτά που μας βασανίζουν περισσότερο, αφού αυτά, τα εσωτερικά, τα θεωρώ παιδικές ασθένειες.
Θέματα που αφορούν το ΙΚΑ και τις Συντάξεις μας.
Χωρίς φόβο, αλλά και χωρίς πάθος, λέω ΝΤΡΟΠΗ.
Δεν τολμάμε να αναφέρουμε τα ποσά των αποστεωμένων συντάξεων που παίρνουμε και να σκεφθείτε ότι, εμείς ως εργαζόμενοι καταβάλαμε ανελλιπώς και το
ανελλιπώς υπογραμμισμένο, το 35% του μισθού μας, για σύνταξη και περίθαλψη.
Ενός μισθού αξιοπρεπέστατου και παχυλού και για 35 ολόκληρα χρόνια και σήμερα κάποιοι ανεγκέφαλοι θέλουν να μας εξομοιώσουν με όλους τους άλλους συνταξιούχους, οι οποίοι, είτε δεν πλήρωναν, είτε πλήρωναν όποτε ήθελαν και όσα
ήθελαν και τους του ΙΚΑ, οι οποίοι πλήρωναν 17% σε μισθούς εξαθλίωσης, ή στην
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καλλίτερη των περιπτώσεων, στο ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη και μάλιστα
για 50 μεροκάματα το χρόνο, ίσα, ίσα για να υπάρχει η ασφαλιστική ικανότητα του
εργαζόμενου.
Αξίζει να ειπωθεί ότι σήμερα παίρνει σύνταξη 750€, αυτός που δήλωσε εργασιακό
βίο 4.050 μεροκάματα από τα οποία 1/3, είναι από τα υπέρ αγνώστων και παίρνει
1.060€ αυτός που κατέβαλε εισφορές 35% και κόλλησε 11.500 ένσημα.
Το τραγελαφικό στην περίπτωση του ΙΚΑ είναι ότι κάποιοι καλαμοκαβαλάρηδες,
υπάλληλοι και μεγαλόσχημα Διευθυντικά Στελέχη, οι οποίοι πιστεύουν ότι και αυτό
το ΙΚΑ τους ανήκει με «γονική παροχή» μας κουνάνε και το δάκτυλο και δίνουν την
εντύπωση πως μας κάνουν και χάρη, που μας έχουν εκεί.
Ας προσγειωθούν.
Όσο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ας μην προσβληθεί κανείς, αυτές είναι «ιδρυματικής μορφής» και μάλιστα Κατοχικής Περιόδου.
Η Σύνταξη του εξερχομένου της Υπηρεσίας, όποτε και όπως και καλά αυτός είναι
νέος άνθρωπος και ίσως έχει κάτι για να ακουμπήσει. Η χήρα του συναδέλφου, που
είναι ηλικίας περασμένα τα 75, αυτή θα πρέπει να περιμένει να πάρει σύνταξη
ύστερα από 2 και πλέον χρόνια. Άραγε ποιος από όλους αυτούς τους μεγαλόσχημους σκέφτηκε πως θα ζήσει αυτή η γυναίκα;
Ο Σύλλογος όφειλε να δώσει λύση και έδωσε
Και εδώ πρέπει τα πράγματα να λέγονται με παρρησία και έξω από τα δόντια.
Περιποιεί τιμή κατ’ αρχήν στην Διοίκηση του Ομίλου ΟΤΕ και προσωπικά στον
κ. Τσαμάζ, που μας συνέδραμε και μας στήριξε σε αυτή μας την προσπάθεια,
αλλά και στον Διοικητή του ΙΚΑ, για το γεγονός ότι σε πολλά τέτοια τρέχοντα θέματα προσφέρθηκε να βρούμε λύσεις, πέρα και έξω από τις καθιερωμένες διαδικασίες.
Αλλά τι να πεις, όταν Διευθυντικό Στέλεχος, παίρνει εντολή να διεκπεραιώσει ένα
θέμα και τυπολατρικά, αλλά και αυθαίρετα, για να μην υλοποιήσει την εντολή, από
εκδικητικό σύνδρομο, ισχυρίζεται ότι τάχα αυτό που ζητάμε εμπίπτει στα προσωπικά δεδομένα και το λέει αυτό αβασάνιστα μεν, αλλά όχι και έγγραφα.
Τι να πει κανείς.
Ο Σύλλογος τούτη την ώρα έχει στη διάθεση των Υπηρεσιών του ΙΚΑ 4 Υπαλλήλους, για την εξυπηρέτηση κύρια των συναδέλφων μας και βέβαια το προηγούμενο
χρονικό διάστημα, δηλαδή από πέρσι είχε 5 και αυτούς τους 4 θα τους έχει τουλάχιστον μέχρι τέλους του χρόνου.
Θέματα ΤΑΥΤΕΚΩ.
Όπως όλοι ξέρουμε το ΤΑΥΤΕΚΩ έγινε με σκοπιμότητα και ιδιοτέλεια και τούτ’
αυτό, να μην ενοχλεί κανέναν.
Για να διαλύσουν το ΤΑΠ-ΟΤΕ, το πρώτο και υγιές ενοποιημένο Ταμείο και όχι
κατ’ ανάγκη «ευγενές», μας ενέταξαν, για μεν τη Σύνταξη στο ΙΚΑ, στο Ίδρυμα,
προκειμένου να ικανοποιηθούν και κάποιοι, οι οποίοι ήθελαν τα έχω μας και για
την Περίθαλψη μας εντάξανε στο ΤΑΥΤΕΚΩ, αλλά και σε αυτό μας έστειλαν ημίγυμνους και εξαθλιωμένους.
Ας είναι καλά η κ. Πετραλιά.
Ωστόσο μόλις πήγαμε να το φτιάξουμε και να το εξυγιάνουμε, το διέλυσαν και αυτό
και μας έστειλαν για Περίθαλψη στον ΕΟΠΥΥ, έναν Φορέα με γυάλινα πόδια, χωρίς
υποδομή, αλλά και με μια Διοίκηση, που φιλοδοξούσε να εγκαθιδρύσει Αυτοκρατορική Διακυβέρνηση, με όλα τα ανατολίτικα στοιχεία και περισσή απρέπεια, στο χώρο
της Υγείας, που υποφέρει.
Το κακό είναι ότι αυτή η Διοίκηση, συμπεριφέρθηκε ως κατακτητής σε Ελληνικό
έδαφος και ευτυχώς έγινε παρελθόν.
Κρίμα για όλους μας.
Στο ΤΑΥΤΕΚΩ άφησαν, ναι άφησαν τα έξοδα κηδείας και τα αναπηρικά αμαξίδια.
Αν! Λέω αν, αυτό λέγεται διακυβέρνηση και χρηστή διοίκηση, ε! τότε οι λέξεις έχουν
χάσει την σημασία των.
Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι τα έξοδα κηδείας ήταν παρκαρισμένα από τον 11ο
του 11 και αν δεν μεσολαβούσαμε εμείς με την πρόσληψη δύο (2) υπαλλήλων και
τη διάθεσή των στο ΤΑΥΤΕΚΩ, θα περίμεναν οι συγγενείς των πεθαμένων συναδέλφων μας, να εισπράξουν τα κόμιστρα, των δικών των ανθρώπων, για τον άλλο
Κόσμο, Κύριος οίδε μέχρι πότε.
Ξέχασα, άφησαν και τούτο έγινε σκόπιμα και τη θεώρηση των αμαρτωλών Βιβλιαρίων Ασφάλισης στο ΤΑΥΤΕΚΩ.
Είναι να απορεί κανείς με τον τρόπο διοίκησης αυτού του δύσμοιρου Κράτους.
Για να περιοριστεί το κλέψιμο του Ταμείου προτείνεις να εφαρμοστεί η Ηλεκτρονική
Συνταγογράφιση και προς τούτο τους διαθέσαμε και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και αυτοί προσποιούνται τον Κινέζο.
Και εδώ δεν κάνω καμία αναφορά στο τι έγινε το 1971 για να περιοριστεί το συντεχνιακό κλέψιμο, με τη συνυπευθυνότητα όλων μας, όπου υποχρεώσαμε τις Φαρμακοβιομηχανίες να αναγράφουν την τιμή του φαρμάκου στο σκεύασμα του
φαρμάκου και το εν λόγω κουπόνι να επικολλάται στη συνταγή.
Ούτε το τι έγινε όταν το 1992 κατά τη συζήτηση του Νόμου 2084, ο επονομαζόμενος και Νόμος Σιούφα και μάλιστα με το άρθρο 64, προκριμένου να καθιερώσουμε
τον ΑΜΚΑ, για να διασφαλίσουμε τον Ασφαλισμένο.
Ούτε στους αγώνες μας για την κατάργηση του αμαρτωλού Βιβλιαρίου.
Κρίμα που πολλοί για να μην πούμε όλοι θέλουν να μας κλέβουν.
Είναι ΕΓΚΛΗΜΑ για τα Ταμεία αυτό που έγινε με τη ρεμούλα και το κλέψιμο, των
130 εκατομμυρίων, των Ιδιωτική Κλινικών, από τον ΕΟΠΥΥ, το 2013.
Δεν μπορεί να χρεώνεται ο ΕΟΠΥΥ για νοσήλια γυναικολογικής φύσεως σε άνδρα
Ασφαλισμένο, ούτε για εξέταση προστάτη σε γυναίκα 70 ετών.
Δεν μπορεί να είναι ανεχτή η χορήγηση σύνταξης Εθνικής Αντίστασης σε γυναίκα
που γεννήθηκε το 1952.
Είναι κάτι που σύντομα θα αποδειχθεί ότι το Φάρμακο, στην Ελληνική Κοινωνία
στοίχισε λίγο λιγότερο από 100 δις την περασμένη 15ετία και δεν αποδέχομαι ότι
αυτά τα φάρμακα ήταν και διατέθηκαν για την περίθαλψη του Ελληνικού πληθυσμού.
Το πλέον τρομακτικό: Τους προτείνεις να εξοπλίσει ο Σύλλογος τρία Οδοντιατρεία
για να έχουν οι ασφαλισμένοι οδοντιατρική περίθαλψη, που τώρα με την ένταξή μας

στον ΕΟΠΥΥ και το ΠΕΔΥ, την στερούμεθα παντελώς και οι αθεόφοβοι σου λένε,
χωρίς τσίπα, να τους δώσεις τα χρήματα για να τα αξιοποιήσουν αυτοί.
Ζητάνε να βάλουμε το λύκο να φυλάει τα πρόβατα.
Έχουν έλλειψη βιβλιαρίων και για να εξυπηρετήσουν τους Ασφαλισμένους,
πέρα από το να έχουν την απαίτηση να έρθουν από το Ορμένιο και τους Οθωνούς στην Πατησίων 54 για μερικά φύλλα και τα οποία φύλλα απέκτησαν από
την επιστροφή και την παράδοση του βιβλιαρίου του συναδέλφου μας που πέθανε.
Τους προτείνεις να τυπώσει, να προμηθευτεί ο Σύλλογος 50.000 βιβλιάρια, με
1,5€ το ένα (αυτοί τα προμηθεύονται με 8.7€) και να διατεθούν με ευθύνη του Ταμείου στα μέλη μας.
Ε! Όχι θέλουν να μας ταλαιπωρούν και ίσως όχι μόνο.
Το ΤΑΥΤΕΚΩ ύστερα από 4 χρόνια λειτουργίας είναι αγκυλωμένο σε καθεστώς
ΔΕΗ.
Βέβαια για την έξυπνη κάρτα που θα έλυνε όλα τα προβλήματα, ή θα περιόριζε
την ταλαιπωρία, ούτε λόγος. Φαίνεται πως δεν βολεύει κάποιους.
Είναι ντροπή και όνειδος να βρίσκεσαι στο Νοσοκομείο και να σου λένε: «δεν
είσαι ασφαλισμένος, δεν σε βρίσκει το Σύστημα, δεν έχεις ασφαλιστική ενημερότητα».
Και όλα αυτά διότι κάποιοι δεν φρόντισαν να ενημερώσουν το Σύστημα και μόνο
για μας τους του Πρώην ΤΑΠ-ΟΤΕ.
Είναι και αυτό δείγμα γραφής «Χρηστής Διοίκησης».
Και εδώ με παρέμβασή μας δίνουμε λύση.
Δικός μας υπάλληλος, που του δόθηκε, ευτυχώς, η δυνατότητα πρόσβασης στο
σύστημα συνδράμει το έργο του ΤΑΥΤΕΚΩ, για να ξεπεραστεί το πρόβλημα.
Για να δούμε τι γίνεται με τον ΕΟΠΥΥ.
Ο ΕΟΠΥΥ (Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας)!!
Ο λαός μας λέει όπου ακούς πολλά κεράσια κράτα και μικρό καλάθι.
Ο ΕΟΠΥΥ είναι ένα γονατογράφημα, είναι έργο αθλίων.
Αν δεν είναι, να μας πουν, για ποια παροχή υπηρεσιών μας μιλάνε.
Για γυαλιά 100€ κάθε τέσσερα χρόνια και για να πάρεις το 100στάρικο σου βγαίνει
η ψυχή.
Τα φάρμακα δύο φορές επάνω, στην τιμή του, ακόμα και της τιμής αυτών των γενοσήμων.
Οι γιατροί δυσεύρετοι και μόνο επί πληρωμή.
Οι ουρές στα Νοσοκομεία καλά κρατούν και αυτά χωρίς τα αναγκαία αναλώσιμα.
Αφού είδαν οι «αρμόδιοι» ότι είναι άσχετοι με την Υγεία δημιούργησαν το ΠΕΔΥ,
έτσι η διαδρομή μεγαλώνει, η ταλαιπωρία πολλαπλασιάζεται και η ευθύνη διαιρείται
και εξανεμίζεται, ο δε Ασφαλισμένος με καρτερικότητα και προσευχή περιμένει τον
Αρχάγγελο.
Φίλες και φίλοι, κάποιοι νομίζουν ότι γεννήθηκαν, σε αυτόν τον Τόπο, έχοντας το
«σημάδι του Θεού», γεννήθηκαν, μεγάλωσαν και γαλουχήθηκαν, για να μας κοροϊδεύουν και να διαβιούν, ως παράσιτα, με τον δικό μας κόπο, τον δικό μας ιδρώτα
και αυτό θα ήταν ανεκτό, αν δεν μας έκλεβαν, δεν μας καταλήστευαν ασύστολα
και από πάνω.
Έχουν γαλουχηθεί και ντοπαριστεί, θα ‘λεγε κανείς, από τον περίγυρό τους ότι,
όλοι εμείς, οι τρόπον τινά διοικούμενοι, είμαστε άτομα ενός κατώτερου Θεού και εν
πολλοίς μας θεωρούν και ηλιθίους.
Όλα, μα όλα, θα τα ανεχόμασταν και θα τα προσπερνούσαμε, αν δεν μας κουνούσαν και το δάκτυλο.
Ε! Λοιπόν ως εδώ το δάκτυλο να το βάλουν εκεί που ξέρουν.
Μια ολόκληρη ζωή μας έχουν στην από κάτω.
Καιρός να αντιληφθούν ότι δεν πάει παρακάτω.
Ξέρουμε ότι η Ελλάδα ανήκει σε 250.000 Έλληνες «Πατριώτες» και διοικείται από
250 Έλληνες, στην πλειοψηφία των «λαμόγια».
Είναι να μας λυπάται ο Θεός, που τόσο λίγοι κοροϊδεύουν τόσο πολλούς και που
έναν ολόκληρο λαό υπερήφανο τον εξαθλίωσαν και τον παρέδωσαν στην ανυποληψία και τη χλεύη του πλανήτη.
Φίλες και φίλοι, Τίποτα δεν αφέθηκε στην τύχη του.
Όλα αναδειχθήκαν, κυνηγηθήκαν και διεκδικηθήκαν, στον τρόπο του εφικτού.
Τα αποτελέσματα ήσαν λίγα και όχι μόνο εξαιτίας της οικονομικής κρίσεως.
Οι έχοντες ώτα ακούειν ακουέτω.
Αφού και δημοσιοποιήσαμε τα προβλήματά μας και καταγγείλαμε πρόσωπα και
πράγματα και Δελτία Τύπου εκδώσαμε και επιστολές στείλαμε και υπομνήματα υποβάλαμε και παραστάσεις κάναμε και αγωγές καταθέσαμε.
Η ανταπόκριση ήταν και είναι χλιαρή και ενταγμένη στη λογική «άστους να λένε».
Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα βρεθεί κανένας εδώ μέσα να πει: Γιατί δεν κάνατε
αγωνιστικές κινητοποιήσεις, ή και οτιδήποτε άλλο.
Ε! τέτοιου είδους Αγώνα δεν τον κάναμε από συνδικαλιστική αδυναμία.
Αλλά και να θέλαμε και να προγραμματίζαμε, το κάτι παραπάνω, τίθεται αμείλικτο
το ερώτημα με ποιους θα το κάναμε;
Ακόμα και η παρουσία και όχι η συμμετοχή των μελών μας είναι υποτονική.
Να ευχηθώ υγεία προσωπική και οικογενειακή σε όλες και όλους καλή δύναμη και
να σας θερμοπαρακαλέσω καταθέστε προτάσεις, προτείνετε λύσεις, για να καταπολεμήσουμε, όσα από τα προβλήματα μπορούμε, περισσότερο.
Πάντως εκείνο που θα πρέπει να πρυτανεύσει στο μυαλό και την καρδιά όλων
μας είναι να μην αφήσουμε να πεινάσει ούτε ένας συνάδελφός μας, τούτη τη δύσκολη για όλους μας ώρα.
Άφησα φίλες και φίλοι τελευταίο ένα γεγονός που προσδίδει σε όλους μας ιδιαίτερη τιμή, είναι η αποκατάσταση της πλάκας των σφαγιασθέντων συναδέλφων μας
στις 7 Μαΐου του 1944 στο κτίριο της Κωλέττη.
Η επιτύμβιος πλάκα, ύστερα από αίτημά μας, τοποθετήθηκε, από τον ΟΤΕ, στον
πρέποντα χώρο, μπροστά στο κτίριο της Κωλέττη, για να θυμίζει στους διερχόμενος
τη θυσία των συναδέλφων μας, για την ανεξαρτησία μας.
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Σκέψεις - Απόψεις - Προτάσεις

Αγαπητοί συνάδελφοι – φίλοι ΓΑΣίτες, μέλη, εκπρόσωποι του μεγάλου και ιστορικού συλλόγου μας,
Βρίσκομαι ενώπιών σας για να καταθέσω μια πρόταση προγράμματος δράσης
για την χρονιά αυτή από το θεσμικό ρόλο που μου εμπιστευτήκατε.
Ένα ρόλο που θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε και δεσμεύομαι ότι θα κάνω τα πάντα για να ανταποκριθώ και να υπηρετήσω.
Επιτρέψτε μου μια ακόμη μικρή εισαγωγή πριν μπω σε σκέψεις και προτάσεις.
Μετέχοντας στα κοινά πολλά χρόνια και με θεσμικούς ρόλους στο συνδικαλιστικό
κίνημα του ΟΤΕ και όχι μόνο είχα την τύχη με σχεδόν όλους από εσάς να έχω συναντηθεί σε αγώνες και αγωνίες, σε νίκες αλλά και σε υποχωρήσεις. Συνδέσαμε τη
ζωή μας με μια επιχείρηση από τις μεγαλύτερες της χώρας, προσφέροντας τεράστιο
κοινωνικό έργο. Απ’ αυτή την εταιρεία που τα μέλη μας από τα τρία Τα έως το σημερινό όμιλο με την εργασία μας στηρίξαμε την οικογένειά μας και αναπτύξαμε δεξιότητες και κοινωνικές απολαβές.
Μέσα από το συνδικαλιστικό κίνημα παλέψαμε όχι μόνο για τα καλώς εννοούμενα
συμφέροντά μας αλλά αναπτύξαμε και κοινωνικοπολιτικούς αγώνες για τη δημοκρατία, την κοινωνική δικαιοσύνη, την ειρήνη και την ευημερία όλων των πολιτών.
Συνταξιοδοτούμενοι δεν «αποστρατευτήκαμε» απ’ αυτό τον αγώνα. Δεν θελήσαμε
να μείνουμε στον καναπέ της παρακολούθησης αλλά στο δρόμο και στις επάλξεις
της συλλογικότητας.
Αυτό το αποδεικνύουν κάνοντας το πράξη ζωής, το σύνολο των μελών μας γιατί
το μέγεθος αυτού του συλλόγου με 32.000 μέλη ενεργά όχι μόνο αποτελεί το μεγαλύτερο κύτταρο συλλογικότητας αλλά δείχνει ότι η παιδεία μας και η κουλτούρα που
αναπτύξαμε στο διάβα της ζωής μας από τη δουλειά μας, από την παρέα μας, από
τα βιώματά μας, ένα δρόμο χάραξε για όλους μας. Αυτόν που κάνει ως σλόγκαν,
επιτρέψτε μου, την έκφραση «Ο ΟΤΕ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ».

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ζούμε σε ενδιαφέροντες καιρούς και είναι ευτυχία θεωρώ σ’ αυτούς τους καιρούς
να είμαστε παρόντες γιατί έχουμε την ευκαιρία με τη δική μας συμμετοχή να τους
συν-διαμορφώσουμε.
Ο Σύλλογός μας έχει αποδείξει ότι μπορεί γιατί η ιστορία του με όλα τα στελέχη
που τον υπηρέτησαν από θέσεις ευθύνης με τη βοήθεια των μελών, έχει σελίδες
λαμπρές.
Με ανέμους και θύελλες στάθηκε όρθιος δίπλα στα μέλη που είχαν ανάγκη. Με
γαλήνη και απανεμιά γιγαντώθηκε και απέκτησε στέρεες βάσεις.
Χρησιμοποίησε τη δύναμη και την οικονομική του αυτοτέλεια προς όφελος των
μελών του και αποτελεί αυτή τη στιγμή το ισχυρότερο συλλογικό όργανο που μπορεί
να συνεχίσει να προσφέρει στους χαλεπούς αυτούς καιρούς σιγουριά και βοήθεια
σε όλους.
Επιτρέψτε μου να πω ορισμένες σκέψεις αλλά και θέσεις για τον ρόλο που προσωπικά θεωρώ πως πρέπει να «παίζουν» αυτοί οι θεσμοί και που βεβαίως σε καμία
περίπτωση δεν είναι υποχρεωτικό όλοι να τις συμμερίζονται και φυσικά τα πάντα
βρίσκονται στο τραπέζι μιας υγιούς και καλόπιστης συζήτησης και στο τέλος απόφασης των οργάνων που το καταστατικό μας προβλέπει.
Είχα λοιπόν πάντα οδηγό στο μυαλό, στη σκέψη αλλά και ως στάση ζωής, τον
απόλυτο διαχωρισμό ρόλων, θεσμών και διαδικασιών. Διαφωνούσα πάντα με όλους
όσους ήθελαν να μπερδεύουν τους ρόλους και να θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις
συλλογικές εκφράσεις για άλλους σκοπούς. Αυτό πιστεύω ότι έχει κάνει και μεγάλη
«ζημιά» στην αναγκαία, σε μια δημοκρατική πολιτεία, πολυφωνία και φυσικά συλλογική έκφραση και έχει υποβαθμίσει θεσμούς αναγκαίους για την προάσπιση συμφερόντων για την προώθηση αιτημάτων, για τη λύση προβλημάτων.
Το ισχυρότερο πλήγμα στην αξιοπιστία των θεσμών έχει δεχθεί το συνδικαλιστικό
κίνημα χωρίς βεβαίως να παραγνωρίσουμε ότι το σύνολο των θεσμών της χώρας
έχει υποστεί υποβάθμιση και τα αίτια πολλά, πολλές φορές όμως εξηγήσιμα.
- Επιχειρησιακά σωματεία που ρόλος και σκοπός τους ήταν και είναι η διαπραγμάτευση με τον εργοδότη για μισθούς, συνθήκες και εργασία, ασχολήθηκαν με την
πολιτική.
- Εξωραϊστικοί σύλλογοι εμφανίζονται ως χρωματισμένοι πολιτικάντηδες.
- Πολιτιστικοί σύλλογοι ως βήμα προσωπικών φιλοδοξιών.
- Επιμελητήρια από επιστημονικοί σύμβουλοι και επιστημονικοί σύλλογοι ως συνεργάτες των κυβερνήσεων και συντεχνίες συμφερόντων.
- Μέσα μαζικής ενημέρωσης αντί αντικειμενικής πληροφόρησης μετατράπηκαν σε
παράθυρα καθοδήγησης και χειραγώγησης της δημοκρατίας (Ειδικά τα τελευταία
εσχάτως και σε όλο τους το μεγαλείο τα ζούμε).
- Σύλλογοι συνταξιούχων σε ένα γραφείο με μέλη που συνεδριάζουν σε τηλεφωνικό θάλαμο, με προέδρους που περιφέρουν τον τίτλο στους προθαλάμους της εκάστοτε (στην κυριολεξία) εξουσίας.
- Σύλλογοι με κομματική σφραγίδα κ.ο.κ.
Και όλα αυτά συνάδελφοι επιτρέψτε μου να πω σε μια χώρα που η δημοκρατία
μας λειτουργεί και τα φρονήματα δεν διώκονται.
Αλήθεια ποιος εμποδίζει όλους αυτούς να αναπτύξουν την πολιτική ή ιδεολογική
τους πρόταση στους κομματικούς πολιτικούς οργανισμούς που υπάρχουν;
Γιατί πρέπει να μπερδεύουν ρόλους και θεσμούς και να ακυρώνουν στην πράξη
καταστατικά και σκοπούς και μέσω αυτών να επιδιώκουν άλλα;

Κανείς δεν αρνείται ότι καθένας διαβλέπει την επίτευξη ενός σκοπού, τα μέσα, τον
τρόπο, την προσέγγιση μέσω ενός πολιτικο-ιδεολογικού πρίσματος. Όμως είναι εντελώς διαφορετικό θέμα η προσέγγιση και διαφορετικό ή χρήση.
Εμείς λοιπόν 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 ενεργούν από κοινού για την μελέτη, προστασία και προαγωγή των οικονομικών,
ασφαλιστικών συμφερόντων και συνταξιοδοτικών, πολιτιστικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων των μελών. Ο Σύλλογος παραμένει μακράν κάθε κομματικής διαμάχης». (Άρθρο 2)
Είμαι λοιπόν εδώ και 6 μήνες ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου και δυστυχώς
έχω βρεθεί τέσσερις φορές στα δικαστήρια και με τις αγωγές και τις προσφυγές που
και πάλι έχουν κατατεθεί δεν ξέρω για πόσες ακόμη…
Είναι λυπηρό το φαινόμενο. Δεν το είχα αντιμετωπίσει τόσα χρόνια στα όργανα
που συμμετείχα και που οι αντιπαραθέσεις ήταν μεγάλες λόγω και των παρατάξεων.
Η όποια λύση ζητημάτων δινόταν καθαρά σε επίπεδο Δ.Σ. ή ανακοινώσεων. Στην
ουσία δηλαδή Πολιτικο-συνδικαλιστικά.
Εδώ δεν ξέρω γιατί - ή μάλλον δεν θέλω να ξέρω - ο Σύλλογος βρίσκεται σε μια
ανούσια δικαστική αντιπαράθεση η οποία όμως τον ζημιώνει όχι μόνο υλικά αλλά
και ηθικά. Πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα με βάση και το καταστατικό. Τα επεξεργαζόμαστε χωρίς βέβαια να θέλει κανείς να απαγορεύσει - γιατί αυτό δεν είναι
ούτε νόμιμο ούτε βεβαίως ηθικό - σε κάποιο μέλος ή μέλη για σοβαρά θέματα που
έχουν να κάνουν με τη νομιμότητα λειτουργίας και στη βάση του καταστατικού, να
ασκήσουν τα όποια δικαιώματα. Όμως θα πρέπει αυτό το θέμα κάποια στιγμή να
τελειώσει. Προσέξτε το αυτό το θέμα και ξανατονίζω πως πρώτη φορά το αντιμετωπίζω.
Υπήρξαν ενστάσεις στην εκλογική διαδικασία από δύο τρία μέλη. Δυό τρείς από
τους 600 υποψήφιους, τους 400 εκλεγμένους και τα χιλιάδες μέλη του Συλλόγου
που ψήφισαν. Η Εφορευτική τις εξέτασε. Κάποιες απέρριψε, κάποιες δέχθηκε. Αμέσως έγιναν ασφαλιστικά μέτρα τα οποία μετά από αναβολή εκδικάστηκαν. Απορρίφθηκαν τα ασφαλιστικά - και αξίζει να δείτε και το σκεπτικό - και μετά είχαμε και την
αγωγή που συνόδευε τα ασφαλιστικά. Αυτή εκδικάστηκε και η απόφαση θα βγει.
Ο Σύλλογος απέκτησε Νέα Διοίκηση. Σε όλα τα επίπεδα έστειλε τα απαραίτητα
νομιμοποιητικά έγγραφα. Έγιναν τρία Συμβούλια, πάρθηκαν αποφάσεις και 10
μέρες πριν από την προβλεπόμενη ημερομηνία λήψης της βεβαίωσης περί μη προσβολής του κύρους των εκλογών κατετέθησαν δύο νέες αγωγές που Ω! του συντονισμού θα εκδικασθούν στις 5/11/2015.
Μέχρι τότε και μέχρι την έκδοση απόφασης - που μπορεί να πάρει και ένα χρόνο
ίσως και παραπάνω - ο Σύλλογος στο σύνολό του είναι σε ομηρία!!!! Ποιους εξυπηρετεί αυτή η κατάσταση; Τί όφελος έχουν τα 32.000 μέλη από αυτή την ομηρία;
Δεν είναι μόνο σε ομηρία τυπική αλλά και ηθική. Με ανακοινώσεις με έγγραφα στο
Δικηγορικό Σύλλογο με επιστολές σε εισαγγελικές αρχές κ.ο.κ. εμφανίζεται ο Σύλλογος στην ουσία ως παράνομος και στερούμενος νόμιμης εκπροσώπησης!! Είναι
εξόχως οδυνηρό, αλλά ταυτόχρονα για εμάς που είμαστε η διοίκηση του σωματείου
προσβλητικό, γιατί όπως και να το κάνουμε όλοι μας χρόνια τώρα εκτιθέμενοι δημόσια σε πολλά επίπεδα συλλογικής εκπροσώπησης και όχι μόνο να περιμένουμε
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ απόφαση. Και μέχρι τότε όπου εμφανιζόμαστε να αιωρείται το ΝΟΜΙΜΟ
της εκπροσώπησης αυτής.
Επιτρέψτε μου εδώ να πω ότι προσωπικά, αλλά πιστεύω ότι και το σύνολο των
εκλεγμένων σε άλλα τα επίπεδα, αυτό όχι μόνο δεν το αποδέχονται αλλά ούτε μπορούν να προσπεράσουν την «πρόκληση» αυτή «αβρόχοις ποσιν».
Στην κρίση σας λοιπόν αλλά και στο δικαίωμα του ανώτατου αυτού οργάνου που
είναι η αντιπροσωπευτική συνέλευση να πάρει αποφάσεις, να δώσει κατεύθυνση,
να επιβάλλει καταστατικές διαδικασίες. Άλλωστε όπως πολύ ακούγεται τελευταίως,
η Δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Αρκεί να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που έχει με
σύνεση και αιτιολόγηση το υπέρτατο συμφέρον.
Επ’ αυτού λοιπόν θα υπάρξει πρόταση στο τέλος της διαδικασίας. Όσο βέβαια
αφορά το θέμα που για κάποιους έχει προκύψει μείζον και μιλούν για Καταστατικό,
αποφάσεις κλπ ένα έχω να πω. Το Καταστατικό μας το έχετε στα χέρια σας. Είναι
εγκεκριμένο και ισχύει. Χρειάζεται περισσότερες αλλαγές, συμπυκνώσεις, απλουστεύσεις αλλά και αυστηρότητα. Θα γίνει μια πρώτη συζήτηση και έως την επόμενη
ΓΑΣ θα σταλεί σε όλους σχέδιο προτάσεων που η 23η ΓΑΣ θα κληθεί να αποφασίσει.
Όμως είναι καθαρό ότι οι αποφάσεις για τους συναδέλφους της εθελουσίας έχουν
κριθεί. Όσο και αν κάποιοι θέλουν να το διαιωνίζουν. Προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει
να δούμε με εντελώς διαφορετικό τρόπο το θέμα και να φροντίσουμε όλοι μαζί να
εντάξουμε ΑΜΕΣΑ στις τάξεις μας το σύνολο των συναδέλφων που βρίσκονται στο
«προσυνταξιοδοτικό» στάδιο. Μόνο 120 από τα 5000 άτομα που έφυγαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια, δεν είναι επιτυχία!
Και όπως καταλαβαίνετε οι συνάδελφοι αυτοί επειδή η έκδοση της Απόφασης είναι
σε ορίζοντα τεσσάρων ή πέντε ετών από την «απόλυση-αυτασφάλιση-συνταξιοδότηση». Είναι πολύ δύσκολο να προσεγγισθούν ή και να βρεθούν δεδομένου ότι το
Ταμείο όπως το ξέραμε έπαψε να υπάρχει.
Και για το ζήτημα λοιπόν αυτό θα υπάρξει πρόταση για κατεύθυνση έτσι ώστε το
Δ.Σ. να μπορέσει το επόμενο διάστημα σε συνεργασία με τα Περιφερειακά Τμήματα
να βρει και να εντάξει όλους αυτούς άμεσα. Για να μην πω με συνοπτικές διαδικασίες.
Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι με το ρυθμό της μείωσης των μελών και
της εγγραφής νέων, τα επόμενα χρόνια πάνω από το μισό της δύναμης θα μειωθεί
εάν δε βρούμε τις διαδικασίες προσέγγισης, πειθούς και εγγραφής αυτών και των
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επόμενων.
Έκανε ο Πρόεδρος αναφορά στον Απολογισμό. Τι προσφέρει ο Σύλλογος ιδιαίτερα για τα μέλη αυτά. Αν δεν είχαμε διαθέσει πέντε στελέχη στο ταμείο οι αποφάσεις συνταξιοδότησης τους θα είχαν καθυστερήσει πάνω από τρία χρόνια. Πρέπει
λοιπόν να καταλάβουν οι συνάδελφοι αυτοί ότι μέσα από τη συλλογική δράση και
εκπροσώπηση μπορούν να στηριχθούν αλλά και να υποστηριχθούν. Στο χέρι μας
λοιπόν είναι να βρούμε νέους τρόπους προσέγγισης αλλά και ευρύτερου ανοίγματος
του Συλλόγου σε συνταξιούχους από των ευρύτερο χώρο των επικοινωνιών.
Μην σας διαφεύγει ότι ο ΟΤΕ του 1940 με τις Τηλεπικοινωνίες του 2015 απέχει
πολύ. Ο όμιλος σε προσωπικό συρρικνώνεται. Ο ανταγωνισμός έχει δημιουργήσει
πολλές εταιρείες και τα επόμενα χρόνια όλο και λιγότεροι ΟΤΕτζήδες θα υπάρχουν
σε αντίθεση με πληθώρα τηλεπικοινωνιακών που από τις άλλες εταιρείες προστίθενται.
Ας ξεφύγουμε λοιπόν από τον κύκλο της κιμωλίας που μόνοι μας έχουμε χαράξει
γιατί έρχεται βροχή.

Αγαπητοί Σύνεδροι,
Ένα από τα ζητήματα που απασχόλησε τον Σύλλογο και μάλιστα έντονα το προηγούμενο διάστημα ήταν το θέμα της Κάρτας Υγείας.
Δεν είναι απλό ούτε όμως σύνθετο, η κάρτα δεν είναι πανάκεια, ούτε λύση ούτε
όμως πρόβλημα. Σταθερά διαχρονικά και με αγώνες και ως εργαζόμενοι και ως συνταξιούχοι τέλος ως πολίτες - υποστηρίζουμε να υπάρχει ένα καθολικό δημόσιο σύστημα υγείας που να καλύπτει στη δύσκολη στιγμή.
Ένα σύστημα που να περιλαμβάνει την πρόληψη αλλά και την περίθαλψη και να
δίνει σιγουριά κοινωνικής προστασίας. Γιατί είναι σίγουρο ότι κανείς χωρίς κοινωνική
προστασία δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα όταν του συμβεί το κακό. Έλεγα και παλιά
το πιστεύω και είναι θεσμικό για μένα ότι τα χρήματα που δίνει κάποιος στο σύστημα
υγείας, στο Ταμείο δηλαδή είναι χρήματα που ο ίδιος ή η οικογένειά του ΔΕΝ θέλει
να τα χρησιμοποιήσει. Είναι χρήματα που μπαίνουν σε ένα Ταμείο για την υγεία και
την περίθαλψη, τα φάρμακα κ.ο.κ. και τα οποία σε όποιο ποσοστό και να τα υπολογίσει κανείς ΑΝ συμβεί το μεγάλο πρόβλημα δεν φθάνουν, δεν επαρκούν. Το ίδιο
ισχύει και για ό,τι ασφάλιστρο κανείς έχει.
Έτσι λοιπόν και με βάση ορισμένες παραδοχές, πολλοί σύλλογοι αλλά και όπως
είπα παραπάνω και ατομικά προσφεύγουν σε πρόσθετα ή παράλληλα συστήματα
που υπάρχουν και σε πολλές των περιπτώσεων έχουν αποτελέσματα. Όχι ότι δεν
έχουν δημιουργηθεί και προβλήματα.
Είναι όμως λογικό ένας Σύλλογος ανεξάρτητα το μέγεθός του να προσπαθεί και
να βρίσκει «εργαλεία» χρησιμοποίησης του μεγέθους του προς όφελος ομάδας ή
ομάδων με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ακόμη δε περισσότερο για το σύνολο των
μελών του.
Αυτό βέβαια μπορεί να γίνει με πολλούς τρόπους. Είτε λόγω ευρωστίας να μπορεί
να «αγοράσει» ένα «προϊόν» είτε να είναι ο ενδιάμεσος είτε να βοηθήσει μια ομάδα
που θα ήθελε να τύχει μιας έκπτωσης λειτουργώντας στην ουσία και εν είδει συνεταιρισμού.
Βεβαίως για το τελευταίο θεωρώ ότι πρέπει το επόμενο διάστημα, δεδομένου
ότι λειτουργούν δύο συνεταιρισμοί στο χώρο του ΟΤΕ και διέπονται από τα καταστατικά τους και την νομοθεσία για τον σκοπό του «συνεταιρίζεσθαι» να βρούμε
την διασύνδεση ως σύλλογος και τέτοια θέματα ή και άλλα να δρομολογούνται
μέσω αυτών. Δεδομένου ότι έχουν την δυνατότητα και από την νομοθεσία και το
ΙΚΑ της παρακράτησης ποσών.
Επανερχόμενος λοιπόν στην «κάρτα» είχε γίνει η συμφωνία στο ποσό με βάση
ότι περίπου 20.000 από τα 33.000 θα την αποδέχονταν και η παρακράτηση και
απόδοση του ποσού που αντιστοιχούσε σε 18 ευρώ το χρόνο θα γινόταν από το
Σύλλογο. Αυτό δεν κατέστη δυνατό και λόγω της άρνησης από το ΙΚΑ της παρακράτησης ποσού για το λόγο αυτό αλλά και της απόφασης της ΓΑΣ για ισόποση αίτηση της συνδρομής και εκ των υστέρων επιστροφής σε όσους δεν ήθελαν να
κάνουν χρήση.
Με βάση τα παραπάνω η χρήση της κάρτας έγινε με απευθείας συναλλαγή όσων
ήθελαν με την εταιρεία. Και από πλευρά μας δεδομένου ότι αρκετοί συνάδελφοι μας
είναι μέλη αυτής δημοσιεύουμε στην εφημερίδα του συλλόγου ότι νέο υπάρχει για
το θέμα αυτό όπως γιατροί, διαγνωστικά κλπ. που εντάσσονται στο σύστημα ή και
χρήσιμες πληροφορίες.
Θεωρώ ότι το θέμα χρήζει επανεξέτασης και οριστικής διευθέτησης. Γιατί είναι σίγουρο ότι η υπόθεση αυτή από την συλλογικότητα έχει ατομικά χαρακτηριστικά (όχι
ότι είναι κακό κάποιος ατομικά να έχει ή να μην έχει) αλλά είναι σίγουρο ότι κανείς
μόνος του δεν μπορεί να πετύχει τιμή ή να διευρύνει καλύψεις και περιοχές. Ούτε
βεβαίως ως σύλλογος έχουμε δυνατότητα παρέμβασης ως μη πλέον συμβαλλόμενοι.
Από όσα γνωρίζω σε πολλούς συναδέλφους έχει αποδειχθεί χρήσιμη σε κάποιους
και σωτήρια μπορώ να πω όμως θα πρέπει άμεσα να μας απασχολήσει.
Έχουμε απευθύνει ξανά στο ΙΚΑ και αναμένουμε απάντηση μάλλον θετική για τέτοιου είδους παρακράτηση για όσους φυσικά το επιθυμούν. Είτε για όσους θέλουν
και να συνεχίσουν να την έχουν.
Εάν λοιπόν η απάντηση θα είναι θετική πιστεύω ότι πρέπει να στείλουμε επιστολή
σε όλους με το ερώτημα της συμμετοχής ή όχι και να δρομολογήσουμε μια νέα συμφωνία συλλογική. Εάν βεβαίως μια μεγάλη μερίδα το θέλει ή στο τέλος αν η διαμόρφωση μιας τελικής τιμής ικανοποιεί ή όχι τα μέλη μας.
Είναι κρίμα όμως τέτοια ζητήματα που σε πολλές των περιπτώσεων είναι απτά
να δημιουργούν εσωστρέφεια ή καχυποψία ή ακόμη και παρανόηση.
Ο Σύλλογος πρέπει να «εκμεταλλεύεται» το μέγεθός του και να προσπαθεί να
δίνει λύσεις στα σύγχρονα προβλήματα και στις ανάγκες. Και στο τέλος οι πολλοί
είναι που θα βοηθήσουν τον ΕΝΑΝ. Αυτόν δηλαδή που έχει ανάγκη, που θα του
προκύψει το πρόβλημα, που μόνος του δε θα μπορεί.
Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω ότι εάν η υπόθεση της κάρτας, από αυτά που
γνωρίζω ότι είχε ως «προνόμια» λειτουργούσε και είχαν αναπτυχθεί σε πρώτη φάση

«κοινωνικά ιατρεία» στην αρχή στις τρείς μεγάλες περιφέρεις αλλά και στην συνέχεια
με ιατρούς συγκεκριμένους στις πόλεις, με τα 18 ευρώ το χρόνο οι συνάδελφοί μας
θα είχαν την δυνατότητα και με μόνο ΔΥΟ επισκέψεις να είχαν ισοσκελίσει το ποσό
που θα κατέβαλαν.
Γνωρίζουμε τη διαδικασία για τα ραντεβού και πώς το «σύστημα» δεν λειτουργεί
και που τελικά αναγκάζεται κάποιος να δώσει για την αναγραφή φαρμάκου ΜΟΝΟ!!
10 ευρώ. Έτσι λοιπόν αν είχε εξελιχθεί αυτή η υπόθεση θα είχε ανακουφίσει σε πολύ
μεγάλο βαθμό τα μέλη μας. Τονίζω βέβαια εδώ ότι ο αγώνας για δημόσια δωρεάν
υγεία και περίθαλψη δεν σταματά. Όμως δεν μπορεί να μένουμε στα θέλω αλλά να
εκμεταλλευόμαστε και τα μπορώ,
Όλα τα παραπάνω με σεβασμό στις διαδικασίες, στις αποφάσεις, με διαφάνεια
και αξιοπιστία προς όφελος των μελών και αντάξια της ιστορίας του Συλλόγου μας.
Πέραν αυτών θέλω να τονίσω ότι υπάρχουν και άλλα που ως σύλλογος μπορούμε
να προσφέρουμε και θα προσφέρουμε στα μέλη μας.
Ο Σύλλογος δεν είναι ένα γραφειοκρατικό μόρφωμα που εξαντλείται στα συμβούλια, στα γραφεία και στις διαδικασίες. Είναι ζωντανός οργανισμός και η δράση του
πρέπει να είναι με βάση και τους σκοπούς, πλουραλιστική. Εκδηλώσεις, κινητοποιήσεις αλλά και παρεμβάσεις στα κέντρα λήψεις αποφάσεων. Εκδρομές αλλά και
επαφή με τα μέλη αφουγκραζόμενοι τα προβλήματα και ανακουφίζοντας στο μέτρο
του δυνατού με λύσεις.
Όπως:
- Καθιέρωση συγκεκριμένων ημερολογιακά συναντήσεων θεματικών σε όλη
την Περιφέρεια και ειδικότερα στην Αθήνα που βρίσκεται σχεδόν το 50% των
μελών.
Σε αυτές τις θεματικές συναντήσεις μπορεί με τη συμμετοχή ειδικών να αναλύονται
τα ζητήματα και να εξειδικεύονται προτάσεις.
- Συνεργασία με τα Πολιτιστικά Κέντρα και ειδικότερα με την Π.Ε.Ε. δεδομένου ότι στο σύνολο των Πολιτιστικών Κέντρων μας, πλην Αττικής, συμμετέχουν οι
συνταξιούχοι και στηρίζουν τη δράση τους μέσα και από τα Διοικητικά Συμβούλια.
- Συνεργασία με τον ΟΠΑΚΕ για πρόσθετη «αγορά» χρονομεριδίων σε προορισμούς για συνταξιούχους (Ιαματικά, Θρησκευτικά, Πολιτιστικά).
- Συνεργασία με καταναλωτικούς συνεταιρισμούς ή Σούπερ μάρκετ χρησιμοποιώντας κάρτα μέλους.
- Περαιτέρω διαπραγμάτευση με τον ΟΤΕ για μεγαλύτερες εκπτώσεις στην επικοινωνία το ιντερνέτ το κινητό την τηλεόραση αλλά και σε άλλα προϊόντα.
Αυτές οι δράσεις είναι ενδεικτικές. Πρέπει όμως ξανατονίζω να βρούμε πιο χειροπιαστά «προϊόντα και υπηρεσίες» που ο Σύλλογος θα «προσφέρει» στα μέλη του,
χωρίς βεβαίως να υποκαθιστά ή να επικαλύπτει άλλες συλλογικές δράσεις ή δραστηριότητες που υπάρχουν στο χώρο και όχι μόνο.
Θα έλεγα όμως απλά και λαϊκά ότι είναι καιρός να βρούμε τρόπο ένωσης με όλες
τις συλλογικότητες πιο πρακτικά και πιο δυναμικά. Όπως είπα και προηγούμενα γινόμαστε όλο και πιο λίγοι. Πρέπει όλοι μαζί να ενώσουμε τις δομές μας, την οικονομική αλλά και διοικητική λειτουργία και να προσφέρουμε όλοι μαζί στους
εργαζομένους και συνταξιούχους του Ομίλου κατ’ αρχήν «Προϊόντα, Υπηρεσίες,
Συλλογική Δράση, Πολιτισμό και άλλα πολλά» γιατί μπορούμε.
Σε πρώτη φάση μπορούμε να βρεθούμε σε κοινό τραπέζι με τους φορείς ή τις
συλλογικές εκπροσωπήσεις, σε δεύτερη να συστήσουμε άτυπο όργανο, σε Τρίτη
να θεσμοθετήσουμε εκπροσώπηση και στην πορεία νέους δρόμους συλλογικής έκφρασης. Πάντα βέβαια σεβόμενοι αυτονομίες και κανόνες.
Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να δώσω στη συζήτηση ένα ακόμη προσωπικό
βίωμα από τη δράση μου στο κίνημα και την παρουσία μου σε διάφορα φόρα. Θα
παρακολουθήσατε τα τελευταία χρόνια ότι η ΟΜΕ-ΟΤΕ είχε επαφή λόγω D.T. με τη
μεγάλη οργάνωση εκπροσώπησης εργαζομένων και συνταξιούχων, τη VERDI, με
2,2 εκατομμύρια μέλη. Σ’ αυτή είναι ενταγμένοι όλοι όσοι εργάζονται ή εργάστηκαν
στην παροχή υπηρεσιών και φυσικά έχει μια δομή διαφορετική απ’ ότι γνωρίζουμε
εμείς εδώ.
Είχα λοιπόν την ευκαιρία να συναντηθώ με το Προεδρείο και φυσικά τους υπεύθυνους του τομέα τηλεπικοινωνιών. Τονίζω ξανά ότι εγγεγραμμένοι παραμένουν
στη VERDI και οι συνταξιούχοι. Κατά τις συζητήσεις μπήκε το ερώτημα πώς και
γιατί έχουν αυτή τη δομή. Η απάντηση ήταν με λίγα λόγια: ΠΡΟΣΘΕΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ.
Ένας συνταξιούχος, απόμαχος της εργασίας για τη λύση του όποιου προβλήματος, μοναδικό όπλο έχει πίεση με έγγραφα, πορεία, πίεση στα κέντρα λήψης αποφάσεων ενώ ένας εργαζόμενος εκτός αυτών έχει και την απεργία.
Συμμετέχοντας λοιπόν σε μια τέτοια δομή το όποιο πρόβλημα που ορίζεται ως
σημαντικό υπηρετείται από το σύνολο των μελών και η απεργία χρηματοδοτείται
από το συνδικάτο που έχει οικονομική αυτοδυναμία λόγω της συμμετοχής και
των συνταξιούχων και έτσι η πίεση έχει αποτέλεσμα.
Πριν λίγα χρόνια 40 ημέρες απεργίας έλυσαν προβλήματα και συνταξιούχων αλλά
και εργαζομένων. Βεβαίως και στη Γερμανία αλλά και σε άλλες χώρες το κίνημα γενικότερα έχει πολλές μορφές ή και ιδιαιτερότητες. Όμως αναφέρω τα παραπάνω
για να καταλάβουμε ότι η πολυδιάσπαση ή για να το πω διαφορετικά οι πολλές μικρές και περιχαρακωμένες συνδικαλιστικές οντότητες δεν αποδίδουν και πρέπει να
βρούμε νέους δρόμους στο νέο περιβάλλον και στις προκλήσεις των καιρών.
Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε βήματα προς αυτή την κατεύθυνση και όσοι έχουν
ιδέες, προτάσεις και θέληση να δουλέψουμε σ’αυτή την κατεύθυνση. Ο Σύλλογος
είναι ανοιχτός και θεωρώ δεκτικός σε ό,τι μπορεί να δώσει δύναμη, ισχύ, παρεμβατικότητα, γιατί τα προβλήματα που έρχονται θέλουν μεγάλες πλάτες αλλά και ισχυρές δράσεις.
Σε συνέχεια των παραπάνω και ανεξάρτητα της πορείας, ο Σύλλογος για να υπάρχει και να μπορεί να σταθεί επιτυχώς στα πόδια του υπηρετώντας τους σκοπούς
και χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα, χρειάζεται εκτός των άλλων οικονομική δύναμη
και αυτοτέλεια.
Αυτά τα χρειάζεται οποιοσδήποτε Σύλλογος όσο μικρός ή μεγάλος είναι εκτός αν
είναι Σύλλογος σφραγίδα ή εξαρτώμενος και πορευόμενος προς άλλα συμφέροντα.
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22η Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση - 13-14 Μαΐου 2015
Τα έχουμε δει και αυτά.
Έχει γίνει ανάλυση των οικονομικών στοιχείων Απολογισμού και Προϋπολογισμού
και προκύπτει ένα θέμα που πρέπει να το δούμε. Και να το δούμε τώρα στην πρώτη
θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τη νεοεκλεγείσα ΓΑΣ.

Συνάδελφοι και Συναδέλφισες Αντιπρόσωποι,
Είναι γεγονός ότι πάντα και παντού η παράταση για αύξηση συνδρομής συναντά
αντιρρήσεις, προβληματισμούς και επικρίσεις. Όταν και όποτε μάλιστα γινόταν η «γκρίνια» ακολουθούσε μερικές φορές μάλιστα συνοδευόταν με αιτήσεις διαγραφής μελών.
Αποτελεί παθογένεια ο τρόπος της προσέγγισης και μάλιστα αποκτά και χαρακτηριστικά αντιπαράθεσης σε «καλούς» και «κακούς» λες και οι έχοντες το δικαίωμα της
πρότασης και αποδοχής ή μη είναι αντιπαρατιθέμενοι ή ανήκουν σε άλλο Σύλλογο.
Πρέπει να τονίσουμε ότι οι Σύλλογοι και τα Συνδικάτα δεν είναι κερδοσκοπικοί οργανισμοί ούτε τράπεζες με αποθεματικά και χαρτοφυλάκια. Πρέπει όμως να μπορούν
να είναι οικονομικά αυτοδύναμα ανά πάσα ώρα και στιγμή και να «προσφέρουν»
υπηρεσίες στα μέλη τους. Πρέπει ταυτόχρονα να μπορούν και στις πιο δύσκολες και
ακραίες καταστάσεις να είναι παρόντα, γιατί τότε είναι «χρήσιμα» και έχουν αξία.
Ειδικά για τον τελευταίο λόγο πάντα χρειάζεται να υπάρχει πλήρης κάλυψη των
καθημερινών αναγκών και ταυτόχρονα η δημιουργία ενός μικρού αποθεματικού που
θα πρέπει να έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ίσως ακόμη και ορισμό του ύψους.
Τα τελευταία χρόνια αυτό το αποθεματικό που σχηματίσθηκε ικανοποίησε και ικανοποιεί ανάγκες στέγασης των Περιφερειακών Τμημάτων που δημιουργήθηκαν. Η
ανάγκη αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί και ίσως το επόμενο διάστημα και άλλα Περιφερειακά Τμήματα ή ανάγκες για μεγαλύτερους χώρους, ανάλογα και με δράσεις, χρειασθούν. Αυτό όμως έχει στην ουσία χαρακτηριστικά επένδυσης που δεν είναι εμπορική
ούτε βέβαια μπορεί εύκολα να πάρει και χαρακτήρα σε περίπτωση ανάγκης «αγοραπωλησίας» εύκολα σε Σωματεία - όπως και στο Δημόσιο αγοράζεις δύσκολα έως αδύνατα και όταν θέλεις να πουλήσεις, πουλάς και δέχεσαι και κριτική για το τίμημα.
Έτσι λοιπόν ανεξάρτητα αν σήμερα ο Σύλλογος έχει μια μεγάλη - θα πω - περιουσία, αυτή δεν έχει χαρακτηριστικά ρευστοποίησης σε περίπτωση ανάγκης.
Δυστυχώς ο τρόπος αυτός, δηλαδή η αυτόματη παρακράτηση έχει αποδυναμώσει
την υποχρέωση του μέλους. Ενώ κανονικά το ίδιο το μέλος θα έπρεπε φροντίζει να
ανανεώνει τη συνδρομή-συμμετοχή του στο Σύλλογο αυτό έχει αυτοματοποιηθεί
μέσω ενός πλαισίου «νόμου» με την αυτόματη παρακράτηση και απόδοση.
Αυτό στην ουσία αποτελεί μια «ευκολία» από τη μία πλευρά, από την άλλη καθιστά «απομάκρυνση» από το Συλλογικό ενδιαφέρον. Ο κίνδυνος έγκειται στην περίπτωση που ο νόμος αλλάξει. Αν συμβεί αυτό η οικονομική ευρωστία θα πάει
περίπατο. Είναι ένα ζήτημα που δεν αλλάζει εύκολα. Πρέπει όμως να βρεθούν εναλλακτικοί τρόποι που θα αποδεσμεύσουν τους Συλλόγους από την είσπραξη των
συνδρομών μέσω Τρίτων, ενδιαμέσων. Δεν είναι του παρόντος το θέτω όμως ως
προβληματισμό. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο εκείνο με τον οποίο το μέλος να είναι
απόλυτα συνδεδεμένο με το Σύλλογο και βιωματικά να προσφέρει τη συνδρομή του
τακτικά και απόλυτα συνειδητοποιημένα ως προς τους λόγους και το ποσό που καταβάλει. Ταυτόχρονα ο Σύλλογος πρέπει να γίνει ελκυστικός και «αναγκαίος» αν
θέλει να υπάρχει.
Στον προϋπολογισμό που έχετε μπροστά σας έχει γίνει προσπάθεια για εξορθολογισμό και κατανομή προτεραιοτήτων. Ταυτόχρονα, σύμφωνα και με την δομή του
Συλλόγου, ενώ για τα Περιφερειακά Τμήματα έχει αποθεματικά - ταμειακά διαθέσιμα
η Αθήνα - το μερίδιό της δηλαδή - είναι ενταγμένο στο σύνολο των λειτουργικών
αναγκών του Συλλόγου. Αυτό έχει μια δυσλειτουργία και αποτελεί πρόβλημα δεδομένου ότι το 50% των μελών δεν απολαμβάνει στην ουσία τα πλεονεκτήματα που
έχουν τα Περιφερειακά.
Ταυτόχρονα το 40% που θα έπρεπε να «απολαμβάνει» και η Αθήνα βρίσκεται ενταγμένο ή και χρησιμοποιείται στα γενικά. Χαρακτηριστικό Παράδειγμα είναι ότι ενώ
στα Περιφερειακά Τμήματα αγοράζονται γραφεία, επιπλώνονται, διαμορφώνονται,
η Αθήνα να βρίσκεται σε πολύ άσχημα και αισθητικά αλλά και λειτουργικά κατάσταση.
Δεν είναι όμως όλα τα παραπάνω τα αίτια για την πρόταση αύξησης. Είναι οι
ανάγκες που συνεχίζουν να υπάρχουν και οι όποιες σε συνδυασμό με την κάθε
μήνα μείωση των μελών που φέρνει το θέμα στο προσκήνιο.
Ταυτόχρονα η αδυναμία παρά την τροποποίηση του καταστατικού για την δυνατότητα εγγραφής συναδέλφων της εθελουσίας και το μακρύ χρονικό διάστημα για
αρκετούς από αυτούς για τη συνταξιοδότηση δημιουργεί κενό το οποίο δεν είναι εύκολο να καλυφθεί.
Τούτων δοθέντων και εφόσον όλοι κατανοούμε ότι υπάρχουν ανάγκες που πρέπει
να ικανοποιηθούν, θα πρέπει να αποφασίσουμε για μια αύξηση εισφοράς. Γνωρίζουμε βέβαια και τα απόνερα μπορεί να υπάρξουν με μια τέτοια απόφαση στη δύσκολη αυτή οικονομική συγκυρία.
Η ετήσια συνδρομή του μέλους είναι 18€. Η πρόταση που ακούγεται για διπλασιασμό από 1,5€ / μήνα σε 3€/μήνα στην ουσία παίρνει από το κάθε μέλος την …
επιστροφή της κράτησης αλληλεγγύης !!!. Η … μεγάλη αυτή μείωση της παρακράτησης δεν πρέπει να εξανεμισθεί!!! Ίσως όμως μια αύξηση 0,5€ ή και 1€ να έδινε
μια ώθηση.
Εναλλακτικά μιας και δεν το απαγορεύει το καταστατικό θα μπορούσε να γινόταν
μια ή δύο έκτακτες εισφορές. Το τελευταίο όμως πάλι θα είχε κάθε φορά το πρόβλημα της λήψης απόφασης.
Προτείνω λοιπόν την αύξηση της συνδρομής στα πλαίσια της απόφασης κατά
πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου και σας καλώ να την υπέρ ψηφίσετε... Με
τον τρόπο αυτό δεν διπλασιάζουμε τα έσοδα - γιατί είναι βέβαιο ότι κάποιοι ενδεχομένως αντιδρώντας να ζητήσουν διαγραφή - όμως είναι σίγουρο ότι η πλειονότητα
των μελών θα την δεχθεί, θέτοντας όμως περισσότερες ευθύνες και απαιτήσεις για
το πώς και πού αυτά τα χρήματα «επιστρέφουν» σε αυτούς ανταποδοτικά. Με νέες
δράσεις, σε νέα μονοπάτια χρησιμοποίηση της συλλογικότητας για λύσεις και προοπτικές που τα μέλη απαιτούν.
Η κάρτα μέλους που θα δίνει προνόμια τοπικά και πανελλαδικά, οι εκδηλώσεις
και η παρουσία μας παντού, η παρεμβατικότητα σε ό,τι τους απασχολεί και το αί-

σθημα υπερηφάνειας ότι ανήκουν ως μέλη στο Σύλλογό μας, θα πρέπει να είναι η
στόχευση και το στοίχημα για το αύριο. Διαφορετικά θα είναι βήμα μετέωρο και μη
αναστρέψιμο στο βαθμό που απλώς θα λειτουργήσει ως κακή απόφαση.
Πιστεύω ότι ο διάλογος που θα ακολουθήσει θα είναι γόνιμος και θα παρθεί η
πρέπουσα απόφαση. Γνωρίζω ότι υπάρχουν αντίθετες απόψεις και από μέλη του
Δ.Σ., σεβαστές και ενδεχομένως κατανοητές. Δεν πρέπει όμως να μας διακατέχει
το σύνδρομο της «μη ανάληψης ευθύνης», γιατί τέτοιου είδους αποφάσεις δεν λειτουργούν για το παρόν αλλά για το μέλλον. Και αν τελικά θέλουμε να αποφύγουμε
το παρόν, το μέλλον θα παραμένει πάντα μέλλον και μάλιστα ζοφερό γιατί κάποιοι
στο παρόν δεν τόλμησαν.
Θέλω στο σημείο αυτό να καταθέσω μια άποψη για το ζήτημα αγοράς γραφείων
στα περιφερειακά μας τμήματα. Την κατέθεσα και στο διοικητικό συμβούλιο θεωρώ
όμως ότι οφείλω να το καταθέσω και στην Γ.Α.Σ. γιατί ήταν και δική της απόφαση.
Βεβαίως η στέγαση των Περιφερειακών τμημάτων είναι αναγκαία. Αυτό οφείλει
να συνδυάζεται με ορισμένα χαρακτηριστικά που δεν έχουν μόνο σχέση με τις οικονομικές δυνατότητες αλλά και από άλλους παράγοντες όπως μέγεθος, λειτουργία,
εξυπηρέτηση των μελλών, δράση και δράσεις.
Τα νέα τμήματα που δημιουργήθηκαν δεν έχουν ακόμη αξιολογηθεί αλλά και κάποια που μπορούμε να αξιολογήσουμε δεν έχουμε την δυνατότητα να τα αλλάξουμε.
Θα ήταν λοιπόν σκόπιμο πριν αγορασθεί ένα γραφείο ή χώρος εκδηλώσεων να
υπάρχει μια χρονική διάρκεια λειτουργίας που θα παράξει αποτελέσματα σε ενοικιασμένο χώρο και μετά να αξιολογείται η «ανάγκη».
Γιατί εάν αγορασθεί και τελικά διαπιστωθούν αρνητικά αποτελέσματα ή τελικά το
γραφείο εξυπηρετεί; μόνο πρόσωπα, τότε είναι πολύ δύσκολο όχι μόνο να αναστείλεις την λειτουργία αλλά ακόμη πιο δύσκολο να πουλήσεις το ακίνητο. Ενώ εάν έχεις
ενοίκιο τότε τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα.
Το επίσης αρνητικό στην όλη υπόθεση όχι μόνο για το παρόν αλλά και για το μέλλον είναι τα έξοδα λειτουργίας, οι φόροι αλλά και η συντήρηση. Έχω κάνει μια ανίχνευση σε χώρους του ΟΤΕ. Αναμένω απαντήσεις και το συνδυάζω αυτό το θέμα
και με συνέργειες που θα καταστούν αναγκαίες στο εγγύς μέλλον όταν θα εμφανιστούν προβλήματα με πολιτιστικά κέντρα σε χώρους που πιθανόν να εκποιηθούν
από τον ΟΤΕ λόγω αποχώρησης υπηρεσιών του.
Πρέπει λοιπόν να επανεξετάσουμε το θέμα, χωρίς βέβαια κάποια τμήματα να θεωρηθούν υποδεέστερα άλλων και ταυτόχρονα να δομήσουμε και μια άλλη σχέση
στις οικονομικές ενισχύσεις σε αυτά. Δεν μπορεί π.χ. τα έσοδα που λαμβάνει ένα
περιφερειακό τμήμα λόγω του μεγέθους του να μην επαρκεί για τις ανελαστικές
ανάγκες της στέγασης του (ενφια-φόροι-ρεύμαα κ.ο.κ) και από την άλλη να θέλουμε
και δράσεις να κάνει αλλά και να μπορεί να προσφέρει «υπηρεσίες» στα μέλη του.
Αυτό το θέμα προϋποθέτει ανισοκατανομές και δημιουργεί και παρεξηγήσεις δεδομένων και των θεμάτων που προβλέπει το καταστατικό για την διάθεση των εισφορών.
Όλα τα παραπάνω συνδυάζονται με μεσοπρόθεσμες αλλά και μακροπρόθεσμες
πρόνοιες σε σχέση με μέλη, εισφορές, λειτουργικά έξοδα, οικονομικά διαθέσιμα για
δράσεις κ.ο.κ. και δεν μπορούν να βασίζονται σε αποφάσεις στιγμής ή σε επιθυμίες
καλοπροαίρετες βέβαια, αλλά μετέωρες ως προς την βιωσιμότητα τους.
Κλείνοντας θέλω να τονίσω ότι με τον διάλογο που θα ακολουθήσει, προτάσεις,
θέσεις, απόψεις που θα υποστηριχθούν από το Σώμα θα συμπληρώσουν το πρόγραμμα δράσης του Συλλόγου. Θα υποστηρίξει βέβαια κάποιος ότι και προηγούμενα προγράμματα δράσης αρκετά φιλόδοξα έτυχαν έγκρισης όμως δεν
υλοποιήθηκαν ίσως γιατί είχαν υπέρμετρα «πλουσιοπάροχα ΘΑ».
Επιτρέψτε μου να πω ότι πάντα οι στόχοι πρέπει να είναι μεγάλοι και πολλές
φορές ας φαντάζουν και πάνω από τις δυνάμεις μας. Για να πετύχεις το στόχο δεν
βάζεις μπροστά μόνο το εφικτό αλλά και το δύσκολο. Αποτελεί παρακαταθήκη υποχρέωσης στο όνειρο, όχι μεγάλα λόγια και κενή υπόσχεση. Απαιτεί δρόμο και προσοχή, όχι καναπέ και εφησυχασμό. Απαιτεί δέσμευση για το καλύτερο και όχι
υποσχέσεις τυπολατρίας.
Έτσι λοιπόν εκτός από τις δράσεις που πρέπει να γίνουν για το συνταξιοδοτικό
όπως ενδεικτικά:
1. Αποκατάσταση ζημιών που υπέστησαν τα ταμεία.
2. Σύστημα Υγιούς και επαρκούς χρηματοδότησης των ασφαλιστικών ταμείων.
3. Αξιοποίηση αποθεματικών με εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών άλλων ταμείων
της Ευρώπης.
4. Συμμετοχή σε κέντρα λήψης αποφάσεων εκπροσώπων βάσει αρχών αποδεδειγμένης αντιπροσωπευτικότητας.
5. Αποκατάσταση των συντάξεων όπως αυτές έχουν απονεμηθεί.
6. Κατάργηση διατάξεων για πρόσθετες μειώσεις με βάση την ηλικία (Ν. 3986/11
& Ν.4038/12).
7. Εξαίρεση των πρόσθετων εισφορών και παρακρατήσεων και των αναπήρων
του Νόμου 2227/94.
Αλλά και τις δράσεις στα θέματα υγείας όπως:
- Βελτίωση των διατάξεων του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας.
- Επαναφορά οδοντιατρικής περίθαλψης.
- Ελεύθερη επιλογή Οικογενειακού Ιατρού και ειδικοτήτων.
- Διεύρυνση των έμμισθων ιατρών και υπηρεσιών υγείας στη βάση του κρατικού τιμολογίου.
- Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης «ραντεβού».
- Βελτίωση των παροχών σε χρήμα και είδος.
- Κάρτα υγείας εισόδου στο Ενιαίο Σύστημα Περίθαλψης και Υγείας.
Θα πρέπει να εντάξουμε και δράσεις προς τον πολιτισμό, την παιδεία, την κοινωνική συνοχή, ενάντια στο ρατσισμό, την ξενοφοβία, τον κοινωνικό αποκλεισμό και
φυσικά το κορυφαίο όλων, αυτό που δίνει δυνατότητα σ’ όλα τα παραπάνω και
πολλά ακόμη περισσότερα – τη Δ η μ ο κ ρ α τ ί α.
Το θεμέλιο λίθο του πολιτεύματός μας που οφείλουμε να περιφρουρήσουμε αλλά
και να διευρύνουμε με κανόνες, με σεβασμό αλλά και με αυτοθυσία.
Και με τα λόγια αυτά σας καλώ σε συσπείρωση στο Σύλλογο με δράση συλλογική
και ατομική γιατί αυτός ο Σύλλογος μας ενώνει!
Γι’ αυτά που μας πρέπουν και μας αξίζουν.
Ευχαριστώ.
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Α. ΕΣΟΔΑ
1

ΕΣΟΔΑ 2014

Συνδρομές μελών

2

Τόκοι καταθέσεων

4

Οικ. Ενίσχ. από Περιφ. Τμήματα
ΣΥΝΟΛΟ

3

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014 (Χρήση 1/1/2014 - 31/12/2014)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

577.010,69

25.000,00

55.000,00
643.638,42

108.000,00
720.952,73

517.901,15
1.238.853,88

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Αγορές γραφείων
ΕΝΦΙΑ
Αμοιβή λογιστή
Διοικητικό Συμβούλιο
Εκτελεστική Επιτροπή
Ελεγκτική Επιτροπή
Επιχορ. Περιφ. Τμημάτων
Εκτ. Επιχορ. Περιφ. Τμημάτων
Έξοδα ΓΑΣ
Μισθοδοσία τακτικών υπαλλήλων
Μισθοδοσία εκτάκτων υπαλλήλων
Εφημερίδα
Δαπάνες κινητοποιήσεων
Δικαστικά
Δικηγορικά
Μελέτες
Δαπάνες γραφείου
Δαπάνες εκλογών
Απρόβλεπτα έξοδα
ΣΥΝΟΛΟ

350.000,00
0,00
0,00
20.000,00
0,00
0,00
117800,00
15000,00
50000,00
90500,00
10000,00
110000,00
5000,00
2000,00
27000,00
10000,00
35000,00
90000,00
0,00
932.300,00

166.313,28
5.446,92
6.119,00
23.972,17
28.600,00
720,00
105.567,50
4.000,00
44.731,00
94.157,66
58.058,43
107.370,38
0,00
1.373,51
27.757,33
0,00
78.101,32
80.920,74
39.800,00
873.009,24
365.844,64
1.238.853,88

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2014 (1.238.853,88 - 873.009,24)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

1

ANAΛΥΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 31/12/2014

2

Προθεσμιακή

300.000,00

Ταμείο (μετρητά)

10.854,56

Ταμιευτήριο ΕΤΕ

3

1

ΣΥΝΟΛΟ

365.844,64

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

502.717,21

550.000,00

Χορηγίες

50.000,00

4

Οικ. Ενίσχ. από Περιφ. Τμήματα

3

1
2

ΣΥΝΟΛΟ

3
4

Αγορές γραφείων

1

365.844,64
975.844,64

3

610.000,00

ΠΡΟΤΑΣΗ

ΕΝΦΙΑ

Αμοιβή λογιστή

200.000,00
8.000,00
7.000,00

ΕΓΚΡΙΣΗ

200.000,00
8.000,00
7.000,00

Διοικητικό Συμβούλιο

26.000,00

26.000,00

Ελεγκτική Επιτροπή

1.000,00

1.000,00

Εκτελεστική Επιτροπή

7

Επιχορ. Περιφ. Τμημάτων

225.000,00

225.000,00

Έξοδα ΓΑΣ

50.000,00

50.000,00

7α
8
9

Εκτ. Επιχορ. Περιφ. Τμημάτων
Μισθοδοσία τακτικών υπαλλήλων

29.000,00
20.000,00
96.000,00

20.000,00
96.000,00

Μισθοδοσία εκτάκτων υπαλλήλων

11

Δαπάνες κινητοποιήσεων

12α

Δικηγορικά

25.000,00

25.000,00

14

Δαπάνες γραφείου

50.000,00

50.000,00

16

Απρόβλεπτα έξοδα

12
13
15

50.000,00

29.000,00

9α
10

50.000,00

Εφημερίδα

100.000,00

100.000,00

Δικαστικά

3.000,00

3.000,00

Μελέτες

Δαπάνες εκλογών
ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΣ ΕΞΙΣΩΣΗ (για χρήση 2016)
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Γ.

0,00

5
6

AΘΗΝΑ

117.000,00

430

2.760,00

ΒΕΡΟΙΑ

4

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

1264

6

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

1028

8

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

10

ΚΟΖΑΝΗ

3

235

ΒΟΛΟΣ

5

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

7

ΚΑΒΑΛΑ

9

1.524,50

2.182,85

7.746,00

9.034,13

7.367,22
38.710,21

518

3.394,00

8.396,89

312
294

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

517

13

ΛΑΡΙΣΑ

1205

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

838

ΛΑΜΙΑ

0,00

22.286,00

11

12

31/12/2014

3497

495

ΚΕΡΚΥΡΑ

2014

15762

2

721

6.592,00
3.238,00
2.033,00
2.505,00
3.493,00
4.734,00

6.264,82
9.632,92
4.621,18
2.582,82
2.735,51
4.252,88

7.894,00

12.484,64

4.235,00

2.795,23

14

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

16

ΠΑΤΡΑ

2415

13.646,00

12.298,52

18

ΣΕΡΡΕΣ

290

1.891,00

1.295,37

20

ΤΡΙΠΟΛΗ

1371

ΣΥΝΟΛΟ

32100

15
17

ΡΟΔΟΣ

19

373

ΣΥΡΟΣ
ΧΑΝΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

10.000,00

Μεταφορά από χρήση 2014
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Β. ΕΞΟΔΑ

ΜΕΛΗ

ΑΠΟΘΕΜΑ

535

2.120,00

1.665,00
1.434,00
8.210,00
4.167,00

105.567,50

497,12

1.955,05
1.349,10
2.740,89
5.675,22

136.872,57

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015

Συνδρομές μελών

Τόκοι καταθέσεων

1

ΕΛΑΒΑΝ

Σημείωση:
Στα Περιφ. Τμήματα Βέροιας και Κοζάνης, δόθηκε έκτακτη
επιχορήγηση 2.500,00 ευρώ και 1.500,00 ευρώ αντίστοιχα.

136.872,57

Α. ΕΣΟΔΑ

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

21

54.990,08

Στα Περιφ. Τμήματα (αναλ. πίσω σελ.)

Γ.

13.489,07

0,00

Μεταφορά από χρήση 2013

1
2
3
4
5
6
7
7α
8
9
9α
10
11
12
12α
13
14
15
16

574.463,66

11.627,73

Χορηγίες

Β. ΕΞΟΔΑ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝΤΑ

5.000,00
5.000,00

30.000,00
30.000,00

960.000,00

5.000,00
5.000,00

30.000,00
30.000,00

960.000,00
15.844,64

975.844,64

ΜΕΛΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ

AΘΗΝΑ

14750

106.200,00

ΒΟΛΟΣ

411

2.959,20

2

ΒΕΡΟΙΑ

4

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

1055

6

ΙΩΑΝΝΙΝΑ

957

8

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

10

ΚΟΖΑΝΗ

5
7
9

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
ΚΑΒΑΛΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ

232

0,00

1.670,40

2.182,85

7.596,00

9.034,13

7.367,22

23.284,80

38.710,21

509

3.664,80

8.396,89

482
303
471

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

13

ΛΑΡΙΣΑ

1177

ΜΥΤΙΛΗΝΗ

542

ΛΑΜΙΑ

31/12/2014

3234

11

12

ΑΠΟΘΕΜΑ

523
703

3.470,40
2.181,60
3.391,20
3.765,60
5.061,60

6.264,82
9.632,92
4.621,18
2.582,82
2.735,51
4.252,88

8.474,40

12.484,64

3.902,40

2.795,25

14

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ

16

ΠΑΤΡΑ

1851

13.327,20

12.298,52

18

ΣΕΡΡΕΣ

285

2.052,00

1.295,37

20

ΤΡΙΠΟΛΗ

1394

10036,80

ΣΥΝΟΛΟ

30.925

222.660,00

15
17
19
21

ΡΟΔΟΣ
ΣΥΡΟΣ
ΧΑΝΙΑ

631

6.890,40

376
292
747

4.543,20

2.707,20
2.102,40
5.378,40

497,12

1.955,05
1.349,10
2.740,89
5.675,22

136.872,59
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Τοποθέτηση του αντιπροέδρου του
Συλλόγου μας Λουκά Μπαλωμένου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζω όλους και σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση του Συλλόγου και τιμάτε με την παρουσία σας την 22η Συνεδρίαση της ΓΑΣ και εύχομαι σε όλους, στον
καθένα χωριστά και στις οικογένειές σας, υγεία, οικογενειακή ευτυχία, και προκοπή.
Ιδιαιτέρως ευχαριστώ όσους από σας, αλλά και τους συναδέλφους ανά την επικράτεια, οι
οποίοι με την τιμητική τους ψήφου με ανέδειξαν για πολλοστή φορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο με τίμησε με το αξίωμα του Αντιπρόεδρου, καθώς και όλους τους άλλους συναδέλφους που με καθ’ οιονδήποτε τρόπο συμμετείχαν στις εκλογές της 15ης Οκτωβρίου 2014.
Γνωρίζετε όλοι ότι, πάντοτε και από όποιο αξίωμα και αν κατείχα, έπραξα το καθήκον μου, με
υπευθυνότητα, αμεροληψία, ευσυνειδησία, αυτογνωσία, αίσθηση καθήκοντος, υποχρεώσεως,
μέσα στα πλαίσια του ισχύοντος εκάστοτε καταστατικού και του νόμου, άλλα και με αίσθημα δικαιοσύνης, αγάπης, αλληλεγγύης προς τον έχοντα ανάγκη συνάδελφο και γενικότερα τον συνάνθρωπός χωρίς διακρίσεις.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Τον Διοικητικό Απολογισμό του ΔΣ, τον Οικονομικό Απολογισμό 2014, το Πρόγραμμα δράσεως 2015, τον Οικονομικό Προϋπολογισμό 2015 και την εισήγηση για την αύξηση της Συνδρομής από 1,5 στα 2,00, δηλαδή την αύξηση κατά 0,50 λεπτά του ευρώ, τα οποία και
υπερψήφισα στο ΔΣ Συνάδελφοι,
Είναι η ελάχιστη αύξηση που μπορούμε, να προτείνουμε, γιατί δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα έωλων αντιδράσεων, καίτοι κατά την άποψή μου θα μπορούσε να είναι και
κάτι παραπάνω, γιατί αυτό θα ήταν μακροχρονίως υπέρ του Συλλόγου και της ποιοτικής και
αποτελεσματικής λειτουργίας, αλλά τελικά ανάγκα και θεοί πείθονται και ο νοών νοείτω.
Συνάδελφοι,
Οι Κασσάνδρες είναι, πολυποίκιλες, πολυσχιδείς και πανταχόθεν προερχόμενες και για διαφορετικούς στόχους και σκοπούς.
Κλείστε τα αυτιά σας, ακούστε καλά και ήσυχα όλους τους συναδέλφους ομιλητές, με ηρεμία
και ησυχία και στο τέλος με αίσθηση ευθύνης, καθήκοντος και κατά συνείδηση, ανεξάρτητα και
πέρα από την πρότασή μου, που είναι να τα υπερψηφίσετε όλα, για να μπορεί αυτός ο μεγαλύτερος Σύλλογος στην ελληνική πραγματικότητα, να μείνει όρθιος δυνατός, αποδοτικός και
αποτελεσματικός εσαεί και με ισχυρή παρεμβατικότητα.
Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και θα αποδεχθώ ως αντιπρόεδρος και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την ετυμηγορία με αγάπη όπως πάντοτε.

Η

ΑΠΟΦΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑ
ΤΗΣ 22ης ΓΑΣ

Εμείς οι Σύνεδροι της 22ης Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης αποφασίζουμε την επαναβεβαίωση και την υλοποίηση προηγούμενων αποφάσεων της Γ.Α.Σ. μας για
συμμετοχή του Συλλόγου μας στην Α.Γ.Σ.Σ.Ε. (Ανωτάτη Γενική Συνομοσπονδία Συνταξιούχων Ελλάδος) με ταυτόχρονη
τροποποίηση του Καταστατικού της Συνομοσπονδίας στην
κατεύθυνση των προτάσεων που έχουν συζητηθεί σε προηγούμενες διαδοχικές Γ.Α.Σ. και οι οποίες προτάσεις θα κωδικοποιηθούν και θα επικαιροποιηθούν από το Δ.Σ. του
Συλλόγου μας.
Επίσης στο παρόν ψήφισμα εκφράζουμε την ολόθερμη,
ολόπλευρη και με κάθε τρόπο ηθική και υλική, συμπαράσταση μας στον συνάδελφο μας ΓΑΣΙΤΗ από τη Ρόδο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΣΑΡΡΗ για τη δικαστική του δοκιμασία σε σχέση με
τους φαρμακοποιούς Ρόδου.
Εμείς οι Σύνεδροι της 22ης Γ.Α.Σ. καλούμε όλους τους συναδέλφους συνταξιούχους, με εθελουσία, η με αναστολή σύνταξης, αλλά και αυτασφαλισμένους, του Τομέα Τηλεπικοινωνιών
του Ομίλου, να πυκνώσουν τις Τάξεις του Συλλόγου μας και
να εγγραφούν μέλη του. Η συλλογική έκφραση είναι η μόνη
διέξοδος στα αδιέξοδα, που ατομικά και μεμονωμένα κανείς
δεν μπορεί να αντιμετωπίσει.
Καλούμε το ΔΣ του Συλλόγου να χρησιμοποιήσει όλα τα
μέσα που διαθέτει για την ενημέρωση των συναδέλφων
αυτών, με επιστολές, με συγκεντρώσεις κ.λ.π. προκειμένου
να πείσει για την ανάγκη εγγραφή τους χωρίς όρους και προϋποθέσεις, στη βάση της αποδοχής του καταστατικού, όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Για το Προεδρείο της 22ης Γενικής Αντιπροσωπευτικής
Συνέλευσης τουΠανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων
Τηλεπικοινωνιών Ομίλου - ΟΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. Ρόζης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αλ. Φλώρος

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ 22ΗΣ ΓΑΣ

22η Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση του Πανελληνίου Συλλόγου
Συνταξιούχων ΟΤΕ που πραγματοποιήθηκε στις 13 & 14 Μαίου 2015
στην οποία συμμετείχαν 156 Σύνεδροι από όλη την Επικράτεια, εκφράζοντες τα 32.000 & πλέον μέλη μας:

Διαμαρτυρόμαστε εντονότατα:
1. Για τις οριζόντιες και κλιμακωτές περικοπές των συντάξεών μας.
2. Για τη βάρβαρη και εγκληματική πολιτική της λιτότητας η οποία μας οδήγησε
στην οικονομική εξόντωση και εξαθλίωση.
3. Για την πλήρη υποβάθμιση της ποιότητας των προσφερόμενων Υπηρεσιών
Υγείας και Περίθαλψης.
4. Για την άδική και μονομερή κατανομή των οικονομικών βαρών της κρίσης
στο πιο αδύνατο κοινωνικά κομμάτι της κοινωνίας, τους συνταξιούχους.

Εκφράζουμε την πλήρη αγανάκτηση και πικρία μας για το ιδιότυπο βιολογικό
θάνατο στον οποίο φαίνεται ότι μας οδηγούν τα μέτρα της εγκληματικής λιτότητας,
της απαράδεκτης υποβάθμισης των Υπηρεσιών Υγείας και Περίθαλψης καθώς
και της κατεδάφισης του όποιου Κοινωνικού Κράτους.

Διεκδικούμε:
1. Την κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών διατάξεων των Νόμων (3863/10,
3986/11, 4024/11, 4051/12, 4093/12 κλπ) που επέβαλαν τις μεγάλες μειώσεις
στις συντάξεις μας.
2. Το σταμάτημα των περαιτέρω μειώσεων και τη σταδιακή αποκατάσταση των
αδικιών και των περικοπών των συντάξεων.
3. Την βελτίωση και την τροποποίηση του Κανονισμού Παροχών του ΕΟΠΥΥ
ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι παροχές που περιείχε ο Κανονισμός Παροχών
του ΤΑΠ ΟΤΕ.
4. Την με νομοθετική ρύθμιση καθιέρωση παροχής υπηρεσιών από τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων με το κρατικό τιμολόγιο που ισχύει κάθε φορά από
τα ιδιωτικά τους ιατρεία, για πέντε χρόνια από την απόκτηση του διπλώματος
άσκησης του ιατρικού τους λειτουργήματος και ως ελάχιστη ανταπόδοση της εκ
μέρους τους δωρεάν παιδείας που η πολιτεία τους προσέφερε.
5. Την τροποποίηση του κανονισμού της συμμετοχής μας στην φαρμακευτική
αγωγή ώστε στην τελική τιμή να μην υπερβαίνει η συμμετοχή του ασφαλισμένου
του εικονικού σήμερα 25%.
6. Τη δίκαιη κατανομή των οικονομικών βαρών της κρίσης ανάλογα με την
πραγματική φοροδοτική ικανότητα των πολιτών.
7. Τη μείωση των συντελεστών φορολογίας εισοδήματος και ειδικότερα των

συνταξιούχων των οποίων η σύνταξη με τις διαδοχικές περικοπές οδηγείται από
ανταποδοτική παροχή κοινωνικής ασφάλισης σε προνοιακό επίδομα.
8. Τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης σε όλους του συνταξιούχους.
9. Τη συμμετοχή των συνταξιούχων στα προγράμματα του Κοινωνικού Τουρισμού.
10. Τη θεσμοθέτηση και αναγνώριση του κινήματος των συνταξιούχων ως κοινωνικού φορέα, με την ψήφιση ειδικού νόμου για τη σύσταση, λειτουργία και οργάνωση των συνταξιούχων της χώρας.

Δηλώνουμε:
- Τη συστράτευσή μας και τη συμμετοχή μας σε κοινούς αγώνες, με όλους τους
Συνταξιούχους και όχι μόνον, για την ολική επαναφορά των συντάξεών μας σε
επίπεδα ανάλογα των εισφορών που έχουμε καταβάλει και της μακρόχρονης και
πολύπλευρης Προσφοράς μας στον Τόπο.
- Την πρόθεσή μας να στηρίξουμε τα δικαιώματά μας με όλα τα νόμιμα μέσα
που έχουμε στη διάθεσή μας.
- Την αντίθεση μας σε οποιαδήποτε περαιτέρω οριζόντια κλιμακωτή περικοπή
των συντάξεών μας.
- Τη στήριξη μας στην όποια – με κοινωνική και δημοκρατική ευαισθησία – προσπάθεια της κυβερνήσεως 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. Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Παυλόπουλο Προκόπιο.
2. Πρωθυπουργό της Ελλάδος κ. Τσίπρα Αλέξιο.
3. Αρχηγούς όλων των Πολιτικών Κομμάτων.
4. Υπουργούς Εργασίας, Κοιν. Ασφάλισης & Κοιν. Αλληλεγγύης και Υγείας.
5. Γ.Σ.Ε.Ε.
6. Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
7. Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
8. Συνδικαλιστικές Ομοσπονδίες & Συλλόγους
9. ΜΜΕ.
Για το Προεδρείο της 22ης Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης του
Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών Ομίλου - ΟΤΕ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Π. Ρόζης

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Αλ. Φλώρος

«ΦΩΝΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΤΕ»

σελ. 10

Ιούνιος - Ιούλιος 2015

22η Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση - 13-14 Μαΐου 2015
AΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ την προσοχή σας για να διαβάσω το Πρακτικό
των ψηφοφοριών που έγιναν για τον Διοικητικό – Οικονομικό Απολογισμό και τον Προϋπολογισμό του
2015 και Δράσης.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΟΤΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Σήμερα, 14.5.2015, 2η ημέρα των εργασιών της 22ης
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων
(ΓΑΣ), η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή διενήργησε
τις 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 22ης Γενικής Συνέλευσης των Αντιπροσώπων ήσαν εκλεγμένοι, νομιμοποιημένοι να
παραστούν 154 Σύνεδροι. Κα’αυτήν παρέστησαν 142.
Τα αποτελέσματα των πραγματοποιηθέντων ψηφοφο-

ριών είχαν ως κάτωθι:
1. ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ......................................................140
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ................120
ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ....................................120
ΑΚΥΡΑ ..................................................................0
ΝΑΙ ......................................................................93
ΟΧΙ ......................................................................24
ΛΕΥΚΑ ..................................................................3

2. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ......................................................140
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ................120
ΨΗΦΙΣΑΝ..........................................................120
ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ....................................120
ΑΚΥΡΑ ..................................................................0
ΝΑΙ ......................................................................94
ΟΧΙ ......................................................................24
ΛΕΥΚΑ ..................................................................2
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

3. ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ......................................................140
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ................140
ΨΗΦΙΣΑΝ..........................................................140
ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ....................................140
ΑΚΥΡΑ ..................................................................0
ΝΑΙ ....................................................................116
ΟΧΙ ......................................................................24
ΛΕΥΚΑ ..................................................................0

4. ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ......................................................140
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ................140
ΨΗΦΙΣΑΝ..........................................................140
ΕΓΚΥΡΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ....................................140
ΑΚΥΡΑ ..................................................................0
ΝΑΙ ....................................................................115
ΟΧΙ ......................................................................23
ΛΕΥΚΑ ..................................................................2

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΙΑΝΙΩΤΗΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΓΟΡΙΑΝΙΤΗΣ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΚΡΙΤΖΑΛΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΠΛΑΝΗΣ, ΝΙΚΟΣ ΠΕΤΤΑΣ, ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, οφείλω να ευχαριστήσω όλα τα μέλη του Δ.Σ., τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και κύρια τους Συνέδρους που ήταν καθ’όλη τη
διαδικασία του διημέρου άψογη από κάθε άποψη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι του χρόνου υγιείς να τα ξαναπούμε πάλι, εδώ στην ίδια αίθουσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κηρύσσω τη λήξη των εργασιών της 22ης Γενικής Αντιπροσωπευτικής Συνέλευσης (ΓΑΣ) της Αθήνας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΖΗΣ

ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ: 16.40΄

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

Συνδρομή Μελών Συλλόγου
Σας γνωρίζουμε ότι μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την ΓΑΣ
και ενδελεχή συζήτηση που ακολούθησε αποφασίστηκε με συντριπτική πλειοψηφία
πέραν των άλλων και η αύξηση της εισφοράς των μελών προς τον Σύλλογο, - σύμφωνα με το Άρθρο 8 παράγραφος 1 και με το Άρθρο 10 παράγραφος 19 του καταστατικού του Συλλόγου μας -, από 1,50 ευρώ σε 2,00 ευρώ ανά μήνα.
Η συγκεκριμένη απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των προτεινομένων δράσεων
για την εύρυθμη, αποδοτικότερη και παραγωγικότερη προς το συμφέρον όλων μας,
δράση του Συλλόγου μας.

ΧΡΗΣΙΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

Λογιστής - Φοροτεχνικός με άδεια α’ τάξης

γιος συνταξιούχου ΟΤΕ, αναλαμβάνει την υποβολή φορολογικών δηλώσεων
(Ε1,Ε2,Ε9.Α21).
Ειδικές τιμές για τα μέλη των συνταξιούχων του ΟΤΕ
Η παραλαβή των απαραίτητων εγγραφών στο γραφείο του (Άνω Πετράλωνα ή
Γλυφάδα), είτε και από το χώρο σας κατόπιν ραντεβού. Αναλαμβάνει την έκδοση
κλειδαριθμού, την υποβολή μισθωτήριων συμφωνητικών και κάθε άλλη
συναλλαγή με την εφορία. Για οποιαδήποτε τυχόν συμβουλή χρειαστείτε
σε φορολογικά θέματα μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα:
210.3461419 ή στο κινητό 6972 845320 ή e-mail: bakalask@gmail.com
ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΚΑΛΑΣ (ΛΟΓΙΣΤΗΣ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ)

Μετά την έκδοση της διευκρινιστικής εγκυκλίου από τη Γεν. Γραμ. Εσόδων του
Υπουργείου Οικονομικών, ο ΟΤΕ αυτές τις μέρες, αποδίδει και το υπόλοιπο ποσό
της χορηγίας που είχε παρακρατήσει από τους δικαιούχους, για να κάνει την φορολογική εκκαθάριση. Η εκκαθάριση αυτή θα γίνει από τον δικαιούχο (δηλ. το
παιδί του κάθε συναδέλφου) με την φορολογική δήλωση του 2016 για τα εισοδήματα του 2015.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!! Στο βιβλιάριο της Τραπέζης όπου κατατέθηκαν τα χρήματα του
λογαριασμού Νεότητας και θα κατατεθούν και τα υπολειπόμενα από τον ΟΤΕ
πρέπει οπωσδήποτε μετά το πρώτο όνομα του παιδιού ως δεύτερο όνομα να
είναι οπωσδήποτε το όνομα του γονέα που πλήρωνε όλα αυτά τα χρόνια για το
παιδί του. Σε διαφορετική περίπτωση το ποσό που λαμβάνει το παιδί από τις πολύχρονες εισφορές του γονέα συν τους τόκους που έχουν φορολογηθεί για τον
γονέα, θα ξαναφορολογηθούν ως δωρεά γονέα στο παιδί του επειδή υπερβαίνει
τα 300€.
Όσον αφορά το περιεχόμενο της διευκρινιστικής εγκυκλίου προβλέπει ότι η φορολόγηση του ποσού της χορηγίας που δίδεται μέσω του Λογαριασμού Νεότητας
από τον ΟΤΕ στα παιδιά μας θα θεωρείται ως εισόδημα από ελευθέρια επαγγέλματα και θα φορολογείται με 26% από το πρώτο Ευρώ. Το ποσό αυτό του φόρου
που θα προκύψει θα αποδοθεί με τις φορολογικές δηλώσεις των παιδιών μας
που πήραν τώρα τα χρήματα του Λογαριασμού Νεότητας το 2016, για τα εισοδήματα του 2015. Στόχος και διεκδίκηση του Συλλόγου μας είναι με τον νέο Φορολογικό Νόμο που υποσχέθηκε η καινούργια Κυβέρνηση να μειωθεί ο φόρος
παρακράτησης από το 26% που ισχύει σήμερα.
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Τιμητικές Διακρίσεις Συναδέλφων
Η 22η ΓΑΣ, μετά από πρότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, απένειμε Τιμητικές Διακρίσεις σε συναδέλφους
για την προσφορά τους στον Οργανισμό που όλοι μαζί εργαστήκαμε αλλά και στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο γενικότερα…

Ο πρόεδρος του Συλλόγου μας, Κώστας Λουκόπουλος, απένειμε την τιμητική διάκριση στην Ευγενία Κατσουρίδου, όχι μόνον, όπως είπε, για την πολύμορφη προσωπική της συνδικαλιστική δράση και συμπεριφορά στην
υπηρέτηση του Συνδικαλιστικού Κινήματος, τόσο ως εργαζόμενη, όσο και ως
Συνταξιούχος αλλά και ως εκπροσωπούσα δίκαια και επάξια μια σημαντική
κατηγορία Προσωπικού. Αυτήν των Τηλεφωνητριών, της οποίας οι αγώνες
σημάδεψαν και οριοθέτησαν τα συνδικαλιστικά πράγματα του ΟΤΑ. Βέβαια,
στον χώρο του ΟΤΕ…, υπήρξαν Συνδικαλιστικοί Ογκόλιθοι οι οποίοι ανάλωσαν εαυτούς στην υπηρεσία ημών και του ΟΤΕ και οι οποίοι πάντοτε πρέπει
να μνημονεύονται… Η συνάδελφος με περισσή συγκίνηση τόνισε τα εξής:
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Θέλω πρώτα απ’όλα να σας συγχαρώ για την ευαισθησία που είχατε και αποφασίσατε να τιμήσετε συναδέλφους οι οποίοι κάποια στιγμή της ζωής τους
αποφάσισαν ένα μεγάλο βήμα, δηλαδή να παλέψουν
για τα κοινά συμφέροντα μας, πράγμα που μπορεί
στην αρχή να μην ξέραμε τι ακριβώς σημαίνει. Στην
πορεία είδαμε ότι έπρεπε να κόψουμε κομμάτια από
τη ζωή μας, να τα καταθέσουμε.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Δεν θα αναφερθώ στη δράση μου ως μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου μας και ως
εκπρόσωπός του στο Δ.Σ. του ΤΑΠ-ΟΤΕ, ούτε στην 20ετή σχεδόν συνδικαλιστική
μου δράση ως Πρόεδρος του Συλλόγου Τηλεφωνητριών του ΟΤΕ, που συναποτελούν την όλη συνδικαλιστική μου δραστηριότητα στον ΟΤΕ. Αυτή νομίζω ότι είναι
χαραγμένη στη μνήμη και στις καρδιές των συναδέλφων μου, ώστε ο δικός μου
λόγος γι’αυτή να περιττεύει.
Ωστόσο, και αφού πρώτα ζητήσω συγνώμη από συνεργάτες μου και άλλους συναδέλφους που κατά καιρούς μέσα στις δυσκολίες του αγώνα τους στεναχώρησα,
θα ήθελα να απευθύνω προς όλους τους συναδέλφους μου ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Επειδή αυτό που εγώ τους πρόσφερα, με ανιδιοτέλεια να μου επιτρέψετε να πω, και
με όσες δυνάμεις και δυνατότητες διέθετα, εκείνοι μου το ανταπέδωσαν στο πολλαπλάσιο. Η εμπιστοσύνη και η εκτίμηση με την οποία με περιέβαλαν οι συνάδελφοι
όλα αυτά τα χρόνια, είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να περιμένει κανείς από τους συνανθρώπους του στα πλαίσια μιας κοινωνικής δραστηριότητάς του για το κοινό μας καλό.
Για την απόφασή σας να τιμήσετε τη συνδικαλιστική μας δράση σας ευχαριστώ
πάρα πολύ. Εύχομαι σε όλους σας υγεία και καλή επιτυχία στους αγώνες του Συλλόγου μας.

Ο Αντιπρόεδρος του Συλλόγου μας Λουκάς Μπαλωμένος απένειμε Τιμητική
Διάκριση στον Α. Δεληκωστόπουλο: Αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα ο Σύλλογος προσφέρει αναμνηστική πλακέτα στον κ.Δεληκωστόπουλο ο οποίος
υπήρξε συμαχητής, συναγωνιστής στους αγώνες μαζί
με τον αείμνηστο Θόδωρο Πρίγγουρη. Τον ευχαριστούμε πολύ και του ευχόμαστε υγεία προσωπική και
οικογενειακή, Θανάση, σου αξίζει.

Ο Α. Δεληκωστόπουλος συγκινημένος ευχαρίστησε το προεδρείο σημειώνοντας τα εξής: Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Εγώ είπα ότι δεν έκανα κάτι το ιδιαίτερο. Όλοι οι συνάδελφοι κάναμε ό,τι μπορούσαμε για το καλό των συναδέλφων.
Τι άλλο να πω; Δεν χρειάζεται να λέμε πολλά, να μη σας τρώω και τον χρόνο.
Κώστα, εύχομαι να είστε καλά.

Ο Γραμματέας του Συλλόγου μας, Αντώνης Μπιρμπιλής, απένειμε τιμητική
διάκριση στον συνάδελφο Ν.Μαρνέλλου, ο οποίος συγκινημένος επισήμανε
τα παρακάτω:

Να είστε καλά. Αξιότιμε Πρόεδρε του Δ.Σ., αξιότιμοι Σύμβουλοι, εκπρόσωποι των
συναδέλφων όλης της χώρας, συντιμώμενοι, θεωρώ
υψίστη τιμή την απόφαση του Δ.Σ. να μου απονείμει
την παρούσα τιμητική διάκριση. Μια διάκριση που έρχεται στο τέλος μιας διαδρομής πολύχρονης ενασχόλησής μου με τα κοινά, τόσο εντός του Οργανισμού
όσο και εκτός. Και όπως αναφέρει ο Θουκυδίδης: «Η
αγάπη για τις τιμές δεν περνάει ποτέ». Και στα άσχημα
γηρατειά μεγαλύτερη τέρψη δεν δίνει – όπως λένε μερικοί – το κέρδος, αλλά οι τιμές.
Συνάδελφοι, η αλήθεια είναι ότι η ενασχόληση με τα κοινά έχει και μια γοητεία.
Όμως όλα έχουν ένα τέλος, όπως ο κάθε ένας οφείλει να αποχωρεί και να δίνει τη
σκυτάλη στον επόμενο, να μη σπάει η αλυσίδα του αγώνα και της προσφοράς. Η
έγκαιρη αποχώρηση πρέπει να δώσει τη θέση της και στην περισυλλογή και στην
αυτοκριτική και να αξιολογήσουμε τον εαυτό μας για τη δράση μας.
Η τελευταία περίοδος της δράσης μου στον Σύλλογο Συνταξιούχων ήταν πιο δύσκολη διότι ο συνδικαλισμός στο επίπεδο των Συνταξιούχων είναι πιο επίπονος,
άνισος και ψυχοφθόρος. Όλοι τους θεωρούν ξοφλημένους και απόμαχους της ζωής.
Ευαισθησία δεν περισσεύει για εμάς. Ειδικότερα στη σημερινή οικονομική κρίση, το
συνεχώς μειούμενο εισόδημα και οι συνεχείς μεταβολές στο σύστημα, δημιουργούν
αισθήματα αβεβαιότητας, άγχους και κατάθλιψης. Και η απλή εξυπηρέτηση και η
πληροφόρηση για πολλούς συναδέλφους είναι πολύτιμη.

Ο Σύλλογος στη διάρκεια των τελευταίων ετών της κρίσης ανέλαβε πρωτοβουλίες
στην κατεύθυνση της ανακούφισης και αλληλεγγύης προς τους συναδέλφους.
Επίσης, σημαντική ενέργεια υπήρξε η αναδιοργάνωση του Συλλόγου με την αναβάθμιση των Τοπικών Επιτροπών σε Περιφερειακά Τμήματα. Αυτή η αναβάθμιση,
εκτός της καλύτερης οργανωτικής λειτουργίας του Συλλόγου, κρίθηκε αναγκαία
ύστερα από την αποκέντρωση των Ασφαλιστικών Υπηρεσιών.
Επίσης, πολύ θετική ενέργεια υπήρξε η έγκριση του εκσυγχρονισμού του Καταστατικού του Σωματείου, δίνοντας τη δυνατότητα παροχής αλληλεγγύης στα μέλη μας.
Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να σημειώσω ότι στην περίοδο που θήτευσα στο Δ.Σ.
του Συλλόγου είχα ως αρχές μου τα παρακάτω 4 αδελφικά παραγγέλματα: Να σέβομαι τον εαυτό μου και τους συναδέλφους μου. Να μάχομαι για το δίκαιο, το καλό,
το σωστό και το χρήσιμο. Να συνδιαλέγομαι με όλους. Να μάχομαι για τη ζωή. Προσπάθησα, ακολουθώντας πιστά την ουσία και τη σημασία των αδελφικών παραγγελμάτων, να πορευτώ με σύνεση δίχως να προσπαθήσω να επιβάλω τις απόψεις
μου, αλλά συμβάλλοντας σε κάθε περίπτωση εποικοδομητικά στην ορθότητα των
αποφάσεων και των συλλογικών δράσεων.
Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη του Δ.Σ. του ΠΣΣ-ΟΤΕ για την ευγένεια και τη μεγαλοσύνη που είχαν να με τιμήσουν στην παρούσα ΓΑΣ, για την αγαστή συνεργασία η οποία ποτέ δεν εξετράπη της σωστής συμπεριφοράς, της
εποικοδομητικής συνεργασίας και του προσωπικού σεβασμού.
Θέλω να διαβεβαιώσω ότι θα είμαι πάντα πρόθυμος να βοηθήσω σε ό,τι μου ζητηθεί και υπόσχομαι ότι θα είμαι πάντα δίπλα στον Σύλλογο συμπαραστάτης.

Ο Χρήστος Δαλάκας απένειμε την τιμητική διάκριση στον συνάδελφο Χ.
Μπάρλα. Προσφωνώντας τον επισήμανε τα παρακάτω: Ο συνάδελφος ο Μπάρλας είναι γνωστός σε
όλους μας. Αυτή την βράβευση την κάνουμε όλοι μαζί
για την προσφορά του αλλά και για τη συνέχεια που
περιμένουμε από τον ίδιο. Να είναι γερός, να είναι δυνατός και να συνεχίσουμε όλοι μαζί την προσπάθεια,
καλύτερη από αυτή που θέλει να μας αφήσει.
Ο τιμώμενος συνάδελφος Χ. Μπάρλας ανέφερε
τα εξής: Συνάδελφοι, γεια σας. Μετά από τρία χρόνια
σας ξαναλέω, με είχατε μάθει τόσα χρόνια να σας λέω
κυρίως με τα Ταμεία κλπ. Αλλά θα μου επιτρέψετε πάλι, μετά το ευχαριστώ που θα
πω σε όλους σας, να σας διαβάσω μια παράγραφο που είδα στις εφημερίδες και
πρέπει να σας προβληματίσει τις δύο ημέρες που θα έχετε το Συνέδριο.
«Σημασία των μεταρρυθμίσεων για τον εκσυγχρονισμό του συνταξιοδοτικού συστήματος, ούτως ώστε να καταστεί δίκαιο, δημοσιονομικά βιώσιμο και αποτελεσματικό στην κατεύθυνση αποφυγής της φτώχειας της τρίτης ηλικίας.
Αυτό ήταν μια παράγραφος η οποία έχει μπει στη συμφωνία Τσίπρα – Γιούγκερ,
είναι πάρα πολύ σημαντική, συνάδελφοι, και πρέπει να προβληματίσει όλους. Αυτό
το ¨βιωσιμότητα¨ προδιαγράφει πολύ σοβαρά πράγματα.
Τώρα που ερχόμουν, γιατί μένω εκτός Αθηνών, άκουσα τον πρώην Υπουργό Εργασίας, και είπε ότι: «Από το 1999 μέχρι και το 2015 ο Προϋπολογισμός του Κράτους
έχει πληρώσει για το συνταξιοδοτικό 220 δις». Αυτό πάει να πει 13 – 14 δις τον χρόνο.
Ήδη για το 2015 ο Προϋπολογισμός γράφει 9,5 δις, αυτά θα φτάσουν μέχρι τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και από εκεί μετά πάμε για δανεικά. Λοιπόν, αυτή τη φρασούλα,
το ¨βιωσιμότητα¨ κλπ. ουέ και αλίμονο και αρχίζουν να βάζουν χέρι. Γιατί έπεσε κι
αυτό το ¨ρήτρα μηδενικού ελλείμματος¨ στην κύρια σύνταξη. Ξέρετε τι πάει να πει
αυτό; Αυτό πάει να πει ότι όσα έχουμε, δίνουμε και τέρμα οι Προϋπολογισμοί.
Εγώ δεν θέλω πιο πολύ να σας προβληματίσω. Πολλά θα ήθελα να πω. Ξαναθυμάμαι τους παλιούς καιρούς, τότε που μιλάγαμε ώρες για τα ασφαλιστικά, από το ΄63 που
είχα αρχίσει εγώ μέχρι το ΄11 που έφυγα. Αλλά για ξαναδιαβάστε όλη αυτή τη συμφωνία
Γιούγκερ – Τσίπρα στο θέμα ασφαλιστικό, όχι για τα άλλα, τα άλλα είναι άλλο θέμα.
Εγώ θα σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε. Να είστε καλά και εδώ πάλι
θα τα ξαναλέμε. Αν μου επιτρέπετε, μπορώ να έρχομαι. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
Ακολούθως στο βήμα ανεβαίνει ο συνάδελφος Α. Βουκάντζης: Αγαπητοί συνάδελφοι, εδώ υπηρετούμε από τη θέση του Συνδικαλιστού χρόνια πολλά και όλοι γνωριζόμαστε, σαν αδέλφια.
Με τον Στέφανο Ευαγγελιστή συνυπήρξαμε στον ΠΣΥΠΟΤΕ, στον ηρωικό εκείνο ΠΣΥΠ-ΟΤΕ, που έβγαλε στελέχη πρώτης γραμμής και στον Συνδικαλισμό και στην
πολιτική, όσοι ήθελαν να πολιτευτούν, αλλά προ πάντων
έβγαλε αξιοπρεπείς ανθρώπους, στην κυριολεξία ανθρώπους. Ένας τέτοιος άνθρωπος, είναι και ο Στέφανος Ευαγγελιστής. Πολλές φορές στον Σύλλογο συγκρουστήκαμε
για διάφορα θέματα. Πάντα όμως οι συγκρούσεις μας ήταν
θετικές διότι κατέληγαν σε αποφάσεις και συμπεράσματα
θετικά για όλους τους συναδέλφους.
Αγαπητέ Στέφανε, να είσαι γερός, δυνατός και με υγεία.
Ο Στέφανος Ευαγγελιστής συγκινημένος από τα τιμητικά λόγια του κ. Βουκάντζη αναφέρθηκε στα παρακάτω: Τώρα είχα ένα πρόβλημα να πω δύο κουβέντες, μην κάνω και κανένα σαρδάμ ύστερα από τόσα χρόνια που έχω να ανεβώ
στο βήμα. Πάντως, έχω μεγάλη υποχρέωση να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο
σημερινό Προεδρείο, στο Δ.Σ. του Συλλόγου, που εκλέχθηκε κάτω από τις χειρότερες σημερινές συνθήκες. Κι επειδή κάνει μια τεράστια προσπάθεια να μας κρατήσει
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όλους σε μια αλληλεγγύη, σε μια ενότητα, με την εφημερίδα, όποτε πάρουμε τηλέφωνο στον Σύλλογο κάποιος θα βρεθεί να μας απαντήσει, να μας δώσει μια λύση
και αυτό είναι το σημαντικότερο που κάνει σήμερα ο Σύλλογός μας.
Γι’ αυτό πρέπει όλοι να ενωθούμε κάτω από αυτόν τον Σύλλογο, χωρίς να πιστεύω
ότι δεν πρέπει να υπάρχει αντιπολίτευση, αλλά μια αντιπολίτευση η οποία θα κάνει
προτάσεις θετικές, να συζητιούνται. Γιατί ο διάλογος είναι η δημοκρατία.
Αυτά τα ολίγα. Και εύχομαι σε όλους εσάς προσωπική υγεία και οικογενειακή. Και
πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς.

Ο Τ. Οικονομόπουλος παραλαμβάνοντας την τιμητική του διάκριση από τον
πρόεδρο Κ. Λουκόπουλο είπε τα εξής: Χριστός
Ανέστη. Συνάδελφοι, τα συναισθήματά μου είναι
ανάμικτα. Είναι χαρούμενα, ευχάριστα, διότι ευρίσκομαι μαζί σας με την πρωτοβουλία αυτή του Δ.Σ.
και βλέπω ανθρώπους που νοιώθω υποχρέωσή
απέναντί των, που τους θεωρώ αδέλφια μου. Αλλά
είναι και λίγο μελαγχολικά τα συναισθήματά μου
διότι βλέποντας πρώτα τον εαυτό μου στον καθρέφτη, βλέπω ότι ο χρόνος μας έχει φέρει μεγάλη
φθορά και αυτό όπως να το κάνουμε δεν με ευχαριστεί.
Συνάδελφοι, δράττομαι της ευκαιρίας να κάνω μια πολύ σύντομη επισήμανση και
θα αρχίσω από εκείνο που άκουσα από τον κ.Μπάρλα που διάβασε, ότι η συμφωνία
που θα γίνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τους Θεσμούς έχει ως όρο τη βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού της πατρίδας μας. Ο κ.Μπάρλας το ξέρει και όλοι μας το
ξέρουμε, για να γίνει βιώσιμο το Ασφαλιστικό Σύστημα στην πατρίδα μας, πρέπει
να γίνουν πολλά πράγματα. Δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή καμία από τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχει ένα Ασφαλιστικό Σύστημα. Και το βασικότερο είναι, ένας
συνταξιούχος - τρεις εργαζόμενοι, αυτό έχει ανατραπεί από χρόνια. Επομένως, αυτό
το ¨βιωσιμότητα¨ θα στοιχίσει πολύ σε όλους μας, και στην κοινωνία και σε εμάς γιατί και εμείς κοινωνία είμαστε - τους συνταξιούχους.
Θα ήθελα λοιπόν εν συνεχεία να πω ότι, η κατάσταση αυτή που ήρθε στη χώρα μας
και που δεν ξέρουμε πότε θα φύγουμε από αυτήν, γι’αυτή την κατάσταση έχει και ο
Συνδικαλισμός στην πατρίδα μας ευθύνη. Ποια είναι αυτή η ευθύνη; Έχουμε σε όλους
τους τομείς στην πατρίδα μας έλλειψη κοινωνικής υπευθυνότητος. Δεν αντιμετωπίσαμε
και τα προβλήματα του Ασφαλιστικού, γενικώς το Ασφαλιστικό Σύστημα με την κοινωνική υπευθυνότητα που έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε. Δεν είμαστε αυτόνομο Συνδικαλιστικό Κίνημα, είμαστε κομματιασμένο στα Κόμματα. Απαξιώθηκαν τα Πολιτικά
Κόμματα και μοιραίον ήτο να απαξιωθεί και το Συνδικαλιστικό Κίνημα στη χώρα μας.
Προτάσεις έγιναν, ιδέες κατετέθησαν, δυστυχώς στον κατάλληλο χρόνο που
έπρεπε να εισακουστούν και να υλοποιηθούν, δεν εγένετο αυτό. Γι’αυτό λοιπόν, με
πίκρα λέω εγώ, διότι στον χώρο τον δικό μας είχαμε από πάρα πολλούς συναδέλφους σωστές προτάσεις περί της λειτουργίας του Συνδικαλιστικού μας Κινήματος.
Ήταν ο Σύλλογός μας ο πρώτος που έκανε κάποιες κινήσεις για πολιτική έκφραση
του Συνδικαλιστικού Κινήματος μέσα στα κέντρα που λαμβάνονται οι αποφάσεις και
άλλες πολλές ιδέες. Εν πάση περιπτώσει, όλα αυτά ας εκτιμηθούν κάποτε για να
πάρει η ελπίδα που έχουμε για κάτι καλύτερο σάρκα και οστά.
Συνάδελφε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμητική αυτή διάκριση. Και
μετά γνώσεως λόγου λέω προς όλους τους συναδέλφους ότι δεν θεωρώ τον εαυτό
μου ικανό μιας τέτοιας διάκρισης, διότι δεν έκανα τίποτα το ιδιαίτερο και τίποτα περισσότερο απ’ότι έπρεπε να κάνω ως Συνδικαλιστής. Και πάλι ό,τι προσέφερα και
ό,τι προσφέρει ο κάθε ένας, το προσφέρει με τους συνεργάτες του. Εγώ στην Πάτρα
ειδικότερα είχα πολύ καλούς συναδέλφους σε όλα τα Όργανα Διοικήσεως του Συλλόγου, σε όποιο αξίωμα και αν ήταν ο κάθε ένας, και όλοι μαζί ως ομάδα προσπα-

θήσαμε κάτι να κάνουμε, να υπηρετήσουμε τους συναδέλφους. Κι εδώ στην Αθήνα,
λέω με βεβαιότητα και με πίστη, ότι παρά τις όποιες αντιθέσεις είχαμε μέσα στο Συμβούλιο, σε γενικές γραμμές η συνεργασία μας ήταν αξιοπρεπής και αποδοτική.
Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι σε όλους σας να έχετε υγεία προσωπική και οικογενειακή. Και σε εσένα ειδικά, Πρόεδρε, που ο ίδιος μου έδωσες την πλακέτα και
αυτό το θεωρώ ιδιαιτέρα τιμή, εύχομαι να προσέξεις αυτόν τον Σύλλογο έχοντας
υπ’όψιν σου αυτό που είπε ο Πιττακός ο Μυτιληναίος: «Τον χρόνο γνώθι». Ο Συνδικαλιστής και κάθε ηγήτωρ πρέπει στον κατάλληλο χρόνο να παίρνει τις κατάλληλες
αποφάσεις, να κάνει τις κατάλληλες ενέργειες. Και ο νοών, νοείτω.

Ακολουθεί απονομή τιμητικής διάκρισης στον Σπύρο Τούντα από τον Γιώργο
Αρνή. Ο τιμώμενος απευθυνόμενος στους συναδέλφους είπε τα εξής: Αγαπητές κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
είμαι ο συνάδελφος Σπύρος Τούντας, πρώην Πρόεδρος της
Κεντρικής Επιτροπής. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή
που μου δίνεται η ευκαιρία να επικοινωνήσω μαζί σας, με
εσάς που αποτελείτε το ζωντανό τμήμα του Συλλόγου μας.
Και να ευχηθώ όπως όλες οι προσπάθειές σας να είναι σωστές και καλές για το καλό του Συλλόγου.
Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο κ.Λουκόπουλο καθώς και το Δ.Σ. για την τιμή που μου κάνατε. Επίσης, δεν θα παραλείψω
να αναφερθώ στην περίοδο της θητείας μας με τους παρακάτω συναδέλφους: …
(δεν ακούγεται)… Σωτήρη Μπακαράκο, Ιωάννη Ανάγνου και Μαρία (Καντήρη). Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.

Ακολουθεί απονομή τιμητικής διάκριση στον Άγγελο Φέτση, από τον συνάδελφο Π. Φωτεινόπουλο, ο οποίος παραλαμβάνοντάς την επισήμανε τα κατωτέρω: Κατ’αρχήν, ευχαριστώ ιδιαίτερα το Δ.Σ.. Είναι ιδιαίτερη τιμή και μάλιστα με
ειδικό βάρος και αυτό σημαίνει ότι πάρα πολλοί και
σε αυτή την αίθουσα και εκτός της αιθούσης έχουν
δώσει πολύ περισσότερα απ’ότι εμείς στο Συνδικαλιστικό Κίνημα του χώρου μας.
Είναι ευχάριστο για εμένα που ο κύκλος της συνδικαλιστικής μου πορείας κλείνει με αυτή την τιμητική
διάκριση. Ένας κύκλος που ξεκίνησε το ΄63 και κλείνει
σήμερα. Χαρακτηριστικό της συνδικαλιστικής μου πορείας είναι ότι διετέλεσα θα πω πάρα πολλές φορές
Πρόεδρος Γενικών Αντιπροσωπευτικών Συνελεύσεων
και ίσως είναι η αφορμή αυτή για την οποία και τιμούμαι κιόλας. Γιατί σε συνεργασία
αγαστή με τον Πρόεδρο περάσαμε δύο Καταστατικά από Γενικές Συνελεύσεις.
Επειδή, όπως είπα πριν, το ειδικό βάρος της τιμής είναι πολύ μεγάλο, θα ήθελα
να το μοιραστώ με δύο συναδέλφους. Με τον έναν είμαστε συνοδοιπόροι 40 χρόνια
και, σε κοινούς αγώνες, με αγαστή συνεργασία. Είμαι συγκινημένος και ίσως δεν
μπορώ να αυτοσχεδιάσω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι ο Κώστας Χαρισόπουλος που ακόμα και σήμερα περπατάμε μαζί.
Η δεύτερη περίπτωση είναι ότι στις 15 και πλέον Διευθύνσεις Αντιπροσωπευτικών Συνελεύσεων που είχα την τιμή να κάνω, είχα πάντα συνεργάτη, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων, από τότε που ήταν νέα κοπέλα, από τον ΠΣΥΠ-ΟΤΕ, στις
Γενικές Αντιπροσωπευτικές Συνελεύσεις και στη συνέχεια στον Σύλλογό μας, την
αγαπητή συνάδελφο την Ελένη Νταούλη και με αυτήν μοιράζομαι την τιμή αυτή.
Ευχαριστώ και πάλι όλους σας γιατί αποδέχεστε και εσείς με το χειροκρότημά σας
την τιμή αυτή, ιδιαίτερα βέβαια το Δ.Σ. για την απόφασή του αυτή. Και θα ήθελα να
ευχηθώ να συνεχιστεί αυτή η ιστορία με την τιμή κάποιων συναδέλφων που άφησαν
τα χνάρια τους στον Σύλλογο. Ευχαριστώ και πάλι.

Τεχνικό Γραφείο
Κόκκινος Νικόλαος

> Ενεργειακές Επιθεωρήσεις, Ενεργειακές
μελέτες και προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας με ένταξη σε επιδοτούμενα προγράμματα.
> Τοπογραφικές μελέτες (Αποτυπώσεις
εκτάσεων εντός και εκτός σχεδίου, Τοπογραφικά).
> Τακτοποίηση αυθαιρέτων, αποτυπώσεις
υφιστάμενων κατασκευών.
> Στατικές μελέτες, προσεισμικός έλεγχος
και αποτίμηση στατικής επάρκειας υφιστάμενων κατασκευών.
> Ενισχύσεις, Επισκευές και αντισεισμική
θωράκιση κατασκευών.
> Σύνταξη φακέλου για άδειες καταστημάτων, εκπαιδευτηρίων και καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος.
> Άμεση και υπεύθυνη εξυπηρέτηση σε όλη
την Πελοπόννησο και την Αττική.
> Ειδικές τιμές για εν’ ενεργεία και συνταξιούχους υπαλλήλους ΟΤΕ.

Πληροφορίες:
Νικόλαος Δ. Κόκκινος
Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός,
Ενεργειακός Επιθεωρητής
Βελλίνη 6, ΝΑΥΠΛΙΟ - Τηλέφωνα:
6978747801, 2752029172
e-mail: n.kokkinos88@gmail.com.
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22η Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση - 13-14 Μαΐου 2015
Παρεμβάσεις Αναπληρωτή Υπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης
και Γεν. Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Ε

ιδική παρέμβαση από το βήμα της ΓΑΣ έκανε ο
πρώην συνάδελφός μας Αναπληρωτής Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δημήτρης Στρατούλης, ο οποίος εμφανίστηκε λίαν καθησυχαστικός
και προσπάθησε να κατευνάσει τις όποιες ανησυχίες
ταλανίζουν τους συνταξιούχους. Απάντησε δε και σε
πολλά ερωτήματα συναδέλφων.
Παραθέτουμε μία ενδεικτική περίληψη από την υπουργική παρέμβαση.
Δ.ΣΤΡΑΤΟΥΛΗΣ: Γεια σε όλους. Καλές εργασίες να έχετε και καλά αποτελέσματα ιστκαι καλούς αγώνες για την υπεράσπιση και του δημόσιου, κοινωνικού
και καθολικού χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης και για τα ασφαλιστικά δικαιώματα και τις συντάξεις.
Τα αγκάθια (εντός ή εκτός εισαγωγικών) γνωρίζετε ότι είναι δύο. Διαφωνούν ριζικά να αποκαταστήσει η καινούργια Κυβέρνηση τις Συλλογικές Συμβάσεις και τον
κατώτατο μισθό. Η απάντηση είναι σαφής και κατηγορηματική, ότι ας διαφωνούν
όσο θέλουν. Επειδή η αποκατάσταση Συλλογικών Συμβάσεων και κατώτατου μισθού δεν είναι μόνο θέμα κοινωνικής δικαιοσύνης και στήριξης των φτωχότερων
λαϊκών στρωμάτων αλλά είναι και εργαλείο ανάπτυξης για να υπάρχει αγοραστική
δύναμη στα λαϊκά νοικοκυριά και να μπορούν έτσι να κινούν την οικονομία με αγορές προϊόντων και ότι είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε και δεν υπάρχει
περίπτωση να συμφωνήσουμε κάτι τέτοιο.
Θα πρέπει να πάρουν υπ’όψιν ότι εκτός από τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, υπάρχουν και οι εκλογές και η δημοκρατία στην Ευρωζώνη
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να υπάρχουν οι εκλογές και η δημοκρατία. Και
ότι η διαφορά μεταξύ δικτατορίας και δημοκρατίας είναι ότι, όταν ψηφίζουν οι πολίτες,
επιλέγουν πολιτικές Κυβερνήσεις και οφείλουν αυτοί που θέλουν να λένε ότι είναι
σύμμαχοι και εταίροι, να τους σέβονται αυτούς τους κανόνες της δημοκρατίας.
Το δεύτερο είναι με τις συντάξεις. Για τις συντάξεις ζητάνε βασικά τα εξής πράγματα.
Πρώτον, μας ζητάνε να κάνουμε τις προγραμματισμένες για φέτος μειώσεις στις επικουρικές συντάξεις με βάση τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Φέτος οι προγραμματισμένες μειώσεις ήταν 8% από 1η Μάρτη και 7% από 1η Ιούλη. Είχαν ενταχθεί ως
μειώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό τον εγκεκριμένο από την προηγούμενη Κυβέρνηση για το 2015 ότι από αυτό θα εξοικονομούσαν (εντός εισαγωγικών)
326.000.000€. Και επιμένουν ότι και φέτος και του χρόνου και του παραχρόνου πρέπει να εφαρμοστεί η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος ή ο δείκτης βιωσιμότητας στις επικουρικές συντάξεις, το οποίο σημαίνει, αν συνεχίζουμε να το εφαρμόζουμε, ότι οι
μειώσεις των συντάξεων των επικουρικών τα επόμενα χρόνια, και με δεδομένη την
πολύ μεγάλη ανεργία που μας κληρονόμησαν οι μνημονιακές πολιτικές, ότι θα εξαερωθούν στην κυριολεξία. Δεν θα υπάρχουν επικουρικές συντάξεις, θα παίρνουμε 30€
- 50€ επικουρική σύνταξη. Είμαστε κατηγορηματικοί σε αυτό.
Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά γιατί το έχω πει δημόσια μόλις ανέλαβα το Υπουργείο
στις 27 Γενάρη, την Υπουργική Απόφαση που μου έφεραν για να υπογράψω για
να γίνει η πρώτη δόση, μείωση των επικουρικών, δεν την υπέγραψα και έχω στείλει και στη Βουλή εδώ και ένα μήνα και τη σχετική διάταξη, τη νομοθετική ρύθμιση,
προσθήκη – τροπολογία για να καταργηθεί ή να ανασταλεί η εφαρμογή της ρήτρας
μηδενικού ελλείμματος και για τώρα και για το μέλλον. Άρα, είναι ένα ζήτημα που
δεν υπάρχει περίπτωση να συμφωνήσουμε, όχι γιατί θέλουμε να διαφωνούμε,
αλλά γιατί δεν αντέχουν άλλο οι άνδρες και γυναίκες Συνταξιούχοι άλλες μειώσεις
των επικουρικών τους συντάξεων.
Το δεύτερο είναι για τις κύριες συντάξεις. Γνωρίζετε ότι όποιοι θεμελιώνουν δικαίωμα
από 1.1.2015 και μετά, έχουν έναν νέο τρόπο υπολογισμού των συντάξεών τους, όσοι
θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1.1.2015 και μετά, που οδηγεί μέσα σε
35 χρόνια σε μείωση περίπου 40%-50% της κύριας σύνταξής τους, αλλά με σταδιακές
μειώσεις μέσα σε μια 35ετία. Κι αυτό έχουμε πει ότι δεν θα το εφαρμόσουμε.
Ζητούσαν να εφαρμόσουμε τη ρήτρα του μηδενικού ελλείμματος και στις κύριες
συντάξεις, που θα οδηγούσαν σε μειώσεις και των παλιών συνταξιούχων, εσάς,

δεν το έχουμε βάλει ούτε καν στο τραπέζι αυτό να συζητηθεί. Αντίθετα λέμε ότι θα καταργήσουμε ή θα αναστείλουμε τις διατάξεις των Νόμων 3863 και 3865 που
οδηγούν τις νέες συντάξεις στους νέους συνταξιούχους σε νέες μειώσεις συντάξεων.
Έβαζαν ζητήματα για κοινωνικούς πόρους κλπ.
στην αρχή, δεν φαίνεται να το βάζουν τις τελευταίες
μέρες γιατί τους είπαμε ότι με τους 42 λεγόμενους κοινωνικούς πόρους που κατάργησαν, οδήγησαν πάρα
πολλά Επικουρικά Ταμεία στην απόλυτη καταστροφή και σε αδυναμία πληρωμών.
Και επιμένουν πάρα πολύ στο ζήτημα των πρόωρων συνταξιοδοτήσεων. Τους
έχουμε πει με κάθε τρόπο ότι οι λεγόμενες πρόωρες συνταξιοδοτήσεις, γιατί είναι
μειωμένες όπως ξέρετε όταν φύγεις πριν, ρήτρα με ποινή πολύ μεγάλη της τάξης
του 6% για κάθε χρόνο που φεύγεις νωρίτερα, ότι είναι ένας μύθος. 11% είναι το
ποσοστό στις συντάξεις γήρατος αυτών που πήραν πρόωρη συνταξιοδότηση,
αυτός είναι ο μέσος όρος και στην Ευρώπη. Είδατε ότι και στη Γερμανία, θα διαβάσατε προχθές, φέτος θα φύγουν με πρόωρες συνταξιοδοτήσεις 279.000. Το κόστος το υπολόγιζαν σε 900.000.000€ και τους πήγε 2,5 δις. Επομένως αυτό που
λένε ότι έχει η Ελλάδα και δεν έχει η Ευρώπη, μέσα στην ίδια τη Γερμανία το έχουν.
Τους διαμηνύσαμε ότι στην ουσία έχουν καταργηθεί οι πρόωρες με τους Μνημονιακούς Νόμους, ισχύουν μόνον για όσους θεμελίωσαν δικαίωμα συνταξιοδότησης
ή όσες, μέχρι 31/12/2012 και αφορούν μια συγκεκριμένη γενιά συνταξιούχων. Και
ότι εν πάση περιπτώσει εμάς το Σύνταγμά μας, οι Νόμοι μας, όπως και οι αποφάσεις που τους επικαλούμαστε Γερμανικών Δικαστηρίων, Πορτογαλέζικων, Λετονικών και άλλων Δικαστηρίων στην Ευρώπη, λένε ότι μια Κυβέρνηση δεν μπορεί να
θίγει τα θεμελιωμένα, ώριμα και κατοχυρωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα. Επομένως εκεί είναι η αντιπαράθεση.
Υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά για το Ασφαλιστικό, δεν ξέρω πώς θα λήξει αυτή
η διαφορά. Αυτό που ξέρω είναι ότι για να μη γίνουν μειώσεις συντάξεων κύριων
και επικουρικών και για να μη χτυπηθούν, να μη θιχτούν θεμελιωμένα ασφαλιστικά
δικαιώματα, είναι δύο κόκκινες γραμμές που δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μετατραπούν σε ροζ μεταξωτές κορδέλες, θα παραμείνουν βαθύτατα κόκκινες. Διότι
είναι θέμα, όπως σας είπα, ότι δεν αντέχουν άλλες μειώσεις οι συνταξιούχοι.
Με αυτό κλείνω. Διαβάζετε όσα διαβάζετε, ανησυχείτε. Εν πάση περιπτώσει,
στο Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης που έχω την πολιτική ευθύνη, κι εγώ και ο
κ.Ρωμανιάς και η Κυβέρνηση συνολικά σας διαβεβαιώνουμε ότι θα κάνουμε οτιδήποτε είναι ανθρώπινα και πολιτικά δυνατό και θα πάμε μέχρι τέλους σε αυτή τη
μάχη, προκειμένου να μην υπάρξουν νέες μειώσεις συντάξεων. Και σιγά-σιγά
αφού πάρει τα πάνω της και η πατρίδα μας και η οικονομία που 5 χρόνια έχει οδηγηθεί με τις μνημονιακές πολιτικές στο βάραθρο, θα μπορέσουμε να αποκαταστήσουμε και αδικίες που έγιναν και περικοπές. Αλλά επειδή θέλουμε να είμαστε
αληθινοί σε αυτό, η μάχη σήμερα είναι να μη γίνουν νέες μειώσεις. Η αποκατάσταση θα γίνει σταδιακά και θα γίνει σταδιακά με την όλη προσπάθεια που θα κάνουμε για να πάρει μπροστά, να επανακινήσει η οικονομία μας και να υπάρξει
αναγέννηση της οικονομίας και της κοινωνίας.
Αυτά ήθελα να πω. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλούς αγώνες και ψηλά το
κεφάλι ως Συνταξιούχοι. Έχετε δώσει εισφορές πάρα πολύ περισσότερες απ’ όσο
παίρνετε συντάξεις και επομένως να μην έχετε πρόβλημα. Ειδικά Συνταξιούχοι
του ΟΤΕ, των ΔΕΚΟ κλπ. που λένε ότι είστε προνομιούχοι και είμαστε προνομιούχοι κλπ., ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι συντάξεις μας αυτά τα χρόνια μειώθηκαν μέχρι και 40%. Και επομένως ψηλά το κεφάλι, να μην αισθανόμαστε ενοχές
ότι εμείς με όσα παίρνουμε, δημιουργούμε πρόβλημα στα Ασφαλιστικά Ταμεία.
Παίρνουμε πολύ λιγότερα και παίρνετε πολύ λιγότερα απ’ ότι δώσατε και απ’ ότι
αξίζει σε μια οικογένεια συνταξιούχων για να ζει μια αξιοπρεπή ζωή και να έχει τη
δυνατότητα έστω και ένα χαρτζιλίκι στα εγγόνια τους, που τους κόπηκε αυτή η
δυνατότητα.
Να είστε καλά. Καλή δύναμη και ευχαριστώ που με καλέσατε.

Από το βήμα της ΓΑΣ μίλησε και ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Ρωμανιάς.
Ο κ. Ρωμανιάς αναφέρθηκε εμπεριστατωμένα σε θέματα που απασχολούν τους συνταξιούχους και προσπάθησε να καθησυχάσει τις όποιες ανησυχίες μας:
Εγγυήθηκε…, πως…, Από τη μια στιγμή στην άλλη δεν
μπορεί ο συνταξιούχος να χάνει την εγγύηση για το υπόλοιπο της σύνταξής του. Όταν μπαίνει στο σύστημα, σε
οποιοδήποτε σύστημα, είτε είναι υπάλληλος του ΟΤΕ, είτε της ΔΕΗ, είτε της Τράπεζας, είτε είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ, όταν μπαίνει στο σύστημα αναλαμβάνει
την υποχρέωση επί σειρά ετών να πληρώνει κάποια ασφαλιστική εισφορά και όταν
συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος, επέλθει όπως λέμε στα ασφαλιστικά ο
ασφαλιστικός κίνδυνος, τότε εισπράττει το ποσό της σύνταξης που προβλέπεται
από το Καταστατικό να εισπράξει. Δεν μπορεί να έρχεται το Κράτος κάθε πέντε
και δέκα να μειώνει την σύνταξη, χωρίς να υπάρχει άλλος λόγος. Είναι παραβάτης
το Κράτος, των υποχρεώσεων τις οποίες έχει.
Εδώ, λοιπόν, είπαμε από την αρχή, από την έκθεση της Θεσσαλονίκης το είχαμε
προβάλει και εξακολουθούμε, στις προγραμματικές δηλώσεις το προβάλαμε εκ
νέου και εξακολουθούμε να στηριζόμαστε σε αυτό, ότι δεν δεχόμαστε αυτό τον περιορισμό της εγγύησης του Κράτους στα 360,00€, που προσέξτε δεν είναι 360,00€.

360,00€ ήταν το 2010 αλλά ο νόμος λέει ότι αυτό το ποσό
αναπροσαρμόζεται ανάλογα με την αναπροσαρμογή του
δείκτη τιμών καταναλωτή και του ΑΕΠ. Σήμερα είναι γύρω
στα 280,00€, τόση είναι η εγγύηση του Κράτους. 280,0€
είναι και αύριο μπορεί να είναι ακόμα χαμηλότερη.
Αυτό, λοιπόν, είπαμε δεν το δεχόμαστε. Και δεν δεχόμαστε βέβαια και την μείωση των κύριων συντάξεων,
γιατί ειλικρινά τώρα.
Δεν δεχόμαστε ούτε τον περιορισμό της εγγύησης του Κράτους στα 280,00€,
ούτε δεχόμαστε το να αλλάξει το σύστημα με διαρκείς μειώσεις –το ξαναλέω- των
κύριων συντάξεων. Δεν μπήκα ακόμα στις επικουρικές.
Δεύτερο ζήτημα το οποίο σας αφορά επίσης άμεσα, είναι η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος στις επικουρικές συντάξεις. Αυτή η ρήτρα έχει νομοθετηθεί, δεν είναι κάτι
που μας το προβάλλουν για να το υιοθετήσουμε. Έχει υιοθετηθεί και νομοθετηθεί,
το άρθρο 47 του Ν.4052/20112 και έχει εφαρμοστεί. Αυτή η ρήτρα, λοιπόν, προέβλεπε ότι αν εφαρμόζονταν και το 2015, από την 1η του Γενάρη θα είχαμε μείωση
στις επικουρικές συντάξεις 8% και από την 1η Ιουλίου ένα 7%, δηλαδή μέσα στο
2015 θα είχαμε μείωση των επικουρικών συντάξεων κατά 15%. Δεν το εφαρμόσαμε.
Παρά το ότι μόλις πήγαμε μας έδωσαν την σχετική υπουργική απόφαση για υπογραφή, δεν την υπογράψαμε και δεν κάναμε καμία μείωση στις επικουρικές.
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22η Γενική Αντιπροσωπευτική Συνέλευση - 13-14 Μαΐου 2015
ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΕΠΙΣΗΜΟΥΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥΣ
Στην 22η ΓΑΣ προσήλθαν κι απηύθυναν ένθερμο χαιρετισμό επικεφαλής
Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και αδελφών Σωματείων.
Παραθέτουμε ένα λίαν περιληπτικό απαύγασμα των χαιρετισμών με την
σειρά προσέλευσης των καλεσμένων στο Βήμα:

Ν.ΚΑΣΟΛΑΣ Πρόεδρος του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων ΟΤΕ
Νομού Αττικής:
Ο κ. Κάσολας, αναφέρθηκε στην μακροχρόνια συνεργασία που διατηρεί το Πολιτιστικό Κέντρο με τον Σύλλογός μας… και στις κατά καιρούς κοινές εκδηλώσεις.
Ευχήθηκε, δε, η καλή συνεργασία να συνεχιστεί.

Ν.ΜΟΥΛΙΝΟΣ Πρόεδρος της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος:
Ο κ. Μουλίνος αναφέρθηκα στο πολιτικό, το κοινωνικό, το οικονομικό αλλά και
το συνδικαλιστικό περιβάλλον με τα τεράστια προβλήματα και τις ανυπέρβλητες
δυσκολίες που μας υποχρεώνουν να δράσουμε και να προσπαθήσουμε από κοινού για να ορίσουμε λύσεις στα προβλήματά μας.
Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Μουλίνος στα προβλήματα του ΕΟΠΥΥ με την γνώση
που απέκτησε ως εκπρόσωπος της Ανωτάτης Γενικής Συνομοσπονδίας Συνταξιούχων Ελλάδος στο Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ και στις ενέργειες που κάνει για να θεραπεύσει τα όντως χρόνια και χρονίζοντα προβλήματα του Οργανισμού που
ταλαιπωρούν όλους τους Έλληνες και πρώτιστα τους συνταξιούχους.

Α.ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Πρόεδρος των Ελληνικών Ταχυδρομείων:
Ο κ. Γεωργιάδης επικρότησε την εισήγηση του συναδέλφου Προέδρου της
ΑΓΣΣΕ του κ.Μουλίνου, προκειμένου να πάμε όλοι μαζί για να αντιμετωπίσουμε
τα κοινά μας προβλήματα. Επισήμανε όμως ότι για να πάμε όλοι μαζί , πρέπει να
ξεκινήσουμε από την αρχή. Να βάλουμε ως βάση τα νέα δεδομένα των προβλημάτων, πάνω εκεί να κτίσουμε μια μεγάλη Συνομοσπονδία με νέο Καταστατικό.
Όχι το Καταστατικό των Συντεχνιών, αλλά Καταστατικό που θα εκφράζει το σύνολο
των συναδέλφων Συνταξιούχων.
Β.ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών (ΠΟΣ-ΟΣΕ).
Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών…, συμφώνησε με τους προ-

λαλήσαντες για κοινή δράση με ενότητα στον κοινό μας αγώνα… και κάλεσε τον
Σύλλογό μας να βοηθήσει με την μεγάλη δύναμη που διαθέτει ώστε…, να φτιάξουμε ένα δυνατό Συνδικαλιστικό Όργανο που θα μπορέσει να αντιπροσωπεύσει
και να προβάλλει τα αιτήματά μας. Εμείς ως Π.Ο.Σ. Συνταξιούχων ΟΣΕ είμαστε
από τα ιδρυτικά μέλη της ΑΓΣΣΕ. Πιστεύουμε ότι τα τελευταία χρόνια η ΑΓΣΣΕ
βρίσκεται σε έναν καλό δρόμο.

Κ.ΚΑΣΣΗΣ Γενικός Γραμματέας της ΠΟΣ-ΟΣΕ:
Ο κ. Κασσής επισήμανε πως… Πρέπει να είμαστε ενεργοί όπως τότε που
ήμασταν εργαζόμενοι… και πως… Πρέπει από αύριο το πρωί, από χθες, να είμαστε συνέχεια μαζί για να αντιμετωπίσουμε τη σημερινή τραγική στην ελληνική
ιστορία κατάσταση και οικονομική και των άλλων προβλημάτων που μας παρουσιάζονται κάθε μέρα. Δεν πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη σε κανέναν, μόνο
στους εαυτούς μας και στη στενότατη συνεργασία που πρέπει να έχουμε όλοι
μαζί.
ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ (Πρόεδρος ΤΑΥΤΕΚΩ):
Ο πρόεδρος του ΤΑΥΤΕΚΩ άνοιξε έναν ευρύ διάλογο με του συμμετέχοντες στην
ΓΑΣ κι απάντησε σε κάθε ερώτημα καθώς από την ιδιότητα του είναι άριστος γνώστης των προβλημάτων όλων μας.
Ο κ. Δομένικος ευχαρίστησε ιδιαίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας
γιατί…, έχει δώσει άτομα με δική του πληρωμή ο Σύλλογος … Και μας βοηθάει
πάρα πολύ με την έννοια ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε στα θέματα των ασφαλισμένων στα Μητρώα κλπ.

ΒΑΒΟΥΓΙΟΣ Πρόεδρος των Συνταξιούχων του Δημοσίου:
Συνάδελφοι, βρισκόμαστε ακριβώς στην ίδια μοίρα όπως και εσείς, και εμείς
του Δημοσίου σήμερα. Καλώ τον Σύλλογό σας να έχουμε μια αγαστή συνεργασία, για να μπορέσουμε όλοι μαζί να κινηθούμε και να αντιμετωπίσουμε τα τυχόντα νέα δεδομένα τα οποία δεν θα είναι ευχάριστα. Ελπίζω το αντίθετο, αλλά
δυστυχώς πιστεύω ότι θα είναι κι αυτά δυσάρεστα. Προσπαθούμε λοιπόν με
κάθε τρόπο, με τη δύναμη και την ένωση όλων των συνταξιουχικών δυνάμεων
να μπορέσουμε να αποκρούσουμε αυτή την καινούργια λαίλαπα που πρόκειται
να μας έρθει.

ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Περιφερειακή Διοικούσα
Επιτροπή Ηρακλείου
Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Ηράκλειο
στις 20/4/2015 η ετήσια Γεν.
Συν/ση του Συλλόγου μας στην
αίθουσα ΑΡΙΑΔΝΗ του ξενοδοχείου ΑΣΤΟΡΙΑ.
Στην Γεν. Συνέλευση παρευρέθησαν και απηύθυναν χαιρετισμούς οι εκπρόσωποι των
συν/κων οργανώσεων των
Εργαζομένων και του Πολ. Κέντρου.
Στη Γεν. Συνέλευση έγινε βράβευση και δόθηκαν αναμνηστικές πλακέτες στους συναδέλφους Εμμ. Νώντα Μαρνέλλο και Καρδαμάκη Αντώνιο
για την πολυετή προσφορά τους στο σύλλογο μας.
Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή για τους Συναδέλφους που έφυγαν από
κοντά μας.
Εκλέχτηκε Προεδρείο και άρχισε η διαδικασία της ημερησίας Διάταξης.
Απολογισμός πεπραγμένων και ενημέρωση, εφ΄όλων των θεμάτων και
των προβλημάτων που μας απασχολούν έκανε ο Πρόεδρος του τμήματος
Κοτζαμπασάκης Ιωάννης
Ο εκπρόσωπος Κρήτης στο Δ.Σ Αθηνών, Κουτάντος Ηρακλής μετέφερε
τους χαιρετισμούς του Προέδρου των Μελών του Δ.Σ. του Κεντρικού Συλλόγου μας και έκανε ενημέρωση για την δράση του Συλλόγου.
Επίσης παρευρέθηκε και ενημέρωσε την Γεν. Συνέλευση το μέλος του
Δ.Σ. Κουτσιμπογεώργος Γεώργιος.
Ερωτήσεις και προβληματισμοί διατυπώθηκαν από πολλούς συναδέλφους για τα προβλήματα που μας απασχολούν
Συντάχθηκε και υπογράφθηκε ψήφισμα για να υποβληθεί στην ΓΑΣ.
ΠΔΕ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ I.

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΛΗΣΙΔΗΣ MIX.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΡΟΔΟΥ

Με απόφαση του Περιφερειακού Τμήματος Ρόδου και κατόπιν σύμφωνης γνώμη
των ερωτηθέντων, ορίζουμε Συνδέσμους – Εκπροσώπους του Τμήματός μας στα
νησιά και στα 2 μεγαλύτερα διαμερίσματα του Δήμου Ρόδου για την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των Συναδέλφων Συνταξιούχων μας καθώς και για ενέργειες προς εγγραφές στον Σύλλογό μας νέων Συνταξιοδοτηθέντων, είτε κανονικές
είτε με εθελούσια έξοδο.
Οι υπεύθυνοι συνάδελφοι κατά Διαμέρισμα και νησί είναι οι παρακάτω:

Πάτμος: Ελλισσαίου Αθανάσιος

Λέρος: Καλλανδράνης Εμμανουήλ

Κάλυμνος: Πατέλλης Ιωάννης

Κως: Γιαννιώτης Σταμάτης

Κάρπαθος: Λιγνός Εμμανουήλ

Αφάντου: Γιαννιού Γεωργία

Ιαλυσός: Χατζηαντωνίου Νικόλαος

Τηλ. 2247029333 - Κιν. 6974 640 188

Τηλ. 2247023351 - Κιν. 6948 114 326

Τηλ. 2243047400 - Κιν. 6973 996 693

Τηλ. 2242024024 - Κιν. 6972 990 653

Τηλ. 2245022711 - Κιν. 6980 011 340

Τηλ. 2241051496 - Κιν. 6978 747 947

Τηλ. 2241092288 - Κιν. 6977 405 433

Για το Περιφερειακό Τμήμα Ρόδου

Ο Πρόεδρος
Κων. Τσαγκουρνής

Ο Γραμματέας
Δημ. Πόθος

IΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΟΥΛΙΟΥΡΑΣ
Φυσικοθεραπευτής

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ MCKENZIE & ΣΤΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ORTHOPEDIC MANUAL THERAPY

Συμβεβλημένος με ΕΟΠΥΥ

Ειδικές τιμές για επιπλέον θεραπείες σε συνταξιούχους και υπαλλήλους ΟΤΕ
Eλ. Βενιζέλου 74 - Πετρούπολη - Τηλ.: 210 5013624
Τηλ. Οικίας: 210 5015037 - Κιν.: 6974885991
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Κοινωνικά
Στις οικογένειες των θανόντων συναδέλφων και στους φίλους αυτών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου
μας, εκφράζει τα θερμά συλλυπητήριά του και εύχεται την εξ ύψους παρηγοριά.

πενθη
Στη μνήμη του Γεράσιμου Πουλάκη

Συνάδελφε Mάκη
Με βαθειά λύπη και μεγάλη συγκίνηση βρισκόμαστε σήμερα
κοντά σου για να σου απευθύνουμε τον τελευταίο αποχαιρετισμό.
Εκπροσωπώντας τους συναδέλφους Συνταξιούχους του ΟΤΕ
Δωδ/σου, εκφράζω στη γυναίκα σου και στα παιδιά σου τα θερμά
μου συλλυπητήρια.
Ήσουν ένας άξιος συνάδελφος και ένας καλός οικογενειάρχης,
ευπροσήγορος σ΄όλους με ένα ήπιο χαρακτήρα και μια άδολη
ψυχή. Έδινες πάντοτε το παρόν στις εκδηλώσεις του Συλλόγου
μας, μας συνέδεε μια μακριά και ειλικρινή φιλία.
Καλό ταξίδι φίλε Μάκη. Αιωνία σου η μνήμη.
Κωνσταντίνος Τσαγκούρνης

Παναγιώτης Πασχαλουδης

Έφυγε από κοντά μας ένας λεβέντης της ζωής και άρχοντας της
παρέας. Καλό σου ταξίδι φίλε Παναγιώτη και να είναι ελαφρύ το
χώμα της Λαμιακής γης που σε σκεπάζει. Στην αγαπημένη σου
Μαρία και στους δύο.
Γιάννης Βέργος

Μαρία Μασούρα

Τη Δευτέρα 16-2-2015 «έφυγε» από κοντά μας η αγωνίστρια της ζωής,
Μαρία Μασούρα, έπειτα από επτάχρονο, σκληρό και άνισο αγώνα με
την επάρατη νόσο. Την ευχαριστούμε για τα όσα μας δίδαξε με το βίο της
και το πάθος της για ζωή, όπως ευχαριστούμε και όλους αυτούς που καθ'
οποιονδήποτε τρόπο μας συμπαραστάθηκαν στο βαρύ μας πένθος για
το χαμό της πολυαγαπημένης συζύγου και Μητέρας.
Ο σύζυγος Δημήτριος Τσακαρέστος - Τα παιδιά Βασίλειος και Στέλα

Νικόλαος Ε. Λαζαρίδης

Τον αγαπημένο μας Σύζυγο, Πατέρα και Παππού, Νικόλαο Ε.
Λαζαρίδη, συνταξιούχο ΟΤΕ, θανόντα την Μ. Πέμπτη 9/4, κηδέψαμε στις 14/4/2015 στο κοιμητήριο Ραφήνας.
Θρηνούμε και συλλυπούμεθα τις οικογένειες των μελών μας: ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ, ΑΡΓΥΡΟΥΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ, ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΓΕΡΑΚΙΟΥ και ΙΩΑΝΝΗ ΡΟΥΣΣΟΥ, που έχασαν πρόσφατα τη ζωή τους.

Σοφία Σαλάπα-Δίπλα

Με βαθιά θλίψη και οδύνη πληροφορηθήκαμε το γεγονός του αιφνίδιου θανάτου της συναδέλφου Σοφίας. Το Διοικητικό Συμβούλιο
του Συλλόγου μας ως και πολλοί συνάδελφοι της αποχαιρετήσαμε
την Δευτέρα 01-06-2015, στην γενέτειρά της Ματαράγκα Αιτωλ/νίας.
Εκφράζουμε τα θερμά συλλυπητήρια στον σύζυγό της και στα
παιδιά της και ευχόμαστε καλό ταξίδι στην αιωνιότητα και να είναι
ελαφρύ το χώμα που θα την σκεπάζει.
Ο Πρόεδρος Γεώργιος Βαρφής και η Γραμ. Λένα Μπάρλα

Νίκος Πιεράκος

Αγαπητέ μου συνάδελφε Νίκο πληροφορήθηκα για το θάνατο
της συζύγου σου Μόρφω και θέλω από καρδιάς να πω τα θερμά
μου συλλυπητήρια και ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει.
Γ. Αρνής

Χαράλαμπος Γκουτζαμάνης

Στις 16 Μαρτίου έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός φίλος και συνάδελφος Μπάμπης. Ένας σωστός συνάδελφος, αγαπητός σε όλους,
έντιμος και άριστος υπάλληλος, στοργικός οικογενειάρχης και ιδανικός σύζυγος. Εκφράζω θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Ας
είναι αιωνία η μνήμη του και ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.
Λουκάς Μπαλωμένος

Σταύρος Σοϊλεμεζής

Στις 14-3-2015 ήμερα Σάββατο έτσι ξαφνικά έφυγε από κοντά μας ο πιο γλυκός μπαμπάς,
σύζυγος, φίλος, συνάδελφος, άνθρωπος που θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει για μας την οικογένεια του και όλους τους φίλους και γνωστούς του, έφυγε έτσι ξαφνικά ο Σταύρος Σοϊλεμεζής.
Πέρασαν 40 ήμερες και όμως νομίζω πως είναι ψέμα και πως από κάπου θα έρθει χαμογελαστός να μας πει πως μας κάνει μία από τις πολλές του πλάκες! Μου λείπεις πολύ μας
σε όλους, δεν μπορούσα να φανταστώ πόσους φίλους είχε και ανθρώπους που τον αγαπούσαν πραγματικά. Την Κυριακή 26-4-15 στις 10:00 πμ. στον Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκίδα
θα τελεστεί το 40ημερορο μνημόσυνό υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του Σταύρου μας, του
Σταυράκι όπως τον φώναζαν οι φίλοι του. Μπαμπά μου λείπεις πολύ, στα ματιά σου θα είναι
πάντα οδηγός μου, το χαμόγελό σου ελπίδα μου, οι προσευχές μου ο μόνος τρόπος να είμαι
κοντά σου, αγαπώ πολύ!

Αποχαιρετισμός στον Λεωνίδα Καλανδράνη

Με πόνο ψυχής και βαθιά λύπη αποχαιρετίσαμε στις 13 Απριλίου στη Λέρο τον ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗ. Ο πρόωρος και ο τρόπος θανάτου του, μας συντάραξε όλους, γιατί ο ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ήταν ένας εξαίρετος οικογενειάρχης και αγαπητός συνάδελφος. Στην εκφορά του ήταν όλη η κοινωνία της Λέρου και όλοι οι συνάδελφοι της Λέρου μαζί με τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Ρόδου που εκφώνησε και τον επικήδειο. Όσοι έτυχε να τον γνωρίσουμε θα τον θυμόμαστε
πάντα. Καλό σου ταξίδι ΛΕΩΝΙΔΑ.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΡΟΔΟΥ

Θεόδωρος Μπαμπάτσικος

Την Τρίτη 10-2-2015 έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός μας συνάδελφος - συνταξιούχος ΟΤΕ
Θεόδωρος Μπαμπάτσικος. Η απώλεια είναι μεγάλη για την οικογένεια του εκλιπόντος. Εκφράζουμε θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.
Αναστασία Μπαμπάτσικου

Βασίλης Γιαννόπουλος

Με θλίψη και οδύνη πληροφορηθήκαμε τον αιφνίδιο θάνατο του αγαπημένου μας φίλου και συναδέλφου. Ο Βασίλης ήταν άριστος υπάλληλος, τέλειος οικογενειάρχης, ιδανικός σύζυγος και στοργικός πατέρας. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του. Αιωνία του η μνήμη.
Λουκάς Μπαλωμένος

Θανάσης Δορκοφίκης

Έφυγε στις 5-5-2015 ημέρα Τρίτη από κοντά μας ο Θανάσης Δορκοφίκης. Ήταν εξαιρετικός οικογενειάρχης, άριστος υπάλληλος, όλο το μοντάζ είχε μα λέει τα καλύτερα λόγια για τον Θανάση.
Εμείς στέλνουμε τα ολόθερμα συλλυπητήρια μας στην σύζυγο του Μαρία και στα παιδιά του. Ας
είναι ελαφρύ το χώμα που σε σκεπάζει φίλε Θανάση.
Ο συνάδελφος και φίλος σου
Γιώργος Μεράκος

Δημήτριος Γεωργακάκος

Ο συνάδελφος Δημήτριος Γεωργακάκος έφυγε από τη ζωή στις 25-5-2015 γεμίζοντας θλίψη οικείους, συναδέλφους και φίλους από τη ευρύτερη περιοχή της Λακωνίας όπου έζησε και υπηρέτησε. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. Καλό σου ταξίδι φίλε Δημήτρη.
Οι συνάδελφοι και φίλοι σου
Γεώργιος Μεράκος - Λουκάς Μπαλωμένος

Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συναδέλφους που παραβρέθηκαν στο βαρύ μας πένθος για
το θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου και πατέρα.
Η σύζυγος Παναγιώτα Γεωργακάκου και τα τέκνα αυτού
Ειδικές τιμές για συνταξιούχους και υπαλλήλους ΟΤΕ
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ΘΕΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Οδός Κωλέττη... Μνήμη και παράδειγμα...
Επιμνημόσυνη δέηση και στεφάνι στη μνήμη αδίκως εκτελεσθέντων συναδέλφων...
Η Εκτελεστική Επιτροπή του ΠΣΣ-Ομίλου ΟΤΕ τιμώντας τους αγώνες και τη
θυσία των 17 εργαζομένων του ΤΤΤ (προκατόχου του σημερινού ΟΤΕ) που εκτελέστηκαν στην Καισαριανή στις 7 Μαΐου του 1944 επειδή συμμετείχαν στην οργάνωση της απεργίας της 5ης Μαρτίου του 1943…, κατέθεσε στεφάνι στη μνήμη
τους στο παλιό κτήριο του ΟΤΕ που βρίσκεται στην οδό Κωλέττη και τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση.
Παρέστησαν εκτός από την ΕΕ του Συλλόγου μας εκπρόσωποι από την ΟΜΕ –
ΟΤΕ κι από τα Σωματεία μέλη της, από την Διοίκηση του ΟΤΕ, το Πολιτιστικό Κέντρο Νομού Αττικής και από τον Σύλλογο Συνταξιούχων ΕΛΤΑ…
Ο πρόεδρος του Δ.Σ. ΠΣΣ-Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Λουκόπουλος, αναφέρθηκε στο
ιστορικό γεγονός παραλληίζοντας το παρόν με το παρελθόν σημείωσε τα παρακάτω:

Αιδεσιμότατε,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι
Κυρίες και κύριοι, Συνάδελφοι
Ο ανδριάντας του Γρηγορίου του Ε’, αυτής της ιστορικής μορφής του Γένους
μας, που στέκεται μεγαλόπρεπα και αγέρωχος, στα Προπύλαιο του Πανεπιστημίου Αθηνών με τεντωμένο το χέρι, δείχνει, σε μας τους Νεοέλληνες, το δρόμο
της τιμής και του χρέους.
Αυτό το χρέος μας έφερε σήμερα εδώ, σε αυτόν τον καθαγιασμένο χώρο, για
να αποτίσουμε φόρο τιμής στους 17 συναδέλφους μας, σε αυτούς τους ανθρώπους, που δεν λύγισαν, δεν υπέκυψαν, δεν σκέφτηκαν με ιδιοτέλεια και υστερόβουλα, στάθηκαν όρθιοι και εκτελέστηκαν, αν και για μας σφαγιάστηκαν, από τα
κατοχικά στρατεύματα, στις 7 Μαΐου του 1944, πριν από 71 χρόνια και μία ημέρα.
Ιστορικό χρέος, μας επιτάσσει, όχι μόνο να θυμούμαστε, με ευλάβεια τη θυσία
των, όχι μόνο να προσευχόμαστε για την ανάπαυση και τη σωτηρία των ψυχών
των, αλλά να ζούμε με τα δικά τους νάματα, να πορευόμαστε με τα δικά τους ιδανικά καινα μεταλαμπαδεύουμε στις νεότερες γενιές την Εθνική υπερηφάνεια, την
οποία αυτοί βίωναν, την υπερηφάνεια των Ελλήνων, αφού αυτή η υπερηφάνεια
ήταν και είναι η δύναμη με την οποία μεγαλουργεί το Έθνος μας, σε όλους τους
αγώνες του και είναι αυτή η δύναμη που κάθε φορά βγάζει το Λαό μας, από τις
όποιες δυσκολίες κλήθηκε να αντιμετωπίσει.
Είναι βέβαιο ότι οι ψυχές των εκτελεσθέντων συναδέλφων μας, σήμερα είναι εδώ
και αγάλλονται.
Αγάλλονται, όχι μόνο διότι εμείς τιμούμε τη θυσία των, αλλά και διότι ο Όμιλος
ΟΤΕ διέθεσε αυτόν το Χώρο και τα στελέχη του Ομίλου τον διαμόρφωσαν σε τόπο
προσκυνήματος.
Αυτή καθαυτή η πράξη, περιποιεί, αναντίρρητα ιδιαίτερη τιμή, στην Ηγεσία και
τα Στελέχη του Ομίλου ΟΤΕ.
Ας μείνει η θυσία των εκτελεσθέντων συναδέλφων μας, ζωντανή.
Την έχουμε απόλυτη ανάγκη, προ πάντων σήμερα.
Ας είναι η θυσία των, φάρος και οδηγός, ας σφυρηλατήσει η θυσία τους, την ταξική μας συνείδηση, για να μην χάσουμε την Εθνική μας κληρονομιά.
Αιωνία τους η μνήμη.

Γνωστοποίηση

Σας γνωρίζουμε ότι από
1-6-2015 το Περιφερειακό
τμήμα Λαμίας μεταφέρθηκε
από την Σκληβανιώτου 1
Τ.Κ. 35100 - ΛΑΜΙΑ,
στο Ε.Κ. Φθιώτιδας,
πλατεία Διάκου - Λαμία.

«H Φωνή των
Συνταξιούχων
ΟΤΕ»

Ιδιοκτησία του Πανελλήνιου
Συλλόγου Συνταξιούχων
Τηλεπικοινωνιών - Oμίλου
ΟΤΕ
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