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ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Απαρχή μαζικοποίησης-μαχητικής διεκδίκησης
για τα δίκαια αιτήματά μας

Σ

ε κλίμα συναδελφικού διαλόγου και συνδικαλιστικού προβληματισμού έγινε η Γενική Συνέλευση της Αθήνας στο Πολιτιστικό Κέντρο του ΟΤΕ
στο κέντρο της πρωτεύουσας. Ευχάριστη έκπληξη
και πολλά υποσχόμενη επίσης ήταν η αθρόα προσέλευση συναδέλφων. Για πρώτη φορά, στα τελευταία
χρόνια τουλάχιστον και δη σε μια περίοδο έντονων
διεκδικήσεων και βαθιών σκέψεων, –όχι απλά και
μόνον για αγώνες που θα μας δώσουν τα «χαμένα»
από τις αντιλαϊκές μνημονιακές πολιτικές, από το
2010 κι εντεύθεν, αλλά και για το μέλλον του ίδιου
του Συλλόγου μας–, συνάδελφοι που είχαν πολλά
χρόνια να εμφανιστούν σε συνέλευση του Συλλόγου
μας ή σε άλλες εκδηλώσεις, ήταν παρόντες στην Γενική μας Συνέλευση.
Και δεν ήταν απλά παρόντες, έλαβαν ενεργό μέ-

ΠΕΦΤΟΥΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΑ

Τ

ην ώρα που με χίλιες δυσκολίες και
εμπόδια νομικά και άλλα μπήκαμε
στην τελική ευθεία για τις εκλογές κάποιοι συνεχώς παρεμβάλλουν εμπόδια
να μη πραγματοποιηθούν αυτές.
Ο καθαιρεμένος πρόεδρος και το ψηφοδέλτιό του με συνεχής επιστολές και
ανακοινώσεις καθυβρίζουν το προεδρείο του συλλόγου και την Κ.ΕΦ.Ε., με
εκφράσεις όπως «έχετε μεταλλαχτεί σε
έμπολα» , επικινδυνότητα του χαρακτήρα
σας», «έξω οι διορισμένοι από το σύλλογο», «με νομικά ελεγχόμενες και δεοντολογικά κρινόμενες δικαστικές αποφάσεις,
ταλανίζουν το σύλλογο» κ.λ.π.
Στη συνέχεια μπήκαν στο χορό και τα
καθαιρεμένα μέλη του ΔΣ Ανέστης και
Κουτσιμπογεώργος, και μιμούμενοι το
ενιαίο ψηφοδέλτιο διακινούν ανακοινώσεις και κατηγορούν το προεδρείο γιατί προσκάλεσε αρμόδιους και ειδικούς
για να ενημερώσουν τα μέλη μας για τα
προβλήματά τους. Ξεχνούν ότι και εκείνοι ευθύνονται για την κατάσταση στην
οποία έχει περιέλθει ο σύλλογος με την
στάση τους άλλοτε του Πόντιου Πιλάτου,
άλλοτε του παρατηρητή και άλλοτε του
συνοδοιπόρου. Με μικρότητα και μικροψυχία προσπαθούν να εκμεταλλευτούν
πολιτικά την ανυπαρξία τους στη Γενική μας Συνέλευση, να δικαιολογήσουν
τη διασπαστική τους στάση ενόψει των
εκλογών και την κάθοδό τους με δικό
τους ψηφοδέλτιο παρά τις προσπάθειες
να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο Πανδημοκρατικό και Αγωνιστικό ψηφοδέλτιο.
Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που διασπούν το
χώρο μας και στην ουσία ευθύνονται για
την πολυδιάσπαση και τη σμίκρυνση του
συνέχεια στη σελίδα 2

ρος στις συζητήσεις και εμπλούτισαν τον
προβληματισμό όλων μας για το ποιες
πρέπει να είναι οι από τούδε και στο εξής
οι διεκδικήσεις μας..., Πως θα τις δρομολογήσουμε..., και Πως θα πετύχουμε
τους στόχους μας..., για μια πιο ευπρόσωπη και παραγωγική παρουσία στο
γενικότερο συνταξιουχικό κίνημα και
πάντα προς όφελος των χιλιάδων μελών
του Συλλόγου μας... !!!
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας, είχε φροντίσει ώστε να διευρυνθεί η συζήτηση για καίρια θέματα που απασχολούν τα μέλη μας
για μια καλύτερη και ασφαλέστατα μια πιο αξιοπρεπή διαβίωση και γενικά υπερήφανη κοινωνική μας
παρουσία, καθώς πέρας εργασιακού βίου, σε καμιά
περίπτωση δεν σημαίνει, και τέρμα στην όποια κοινωνική μας παρουσία και δράση. Αντίθετα, η επίλυ-

ση των δικών μας προβλημάτων, σημαίνει βοήθεια
στα παιδιά μας και στα εγγόνια μας που η αντιλαϊκή
πολιτική των τελευταίων χρόνων τους δημιούργησε
πλείστα όσα προβλήματα, εύρεσης εργασίας ή ανάγκη βοήθειας από μισθούς πείνας κι ευτελούς διαβίωσης. Η δική μας συμβολή καθίσταται αναγκαία και
επιβεβλημένη.
συνέχεια στη σελίδα 2

ΥΜΕ

Μία ακόμα
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ΠΤΟ
ΑΠΟΚΑΛΥ

Η τελευταία ανακοίνωση του "ΕΝΙΑΙΟΥ" βρίθει
ψεμάτων, ανακριβειών και αντιστρέφει πλήρως την
πραγματικότητα με λόγο έντονα διχαστικό και άρα
άκρως αντισυναδελφικό. Στην ουσία απαξιώνουν
τις δικαστικές αποφάσεις και την ίδια τη δικαιοσύνη σαν νομοθετική εξουσία και θεμέλιο λίθο της
δημοκρατίας, βάλλουν κατά δικαίων και αδίκων
χωρίς ίχνος αυτοκριτικής.
Αλλά αφού είναι τόσο βέβαιοι ότι όλα τα έχουν κάνει καλώς και στην εντέλεια, γιατί η δικαιοσύνη με
τις αποφάσεις της δικαιώνει πλήρως το προεδρείο του συλλόγου μας; Γιατί ποτέ δεν απαντούν
και δεν τοποθετούνται επί της ουσίας των προβλημάτων για τη λειτουργία του συλλόγου, για το παράνομο καταστατικό,για τις κατευθυνόμενες αποφάσεις επί των ημερών τους, για τη μη συμμόρφωση
με τις δικαστικές αποφάσεις και τους νόμους του
ελληνικού κράτους και άλλα πολλά, παρά στάζουν
δηλητήριο εναντίον ανθρώπων που πολύ απλά πασχίζουν να επιβάλλουν τη νομιμότητα σ' ένα σύλλογο που κάποιοι θεωρούν ότι έχουν ιδιοκτησιακά
δικαιώματα με ψιλή κυριότητα και επικαρπία. Δεν θα
τους ακολουθήσουμε στον ολισθηρό κατήφορο που
μόνοι τους επέλεξαν να πορευτούν. Εμείς με υπευθυνότητα και πλήρη σεβασμό στις αποφάσεις της
δικαιοσύνης,στη δημοκρατική λειτουργία των οργά-

ΠΑΜΕ

ΟΛΟΙ

νων και χωρίς ίχνος οίησης και βερμπαλισμού,κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, για να οδηγήσουμε το
σύλλογό μας σε μια νέα δημοκρατικά εκλεγμένη
διοίκηση με αδιάβλητες εκλογές και με πλήρη
σεβασμό στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.
Καλούμε τους συναδέλφους μας να συσπειρωθούν όλοι γύρω από τη διοίκηση του συλλόγου μας
και να επιβάλλουμε την ομαλή δημοκρατική διέξοδο
εκλογής όλων των οργάνων του συλλόγου μας στις
εκλογές του Οκτωβρίου, διασφαλίζοντας με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο την ελεύθερη βούληση
του συνόλου του εκλογικού σώματος. Να είναι
σίγουροι κάποιοι ότι δεν θα επιτρέψουμε να παρουσιαστούν φαινόμενα συλλογής επιστολικών ψήφων
και αντί για “Πορτοκάλια” κάποιοι να βγάζουν "Δαμάσκηνα".
Συσπειρωμένοι συνεχίζουμε την προσπάθειά
μας και κάποιοι που μεθοδεύουν διάσπαση μιας
πανδημοκρατικής συσπείρωσης συναδέλφων να το
σκεφτούν πολύ πριν το επιχειρήσουν γιατί θα είναι οι
Πηλιογούσηδες της δημοκρατικής παράταξης.
Αυτά προς το παρόν και εάν χρειαστεί θα επανέλθουμε.
Ο Πρόεδρος
Ν. Κούνας

ΣΤΗN

Ο Γ. Γραμματέας
Α. Σεργιάννης

ΚΑΛΠΗ

Εκλογές 24 Οκτωβρίου 2019
ΕΜΕΙΣ Εκλέγουμε τα Όργανα του Συλλόγου μας
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Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος

συνέχεια από τη σελίδα 1

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

συνέχεια από τη σελίδα 1

ποσοστού της Δημοκρατικής παράταξης. Είναι αυτοί που εντάσσονται στις
ίδιες δυνάμεις που προτιμούν το δικό
τους μικρό ελεγχόμενο μαγαζάκι, και
αφήνουν την «ηγετική ομάδα» του
συλλόγου ανεξέλεγκτη και εικονικώς
πανίσχυρη να διαφεντεύει δυστυχώς
τις τύχες του σωματείου εδώ και χρόνια.
Επί του πιεστηρίου παραλάβαμε
σήμερα έφεση από μέλη της γνωστής
«πρώην ηγετικής ομάδας» κατά του
συλλόγου και της 1138/2019 οριστικής απόφασης του Μον. Πρωτ. Αθηνών που διόρισε την Κ.ΕΦ.Ε. Άραγε τι
εννοεί ο ποιητής? Να σταματήσει το
ΔΣ και η Κ.ΕΦ.Ε τις εκλογικές διαδικασίες μέχρι να εκδοθεί η απόφαση της
έφεσης, όπως πολλάκις στο παρελθόν
διακηρύττατε εσείς και η παρέα σας
προς τα περιφερειακά τμήματα;
Οι μάσκες έπεσαν οι δικαιολογίες περισσεύουν, και για μία ακόμη
φορά αποδεικνύεται ποιοι θέλουν να
φρενάρουν την πορεία του συλλόγου
προς την νομιμότητα.
Οι συνάδελφοι όμως τώρα είναι ενημερωμένοι και θα τους ανταμείψουν
κατάλληλα στις εκλογές του Οκτωβρίου οι οποίες θα πραγματοποιηθούν
είτε το θέλουν είτε όχι εκείνοι που στις
εκλογές του 2017 σφετερίστηκαν την
ψήφο τους και την εμπιστοσύνη τους
για ιδιοτελείς σκοπούς.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ

Απαρχή μαζικοποίησης-μαχητικής διεκδίκησης
για τα δίκαια αιτήματά μας

Η πολιτεία καλείται να κατανοήσει τον
δικό μας ρόλο στις δύσκολες κοινωνικές
και οικονομικές συγκυρίες;.
Προς τούτο, στην Γενική μας Συνέλευση
είχαν προσκληθεί και τελικά παρέστησαν ο
νομικός-εργατολόγος, Γιώργος Ρωμανιάς
και ο υπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης
Τάσος Πετρόπουλος. Υπενθυμίζεται, ότι
είχαν προσκληθεί και από την Νέα Δημοκρατία ο πρώην, (τότε), και νυν, (καθώς
ανέλαβε το ίδιο υπουργείο μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου), Γιάννης Βρούτσης,
ο οποίος, όμως, έτυχε να βρίσκεται στην
εκλογική του Περιφέρεια των Κυκλάδων για τις
ανάγκες της προεκλογικής περιόδου καθώς επίσης και από το ΚΙΝΑΛ ο Γιώργος Κουτρουμάνης,
ο οποίος για τους ίδους λόγους με το συνάδελφό
του, δεν κατέστη δυνατόν να παραβρεθεί στην Συνέλευση μας.
Οι δύο παρόντες, όπως αναδεικνύεται εύγλωττα
στις επόμενες σελίδες της εφημερίδας μας, απάντησαν σε όλες τις ερωτήσεις των συναδέλφων
μας κι έλυσαν πολλές επίκαιρες απορίες συνταξιούχων...
Τούτων, όλων των ανωτέρω δοθέντων, οι συνάδελφοί μας με αρχή και αφορμή μια όντως πολυπληθή, ογκώδη και ενεργό Γενική Συνέλευση των
Αθηνών, οδεύουν προς τις εκλογές του Οκτώβρη

για την ανάδειξη όλων των συλλογικών οργάνων
του Συλλόγου μας...
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ
ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΠΑΜΕ ΣΤΗΝ ΚΑΛΠΗ...
ΟΛΟΙ ΜΑΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΑΓΚΑΙΟΙ ΚΑΙ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΙ...
ΟΥΔΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ...
ΔΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΩΝ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΤΑΙ
Η ΣΥΓΚΛΙΣΗ... έλεγε ο Μέγας Αριστοτέλης...
ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΑΝΤΑΜΩΣΗ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ
ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΗ...
ΟΛΟΙ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΚΙ ΕΚΛΕΞΟΥΜΕ
ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΙΚΑΝΟΥΣ ΝΑ
ΠΑΝΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ..
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ ΤΗΣ
ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

ΑΠΆΝΤΗΣΗ... σε ποταπούς ισχυρισμούς
Απαντώντας στα δημοσιεύματα των τελευταίων
ημερών, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, του
φερομένου ως συνδυασμού με τον τίτλο «Ενιαίο
Ψηφοδέλτιο Συνταξιούχων Ομίλου ΟΤΕ» με την
προτροπή «έξω οι διορισμένοι από το Σύλλογο
και όσοι κρυφά και άθλια τους υποστηρίζουν»
σημειώνονται τα ακόλουθα:
Οι καθαιρεθέντες από το αρμόδιο Δικαστήριο
δεν νομιμοποιούνται να ζητούν την έξοδο των
διορισθέντων από τη Διοίκηση. Παρά την εμμονή στο αίτημά τους, τους πληροφορούμε ότι το
Δικαστήριο είναι αυτό, που μας ανέθεσε αυτό το
λειτούργημα.
Ο διορισμός προσωρινής διοίκησης δεν συνιστά απαξιωτική δικαστική πράξη.
Η καθαίρεση είναι εκείνη, που συνιστά ατιμωτική πράξη, όταν δε αυτή η πράξη συνδέεται

Ιδιοκτησία του Πανελλήνιου Συλλόγου
Συνταξιούχων Τηλεπικοινωνιών - Oμίλου ΟΤΕ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΥΠΟΥ:
Νίκος Κούνας, Αντώνης Σεργιάννης
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ:

και με πλαστογράφηση πρακτικών, δια νοθεύσεως τούτων, στερεί από τα ελεγχόμενα ποινικά αυτά πρόσωπα το δικαίωμα να έχουν το
«ηθικό ανάστημα» για να κρίνουν πράξεις
των μελών, που διορίσθηκαν από το Δικαστήριο, κατ’ επιλογήν από τον πίνακα του μητρώου
των μελών.
Όπως αποδείχτηκε η διορισθείσα διοίκηση λειτουργεί δημοκρατικά και ουδόλως χρησιμοποιεί χουντικούς μηχανισμούς. Επ’ αυτού πράγματι
έγινε ανατροπή, καθότι πήρε τη διοίκηση από
τους μηχανισμούς αυτούς και έθεσε το Σύλλογο
σε δημοκρατική τροχιά.
Άλλωστε η χρήση αυτών των καταδικασμένων
μηχανισμών οδήγησε τον σύλλογο σε έλλειψη
διοίκησης.
Θα πρέπει να κατανοηθεί ότι οι εκλογές θα γίνουν κατά τρόπο αδιάβλητο. Θα αποκλεισθεί η
περίπτωση να ψηφίζει ένας παράγοντας για
ένα Νομό. Είναι και ηθικό και νόμιμο να υπάρ-

χει γνήσια έκφραση των μελών. Αυτή η έκφραση και μόνον αυτή θα πρέπει να αποτυπωθεί στα
εκλογικά αποτελέσματα. Τόσο η διορισθείσα διοίκηση όσο και η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
(Κ.ΕΦ.Ε) δεν έχουν ανάγκη από μαθήματα εκλογικής διαδικασίας και μάλιστα από πρόσωπα, των
οποίων οι νομικές απόψεις απορρίφθηκαν,
ως εσφαλμένες από όλες τις εκδοθείσες δικαστικές αποφάσεις.
Ο Σύλλογος, ίσως για πρώτη φορά, θα αποκτήσει την διοίκηση, που θα θέλουν τα μέλη του
και όχι κάποιοι «παράγοντες».

ΧΡΗΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να τηλεφωνούν στο Σύλ-

Δημήτρης Βαγιάκος, Δημήτρης Πατατούκας,
Αντώνης Σεργιάννης,
Αγγελική Ρούσσα-Φραγκοπούλου

λογο και να επιβεβαιώνουν τα

Βερανζέρου 13, Αθήνα
www.pssote.gr • e-mail: pss-ote@otenet.gr

Για καλύτερη επικοινωνία με

τηλέφωνα και τη μόνιμη διεύθυνση κατοικίας τους.
τη Διοίκηση του Συλλόγου μας.

Ειδικές τιμές για συναδέλφους
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Ομιλία του Προέδρου

ΝΙΚΟΥ ΚΟΥΝΑ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
συναδέλφισσες,
καλή σας
μέρα. Εκ
μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου σας καλωσορίζω στη σημερινή μας Συνέλευση.
Σας ευχαριστούμε για την συμμετοχή σας και
αυτό είναι μία αχτίδα φωτός στο βάθος του τούνελ,
γιατί για πρώτη φορά βλέπουμε να έχουμε τέτοια
συμμετοχή έχουμε σπάσει το «φράγμα» των 250.
Θα μου πείτε τώρα, είμαστε ευχαριστημένοι με 250
άτομα στις 14.000-15.000; Φυσικά και όχι. Αλλά
όταν στην τελευταία Συνέλευση ήμαστε 40, έχουμε κάνει μία σημαντική πρόοδο. Αλλά οφείλουμε
να ενδυναμώσουμε πάρα πολύ τον Σύλλογο με την
συμμετοχή μας.
Προχωράμε. Θα γίνουν οι τοποθετήσεις που είπε
ο πρόεδρος της συνέλευσης. Όταν λέει μέλη, εννοεί εσάς, τα απλά μέλη της Συνέλευσης, τα μέλη του
Συλλόγου. Θα μιλήσω εγώ ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, θα μιλήσει ο Γραμματέας, θα
μιλήσει και ο Αντιπρόεδρος και μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία τοποθέτησης των μελών.Τα χαρτάκια θα είναι για τα μέλη που θέλουν να μιλήσουν.
Να σας ενημερώσουμε, παρ’ ότι τα έχουμε αναφέρει περιληπτικά και στην εφημερίδα μας και στις
ανακοινώσεις που έχουμε βγάλει, με λίγα λόγια
πώς φθάσαμε στη σημερινή κατάσταση. Τον Μάϊο
του 2016 έγινε ανακοπή κατά του Καταστατικού
του συλλόγου. Είχε γίνει μία Γενική Συνέλευση
στις 12-13/11/2013 και είχε αποφασίσει κάποιες
τροποποιήσεις του Καταστατικού. Κάποιοι συνάδελφοι όμως δεν πήγαν τις τροποποιήσεις που είχε
αποφασίσει αυτή η Γενική Συνέλευση στο Πρωτοδικείο, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα νομιμότητας του Καταστατικού.
Έτσι βγήκε η 1043/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία έλεγε ότι
άλλα αποφάσισε η Γενική Συνέλευση και άλλα
πήγαν στο Πρωτοδικείο. Συγκεκριμένα, σε δύο
άρθρα υπήρχε το πρόβλημα. Στο άρθρο 4 στο
οποίο είχε προστεθεί μία φράση: «ή και ταμειακά
εντάξει», για να μπορούν να γίνονται μέλη συνάδελφοι από την εθελούσια έξοδο. Αλλά όμως αυτό
δεν επιτρέπονταν από τον νόμο, γιατί για να γίνεις
μέλος στο Σύλλογο έπρεπε σύμφωνα με τον νόμο
να έχεις πάρει την Απόφαση Συνταξιοδότησης και
μετά να γραφτείς στο Σύλλογο και αφού μείνεις έξι
μήνες μπορούσες να υποβάλεις και υποψηφιότητα.
Λοιπόν, το ένα ήταν αυτό.
Το άλλο ήταν ότι είχαν γίνει παρεμβάσεις στο
άρθρο 23, όπου είχε αλλάξει ο τρόπος της διαδικασίας των εκλογών του 2014. Η εν λόγω απόφαση διέταξε την διαγραφή τους από το καταστατικό
διότι όλες αυτές οι τροποποιήσεις είχαν στηριχθεί
σε ανυπόστατη απόφαση της ΓΑΣ (δεν είχαν δηλ.
αποφασιστεί από την Γ.Α.Σ).
Στη συνέχεια, η τότε διοίκηση του συλλόγου έκανε έφεση κατά της 1043/2017 απόφασης. Το εφετείο Αθηνών με την 4385/2018 απόφασή του επι-

βεβαίωσε, την πρωτόδικη απόφαση 1013/2017 και
είπε και αυτή ότι πράγματι είχε γίνει παραποίηση
του Καταστατικού.
Άμεση συνέπεια αυτής της διαδικασίας ήταν να
εκδοθεί η 2747/6-11-2018 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία διόρισε
προσωρινή Διοίκηση, την παρούσα Διοίκηση του
Συλλόγου, της οποίας έχω την τύχη να ηγούμαι.
Στη συνέχεια η παλιά Κεντρική Εφορευτική, η
παλιά Ελεγκτική, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, απλά μέλη του συλλόγου και Γ.Α.Σ.σίτες προσέφυγαν στην Δικαιοσύνη, καταθέτοντας τριτανακοπή κατά της συγκεκριμένης Απόφασης διορισμού.
Η τριτανακοπή απερρίφθη τον Απρίλιο του 2019,
διότι όλοι οι λόγοι τους οποίους προέβαλε ήταν νομικά αλλά και ουσιαστικά αβάσιμοι.
Όταν βγήκε λοιπόν η 2747 Απόφαση, μας είχε
δώσει εξουσιοδότηση να κάνουμε δύο σημαντικά
πράγματα. Το ένα, να διασφαλίσουμε την περιουσία του Συλλόγου και δεύτερον, να προκηρύξουμε τις εκλογικές διαδικασίες για την εκλογή
των Κεντρικών και Περιφερειακών Οργάνων του
Συλλόγου, διότι η Διοίκηση καθαιρέθηκε, με αποτέλεσμα να μην έχει Διοίκηση ο Σύλλογος και έτσι
το δικαστήριο έδωσε αυτή την λύση.
Εμείς στη συνέχεια καθίσαμε να δούμε τι ισχύει
και τι δεν ισχύει από το Καταστατικό και από τους
νόμους και όλα αυτά, για να μπορέσουμε να κάνουμε τις εκλογικές διαδικασίες και διαπιστώσαμε ότι
δεν μπορούσαμε να κάνουμε τις εκλογές αφού δεν
είχαμε Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, επειδή
ήταν και αυτή καταργημένη. Επίσης και οι Γ.Α.Σ.σίτες είχαν επίσης καταργηθεί. Έτσι μοιραία αναγκαστήκαμε να προσφύγουμε στο Δικαστήριο, για να
μπορέσουμε να αποκτήσουμε Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε
τις εκλογικές διαδικασίες.
Στη συνέχεια εκδόθηκε στις 18 Μαρτίου 2019
Προσωρινή Διαταγή η οποία διόριζε Κεντρική
Εφορευτική Επιτροπή, με στόχο να προκηρύξει
τις εκλογές μέχρι την 1η Απριλίου και να ορίσει το
διάστημα μέσα στο οποίο θα υποβάλλονταν οι υποψηφιότητες. Στη συνέχεια εκδόθηκε και η οριστική
Απόφαση 1138/2019, η οποία διόρισε την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή με τα ίδια πρόσωπα
να συνεχίσουν το έργο και να ολοκληρώσουν τις
εκλογικές διαδικασίες.
Μέρος αυτής της διαδικασίας ήταν όλες οι Περιφερειακές Συνελεύσεις οι οποίες έγιναν
στα Περιφερειακά μας Τμήματα, για να
εκλέξουν τις Περιφερειακές Εφορευτικές
Επιτροπές, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε τις εκλογικές διαδικασίες για να
εκλεγούν τα Περιφερειακά Διοικητικά
Συμβούλια, οι εκπρόσωποι της Μείζονος
Περιφέρειας, καθώς και οι Γ.Α.Σ.ίτες της
Περιφέρειας, ούτως ώστε μαζί με τους
Γ.Α.Σ.-ίτες των Αθηνών να αποτελέσουν
τη νέα Γ.Α.Σ., η οποία θα υλοποιεί όσα
ορίζει το Καταστατικό και οι νόμοι.
Εμείς είχαμε ενημερώσει όλα τα Περιφερειακά Τμήματα στην αρχή, ότι πρέπει
να κάνουν τις Περιφερειακές Συνελεύ-

σεις. Κάποιοι άλλοι όμως τους έλεγαν διαφορετικά πράγματα. Παρ’ ότι είχαν βγει τόσες δικαστικές
αποφάσεις, τους έλεγαν μην τους ακούτε τους διορισμένους, μην αυτοπαραδίδεστε, μην παραδίδετε
τον Σύλλογο, μην κάνετε Γενικές Συνελεύσεις.
Αλλά δεν μας έλεγαν πώς θα ξεμπλοκάρουμε, να
αρχίσει να λειτουργεί ο Σύλλογος με την εκλογή
της νέας Αιρετής Διοίκησης, όπως είχε διατάξει το
δικαστήριο.
Ακόμα και σήμερα μοιράζουν ανακοινώσεις και
λένε αυτά που λένε. Για κατήφορους μιλούν, αλλά
μάλλον δεν μπορούν να φρενάρουν στον κατήφορο
που έχουν οδηγηθεί.
Να σας πω τώρα και δυο λόγια για τις αρμοδιότητες που είχαμε εμείς ως προσωρινή Διοίκηση.
Εμείς ως προσωρινή Διοίκηση μπορούσαμε να
κάνουμε οτιδήποτε χρειάζεται, που δεν μπορούσε να αναβληθεί: επείγουσες ανάγκες, πληρωμές υπαλλήλων, Νομικού Συμβούλου, για την
έκδοση της εφημερίδας, του δημοσιογράφου και
άλλες διαχειριστικές πράξεις, φόροι στην Εφορία,
ΕΝΦΙΑ για την ακίνητη περιουσία, κ.λπ.
Εκείνο που δεν μπορούσαμε να κάνουμε, και που
έντονα το ζητούσαν ήταν να συγκαλέσουμε Γ.Α.Σ.
με την έννοια της κανονικής Γ.Α.Σ., για να πάρουμε αποφάσεις. Εμείς μόνο μία Γ.Α.Σ. μπορούσαμε
να κάνουμε την Εκλογοαπολογιστική, δηλαδή
αυτή που θα έκανε τις εκλογικές διαδικασίες για να
εκλεγεί η νέα Αιρετή Διοίκηση του Συλλόγου. Η κανονική Γ.Α.Σ. παίρνει κάποιες αποφάσεις, αλλά τις
αποφάσεις αυτές πρέπει κάποιος να τις υλοποιήσει. Ποιος τις υλοποιεί τις αποφάσεις; Το Διοικητικό
Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο με τις περιορισμένες αρμοδιότητες που είχε, δεν μπορούσε να
τις υλοποιήσει, δεν είχε αυτή την εντολή από την
απόφαση διορισμού του.
Όπως π.χ. είχε πάρει μία απόφαση το προηγούμενο Δ.Σ. να αγοράσουμε άλλο ένα Γραφείο εκεί
στην Βερανζέρου, αλλά εμείς δεν μπορούμε να το
κάνουμε αυτό. Δεν έχουμε τέτοιες αρμοδιότητες,
να δεσμεύουμε τον Σύλλογο για κάποιες τέτοιες
αγορές.
Για το τι παραλάβαμε, σας το έχουμε γράψει
αναλυτικά στην εφημερίδα. Αλλά όμως θα σας
αναφέρω περιληπτικά λίγα πράγματα και αν
χρειαστεί, θα επανέλθω.
Δεν μας παραδόθηκε Κατάσταση Κινητής Περιουσίας του Συλλόγου στην Αθήνα και στην Επαρχία. Δεν μας παραδόθηκε Κατάσταση ποιά περι-
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ουσιακά στοιχεία του Συλλόγου βρίσκονταν εκτός
των γραφείων του Συλλόγου. Δεν μας παρέδωσαν
τις τροποποιήσεις στις συμβάσεις για το Νομικό
Σύμβουλο και μάλιστα σε μία δίκη έκαναν και το
εξής ευτράπελο: έκαναν ένσταση ότι ο Νομικός
μας Σύμβουλος δεν μπορεί να παρασταθεί, γιατί
έχει λήξει η θητεία του.
Απόφαση όμως του Διοικητικού Συμβουλίου ή
τροποποίηση της Σύμβασης στο Σύλλογο δεν μας
παραδόθηκε και ευτυχώς που είχαμε προνοήσει
και είχαμε και δεύτερο δικηγόρο και έτσι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα. Με τον λογιστή σύμβαση δεν
υπήρχε. Με την Εταιρεία Πληροφορικής, η οποία
έκανε και τις εκλογές και μάλιστα το Καταστατικό
λέει ότι θα πρέπει να είναι μία αναγνωρισμένη εταιρεία η οποία θα κάνει τις εκλογές, σύμβαση δεν
υπήρχε για να ξέρουμε τι υπηρεσίες παρέχει, για
να έχουμε την υποστήριξή της.
Μάλιστα η εταιρεία αυτή κατείχε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και τον σαρωτή μαζί με τα αρχεία
όλα των εκλογών του 2017.
Η Σύμβαση για την έκδοση της Εφημερίδας
είχε λήξει. Συνολικό αρχείο της εφημερίδας δεν
υπάρχει στο Σύλλογο, να υπάρχει η ιστορικότητα.
Το Γενικό Αρχείο του Συλλόγου και τι διαφυλάσσεται εκεί, δεν παραδόθηκε. Τα κλειδιά από τα Περιφερειακά Γραφεία δεν παραδόθηκαν, ούτε το τι
υπάρχει εκεί από πλευράς περιουσίας.
Δύο ασημένια μετάλλια που υπήρχαν στην
κυριότητα του Συλλόγου δεν παραδόθηκαν. Το
πλήρες Βιβλίο Πρακτικών με υπογεγραμμένα αρμοδίως πρακτικά των Γ.Α.Σ., των Διοικητικών Συμβουλίων και των Εκτελεστικών Επιτροπών, καθώς
και αναλυτική κατάσταση με αντίστοιχα οπτικοακουστικά μέσα, cd, dvd, κ.λπ., καθώς και ηλεκτρονικά αρχεία των πρακτικών δεν υπήρχαν. Ειδικά
από το 2017 και το 2018 δεν υπήρχαν ούτε και τα
ηχητικά αρχεία.
Ο Πρόεδρος δεν είχε παραδώσει το Γραφείο του
και μάλιστα δύο ντουλάπες παρεδόθησαν κλειδωμένες. Δεν έγινε ενημέρωση για τυχόν εκκρεμότητες που είχε ο Σύλλογος, για να μπορέσουμε να τις
επιλύσουμε. Μέχρι σήμερα το Πρακτικό Παραλαβής-Παράδοσης ο απελθών Πρόεδρος δεν το έχει
υπογράψει, γιατί δεν αναγνωρίζει την διορισμένη
Διοίκηση.
Να σας πω περιληπτικά τώρα τι κάναμε εμείς στο
διάστημα αυτό που ήμαστε στην ηγεσία του Συλλόγου. Κάναμε άμεσα συναντήσεις με την εταιρεία
πληροφορικής και με τον λογιστή, καθώς και με
την εταιρεία που μας εκτυπώνει την εφημερίδα,
καθώς επίσης και με την εταιρεία που μας συντηρεί
το φωτοτυπικό, για να μπορέσουμε να δούμε τι ευθύνες έχουμε απέναντί τους και τι είναι υποχρεωμένοι αυτοί να κάνουν απέναντι στο Σύλλογο.
Συναντηθήκαμε άμεσα με τον Υποδιοικητή του
ΕΦΚΑ και τον Διοικητή του Επικουρικού και πιέσαμε για την επίλυση των θεμάτων που μας απασχολούν. Μεταξύ αυτών ήταν και το θέμα των
συντάξεων χηρείας, η μεγαλύτερη αδικία που
έχει γίνει ποτέ, καθώς και το πρόβλημα των
συναδέλφων οι οποίοι είχαν έλλειψη χρόνου
μερικών ημερών ή μηνών από άδειες άνευ
αποδοχών, κ.λπ., που χωρίς να το ξέρουν δεν είχαν υποβάλει αίτηση όταν έφυγαν, για να μπορούν
να αναγνωρίσουν αυτό τον χρόνο, για να μπορούν
να πάρουν σύνταξη και δεν θα έπαιρναν επικουρική σύνταξη.
Και τα δύο αυτά θέματα, ευτυχώς, επί των

ημερών μας επιλύθηκαν, χωρίς να παραγνωρίζουμε και τις όποιες ενέργειες έχει κάνει η προηγούμενη Διοίκηση.
Προκαλέσαμε συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς του ΕΦΚΑ, καθώς και τους αναδόχους που
έχουν αναλάβει την σύνταξη των Πληροφοριακών
Συστημάτων για να λύσουμε ένα άλλο σημαντικό
θέμα το οποίο αντιμετωπίζει ο Σύλλογος, το θέμα
της παρακράτησης των εισφορών από τα νέα
μέλη όταν βγαίνουν στη σύνταξη με τον Νόμο
Κατρούγκαλου. Εκεί δεν υπήρχε ειδικός κωδικός
για να παρακρατείται αυτή η εισφορά, με αποτέλεσμα αν δεν γίνει η παρακράτηση δεν μπορούν να
είναι μέλη μας με όλα τα δικαιώματα αυτοί οι συνάδελφοι οι οποίοι έχουν κάνει τις αιτήσεις εδώ και
πολύ καιρό.
Είχαμε πολύ σημαντικό θέμα με την Εθνική Τράπεζα και πολλά Περιφερειακά Τμήματα, όπως το
Περιφερειακό Τμήμα της Πάτρας, το Περιφερειακό
Τμήμα της Θεσσαλονίκης, και του Μεσολογγίου,
δεν μπορούσαν να πάρουν χρήματα για να πραγματοποιήσουν τις βασικές τους υποχρεώσεις.
Ο πόλεμος που δεχθήκαμε και δεχόμαστε
ακόμα είναι ανηλεής. Αντί να υποβάλλονται προτάσεις στο Σύλλογο, διακινούνταν ηλεκτρονικά μηνύματα προς τα Περιφερειακά και τους έλεγαν μην
εφαρμόζετε τίποτα από αυτά που λένε οι διορισμένοι. Εμείς είμαστε η νόμιμη Διοίκηση, οι Αιρετοί.
Αλλά είχαν ξεχάσει όμως ότι αυτή η Αιρετή Διοίκηση καθαιρέθηκε και δεν καθαιρέθηκε από εμάς,
καθαιρέθηκε από το Δικαστήριο και δεν καθαιρέθηκε έτσι τυχαία, γιατί αυτοί σφετερίστηκαν την
ψήφο την δική σας και άλλα είχε αποφασίσει η
Γ.Α.Σ. και άλλα πήγαν στο Πρωτοδικείο, γιατί έτσι
τους βόλευε.
Έτσι όταν πήρατε την πρώτη εφημερίδα, για την
οποία εφημερίδα δεχθήκαμε μεγάλες επιθέσεις,
έλεγαν ότι δεν έχουμε δικαίωμα να εκδίδουμε
εφημερίδα. Και τότε πώς θα ενημερώναμε εσάς τα
μέλη του Συλλόγου, εάν δεν εκδίδαμε την εφημερίδα; Δεν υπήρχε άλλος τρόπος και είναι η βασική
υποχρέωση της εκάστοτε Διοίκησης να ενημερώνει τα μέλη της.
Επίσης, ενεργοποιήσαμε την ιστοσελίδα του
Συλλόγου. Οπότε, οι ανακοινώσεις μπαίνουν αμέσως στην ιστοσελίδα και όσοι έχουν την δυνατότητα, μπορούν να ενημερώνονται από εκεί πιο γρήγορα και αποτελεσματικά.
Ο πόλεμος συνεχίστηκε και με δικαστικά
μέσα, όπως αγωγή που υπεβλήθη από τον απερχόμενο Πρόεδρο εναντίον του Προέδρου, του ομιλούντα και του Γραμματέα του κ. Σεργιάννη, για δυσφήμιση που του προκαλέσαμε μέσω της εφημερίδας που εκδώσαμε. Στη συνέχεια ακολούθησε
μία μήνυση, για την οποία είμαστε υποχρεωμένοι
και πήγαμε στο Πταισματοδικείο και δώσαμε έγγραφες εξηγήσεις.
Η παραπληροφόρηση στα Περιφερειακά Τμήματα
ήταν συνεχής, τα οποία ενώ τα είχαμε καλέσει να
κάνουν τις Περιφερειακές Συνελεύσεις, τις έκαναν,
μόνο πέντε-έξι από αυτά. Για αυτό και η εφημερίδα
στην τελευταία σελίδα θα δείτε που έχει τον χάρτη
με τα Περιφερειακά μας, έχει κάτι λευκά κουτάκια,
γιατί εκεί δεν είχαν ενημερώσει τις ημερομηνίες για
να κάνουν τις Συνελεύσεις.
Στη συνέχεια είχαμε πολλά αιτήματα από τα Περιφερειακά Τμήματα, τα οποία με δική τους ευθύνη είχαν καθυστερήσει, να μετατοπίσουμε λίγο τον
χρόνο των εκλογών, και το χρόνο υποβολής των

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ
υποψηφιοτήτων. Εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι για
αυτό. Ήταν η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η
οποία αφού έλαβε υπόψη της όλα τα πραγματικά
περιστατικά σύμφωνα και με τις δικαστικές αποφάσεις, έκανε μία παράταση και στην ημερομηνία
υποβολής των υποψηφιοτήτων, αλλά και στην
ημερομηνία των εκλογών, η οποία τελικά είναι 24
Οκτωβρίου 2019.
Να σας αναφέρω τώρα πέντε-έξι βασικές αρχές,
που νομίζουμε ότι πρέπει να εφαρμόσει η καινούρια Διοίκηση, για να μπορέσει ο Σύλλογος να λειτουργήσει πιο αποτελεσματικά, από την εμπειρία
που αποκτήσαμε όλο αυτό το διάστημα. Ο Σύλλογος πρέπει να οργανωθεί λειτουργικά, με καλύτερη λογιστική υποστήριξη και υπηρεσίες
Πληροφορικής. Να γίνει σύνταξη Μητρώου Κινητής και Ακίνητης περιουσίας, βελτίωση της
ιστοσελίδας, αναβάθμιση των Η/Υ.
Εδώ παρέλειψα να σας πω ότι σε κανέναν υπολογιστή δεν βρήκαμε ένα αρχείο, να μπορούμε να
δουλέψουμε. Είχαν διαγραφεί όλα τα αρχεία. Δεν
ήταν περιουσία τους. Αυτό είναι περιουσία του
Συλλόγου και έπρεπε να υπάρχουν εκεί, να μπορούμε να λειτουργήσουμε καλύτερα. Το ξεπεράσαμε δουλεύοντας με τα δικά μας e-mail και φτιάχνοντας καινούρια αρχεία.
Θα πρέπει να σταματήσει η κατασπατάληση
οικονομικών πόρων με τα δικαστήρια. Θα πρέπει να επικρατήσει η συναδελφικότητα, η αλληλεγγύη και η συνεργασία για το γενικότερο
καλό όλων μας, να βγει ο Σύλλογος από την
εσωστρέφεια και να γίνει πρωταγωνιστής στην
διεκδίκηση των προβλημάτων. Βγαίνουν κάτι
«Συλλογάκια» εκεί πέρα στην τηλεόραση, που δεν
έχουν ούτε 2.000-3.000 κόσμο και εμείς με 32.000
μέλη είμαστε στην αφάνεια και πάμε στην Ευελπίδων.
Ο Σύλλογος θα πρέπει να απαιτεί να λειτουργούν οι φορείς και οι θεσμοί του Κράτους και
όχι να παίζει τον ρόλο του διαμεσολαβητή και να
κάνει διακίνηση παραστατικών. Δηλαδή οι συνάδελφοι να στέλνουν σε εμάς τα αιτήματά τους και
εμείς να τα πηγαίνουμε στον αρμόδιο φορέα, στον
ΕΦΚΑ ή οπουδήποτε αλλού, ή στο Επικουρικό, για
να τα επιλύσουμε. Για αυτό πληρώναμε τόσα χρόνια εισφορές, για να μας εξυπηρετούν.
Τέλος, για να μην σας κουράζω άλλο, θέλω να
επισημάνω το εξής. Εμείς εδώ, η προσωρινή Διοίκηση του Συλλόγου με τις όποιες δυσκολίες συναντήσαμε, καταφέραμε να κάνουμε το πρώτο και
μεγάλο βήμα, να επαναφέρουμε τον Σύλλογο
στις ράγες της νομιμότητος, αλλά και ιερή υποχρέωση να διασφαλίσουμε τις εκλογικές διαδικασίες από τις «αμαρτίες» του παρελθόντος.
Εσείς τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε την
μεγάλη ευκαιρία, αλλά και ευθύνη συγχρόνως
να επιλέξετε τους κατάλληλους και ικανούς συναδέλφους που θα ηγηθούν του Συλλόγου μας μετά
τις επερχόμενες εκλογές. Συναδέλφους οι οποίοι
δεν θα καταχραστούν την εμπιστοσύνη σας και
την ψήφο σας για ιδιοτελείς και μόνο σκοπούς
και οδηγηθούμε και πάλι σε νέες περιπέτειες και
τέλος την διάλυση του Συλλόγου μας. Όλοι μαζί
ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε πολλά για εμάς και
μην περιμένουμε να τα κάνουν οι άλλοι για εμάς.
Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
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Ομιλία του Γεν. Γραμματέα

ΑΝΤΩΝΗ ΣΕΡΓΙΑΝΝΗ
Συνάδελφοι, η
σημερινή
διαδικασία είναι
μία καταστατικά
προβλεπόμενη διαδικασία. Είναι μία διαδικασία που
έχει ξεκινήσει να προετοιμάζεται από τον περασμένο
Φεβρουάριο. Από τότε που την ανακοινώσαμε στο
προηγούμενο Φύλλο της Εφημερίδος μας, ότι θα γίνει η Γενική μας Συνέλευση στις 20 Ιουνίου.
Τότε ακόμη, τον Φεβρουάριο, που αποφασίστηκε
αυτή η διαδικασία και πριν καταλήξει να γραφτεί στο
περιοδικό, έπρεπε να είμαστε σίγουροι για μία σειρά
από ζητήματα, όπως τον χώρο που θα γινόταν η Συνέλευση καθώς και την οργάνωση αυτού, την διαδικασία διεξαγωγής της. Επίσης βασική προϋπόθεση
ήταν, να έχουν πραγματοποιηθεί κατά το πλείστον οι
προηγούμενες Γενικές Συνελεύσεις στην Περιφέρεια,
ούτως ώστε να έχουμε την άνεση να μπορέσουμε να
ασχοληθούμε περισσότερο με το λεκανοπέδιο της
Αττικής.
Έχοντας αφουγκραστεί ότι ο κόσμος δεν ήταν σωστά ενημερωμένος και εκείνα τα περίφημα «πρωϊνάδικα» και οργανωμένες ομάδες τους είχαν παραπληροφορήσει, έγινε από την πλευρά μας μια πρώτη
κρούση ζητώντας από κάποιους ειδικούς να παρευρεθούν και να ενημερώσουν τα μέλη μας, ακούγοντας ερωτήματα, θέσεις και τοποθετήσεις καθώς και
ενδεχόμενα παράπονα τους.
Ξεκινήσαμε λοιπόν κάποιες επαφές με στελέχη
καταρχήν των Κομμάτων. Επικοινωνήσαμε με τον κ.
Βρούτση από την μεριά της Ν.Δ., με τον κ. Κουτρουμάνη από την μεριά του ΠΑΣΟΚ, με τον κ.Πετρόπουλο από την μεριά του ΣΥΡΙΖΑ και με εργατολόγους,
από τους οποίους ο μόνος που απάντησε θετικά ήταν
ο κ. Ρωμανιάς. Μιλάμε για Φεβρουάριο μήνα συνάδελφοι, που ούτε καν είχε περάσει από το μυαλό
κανενός ότι μπορούσαμε την ημέρα που θα κάναμε
την Συνέλευσή μας να βρισκόμασταν σε προεκλογική
περίοδο.
Οπότε, ας σταματήσουν κάποιοι να προβοκάρουν
και μάλιστα τους συναγωνιστές τους, λέγοντας ότι
στήσαμε αυτή την Συνέλευση για να έρθουν συγκεκριμένοι ειδικοί να μιλήσουν και να επωφεληθούν οι
ίδιοι προεκλογικά, γιατί όπως προανέφερα, τον Φεβρουάριο ούτε καν υπήρχε σκέψη στο μυαλό κανενός, ότι μπορούσαμε να είμαστε σήμερα σε προεκλογική περίοδο.
Έτσι λοιπόν καταλήξαμε, ο μεν κ.Βρούτσης μέχρι
χθες σε επαφή καθημερινή με τον Αντιπρόεδρο κ.
Πατατούκα, να μας παρακαλέσει να μεταφέρουμε στη
Συνέλευσή μας τις ευχαριστίες του και τη συγνώμη
του, γιατί έπρεπε για λόγους εκλογικούς να βρίσκεται στα Κυκλαδονήσια και ήταν δύσκολο για αυτόν να
παρευρεθεί. Όμως μας υποσχέθηκε ότι με την πρώτη ευκαιρία θα τον έχουμε σε μία εκδήλωση, που και
αυτός θα μπορέσει να μας πει και να μας απαντήσει
για το Πρόγραμμα και το πώς σκέπτεται το θέμα της
ασφάλισης το επόμενο διάστημα.
Ο κ. Κουτρουμάνης αντιμετώπισε ένα προσωπικό
πρόβλημα και το ωράριο της Συνέλευσής μας, ήταν
αυτό που δεν του επέτρεπε σε καμία περίπτωση να

παρευρεθεί. Ζήτησε και αυτός συγνώμη επιφυλάχθηκε στο μέλλον να ανταποκριθεί. Έτσι λοιπόν σε
λίγο θα έχουμε τον Υπουργό Εργασίας, κ. Πετρόπουλο, από τον οποίο πρέπει να ζητήσουμε να μας πει
για ποιο λόγο κάποια θέματα δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί, ή για ποιο λόγο κάποια άλλα ζητήματα επιβάρυναν την θέση μας σαν συνταξιούχους. Επιπροσθέτως, στον εργατολόγο, στον οποίο μπορούμε να
κάνουμε οποιεσδήποτε σχετικές ερωτήσεις, καθώς
εδώ συνάδελφοι τους καλέσαμε για να ερωτούμε και
να παίρνουμε απαντήσεις.
Δεν ήθελα να χαλάσω το κλίμα. Όμως επειδή είναι
κάποια ζητήματα που ξεκινούν από το 2006, είμαι
υποχρεωμένος να σας ενημερώσω γιατί δεν πάει
άλλο. Μας έχουν βομβαρδίσει συνέχεια με ανακοινώσεις και χαρτιά που μεταξύ άλλων αναφέρουν:
«Έξω οι διορισμένοι από τον Σύλλογο, δεν πάει άλλο
ο κατήφορος», κ.λπ. Πρέπει κάποια στιγμή λοιπόν
να μπούμε σε μία σειρά από ζητήματα και να δούμε
κάποια πράγματα. Ο απερχόμενος Πρόεδρος, ο καθαιρεθείς Πρόεδρος από το προηγούμενο Διοικητικό
Συμβούλιο έχει κάνει μία αγωγή όχι μόνο στον Πρόεδρο και στο Γραμματέα, αλλά και στο Σύλλογο και
ερωτώ: από την στιγμή που διεκδικεί από τον Σύλλογο 600.000,00€, πώς έχει την απαίτηση οι συνάδελφοι να τον εμπιστευτούν και να τον ψηφίσουν, όταν
ξέρουν ότι μπαίνοντας μέσα στην καινούρια Διοίκηση
θα θελήσει να πάρει τα χρήματα που από την αγωγή
διεκδικεί;
Πώς θα μπορέσει δηλαδή, να χωρίσει τον εαυτό
του στη μέση; Η μια πλευρά να διεκδικεί τα χρήματα από το Σωματείο και η άλλη να πρέπει να προασπίζει τα συμφέροντά του; Και καλά, εντάξει από τον
Σεργιάννη και από τον Κούνα, το καταλαβαίνω. Από
το Σωματείο όμως; Τι του έφταιξε; Τι είναι εκείνο το
πράγμα που τον έκανε να ζητάει 600.000,00€ από το
Σωματείο; Και πείτε μου σας παρακαλώ συνάδελφοι,
νιώθετε σιγουριά όταν ξέρετε ότι κάνοντας χρήση της
ιδιότητάς του ως Προέδρου και παράλληλα ως μηνυτή, θα μπορούσε να επιλύσει το ζήτημα αυτό;
Συνάδελφοι, εκ των ουκ άνευ πρέπει άμεσα να
προχωρήσει η καινούρια Διοίκηση σε τροποποίηση του Καταστατικού. Τροποποίηση του Καταστατικού που θα γίνει σύγχρονο και θα προσαρμοστεί
στη σημερινή εποχή και τους νόμους. Δεν μπορεί
να πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν μπορεί να
συνεχίσει άλλο. Πρέπει να υπάρχει συντονισμός
και συνεργασία με άλλες Συνταξιουχικές Οργανώσεις.
Από το 2006 γίνεται μία προσπάθεια να μπορέσουμε να γίνουμε μέλη της Α.Γ.Σ.Σ.Ε. Γνωρίζετε ότι στην
ηγετική ομάδα της καθαιρεμένης Διοίκησης υπάρχουν μέλη του Συμβουλίου, τα οποία έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα με το αιτιολογικό της απιστίας κατά
του Σωματείου, με μήνυση που κατέθεσε ο κ. απερχόμενος Πρόεδρος μαζί με την μισή ομάδα του τότε
Διοικητικού Συμβουλίου;
Υπάρχουν λοιπόν μέλη, αν δεν απατώμαι τρία, τα
οποία είναι με τελεσίδικη απόφαση. Αν ήταν διαφορετικό το Καταστατικό δεν θα μπορούσαν να είναι καν
μέλη, όχι υποψήφιοι και μέλη των προηγούμενων
Διοικητικών Συμβουλίων.
Στο κτίριο που στεγάζονται τα γραφεία μας, στον 6ο
όροφο υπάρχει ο Σύλλογος Συνταξιούχων των ΕΛΤΑ.

Οι εκεί συνάδελφοι, έχουν κατορθώσει εδώ και πάρα
πολλά χρόνια να δημιουργήσουν ένα Κοινωνικό Ιατρείο, όπου μια έως δύο φορές την εβδομάδα υπάρχουν γιατροί οι οποίοι, εκδίδουν παραπεμπτικά ιατρικών εξετάσεων, συνταγογραφούν και οτιδήποτε άλλο
ιατρικής φύσεως χρειάζεται χωρίς καμία επιπλέον οικονομική επιβάρυνση για τα μέλη του Συλλόγου.
Εμείς δεν έχουμε κατορθώσει μέχρι σήμερα να
κάνουμε κάτι αντίστοιχο στην Αθήνα και στην Περιφέρεια, ούτως ώστε να μπορέσουμε να παρέχουμε
ανάλογες υπηρεσίες στα μέλη μας, ιδιαίτερα την περίοδο αυτή που τόσο πολύ δοκιμάζονται. Θα μπορούσε
λοιπόν εδώ και τα τελευταία είκοσι χρόνια που υπήρχε αυτή η ηγετική ομάδα στο Σωματείο, να είχε προσφέρει κάτι σε αυτή την κατεύθυνση, λειτουργώντας
ανταποδοτικά ως προς τα μέλη μας.
Ένα ζήτημα λοιπόν που πρέπει να δούμε άμεσα
είναι η δημιουργία αυτών των Κοινωνικών Ιατρείων, που σε πρώτη φάση, θα λειτουργούν με τον
τρόπο ακριβώς που λειτουργούν και αυτά των ΕΛΤΑ.
Ένα δεύτερο θέμα που είναι χωρίς ιδιαίτερο
κόστος, απλά θέλει διάθεση, είναι η δημιουργία
μίας τράπεζας αίματος και τράπεζας μεταμόσχευσης ζωτικών οργάνων, που θα μπορούσε να καλύπτει εμάς και τα μέλη των οικογενειών μας. Είναι κάτι
που θα μπορούσε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ
καιρό, καθώς στο λίγο διάστημα που έχουμε την ευθύνη του Σωματείου, αντιληφθήκαμε αμέσως την
ανάγκη που υπάρχει σε αρκετούς συναδέλφους μας,
σε αίμα και δωρεά οργάνων. Απορίας άξιο δε είναι το
πώς η προηγούμενες διοικήσεις αδυνατούσαν να το
αντιληφθούν στις μακροχρόνιες θητείες τους.
Να μιλήσω για την κάρτα μέλους, για την οποία
έπεσαν κορμιά τα τελευταία χρόνια; Κορμιά στην
κυριολεξία. Ήταν θέμα καθαρά συμφωνίας με κάποιες αλυσίδες καταστημάτων ή παροχής υπηρεσιών, που θα μπορούσαν οι συνάδελφοί μας επιδεικνύοντας την κάρτα να έχουν κάποια έκπτωση. Την μία
μέρα έπαιρναν απόφαση για να φτιάξουν την κάρτα
μέλους, η οποία θα ήταν μία τελείως ανώδυνη οικονομικά ενέργεια για τα μέλη μας και την άλλη το όλο
εγχείρημα κωλυσιεργούσε για λόγους που μόνο οι
ίδιοι γνώριζαν. Ως γνωστόν κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος και στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν
υπήρξε κανένα.
Με την ίδια λογική είχαμε και την ιστορία με την
κάρτα υγείας. Και αυτή χωρίς καμία επιβάρυνση
για τους συναδέλφους. Απλά θα χρησιμοποιούνταν
ένα μέρος από την μηνιαία συνδρομή τους για την
πραγματοποίηση της. Ούτε και αυτό κατορθώθηκε,
γιατί οι φατρίες μεταξύ τους αλληλοσπαράσσονταν.
Το αποτέλεσμα ποιο είναι; Ότι τα τελευταία είκοσι
χρόνια δεν είχαμε τίποτα, μα τίποτα να δώσουμε στα
μέλη μας ανταποδοτικά.
Αναρωτιέμαι, αυτό τον Σύλλογο θέλαμε; Αυτός ο
Σύλλογος ήταν το όνειρό μας; Εν πάση περιπτώσει,
εμείς προερχόμαστε και από έναν χώρο που είχαμε
μία Ομοσπονδία την ΟΜΕ-ΟΤΕ, που ήταν πρότυπο και
καμάρι τα τελευταία χρόνια για όλες τις άλλες ΔΕΚΟ.
Με πολύ μεγάλο σεβασμό μιλούσαν για την ΟΜΕ-ΟΤΕ, ακόμα και μέχρι σήμερα και δεν περίμενα ποτέ
από αυτά τα στελέχη που τότε είχαν ανεβάσει στα ουράνια την Ομοσπονδία μας, σήμερα να μην είναι σε
θέση να ανταποδώσουν κάτι απτό στα μέλη.
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COSMOTE, κινητά. Πόσο δύσκολο; 30.000 συνάδελφοι είμαστε, 30.000 οικογένειες. Δεν θα
μπορούσαμε να έχουμε κάνει όλα αυτά τα χρόνια
μία «επίθεση» στις εταιρείες Κινητής Τηλεφωνίας,
με πρώτη την COSMOTE, με την οποία μας συνδέουν
ισχυροί συναισθηματικοί δεσμοί καθώς από την οικογένεια της προερχόμαστε όλοι μας. Γιατί δεν έγινε
κάτι, να έχουμε ένα«πακέτο» αντάξιο των προσδοκιών μας και ένα «πακέτο» τέτοιο που πραγματικά
θα μας έκανε και ανακούφιση να νιώθουμε, αλλά και
υπερήφανοι, γιατί η εταιρεία μας ασχολήθηκε μαζί
μας έστω και μετά από την «αποστράτευσή» μας;
Μια σειρά από άλλα ζητήματα που θα μπορούσαν
να έχουν υλοποιηθεί.
Προχθές μιλώντας με κάποιους συναδέλφους στην
Περιφέρεια, μας έριξαν την εξής ιδέα: Συνάδελφοι,
μία-δύο-τρεις φορές τον χρόνο να συμπεριλαμβάνεται ως ένθετο μέσα στο περιοδικό μας, λίστα με
τα επαγγέλματα που κάνουν συγγενικά μας πρόσωπα ή οι οικογένειές μας ενδεχόμενα και εμείς
οι ίδιοι, στους οποίους επαγγελματίες να μπορούν να
απευθύνονται όσοι από εμάς αναζητούν συγκεκριμένες υπηρεσίες που και καλύτερες τιμές θα είχαμε
λόγω του Συλλόγου και καλύτερη εξυπηρέτηση.
Και όχι μόνο αυτό, υπήρξε και μία άλλη ιδέα. Ως
συνέχεια του προηγούμενου, να υπάρξει και μια λίστα ανθρώπων ανά περιφέρεια (συγγενείς μελών ή

μελών των οικογενειών
τους, φίλων κλπ) που είναι σε διάφορες θέσεις
ευθύνης, (νοσηλευτικού
ή ιατρικού ή ακόμα και
διοικητικού προσωπικού
στα νοσοκομεία πανελλαδικά) που θα μπορούσε να
λειτουργήσει παρέχοντας
κατευθυντήριες πληροφορίες σε περιπτώσεις
θεμάτων υγείας και περίθαλψης στα νοσοκομειακά
ιδρύματα που εργάζονται οι ίδιοι και επισκέπτονται τα
μέλη μας..
Ας δούμε τώρα τι ήταν η ιστορία, με το τι προσφέραμε ιδιαίτερα στους συναδέλφους της Αθήνας; Αλήθεια σας λέω, ντρέπομαι. Απολύτως τίποτα. Όλα αυτά
τα χρόνια για την Αθήνα, για τους συναδέλφους του
λεκανοπεδίου και της Αττικής γενικότερα, απολύτως
τίποτα. Αναρωτιέμαι λοιπόν πού θα πάει αυτή η κατάσταση, έως πότε θα συνεχιστεί;
Παραθεριστικά κέντρα. Τα στήσαμε, συνάδελφοι. Θεσμούς περάσαμε από την Ομοσπονδία.
Τρέχαμε από πίσω από το να μαζεύουμε τα σκουπίδια, μέχρι να διαλέγουμε τι δέντρα πρέπει να βάλουμε
μέσα, ούτως ώστε σε βάθος χρόνου να είχαν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και τι έγινε ξαφνικά μία
ημέρα; Συνταξιοδοτούμενοι από τον ΟΤΕ δεν έχουμε
μερίδιο κανένα!!! Είκοσι χρόνια δεν μπόρεσαν, δεν
τόλμησαν να εκπροσωπηθεί ο Σύλλογος μας στο
Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΑΚΕ από ανθρώπους
δικούς μας, συνταξιούχους. Θα μπορούσαμε να
έχουμε την συνευθύνη της λειτουργίας του ΟΠΑΚΕ, όπως επίσης να είχαμε και ίσο μερίδιο χρόνου
στις κατασκηνωτικές περιόδους και όχι να μας έχουν
σαν τα αποπαίδια όταν δεν υπάρχει κάποιος άλλος να
πάει, να μπορούν να πηγαίνουν οι συνταξιούχοι.
Αυτά είναι ζητήματα που θα έπρεπε να έχουν

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ
λυθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, χωρίς κανένα
απολύτως κόστος. Απλά χρειάζονταν άνθρωποι
ΠΟΥ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ, ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟ, ΝΑ ΘΕΛΟΥΝ.
Έτσι λοιπόν συνάδελφοι έχω την εντύπωση, ότι
τώρα πλέον ήρθε η εποχή που πρέπει να βρούμε
έναν τρόπο να διαλέξουμε τους καταλληλότερους,
τους καλύτερους, τους νεότερους, που θα μπορούν
να έχουν ιδέες για να υλοποιήσουν όλες αυτές τις
προτάσεις και λύσεις στα φλέγοντα ζητήματα του
Συλλόγου μας.
Αυτά που έχουμε χάσει από τις διάφορες αποφάσεις
των εκάστοτε Κυβερνήσεων, σε ένα βαθμό φαντάζομαι ότι θα μπορούσαμε να τα αναπληρώσουμε κάνοντας κινήσεις τέτοιες που όχι μόνο θα βοηθούσαν
τα μέλη μας, αλλά και εμάς να τα διπλασιάσουμε και
να δυναμώσουμε περισσότερο το Σύλλογό μας. Γιατί
πείτε μας, όταν οι συνάδελφοί νιώσουν την θαλπωρή
του Σωματείου, το πόσο κοντά είναι στα μέλη, τι είναι σε θέση πραγματικά να τους παρέχει και σε τελική
ανάλυση τι όφελος οικονομικό μπορεί να υπάρχει, οι
30.000 οικογένειες θα γίνουν 60.000 οικογένειες σύντομα, συνάδελφοι.
Θα μπορούσα να αναφερθώ και σε μία σειρά από
άλλα ζητήματα. Αλλά θα σταματήσω εδώ, γιατί πρέπει τελικά να ακουστούν και οι δικές σας οι φωνές.
Αυτό που έχει σημασία πάντως είναι ότι η διαδικασία
σήμερα έχει να κάνει με καταστατική μας υποχρέωση
και καλό θα είναι οι συνάδελφοι να αναρωτηθούν για
ποιο λόγο τελικά τα δικαστήρια επανειλημμένως και
τελεσίδικα έβαλαν τους ανθρώπους αυτούς στο περιθώριο. Τους θεώρησαν ότι δεν είναι άξιοι να συνεχίσουν την πορεία τους στο Συνδικάτο μας και μοιραία
έδωσαν την δυνατότητα σε εμάς, να προετοιμάσουμε τις διαδικασίες για να πάμε σε εκλογές. Εκλογές
όμως, που θα αποτυπώνουν την βούληση των συναδέλφων και όχι άλλες ιστορίες, με άλλους τρόπους
και σε άλλες εποχές.
Ευχαριστώ.

Αποσπάσματα της ομιλίας του Αντιπροέδρου

Δ Η Μ Η Τ Ρ Η Π ΑΤΑΤ ΟΥ Κ Α
Συνάδελφοι, σας
καλωσορίζω και
εγώ με τη
σειρά μου
σε
μία
Συνέλευση που δεν έχει άλλη φορά ξαναγίνει. Από
15.000 μέλη που έχει η Αθήνα, η Αττική, έρχονταν
περίπου 70.
Σήμερα όμως θα μου επιτρέψετε για κάνα-δυο λεπτά, γιατί μπαίνει και θέμα προσωπικό. Εγώ, λοιπόν,
για να μην το ξεχάσω στο τέλος, θα πω σε κάποιους
ότι η διαφοροποίησή μου με τους ομοϊδεάτες μου
οφείλεται στο ότι δεν μπορώ να συνεργαστώ πια με
αυτά που έχω δει και με αυτά που βλέπω μαζί τους.
Για αυτό θα κάνω μία αυτόνομη πορεία, χωρίς να έχω
αλλάξει. Βέβαια ούτε στο ΣΥΡΙΖΑ πήγα, ούτε αλλού
πήγα, ούτε στο ΚΚΕ που λένε, ούτε τίποτα. Δεν έχουν
τι να πουν. Λάσπη μου ρίχνουν σε όλη την Ελλάδα.
Τους συγχωρώ, δεν με νοιάζει. Ξέρει ο κόσμος ποιος
είμαι και τους πληροφορώ μην τα λένε. Άμα τα λένε,
κακό στο εαυτό τους θα κάνουν. Δεν μπορώ πια να

συνεργαστώ με ανθρώπους που έχουν φέρει τον
Σύλλογο, έως εδώ.! Ένα άλλο θέμα που όλους μας
βασανίζει. Εδώ έχω πάλι ένα νόμο.
Δεν θα τα διαβάσω όλα. Το 4 άρθρο λέει: «Χρονοδιάγραμμα επανυπολογισμού κυρίων συντάξεων. Με
το άρθρο τάδε, κ.λπ.» και λέει προς το τέλος: «έως
την 31 Μαρτίου 2017 πρέπει να έχει καταχωρηθεί
το 70% και αυτό να έχει επαναϋπολογιστεί σε τελική
οριστική εικόνα έως τις 30 Ιουνίου 2017. Μέχρι τις
30 Ιουνίου 2017 θα πρέπει να έχει καταχωρηθεί το
100% και αυτό να έχει επαναϋπολογιστεί σε τελική
οριστική εικόνα στις 30 Σεπτεμβρίου 2017».
Αν δεν με απατά η μνήμη μου, φεύγουμε και από
το 2019 και ακόμα δεν το έχουν κάνει. Αυτό ξέρετε τι
αφορά, να μπαίνουμε μέσα να βλέπουμε τα χαρτάκια
μας, τι σύνταξη θα παίρνουμε…, ή παίρνουμε…
ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ – ΑΠΟΦΑΣΗ ΣτΕ
Λέμε λοιπόν, φεύγει ένα έγγραφο από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, από τον αρμόδιο Υπουργό
και πηγαίνει στο Συμβούλιο Επικρατείας, η Κυβέρνηση το υπογράφει και λέει επειδή εμείς στα πλαίσια
της ενισχυμένης εποπτείας με τον Κανονισμό τάδε
της Ε.Ο.Κ. η Ελλάδα έχει υπογράψει μία Συμφωνία

και έχει πει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα κάθε χρόνο της Ελλάδας έχουμε συμφωνήσει και έχουμε δεσμευτεί να είναι 3,5% του Α.Ε.Π., δηλαδή γύρω στα 7
δις φόροι τον χρόνο. Εάν εσείς ξαναδώσετε δικαίωμα
στους συνταξιούχους και τους δικαιώσετε λέει στο
Συμβούλιο Επικρατείας και τους δώσετε επιδόματα
δώρων, κ.λπ., αναδρομικά, θα έχουμε πρόβλημα οικονομικό.
Πώς λέγεται αυτό, συνάδελφοι; Ευθεία παρέμβαση
στη Δικαιοσύνη από το Κράτος. Αυτό είναι.
13η σύνταξη
Η διαφωνία μου ήταν στο εξής. Στο ότι αυτό έτσι
όπως δόθηκε έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με την
απόφαση του ΣτΕ. Αυτό φοβόμουν και φοβάμαι μήπως και πουν μετά, ότι, εμείς δώσαμε. Καταλάβατε;
Δηλαδή, το ΣτΕ αναφέρει ότι πρέπει να δοθούν πίσω
η 13η και η 14η σύνταξη, που είναι η 13 τα Χριστούγεννα και η 14η μισή-μισή, δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας και ο νόμος του 1990 καθορίζει ποιο είναι
αυτό το ποσόν και σας το λέω και το ξέρετε. Τα Χριστούγεννα είναι ίσο με τον μισθό που παίρνεις. Αυτό
δεν έγινε. Εκεί ήταν η διαφορά μου εμένα…!!!
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Ομιλία του Εργατολόγου

ΓΙΩΡΓΟΥ ΡΩΜΑΝΙΑ
Καλημέρα λοιπόν από
εμένα.
Θα μου
επιτρέψετε δυο
κουβέντες να πω εισαγωγικά και μετά θα απαντήσω
σε όσες ερωτήσεις γίνουν, εάν μπορώ να απαντήσω
βέβαια.
Νομίζω ότι αυτή την περίοδο τα κεντρικά ζητήματα που απασχολούν τους συνταξιούχους είναι δύο.
Πέρα από αυτά τα δύο ζητήματα, στα οποία θα αναφερθώ στη συνέχεια, υπάρχει ένα γενικότερο θέμα,
αν υπάρχει σήμερα Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης
και αν ο συνταξιούχος εξακολουθεί να είναι όμηρος
των αλλαγών οι οποίες προγραμματίζονται και οι
οποίες διαδοχικά γίνονται η μία μετά την άλλη.
Θέλω να πω ξεκινώντας από την αρχή, ότι ένα ζήτημα μεγάλο που έχει πάρει διαστάσεις είναι το ότι
βρισκόμαστε στον Ιούνιο, έξι μήνες μετά την 1η του
Γενάρη του 2019 και οι συνταξιούχοι, όχι μόνο εσείς,
κανείς δεν έχει πάρει ακόμα τα εκκαθαριστικά των
συντάξεων. Ήδη από τον Γενάρη του 2019 και προσέξτε με, όταν εγώ μιλώ δεν με ενδιαφέρουν οι κομματικές τοποθετήσεις. Δεν έχει καμία σημασία για
εμένα ποιος κυβερνά και ποιος δεν κυβερνά. Έχει
σημασία το τι γίνεται σε σχέση με το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης.
Εδώ λοιπόν έχουμε ένα θέμα. Δεν έχουν δοθεί τα
εκκαθαριστικά. Δεν ξέρει ο συνταξιούχος για ποιο
λόγο η σύνταξή του είναι αυτή που είναι από τον Γενάρη του 2019 και πέρα. Δεν έχει το προηγούμενό
του στην Ελληνική Ιστορία αυτό. Πάντοτε ο συνταξιούχος στην αρχή έπαιρνε τα εκκαθαριστικά γραπτά στο σπίτι του, στο γραφείο του και στη συνέχεια
τα έπαιρνε μέσω του διαδικτύου, αλλά πάντως τα
έπαιρνε. Σήμερα δεν τα παίρνει.
Έχω κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα για να
αντιληφθείτε δύο πράγματα. Πρώτον, ένας συνταξιούχος προσέφυγε στον Εισαγγελέα και πήρε Εισαγγελική Παραγγελία. Η Εισαγγελική Παραγγελία έλεγε
απευθυνόμενη στον ΕΦΚΑ, να δοθούν τα εκκαθαριστικά. Την έκανε την αίτηση με την διαβίβαση της
Εισαγγελικής Παραγγελίας στη Διεύθυνση Απονομών Συντάξεων του ΕΦΚΑ. Η Διεύθυνση Απονομών
Συντάξεων του απάντησε, ότι δεν είμαστε εμείς αρμόδια. Αρμόδια είναι η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής. Πήγαινε εκεί, λες και η Διεύθυνση Απονομών
δεν μπορούσε να στείλει το έγγραφο στη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής. Περιορίστηκε να μην εκτελέσει την Εισαγγελική
Παραγγελία.
Ήρθε στο Γραφείο μου άνθρωπος και του είπα,
το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να κάνεις νέο έγγραφο, απευθυνόμενο πλέον στη Γενική Διεύθυνση
Πληροφορικής. Εγώ έχω στα χέρια μου καμιά τριανταριά εκκαθαριστικά. Όλα αυτά τα πήραν θα έλεγα
είτε κατά λάθος, είτε επειδή είχαν τον τρόπο να τα
πάρουν. Οι συνταξιούχοι δεν τα έχουν πάρει.
Εδώ λοιπόν υπάρχει το μεγάλο ζήτημα, υπάρχουν
δύο απόρρητα έγγραφα. Και τα δύο είναι της Γενικής
Διεύθυνσης Πληροφορικής. Το πρώτο τι έλεγε; Έλεγε στα μέσα του Δεκέμβρη 2018 σε όλες τις μονάδες

του ΕΦΚΑ, τους έλεγε να μην δώσετε τα εκκαθαριστικά του Γενάρη μέχρι να περάσει ένας μήνας. Την
επομένη το πρωί ήρθε δεύτερο απόρρητο έγγραφο
πάλι από την Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής, να
μην τα δώσετε ούτε τον επόμενο μήνα. Θα πάρετε
ενημέρωση πότε θα τα δώσετε. Μέχρι να πάρετε την
ενημέρωση, μεριμνήστε να μην δοθεί κανένα εκκαθαριστικό.
Έτσι βρισκόμαστε τώρα, ήδη στη Θεσσαλονίκη
προχθές ένα Σωματείο, η «ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ», μου είπαν ότι προσφεύγουν και αυτοί στον Εισαγγελέα για
να δουν τι θα γίνει και τίθεται το ερώτημα: Για ποιο
λόγο δεν δίδονται τα εκκαθαριστικά; Για ποιο λόγο
ο συνταξιούχος δεν ξέρει πώς υπολογίστηκε η σύνταξή του; Η απάντηση είναι σαφής, διότι δεν θέλουν
να δει ο συνταξιούχος τι συμβαίνει. Ξέρετε τι έχει γίνει; Ακούστε και κάτι και δυστυχώς, αυτό δεν αφορά
μόνο τη σημερινή Κυβέρνηση, αφορά και την Αντιπολίτευση, όλη την Αντιπολίτευση, διότι μέχρι στιγμής το θέμα δεν έχει αναδειχθεί.
Έχει σημασία αυτό; Τεράστια, διότι αυτό σημαίνει ότι εφαρμόστηκε, προσέξτε, εδώ είναι το μεγάλο «κόλπο», εφαρμόστηκε το άρθρο 14 του Νόμου
Κατρούγκαλου, του Ν.4387, που έλεγε ότι θα επαναϋπολογιστούν οι συντάξεις των παλαιών συνταξιούχων, 2.650.000 συνταξιούχοι. Γίνεται επαναϋπολογισμός. Ο επαναϋπολογισμός λοιπόν πλέον δεν
απειλείται ότι θα γίνει. Έχει ήδη γίνει και για να μην
το καταλάβουν οι παλιοί συνταξιούχοι, δεν τους δίνουν εκκαθαριστικά, για να μην δούνε πλέον ότι η
σύνταξή τους έχει υπολογιστεί με βάση τις διατάξεις
του άρθρου 14 του Νόμου Κατρούγκαλου.
Τι λέει το άρθρο 14; Τώρα εδώ πάμε στην ουσία
παρακάτω. Λέει εθνική σύνταξη 384,00€. Ας πούμε
ένα παράδειγμα για να γίνει κατανοητό. Ένας είχε
σύνταξη καταβαλλόμενη, το υπόλοιπο που είπαμε, 1.000,00€. Δεν του λέει 1.000,00€ γενικά. Του
λέει εθνική σύνταξη 384,00€, ανταποδοτική σύνταξη 416,00€. Το υπόλοιπο, η προσωπική διαφορά
200,00€.
Ποιο είναι το «ζουμί»; Η εθνική σύνταξη, τα
384,00€ δεν είναι εγγυημένη. Το λέει ο νόμος, ότι
η εθνική σύνταξη προέρχεται από τα διαθέσιμα του
Κρατικού Προϋπολογισμού, δεν έχει καμία σχέση με
τις εισφορές και το Κράτος μπορεί να την ανεβάσει
ή να την κατεβάσει. Τα 384,00€ δεν είναι εγγυημένα.
Δεύτερον. Τα 416,00€, δηλαδή η ανταποδοτική
σύνταξη, αυτά είναι εγγυημένα. Αλλά μέχρι τώρα
εγγυημένο ήταν το χιλιάρικο. Τώρα εδώ η εγγύηση
είναι στα 416,00€. Δηλαδή εγγυάται πλέον το Κράτος μόνο το 41,6%. Για την προσωπική διαφορά, το
τρίτο κομμάτι, δεν συζητούμε. Το λέει ο νόμος, συμψηφίζεται. Δεν είναι κάτι σταθερό. Αν είναι να πάρεις
αύξηση, δεν θα πάρεις, διότι θα συμψηφιστεί με την
προσωπική διαφορά.
Έχουμε λοιπόν εδώ ένα καινούριο συνταξιοδοτικό, το οποίον ισχύει από το Γενάρη του 2019 και
το οποίον οι συνταξιούχοι δεν ξέρουν, διότι έχει μεριμνήσει η Πολιτεία να μην το μάθουν. Προφανώς
μετά τις εκλογές θα το μάθουν. Αλλά μέχρι στιγμής
δεν το έχουν μάθει. Τίθεται ένα θέμα και δεν διστάζω
να σας το πω, διότι σας είπα δεν με ενδιαφέρει σε
καμία περίπτωση οτιδήποτε άλλο, παρά μόνο αυτό.
Τίθεται ένα θέμα. Εντάξει, η Κυβέρνηση αυτή έκανε

αυτό που έκανε, αυτή την ανωμαλία και δεν δίνει τα
εκκαθαριστικά. Ακούσατε κανένα στη Βουλή να διαμαρτυρηθεί, ή κανένα άλλο Κόμμα, να πει γιατί δεν
τα δίνεις; Γιατί;
Εγώ λέω, μήπως τους βολεύει όλους αυτή η κατάσταση και όταν γίνουν οι εκλογές, όποιος βγει,
όποιος κυβερνήσει, θα έρθει και θα πει εγώ τα βρήκα έτοιμα, δεν έχω κάνει τίποτα; Είναι λοιπόν ένα
μεγάλο ζήτημα, το οποίον αυτή την στιγμή περιμένει απάντηση και περιμένει λύση. Θα την δούμε την
λύση, θα γίνουν οι αντιδράσεις, αλλά μετά τις εκλογές. Θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
Ένα δεύτερο θέμα, το οποίον επίσης απασχολεί
σήμερα. Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα σχεδόν και σε
όλες τις πόλεις αυτό μου λένε και τα τηλεφωνήματα
που παίρνω κάθε μέρα δείχνουν ότι όλοι οι συνταξιούχοι είναι σε μία κατάσταση αναμονής. Είδα προ
ημερών ένα στατιστικό, 1.500.000 αγωγές αυτή την
στιγμή εκκρεμούν στα δικαστήρια για τα λεγόμενα
αναδρομικά.
Αναδρομικά δεν υπάρχουν. Είναι παράνομες παρακρατήσεις. Κακώς τα λέμε αναδρομικά. Αναδρομικά
σημαίνει ότι κάνω την αίτηση σήμερα, μου βγάζεις
την απόφαση σε ένα χρόνο και σου ζητώ τα χρήματα
από τότε που έκανα την αίτηση. Αυτά είναι τα αναδρομικά. Εδώ δεν πρόκειται για αναδρομικά. Πρόκειται για παράνομες παρακρατήσεις, τις οποίες έχει
κρίνει το Συμβούλιο Επικρατείας αντισυνταγματικές.
Τίθεται λοιπόν το ερώτημα: Να καταθέσω αγωγή;
Εντάξει, έκαναν τις προσφυγές τις οποίες έκαναν
μέσω της πλατφόρμας, είτε προφορικά, είτε γραπτά,
αλλά εκκρεμεί πλέον εάν θα γίνουν αγωγές ή δεν θα
γίνουν αγωγές. Έχω διαπιστώσει ότι σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν Δικηγορικά Γραφεία ή δικηγόροι, οι
οποίοι προκαλούν τον κόσμο και μάλιστα σε πολλές
περιπτώσεις και ατομικά παίρνει μήνυμα ο καθένας,
ότι έλα να κάνεις αγωγή, θα κερδίσεις τόσα αναδρομικά και σε κάθε περίπτωση ο συνταξιούχος σκέπτεται να κάνει ή να μην κάνει.
Σε πάρα πολλές περιπτώσεις το ποσόν που ζητούν, είδα προ ημερών μία περίπτωση, που ζητούν
280,00€ από τον καθένα για να κατατεθούν ομαδικές
αγωγές. Πρόκειται περί απάτης. Εδώ δηλαδή τίθεται
ένα θέμα, παιδιά και θέλω να είμαι σαφής απέναντί
σας. Πρώτον, σε ό,τι αφορά το Συμβούλιο Επικρατείας έχουμε εξελίξεις. Το 2015 βγήκαν τέσσερις
αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, οι οποίες
έκριναν την περικοπή των δώρων και επίσης όλες
τις άλλες περικοπές από το 2012 και πέρα τις έκριναν ως αντισυνταγματικές. Είναι τέσσερις διαδοχικές
αποφάσεις, η 2287, 2288, 2289 και 2290/2015.
Ήρθε η Κυβέρνηση με τον Ν.4336 και ψήφισε διάταξη, ότι δεν θα εφαρμόσει αυτές τις Αποφάσεις του
Συμβουλίου Επικρατείας, εάν δεν βρεθούν τα οικονομικά ισοδύναμα. Οικονομικά ισοδύναμα ούτε βρέθηκαν, ούτε θα βρεθούν και οι αποφάσεις δεν εφαρμόστηκαν. Τι γίνεται στη συνέχεια; Τρέχει ο κόσμος
και καταθέτει αγωγές και όλα τα δικαστήρια είτε
Πρωτοδικεία, είτε Εφετεία, δέχονται τις αγωγές για
τον απλούστατο λόγο ότι δεν μπορούν να πάνε πίσω
να αλλάξουν την Απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Μέχρι εδώ πάμε καλά.
Όλες οι αγωγές λοιπόν η μία μετά την άλλη γίνονται
δεκτές. Λεφτά πήρε κανείς; Αν εξαιρέσουμε κάποιες
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ελάχιστες περιπτώσεις κάτω από 3.000,00€ και μιαδυο περιπτώσεις που κατά λάθος έχουν δοθεί, στην
πλειονότητα των περιπτώσεων δεν πήρε κανείς τίποτα.
Ακούστε τώρα τις εξελίξεις, για να γνωρίζετε τι γίνεται. Το Συμβούλιο Επικρατείας πριν από δύο μήνες
έβγαλε μία απόφαση και πριν από ένα μήνα έβγαλε
μία δεύτερη απόφαση. Οι αποφάσεις αυτές ανατρέπουν την νομολογία που είχε δημιουργηθεί με τις
τέσσερις προηγούμενες αποφάσεις. Προσέξτε, να
το έχετε υπόψη σας. Η πρώτη απόφαση βγήκε, αυτή
που βγήκε πριν από δύο μήνες, βγήκε από την Επιτροπή Συμμόρφωσης του Συμβουλίου Επικρατείας.
Η Επιτροπή Συμμόρφωσης είναι μία τριμελής Επιτροπή, προεδρεύεται από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας και άλλα δύο μέλη και είναι
αρμόδια να κρίνει αυτά. Η Επιτροπή Συμμόρφωσης
έβγαλε μία απόφαση, διότι προσέφυγαν ορισμένοι
συνταξιούχοι και είπαν, για ποιο λόγο το Κράτος δεν
εφαρμόζει τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας, που εκ του Συντάγματος είναι υποχρεωμένο να
εφαρμόσει; Να τις εφαρμόσει και σε εμένα.
Απηύθυναν λοιπόν οι συνταξιούχοι την αίτηση
αυτή στο Συμβούλιο Επικρατείας, παραπέμφθηκε
στην Επιτροπή Συμμόρφωσης και η Επιτροπή Συμμόρφωσης έβγαλε την εξής απόφαση: έχουν δικαίωμα να επικαλεστούν τις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας του 2015 μόνο 13 Έλληνες, μόνο 13
άτομα. Ποιοι είναι αυτοί; Είναι οι 11 της ΔΕΗ, ένας
του Ο.Α.Ε.Ε. και ένας του ΙΚΑ, που είχαν κάνει προσφυγή, βάσει των οποίων προσφυγών εκδόθηκαν
αυτές οι αποφάσεις. Δηλαδή πρόκειται για μία απόφαση καταστροφή.
Ήρθε και είπε κανείς από τους λοιπούς συνταξιούχους, πέραν των 13, δεν έχει δικαίωμα να πει το
Συμβούλιο Επικρατείας έκρινε αντισυνταγματικές τις
περικοπές, επομένως να εφαρμοστούν οι αποφάσεις
του Συμβουλίου Επικρατείας; Δυστυχώς, αυτή την
καταστροφική απόφαση μερικοί που παριστάνουν
τους εργατολόγους, βγήκαν και την χειροκρότησαν.
Δυστυχώς! Θα το έχετε «πάρει μυρωδιά», δεν με ενδιαφέρει να πω ονόματα, κ.λπ., αλλά κάποιοι βγήκαν
στα κανάλια και την χειροκρότησαν. Μπράβο, λέει!
Τι μπράβο; Το ότι αποκλείστηκαν όλοι οι Έλληνες να
επικαλεστούν τις τέσσερις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας; Αυτή είναι λοιπόν η μία εξέλιξη.
Το αιτιολογικό της αντισυνταγματικότητας για τους
δημοσίους υπαλλήλους είναι το ίδιο με το αιτιολογικό και για τους συνταξιούχους. Δεν αλλάζει η ουσία
του θέματος. Απλώς αλλάζει η πληθυσμιακή ομάδα
στην οποία αναφέρεται. Παρά ταύτα, παρά την απόφαση του 6ου Τμήματος, παρά την εισήγηση της εισηγήτριας Συμβουλίου Επικρατείας στην Ολομέλεια,
η Ολομέλεια αποφάνθηκε ότι οι περικοπές των δώρων των δημοσίων υπαλλήλων είναι συνταγματικά
σωστές.
Η απόφαση αυτή δεν δημοσιεύτηκε ακόμα. Ανακοινώθηκε. Περιμένουμε όλοι να δούμε πώς θα το
στηρίζει, διότι έρχεται πλέον αυτή η απόφαση και
ανατρέπει την νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας, που είχε δημιουργηθεί με τις προηγούμενες
τέσσερις αποφάσεις. Υπάρχει δηλαδή εδώ πλέον ένα
μεγάλο θέμα, το οποίον εγώ το έχω πει, κανείς δεν
είναι υπεράνω κριτικής και υπεράνω ελέγχου. Ας
λέγεται Συμβούλιο Επικρατείας. Θα δούμε με ποιο
αιτιολογικό, πώς ανατρέπεται η παλαιά απόφαση.
Εδώ υπάρχει και κάτι ακόμα. Πριν βγουν αυτές οι
τέσσερις αποφάσεις το 2015, είχε βγει μία άλλη το
2012 του Συμβουλίου Επικρατείας, η οποία είχε κρίνει ότι οι περικοπές των συντάξεων ήταν σωστές και

συνταγματικά θεμελιωμένες λόγω του επείγοντος
χαρακτήρα. Έλεγε δηλαδή αυτή η απόφαση η προηγούμενη των τεσσάρων, έλεγε ότι επειδή η χώρα
βρίσκεται στα πρόθυρα χρεοκοπίας και επειδή πρέπει να βρεθούν χρήματα να πληρωθούν οι δανειστές
αμέσως, δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά να βάλουμε χέρι στις συντάξεις, από όπου με την περικοπή τα
χρήματα μαζεύονται αμέσως.
Άρα λοιπόν για αυτό τον λόγο έλεγε αυτή η απόφαση είναι συνταγματικά σωστές. Δεν ανατρέπονται,
δεν είναι αντισυνταγματικές οι πρώτες περικοπές
του 2010. Έλεγε όμως η ίδια απόφαση στη συνέχεια,
αυτό να μην ξαναγίνει, διότι δεν μπορεί η ίδια πληθυσμιακή ομάδα, δηλαδή οι συνταξιούχοι να έχουν
συνέχεια την ευθύνη να αποτρέπουν την χρεοκοπία
της Ελλάδος. Πρέπει να βρεθούν και άλλες κοινωνικές ομάδες.
Εάν θελήσουν, το λέω αυτό, εάν θελήσει κάποια
Κυβέρνηση να δώσει λύση, αυτή η λύση θα είναι
πολιτική. Μην περιμένετε πλέον όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, ή αν θέλετε είναι λίγες οι πιθανότητες πλέον να κερδηθούν δικαστικώς αυτές
οι υποθέσεις, διότι δεν φτάνει να την κερδίσεις στο
Πρωτοδικείο ή στο Εφετείο, διότι έχουμε και το δικαστήριο που ακολουθεί μετά στη συνέχεια, τα Ανώτατα Δικαστήρια.
Εδώ λοιπόν εάν δοθεί πολιτική λύση, δεν έχω
ακούσει κανέναν να λέει ότι θα δώσει πολιτική λύση.
Δεν το έχω ακούσει. Η λύση αυτή η πολιτική δεν
σημαίνει ότι εάν έχεις κάνει αγωγή θα πάρεις και αν
δεν έχεις κάνει δεν θα πάρεις. Θα το πάρουν όλοι,
εάν δοθεί πολιτική λύση. Άρα κατά τη γνώμη τη δική
μου δεν χρειάζεται να πηγαίνετε σε Δικηγορικά Γραφεία, να πληρώνετε εκατοστάρικα και 150άρια και
200άρια, για να έχετε αυτή την διεκδίκηση.
Μου έλεγε προχθές στο Ναύπλιο ένας συνδικαλιστής, ότι τους είπε ο δικηγόρος τους ότι είναι έγκλημα να μην κάνετε αγωγέ και τον ρώτησα: πες τους,
έχει κερδίσει κανείς από αυτούς που έχει κάνει αγωγές; Διότι, αυτή την στιγμή το θέμα των αναδρομικών
είναι ένα τεράστιο ζήτημα και μην ακούτε μεγάλο κόστος, κ.λπ. Πράγματι, εάν δώσουμε από το 2015 και
πέρα, είναι γύρω στα 10,5 δισεκατομμύρια ευρώ.
Αλλά η λύση είναι άλλη: να διακοπεί η παρακράτηση από τώρα και για τα αναδρομικά θα δούμε τι
θα γίνει, για τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά να σταματήσει πλέον ο συνταξιούχος να έχει την ζημιά του
δώρου και των όλων περικοπών που γίνονται. Από
τώρα, από αύριο το πρωί να ξεκινήσει πλέον. Είναι
παραμονές εκλογών. Είναι ένα θέμα αυτό. Θα γίνει
αυτό, θα δημιουργηθεί ας πούμε αυτή η προϋπόθεση, ώστε η καινούρια Κυβέρνηση να το εφαρμόσει;
Θα το δούμε.

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ
Θέλω εδώ να σταματήσω αυτό το κομμάτι, λέγοντας το εξής. Στη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας 102, που
είναι το «ιερό Ευαγγέλιο» της Κοινωνικής Ασφάλισης σε όλο τον κόσμο και την οποία η Ελλάδα έχει
επικυρώσει και την έχει εισαγάγει στην εσωτερική
Ελληνική Νομοθεσία από το 1952, προβλέπεται ότι
ο συνταξιούχος, είναι το άρθρο 71, παράγραφος 3
και λέει ότι ο συνταξιούχος θα πρέπει να διατηρεί και
μετά την συνταξιοδότησή του το επίπεδο διαβίωσης
που είχε κατά την διάρκεια της ενεργού εργασιακής
του ζωής. Αυτό το άρθρο καταλαβαίνετε ότι στην Ελλάδα από το 2010 και πέρα παραβιάζεται κατάφορα.
Το τελευταίο που θέλω να πω και εδώ θα σταματήσω, είναι το ότι πέρα από όλα αυτά, πέρα από τα αναδρομικά, πέρα από τον επαναϋπολογισμό και την μη
χορήγηση των εκκαθαριστικών από τον Γενάρη του
2019 και πέρα, υπάρχει ένα άλλο θέμα ίσως πιο σημαντικό: είναι ο συνταξιούχος σήμερα σίγουρος, ότι
αύριο, του χρόνου, τον άλλο χρόνο, μετά πέντε χρόνια δεν θα έχει νέες περικοπές στις συντάξεις; Υπάρχει σήμερα ένα Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης που
να εγγυάται πλέον, ότι ο συνταξιούχος θα έχει μία
σταθερότητα πλέον στη σύνταξή του, να ξέρει πώς
να προσδιορίσει τη ζωή του και να γνωρίζει σε κάθε
περίπτωση ποιες είναι οι δυνατότητες συνταξιοδότησής του στο ύψος της σύνταξης που δικαιούται; Δεν
υπάρχει.
Δεν σας κρύβω ότι πριν παραιτηθώ από το Υπουργείο και φύγω, που είχε έρθει τότε ο Γιώργος Κατρούγκαλος ως Υπουργός και μου είχε πει: «γιατί
φεύγεις; Βγαίνουμε. Ζήτησα την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και μου είπε ότι μπορούμε να στηριχθούμε
σε αυτή την μελέτη που μου έδωσε». Του λέω: «Μου
κάνει εντύπωση. Την έχεις την μελέτη; Την έχω,
πάρε την», μου λέει και μου δίνει μία σελίδα, στην
οποία σελίδα έγραφε 2016. Μιλούμε για το 2015 ότι
είχε γίνει αυτό. Έγραφε 2016, προβλεπόμενα έσοδα
τόσα, προβλεπόμενες δαπάνες τόσες, πλεόνασμα
τόσο. Πάρε την μελέτη. Έμεινα έκπληκτος.
Του λέω, το σύστημα το συνταξιοδοτικό δεν είναι
για ένα χρόνο. Είναι για τριάντα-τριάντα πέντε χρόνια. Εδώ λοιπόν με αυτό που μου δείχνεις, μου λες τι
θα γίνει το 2016. Το 2017, το 2018, το 2019, το 2020,
το 2025 ξέρεις τι θα γίνει; Πρέπει να γίνει μελέτη.
Νόμιζε ότι επειδή το 2016 φαινόταν, έτσι φαινόταν,
προϋπολογιζόταν ότι θα είχε το σύστημα πιο πολλά
έσοδα από τις δαπάνες, άρα μπορούμε να κάνουμε
τις αλλαγές. Δεν γίνεται έτσι. Έτσι έγινε η νομοθεσία
και για αυτό κάθε φορά που διαπιστώνουν ένα λάθος, έρχονται και την αλλάζουν την νομοθεσία.
Εγώ αυτά ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ που με
ακούσατε. Αν έχετε κάποια ερώτηση να απαντήσω,
ευχαρίστως.

Προσωπικά, έχω πολλές αμφιβολίες. Αγώνας θα
χρειαστεί, πολύς μεγάλος
αγώνας, όποιος και να βγει.
Δεν με ενδιαφέρει ποιος θα
βγει, διότι αυτή την στιγμή οι
δομές του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης λένε ένα
και μόνο, πηγή για να παίρνουμε χρήματα, να πληρώνουμε τις δόσεις και να καλύπτουμε τις υποχρεώσεις της
χώρας είναι οι συντάξεις. Άρα
λοιπόν να παίρνουμε από τις
συντάξεις για να κάνουμε την
δουλειά μας. Είναι ένα ζήτημα, το οποίο θα το δούμε στη
Ο Ρωμανιάς σε παλαιότερη ΓΑΣ του Συλλόγου μας -ήταν πάντα καλοδεχούμενος ομιλητής
συνέχεια.
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Στο τέλος της εκτενούς παρέμβασής του, ο γνωστός εργατολόγος έδωσε σαφείς απαντήσεις στους συναδέλφους
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1. Για την απόφαση του ΣτΕ του Ιουνίου 2015, που
έλεγε ότι όσοι είχαν κάνει αγωγές δικαιούνται την
επιστροφή των παρανόμως παρακρατηθέντων;;;
2. Υπάρχει ελπίδα να καταφύγουμε στα Ευρωπαϊκά
Δικαστήρια σε σχέση ας πούμε με το ότι εμείς αδικούμεθα;
3. Μία διευκρίνιση επάνω σε αυτό που είπατε, ότι
εάν δοθεί πολιτική λύση για τα παρανόμως παρακρατηθέντα, κ.λπ., αναδρομικά, θα δοθεί για
όλους.
4. Τι θα μας κάνουν σήμερα, δηλαδή θα μας πουν ότι
σταματούν οι παράνομες κρατήσεις σήμερα;.
5. Για απόφαση που βγήκε στις 20-05-2016 συνταξιοδοτική, έχω φύγει με αναστολή, έχει ισχύσει το
προηγούμενο καθεστώς των παρακρατήσεων, ή
είναι με τον Νόμο Κατρούγκαλου; Από ό,τι άκουσα τώρα που είπατε;
6. Διορίστηκα στον Ο.Τ.Ε. τον Φλεβάρη του 1965 και
έφυγα τον Οκτώβρη του 1980. Δεν έχω καταλάβει, αυτό το θέμα με τον επανυπολογισμό τι μπορεί να κάνει σε εμάς που φύγαμε νωρίτερα; Δεν
έχω καταλάβει την προσωπική διαφορά.
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:
1. Καταρχήν δεν είναι μία απόφαση, είναι τέσσερις αποφάσεις, οι οποίες κάλυψαν όλο το φάσμα
των συνταξιούχων, όλων των ειδών των συνταξιούχων. Οι αποφάσεις αυτές στηρίχθηκαν στην
λογική, που είχε προκαθορίσει η προηγούμενη
απόφαση, που είπε ότι είναι συνταγματικές οι περικοπές μία φορά, αλλά εάν ξαναγίνουν, δεν μπορεί να επιβαρύνεται συνεχώς η ίδια πληθυσμιακή
ομάδα, δηλαδή οι συνταξιούχοι.
	Το Συμβούλιο Επικρατείας αυτή την στιγμή έχει
κάποιες εκκρεμότητες. Τι θα κάνει; Η Ολομέλεια την πήρε την απόφαση για τους δημοσίους
υπαλλήλους, η Ολομέλεια θα πάρει και τις άλλες.

Θα αλλάξει; Είναι ένα θέμα πλέον, το οποίο είναι
κενό. Άρα λοιπόν έχουν άμεση και πολύ σημαντική επίπτωση στη λειτουργία των αποφάσεων
του Συμβουλίου Επικρατείας οι καινούριες ρυθμίσεις. Θα τις κριτικάρουμε με την καινούρια απόφαση; Εγώ εναγωνίως την περιμένω, να δω με
ποιο αιτιολογικό έρχεται και ανατρέπει αυτά που
το ίδιο το Συμβούλιο Επικρατείας το 2015 θεώρησε ότι δημιουργούν αντισυνταγματικότητα.
Δεν το ξέρουμε, διότι δεν δημοσιεύτηκε ακόμα
η απόφαση. Απλώς μάθαμε, το ανακοίνωσαν οι
ίδιοι, ότι κρίνονται οι περικοπές των δώρων των
εν ενεργεία Δημοσίων Υπαλλήλων ως συνταγματικά σωστές. Είναι λοιπόν κάτι που το περιμένουμε. Οπωσδήποτε οι επιπτώσεις είναι σημαντικές.
2. Μέχρι να θεσμοθετηθεί το Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης για όλη την Ευρώπη, η κάθε
χώρα-μέλος διατηρεί την εξουσία και την αρμοδιότητα να φτιάχνει δικό της Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης και ότι τα Ευρωπαϊκά Όργανα
δεν έχουν δικαίωμα να επεμβαίνουν. Εδώ λοιπόν
παρατηρείται ότι στην Ελλάδα υπάρχει μία ανωμαλία. Ποια ανωμαλία; Ότι, ενώ απαγορεύεται
στα Ευρωπαϊκά Όργανα να ανακατεύονται στα
ζητήματα Κοινωνικής Ασφάλισης, τα Ευρωπαϊκά
Όργανα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακατεύονται και μας λένε
μειώστε τις συντάξεις για να βρούμε λεφτά να
πληρώσουμε τις δόσεις.
	Συμπέρασμα: να πάμε εμείς στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δεν έχει έννοια, θα απορριφθεί η αίτηση, ως αναρμόδιο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο
ήδη έχει αποφανθεί, ότι είναι αρμοδιότητα των
χωρών-μελών. Πήγαινε στη χώρα σου να σου
λύσει το θέμα. Εμείς ως Ευρώπη δεν έχουμε αρμοδιότητα.
3. Είναι γεγονός ότι οι συνταξιούχοι είναι πράγματι
σε δίλημμα, διότι όταν ακούνε τον άλλο φερ’ ει-

πείν, που τους λέει ότι είναι έγκλημα να μην κάνετε αγωγή, να μην πάρετε τα χρήματά σας, ασφαλώς θα αντιμετωπίσουν το ερώτημα να κάνω ή να
μην κάνω. Η δική μου άποψη είναι αυτή που σας
είπα πριν από λίγο. Δικαστικά το να κερδίσεις στο
Πρωτοδικείο και στο Εφετείο, δεν σημαίνει τίποτα, διότι ακολουθεί είτε έφεση αν είναι το Πρωτοδικείο, είτε αναίρεση, προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας αν είναι στο Εφετείο. Επομένως,
πρέπει να περιμένεις την απόφαση πλέον του
Ανωτάτου Δικαστηρίου, δηλαδή του Συμβουλίου
Επικρατείας και να δεις τι θα γίνει.
	Σε κάθε περίπτωση λοιπόν εγώ έχω την άποψη,
ότι αγωγές να μην γίνουν, διότι πολύ απλά μέχρι
τώρα δεν έχει κερδίσει κανείς. Επαναλαμβάνω,
είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις με ειδικότητες που
έχουν κερδίσει. Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω
ότι αυτή είναι η σωστή λύση.
4. Το ερώτημα δεν είναι αυτό. Το ερώτημα είναι ότι
σήμερα το Συμβούλιο Επικρατείας έχει συγκεκριμένα πρόσωπα, δηλαδή συγκεκριμένη Ολομέλεια. Η Ολομέλεια αυτή αποφάσισε αυτή την απόφαση για τα δώρα των δημοσίων υπαλλήλων, με
το σκεπτικό εκείνο που ανατρέπει τις αποφάσεις
του 2015. Αυτή η Ολομέλεια τώρα, που πράγματι
εκκρεμεί εκεί η υπόθεση του επαναϋπολογισμού,
εάν είναι συνταγματικός ή δεν είναι, εκκρεμεί
ενάμιση χρόνο τώρα.
5. Όταν λέμε για επαναϋπολογισμό εννοούμε τις συντάξεις για τις οποίες είχε γίνει η αίτηση, ασχέτως
εάν είχε βγει απόφαση ή όχι, μέχρι τις 12 Μάη του
2016. Αν η απόφαση λοιπόν ήταν πριν, ναι, υπάγονται στον επαναϋπολογισμό. Εάν είναι μετά τις
12 Μάη, γίνεται κατευθείαν η εφαρμογή του Νόμου Κατρούγκαλου.
6. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζεται ο νόμος για τους
παλιούς. Δεν υπάρχει προηγούμενο πουθενά.

Παρέμβαση του, "τότε", Υφυπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΤΆ Σ Ο Υ Π Ε Τ Ρ Ό Π Ο ΥΛ Ο Υ
Ο κύριος Πετρόπουλος πριν ανέβει στο βήμα, μοίρασε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο με τα πεπραγμένα της δικής
του θητείας, σχετικά με στατιστικά στοιχεία των συντάξεων του ΟΤΕ. Στη συνέχεια έκανε και ειδική αναφορά σε
θέματα που ενδιαφέρουν τους συνταξιούχους του ΟΤΕ.
Η γήρατος προ
του Ν.4387 ήταν 1.558,00€ μέση σύνταξη. Σήμερα είναι 2.062,00€. Η σύνταξη αναπηρίας προ του Ν.4387
ήταν 967,00€ και σήμερα είναι 1.379,00€. Γνωρίζετε
νομίζω πως πάρα πολλοί κλάδοι εργαζομένων ζητούν να υπολογίζονται και οι παλιές συντάξεις που
χορηγήθηκαν με τις παλιές διατάξεις, ακριβώς με τις
ίδιες που σήμερα καταβάλλονται.
Λοιπόν, έχουμε πραγματικά πολλά αιτήματα από
πολλούς χώρους. Να σας πω για παράδειγμα, από τις
τράπεζες έχω διαρκή παράπονα, γιατί δεν παίρνουν
οι παλιοί την σύνταξη που παίρνουν οι καινούριοι. Θα
το ξέρετε και εσείς. Εντούτοις, υπήρχε μία βελτίωση
με τον επαναϋπολογισμό. Αυξήθηκαν 12.300 κύριες
συντάξεις γήρατος κατά μέσο όρο με 111,00€ μηνιαίως μέσα σε διάρκεια πενταετίας, διότι με τον νόμο

προβλέπεται ότι εάν προκύπτει από τον επαναϋπολογισμό αύξηση σύνταξης, αυτή δίνεται τμηματικά σε
βάθος πενταετίας και 1.163 κύριες συντάξεις θανάτου αυξάνονται κατά μέσο όρο με 121,00€.
Δηλαδή μία αύξηση ποσοστού με την αύξηση του
ποσοστού από 50% σε 70%, θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη μέση αύξηση ειδικά για τις συντάξεις θανάτου
και 350 κύριες συντάξεις αναπηρίας είναι νούμερα
ακριβώς από τα στοιχεία που έχουμε για τον Ο.Τ.Ε.,
αυτά που σας λέω. Θα έχουμε μία αύξηση κατά μέσο
όρο 159,00€ μηνιαίως μέσα στην πενταετία.
Προβλέψαμε ότι και στην επικουρική σύνταξη θα
προστίθεται, ακόμα και σε συντάξεις που χορηγήθηκαν, όσος χρόνος έχει διανυθεί σε άλλες θέσεις εργασίας, διασκορπισμένοι χρόνοι οι οποίοι συγκεντρωμένοι μπορούν να οδηγήσουν σε ένα ενιαίο χρόνο
μεγαλύτερο, άρα και σε μια παραγωγή μεγαλύτερης

σύνταξης. Επειδή στις επικουρικές ιδίως υπάρχει
ένα θέμα, το οποίο δεν είναι τόσο ξεκάθαρο, από την
εμπειρία δεν είχαμε ένα τέτοιο προηγούμενο, πρέπει
να σας υπενθυμίσω ότι με τον νόμο της Ν.Δ., όπως
καθιερώθηκε να λέγεται «Νόμος Γιάννη Βρούτση», η
ρήτρα μηδενικού ελλείμματος οδηγούσε σε μία περικοπή που ξεπερνούσε το 30% και έφτανε και το 50%
σε ορισμένες περιπτώσεις των ήδη καταβαλλόμενων
χαμηλών επικουρικών κατά το προηγούμενο διάστημα μετά τις περικοπές που είχαν υποστεί.
Αυτό το αποτρέψαμε. Πράγματι όμως η σύνταξη
η επικουρική μειώθηκε σε σχέση με αυτή που καταβαλλόταν προ του 2012. Το γιατί συνέβη αυτό μην
το αναλύω τώρα ξανά. Είναι το P.S.I., είναι μία σειρά
ζητήματα τα οποία δυστυχώς με τις δεσμεύσεις που
ανελήφθησαν με τα αρχικά μνημόνια, ανελήφθησαν
δεσμεύσεις για την χώρα. Καθώς έπεφτε το Ακαθάρι-
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στο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.), έπεφταν και οι συντάξεις.
Διότι οι συντάξεις με τον Ν.3863/2010 συμφωνήθηκε
να μην υπερβαίνουν ως δαπάνη το 16,2% του Α.Ε.Π.
Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν από την πρώτη χρονιά το 2012 άρχισε να πέφτει, διότι μειώνονταν οι
συντάξεις, έντεκα κατά σειρά μειώσεις έγιναν, μειώθηκαν και οι μισθοί σε όλο αυτό το διάστημα και
βεβαίως η οικονομία της χώρας που δεν είχε βιομηχανική παραγωγή και εξαγωγές για να διαμορφώνει
ένα υψηλό Α.Ε.Π. από τέτοιους λόγους, προφανώς
διαμορφώνονταν κυρίως από την κατανάλωση.
Η πτώση συνεπώς της αγοραστικής δύναμης συντάξεων και μισθών ουσιαστικά οδηγούσε σε μία σημαντική μείωση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος
και επομένως το 16,2 υπολογιζόμενο σε ένα ακόμα
μικρότερο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν δημιουργούσε
αιτίες και λόγους για να μειώνονται και άλλο οι συντάξεις και αυτό γινόταν συνεχώς.
Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Επειδή πολλές
φορές εκείνο που ακούω είναι, τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ για
όλο αυτό και γιατί δεν επανέφερε τις συντάξεις εκεί
που ήταν, η απάντηση βρίσκεται στη δέσμευση που
υπήρχε από τον Ν.3863/2010, που προέβλεπε και το
θέμα του ΕΚΑΣ. Το θέμα του ΕΚΑΣ που μπορεί να μην
αφορούσε κυρίως κλάδους συνταξιούχων όπως τον
δικό σας, όμως είναι ένα θέμα που πράγματι δημιουργούσε ξαφνικά για αρκετό κόσμο μία μείωση σημαντική των συντάξεων, θα σας πω ότι – το έχω πει
και στη Βουλή τουλάχιστον τρεις φορές και ακόμα και
άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ δεν το έχουν εμπεδώσει σαν
πραγματικότητα – θα το δείτε όμως στο Ν.3863/2010,
τον Νόμο Λοβέρδου-Κουτρουμάνη και δεν ήταν ζήτημα δικής τους επιλογής, ήταν δέσμευση του 1ου
μνημονίου, ότι το ΕΚΑΣ το αποσχίζει πια, το διαχωρίζει, βγαίνει από την σύνταξη, παύει να είναι συνταξιοδοτική παροχή και έχουμε μία υποχρέωση η σύνταξη
πια να δίνεται χωρίς ΕΚΑΣ ήδη από το 2010.

Αν η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ερχόταν από 01-012015 που προέβλεπε εκείνος ο νόμος να δίνονται οι
συντάξεις κατά αυτό τον τρόπο, αν έδινε τις συντάξεις όπως προβλέπονταν στο Ν.3863/2010 από 1η
Ιανουαρίου 2010, θα έπαιρναν όλοι μία σύνταξη χωρίς το ΕΚΑΣ. Όμως η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σε εκείνη
την περίοδο είπε δεν θα τηρήσουμε τον νόμο αυτό,
δεν θα τηρήσουμε τις δεσμεύσεις που υπήρχαν από
τα μνημόνια και ήρθαμε στο Σεπτέμβριο του 2015 με
τα γνωστά γεγονότα που μεσολάβησαν, με μία χώρα
που δεν είχε βασικές πηγές και πόρους για να λειτουργήσει όσον αφορά έκτακτες ανάγκες, μεταξύ
των οποίων και οι συντάξεις, οι μισθοί, η ύδρευση
στα νησιά, πάρα πολλά ζωτικής σημασίας θέματα
δεν μπορούσαν να επιλυθούν και οδηγηθήκαμε στην
εφαρμογή των δεσμεύσεων του 1ου Μνημονίου με
το 3ο Μνημόνιο.
Αυτή είναι η αλήθεια. Για να ξέρουμε τι δεν πρέπει
να ξανασυμβεί και αυτό που δεν πρέπει να ξανασυμβεί είναι να γυρίσουμε στα ίδια. Θα γυρίσουμε στα ίδια
και δεν είναι θέμα απειλής ή πρόβλεψης κινδυνολογικής εκ μέρους μου, εάν οι συντάξεις έχουμε πλέον
μειωμένους πόρους. Αν οι εισφορές εργοδοτών και
εργαζομένων μειωθούν από το 20% στο 15% για τις
κύριες συντάξεις, δημιουργείται ένα έλλειμμα ετήσιο 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι περικοπές που δεν
έγιναν ήταν 2.100.000.000,00€-2.200.000.000,00€
περίπου, που δεν κάναμε τον Γενάρη του 2019, που
προβλέπονταν να γίνουν και λέγαμε ότι δεν θα τις κάνουμε τις περικοπές, τόσο είναι.
Συνεπώς, από την πρώτη χρονιά θα έχεις μία υποχρεωτική περικοπή συντάξεων. Δεν γίνεται αλλιώς.
Με μαθηματικούς όρους μιλώ λογικούς. Δεν είναι ζήτημα δικής μου εκτίμησης αν γίνει αυτό. Όσον αφορά
τις επικουρικές, θα το έχετε ακούσει όλοι, ότι οι νέοι
ασφαλισμένοι θα πηγαίνουν σε ιδιωτική ασφάλιση.
Τούτο σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν οι αναγκαίοι πό-

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ
ροι σε εισφορές, για να χρηματοδοτούνται οι συντάξεις των επικουρικών, όπου υπάρχουν αυτές.
Συνεπώς, θα συμβεί το παράδειγμα της Εθνικής και
στην περίπτωση όλων των συνταξιούχων της χώρας,
διότι ξέρετε ότι το 2005 η Εθνική Τράπεζα τους νέους
εργαζόμενους τους διοχέτευε στο νέο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ και
οι παλιοί που ήταν μέσα στον λεγόμενο λογαριασμό
Επικουρικής Ασφάλισης Εθνικής Τράπεζας έμειναν
πίσω, με αποτέλεσμα εδώ και δεκαοκτώ-δεκαεννιά
μήνες να μην παίρνουν σύνταξη, γιατί δεν υπάρχουν
χρήματα, διότι δεν εισέρεαν εισφορές νέες για να
μπορούν να τροφοδοτούν τις συντάξεις των παλαιών.
Το σύστημά μας είναι σύστημα αλληλεγγύης γενεών. Η μετατροπή τους σε σύστημα ιδιωτικής κάλυψης χάνει, καταργεί τον χαρακτήρα αυτό που έχει
συνταγματική στήριξη ως γενικό και καθολικό σύστημα. Αντιλαμβάνεστε ότι μία τέτοια τυχόν εξέλιξη
την οποία έχει στο πρόγραμμά της η Ν.Δ., δεν θα
μας παρέχει την δυνατότητα να λαμβάνουμε τις ήδη
καταβαλλόμενες παροχές, όχι τις βελτιωμένες που
προκύπτουν για όσους προκύπτουν κατά το παράδειγμα που είπα και το ξέρετε νομίζω ότι συμβαίνει
αυτό, αλλά θα υπάρξει μία περικοπή και πίσω από την
παλιά σύνταξη, η οποία ήταν ήδη μετά τις περικοπές
αρκετά χαμηλά.
Βεβαίως έχουμε πάρει τα άλλα μέτρα που ξέρετε,
να υπολογίζεται η εισφορά για την υγεία στο πραγματικά καταβαλλόμενο και όχι σε εκείνο που υπήρχε
το 2010. Αυτό είναι ένα σημαντικό ποσόν που προκύπτει. Επιστρέψαμε 355.000.000,00€ περίπου σε
όλους τους ασφαλισμένους που γίνονταν οι κρατήσεις τους στη σύνταξη που δεν λάμβαναν πια, αλλά
εικονικά εμφανιζόταν ως σύνταξη καταβαλλόμενη
κατά τα παλιά δεδομένα.
Αυτά είχα να σας πω και είμαι στη διάθεσή σας για
ερωτήσεις.

Υ/Γ: Την εισήγηση του κ. Πετρόπουλου ακολούθησε μια θυελλώδης συζήτηση στη διάρκεια της οποίας ο ομιλητής
απάντησε σε όλα τα ερωτήματα που του τέθηκαν…

Δύναμη Αλήθειας Και Εμπιστοσύνης
(Δ . Α . Κ . Ε . συνταξιούχων Ομίλου–ΟΤΕ)
ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΑΣ
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ο Σύλλογος, από το 2010-2011 και μετά έφυγε από
τις ράγες του κι αυτό δεν έγινε από ανθρώπινα λάθη
αλλά από λάθος ανθρώπους στο πηδάλιό του και από
λάθος επιλογές.
Στις Εκλογές του 2014 έγιναν τέρατα και σημεία για
να μπει από τον «φωταγωγό» ο Μπιρμπιλής στην Διοίκηση του Συλλόγου (!!!).
Έτσι όμως μπήκε…. Ο σύλλογος σε περιπέτειες και
σε δαπάνες πολλών χιλιάδων Ευρώ.
Έτσι έμπλεξαν και άλλοι συνάδελφοι σε ψευδομαρτυρίες.
Έτσι άνοιξε μια πληγή που θα αργήσει να κλείσει, αν
κλείσει.
Ακόμη και τώρα που η Δικαιοσύνη αποφάσισε την
καθαίρεση και την αποβολή τους, εξακολουθούν (!!!) –
με τις παρεμβάσεις τους- να εμποδίζουν τον Σύλλογο
στο δρόμο προς τις ΕΚΛΟΓΕΣ. Έχουν όλα την εξήγησή
τους αλλά δεν είναι η ώρα των αποκαλύψεων.
Λίγο πολύ τα ξέρετε, όσο και αν προσπαθούν να
κρύψουν τις αλήθειες με αθλιότητες και τα γεγονότα,
με λάσπη.

Μόνο που ούτε αυτό το κάνουν με επιτυχία.
Από αυτά που γνωρίζετε και από τα άλλα, τα πιο
γαργαλιστικά που θα μάθετε, γεννήθηκε η ανάγκη
να φυτέψουμε απ΄την αρχή την Αλήθεια και την
Εμπιστοσύνη.
Η Δύναμη Αλήθειας Και Εμπιστοσύνης ( ΔΑΚΕ)
είναι η ελπίδα της επόμενης μέρας.
Είναι αυτό που λείπει από το Σύλλογο τα τελευταία
χρόνια. ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ μαζί, για να κάνουμε την ΑΝΑΝΕΩΣΗ.
Είμαστε η συνέχεια της ιστορικής κληρονομιάς, χωρίς υστεροβουλίες και βαρίδια, αλλά με ένα και μόνο
όραμα. Την «αλληλεγγύη για ΟΛΟΥΣ» με Αλήθεια και
Εμπιστοσύνη.
Λέμε ΟΧΙ στην καμαρίλα και στον τυχοδιωκτισμό
και λέμε ΝΑΙ στην ισότητα στον Συνδικαλισμό.
Λέμε ΟΧΙ στην ιδιοτέλεια και στα παραμύθια και
λέμε ΝΑΙ στην προσφορά και στην αλήθεια.
Θέλουμε τον Σύλλογο μια αγκαλιά για τα μέλη του
αλλά και να μπει ο Σύλλογος στην καρδιά των μελών
του.
Θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας (στα παιδιά μας

και στα εγγόνια μας) μία Τράπεζα Αίματος που θα σώσει-αν χρειασθεί- ανθρώπινες ζωές.
Θέλουμε να στηρίζουμε τις οικογένειες των συναδέλφων - τις σημερινές και τις επόμενες- με έναν
Δυνατό Προμηθευτικό Συνεταιρισμό για ΟΛΟΥΣ τους
Συνταξιούχους που θα δώσει δύναμη στο πορτοφόλι
τους.
Θέλουμε να βοηθήσουμε τα παιδιά των συναδέλφων (αυτοαπασχολούμενους στον ιδιωτικό τομέα)
δημοσιεύοντας έναν επαγγελματικό κατάλογο στην
εφημερίδα και στηρίζοντάς τους, και με δικό μας όφελος από τις χαμηλότερες τιμές.
Θέλουμε να γίνει η εφημερίδα μας ένα χρήσιμο περιοδικό με ενδιαφέρουσα ύλη και να έχουν οι Συνάδελφοι στην διάθεσή τους σελίδες για ΟΛΑ.
Θέλουμε να καταβάλλει ο Σύλλογος αν χρειασθεί,
έξοδα κηδείας μέσα σε 2-3 μέρες και να τα εισπράττει με ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ από το ΤΑΜΕΙΟ, ως ελάχιστη
ανακούφιση-διευκόλυνση.
Θέλουμε να πάρουμε την χρήση ή και την κυριότητα κάποιων κτιρίων που έχουν εγκαταλειφθεί από
τον ΟΤΕ και να κάνουμε «ΟΙΚΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» για
Συνέχεια στη σελ. 11
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Συνέχεια από τη σελ. 10

μοναχικούς συναδέλφους –στην ΑΤΤΙΚΗ αρχικά- για
να μην καταλήγουν σε ιδιωτικά Γηροκομεία άγνωστοι
μέσα σε αγνώστους.
Θέλουμε να προμηθεύσουμε κάθε μέλος μας με μια
ΚΑΡΤΑ –ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ πολλαπλών χρήσεων που θα
«προσφέρει» στο οικογενειακό εισόδημα 2.000-3.000
€ ετησίως ( ή και παραπάνω χωρίς οροφή) και φυσικά
μια μεγάλη ανακούφιση.
Επειδή όμως οι καθ΄ έξιν λασπολόγοι δεν θα σταματήσουν, θέλουμε να ξέρουν την αλήθεια οι Ν.Δ.
αναγνώστες.
Δεν είμαστε εμείς προδότες και πουλημένοι ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ. Εσείς είσθε προδομένοι από περιφερόμενους, καιροσκόπους και υστερόβουλους Νεοδημοκράτες του αφρού.
Εμείς θέλουμε την Μεγάλη Οικογένεια των ΟΤΕΤΖΗΔΩΝ σε μια κοινωνία χωρίς διαχωρισμούς. Τα κόμματα και τα χρώματα μένουν απ΄έξω από τον Σύλλογο,
το λέει και το Καταστατικό μας.

j

Άλλοι τρέχουν και ξερογλείφονται για λίγες σταγόνες…εξουσίας…Αλλά έχουν γνώση οι φύλακες.
Στον Σύλλογό μας δεν θέλουμε - σήμερα- χρωματισμένες ρυτίδες, ούτε –αύριο- στα κοιμητήρια
– πολύχρωμους σταυρούς.
Ας σοβαρευτούν επιτέλους οι εραστές του θρόνου
και ας βρούμε τρόπους να ανακουφίσουμε εκείνους
που μας έχουν ανάγκη.
Ας ηρεμήσουμε λίγο, γιατί οι ανακοπές και τα εγκεφαλικά παραμονεύουν.
Τρεις απλές λέξεις ομορφαίνουν την –υπόλοιπηΖωή μας:
«αγαπώ», «συγγνώμη», «ευχαριστώ».
Θα κλείσουμε με 3 απορίες:
Γιατί ακόμη δεν ζήτησαν ΣΥΓΓΝΩΜΗ για όσα έκαναν;
Γιατί με τόση «λύσσα» αγωνίζονται να επανέλθουν;
Τρέμουν – μήπως- τις επόμενες αποκαλύψεις;

Εμείς ΘΕΛΟΥΜΕ την Περιφερειακή Ανάπτυξη,
ΘΕΛΟΥΜΕ ένα Σύγχρονο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ, ΘΕΛΟΥΜΕ Διαφάνεια σε ΟΛΑ.
Εμείς θέλουμε να ανακουφίσουμε εκείνους που
μας χρειάζονται.
Οι … «απέναντι» τρώγονται για το Θρόνο και τις δικές του απολαύσεις.
Εμείς είμαστε οι γνήσιοι, άλλοι είναι οι εκπαιδευμένοι «ινστρούχτορες».
….άντε μην ανοίξουμε το στόμα μας.
Είναι το παρελθόν και είμαστε το μέλλον, για τους
Συναδέλφους, όχι για τον εαυτό μας.
Για τα μέλη του Συλλόγου μας και ΟΧΙ για τα …
μέλη του Σώματός μας.
Όχι δεν είμαστε ίδιοι.

ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΑΣ
Δ. Πατατούκας – Α. Μπογόρδος - Χ. Γιαννόπουλος

Υ/Γ.: Προκληθήκαμε από την ανάρτηση του ΕΝΙΑΙΟΥ(;) ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ και ΕΠΡΕΠΕ να απαντήσουμε.

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.

Ροβέρτος Σπυρόπουλος

Πέθανε σε ηλικία 72 ετών ο πρώην διοικητής του ΙΚΑ και
στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Ροβέρτος Σπυρόπουλος. Ο εκλιπών,
είχε διατελέσει πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων
του ΟΤΕ (ΟΜΕ-ΟΤΕ), οργανωτικός γραμματέας της ΓΣΕΕ,
βουλευτής Αρκαδίας, υφυπουργός, γενικός γραμματέας
υπουργείων και διοικητής κρατικών οργανισμών. Από το
2010 μέχρι τις 29 Ιουνίου 2015 υπηρέτησε ως διοικητής
του ΙΚΑ. Γεννήθηκε την Πρωτομαγιά του 1947 στην Τρίπολη. Σπούδασε στο Τμήμα Τεχνολόγων Μηχανικών ΤΕΙ.
Το 1975 πρωτοεκλέχθηκε συνδικαλιστής στην Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Μηχανικών, όπου ανέλαβε υπεύθυνος διαχειριστής των οικονομικών της. Το 1977 έγινε
γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Τεχνολόγων Μηχανικών του ΟΤΕ, ενώ
το 1981 έγινε πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων του ΟΤΕ (ΟΜΕ-ΟΤΕ). Το 1982
εκλέχθηκε οργανωτικός γραμματέας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας
(ΓΣΕΕ), και το 1991 έγινε πρόεδρος του Ινστιτούτου Εργασίας, που είναι ο ερευνητικός
φορέας της ΓΣΕΕ.
Εκλέχθηκε βουλευτής Αρκαδίας με το ΠΑΣΟΚ το 1996 και το 2000, και διετέλεσε υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το 2001 ως το 2004 στην κυβέρνηση του Κώστα Σημίτη.
Το 2006 έγινε γενικός διευθυντής του ΠΑΣΟΚ. Στην κυβέρνηση Γιώργου Παπανδρέου
έγινε αρχικά γενικός γραμματέας του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης
από το 2009 ως το 2010, ενώ από τον Αύγουστο του 2010 μέχρι τις 29 Ιουνίου 2015 ήταν
διοικητής του ΙΚΑ.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας εκφράζει τη θλίψη του, η οποία απηχεί και
τη θλίψη όλων των μελών μας, για την απώλεια του συναδέλφου.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Νίκος Κούνας
Αντώνης Σεργιάννης

Στάθης Δημητρίου

Στις 14 Μαρτίου, έφυγε από κοντά μας ο αγαπητός
μας συνάδελφος Στάθης Δημητρίου, που υπηρέτησε
στα Η/Μ ΑΘΗΝΩΝ. Ο θάνατός του, γέμισε με θλίψη
όσους τον είχαν γνωρίσει αφού ουδέποτε στενοχώρησε συνάδελφο. Ευχόμαστε την εξ ύψους παρηγοριά στην επί 52 χρόνια σύζυγό του, Φανή, και
στην μοναχοκόρη του Ελένη και στον γαμπρό του.
Ας είναι ελαφρύ το χώμα της βοιωτικής γης που τον
σκεπάζει, Νεοχώριο Θηβών.
Οι αγαπητοί φίλοι
Σεραφείμ Καφλαμπόγιας
Σταμάτης Ασημάκης

Γιάννης Μανώλης

Στα 69 του χρόνια, έφυγε ξαφνικά
από την ζωή ο πρώην βουλευτής
της ΝΔ στην Αργολίδα και συνδικαλιστής της ΓΣΕΕ, Γιάννης Μανώλης. Το 1986 ήταν Ιδρυτικό Μέλος
της ΚΙΠΑΕΑ (Κίνηση Ειρήνης) και
μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Το 1995-1997 αντιπρόεδρος
της Ένωσης Καταναλωτών Ελλάδας. Το 1998–2004 μέλος της Οικονομικής και Κοινωνικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Από το 1998 έως το 2004 Γενικός Γραμματέας Γ.Σ.Ε.Ε.
Το 2004 εκλέγεται πρώτος Βουλευτής στο Νομό Αργολίδας με
τη Ν.Δ., το ίδιο και το 2007. Το 2012 αποχώρησε από την Νέα
Δημοκρατία όπου διετέλεσε και επικεφαλής της γραμματείας
Συνδικαλιστικού του κόμματος. Για λίγους μήνες συνεργάστηκε
με τους Ανεξάρτητους Έλληνες από όπου επίσης αποχώρησε. Το
2014 ήταν υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου.
Ο Γιάννης Μανώλης υπηρέτησε στον ΟΤΕ της Κω κατά τη 10ετία
του ’70. Ήταν ένας καταρτισμένος τεχνικός, καλός συνάδελφος,
αλλά και εξαίρετος οικογενειάρχης, αγαπητός σε όλους.
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας εκφράζει τη θλίψη
του, όπως και όλων των μελών του Συλλόγου μας, για το πρόωρο θάνατο του πρώην γενικού γραμματέα της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας.

Εις μνήμην Ευάγγελου Ευσταθίου

Προ ολίγων ημερών, έφυγε από κοντά μας
ο αγαπητός συνάδελφος, φίλος και αδελφός,
Ευάγγελος Ευσταθίου, δυνατός αγωνιστής,
ευγενής, σεμνός και τίμιος άνθρωπος. Ιδανικός σύζυγος και στοργικός πατέρας.
Εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην
οικογένειά στου με την ευχή ο πανάγαθος
Θεός να τους δίδει παρηγοριά, υγεία και δύναμη για να ξεπεράσουν το δυσάρεστο γεγονός.
Αείμνηστε Βαγγέλη, εμείς θα σε θυμόμαστε
πάντα. Να είναι αιωνία η μνήμη σου.
Λουκάς Μπαλωμένος

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Ο Γραμματέας
Νίκος Κούνας
Αντώνης Σεργιάννης

Εις μνήμη Δανάης Βοκάντση

Σε κλίμα οδύνης και πόνου ψυχής πληροφορηθήκαμε ότι έφυγε από την ζωή η πολυαγαπημένη σύζυγος του Άγγελου Βοκάντση. Εκφράζουμε τα θερμά
μας συλλυπητήρια στην οικογένεια του αδελφού μας
Άγγελου με την ευχή, όπως ο ύψιστος τους παρέχει
παρηγοριά, υγεία και δύναμη να ξεπεράσουν το δυσάρεστο γεγονός και να την θυμούνται πάντα.
Αείμνηστη Δανάη, αιωνία η μνήμη σου. Εμείς θα σε
θυμόμαστε πάντα. Να είναι ελαφρύ το χώμα της Μακεδονικής γης που σε σκέπασε!
Λουκάς Μπαλωμένος

12

Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΙΚΉ Η ΚΕΝΤΡΙΚΉ
ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ

Αδιαφιλονίκητο κι αδιάβλητο το έργο της

Η

Κεντρική εφορευτική επιτροπή επιτέλεσε
παραδειγµατικά κι απρόσκοπτα το έργο

της.
Καθηµερινή και συνεχής ήταν η παρουσία
όλων των µελών της Κεντρικής Εφορευτικής
Επιτροπής στα γραφεία του Συλλόγου µας,
όπου παρά τις όποιες δυσκολίες παρελάμβαναν τις υποψηφιότητες των συναδέλφων µας.
Προς τούτο ακολουθήθηκε η διαδικασία που
προβλέπει το καταστατικό, οι νόµοι της ελληνικής πολιτείας και οι σχετικές δικαστικές
αποφάσεις.
Δεν είναι διόλου τυχαίο, ότι 7 παρατάξεις
κατέθεσαν αίτηµα συµµετοχής στις εκλογές
τον Οκτωβρίου.

Καλές Εκλογές

Παραφωνία στο δρόμο προς τις κάλπες

Μ

ε αφορμή το νέο επεισόδιο με πρωταγωνιστή
και πάλι το «συνάδελφο» Λουκόπουλο που Δυστυχώς δεν είναι το πρώτο, αλλά το Σοβαρότερο και
συνέβη χθές στο γραφείο της Γραμματείας του Συλλόγου, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα.
Συγκεκριμένα ο Αντιπρόεδρος κ. Πατατούκας,
ενώ προέτρεπε τους συναδέλφους που ήσαν έξω
από τη Γραμματεία και την αίθουσα της Κ.ΕΦ.Ε. να
μη παρεμποδίζουν τη λειτουργία της Κ.ΕΦ.Ε., η
οποία παρελάμβανε τις υποψηφιότητες, δέχθηκε
Αναίτια επίθεση από τον Λουκόπουλο ο οποίος τον
«βούτηξε από το λαιμό» και τον «στρίμωξε» στον τοίχο και Χειροδίκησε επ΄ αυτού, βρίζοντάς τον Χυδαία.

Η κατάσταση εκτραχύνθηκε, αφού ο συγκεκριμένος «συνάδελφος» ξεκίνησε με απειλές και ύβρεις
κατά του Προέδρου, συνέχισε με χειροδικία στο
πρόσφατο παρελθόν κατά του Αντιπροέδρου και κορυφώθηκε με το χθεσινό επεισόδιο, πάλι κατά του
συναδέλφου Πατατούκα και χάρις στην παρέμβαση
των ψυχραιμοτέρων αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.
Η απαράδεκτη συμπεριφορά του συγκεκριμένου
«συναδέλφου» επαναλαμβάνεται συχνά και με αντισυναδελφικές, υβριστικές, προσβλητικές και απαξιωτικές εκφράσεις, με συχνές επιστολές του προς τη
Διοίκηση του Συλλόγου μας και την Κ.ΕΦ.Ε.
Το Προεδρείο θα προτείνει άμεσα στην Ε.Ε. και το

Δ.Σ., τη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων και μέχρι τότε ο «συνάδελφος» αυτός δεν μπορεί να είναι
συνομιλητής μας, αφού δεν σέβεται τα Καταστατικά
Όργανα του Συλλόγου μας και θα ζητήσει από ΟΛΕΣ
τις παρατάξεις να καταδικάσουν τέτοιες συμπεριφορές και ενέργειες καθώς και να συνδράμουν στην
κατεύθυνση εξάλειψής των.

Βιβλιοπαρουσίαση
«Ιστορία της Επαρχίας Καλαβρύτων»
του Νίκου Σακελλαρόπουλου

Κ

υκλοφόρησε το νέο βιβλίο του συναδέλφου μας και πρώην μέλους του Δ.Σ του Συλλόγου μας
Νίκου Σακελλαρόπουλου, «Ιστορία της Επαρχίας Καλαβρύτων». Δίτομο, 900 σελίδες (μεγάλου σχήματος 21x28cm), χοντρό έγχρωμο εξώφυλλο, έγχρωμες σελίδες, θήκη προστασίας κλπ.
Πρόλογος-επισημάνσεις: Αθανάσιος Φωτόπουλος πρώην Καθηγητής Νεώτερης Ελληνικής
Ιστορίας Πανεπιστημίου Πατρών – Πρόεδρος Ομίλου Πελοποννησιακών Σπουδών.
Επιμέλεια ύλης: Χρίστος Φωτεινόπουλος πρώην Λυκειάρχης-Πρόεδρος Μουσείου Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.
Εκτός από το κεφάλαιο της ιστορίας, που καλύπτει τα δύο τρίτα περίπου της όλης
ύλης (Από προϊστορικούς χρόνους μέχρι το 1949), περιλαμβάνει χωρογραφία, λαογραφία, πολιτισμό, ιστορικά μνημεία, τουριστικούς χώρους, βιογραφίες προσώπων, δημογραφικά, σύντομη ιστορία κωμοπόλεων και χωριών του Δήμου
Καλαβρύτων και άλλα. Παρουσιάζεται γενικότερα μια ολοκληρωμένη μελέτη
όλων των ιστορικών, μυθολογικών, περιβαντολλογικών, δημογραφικών και λαογραφικών στοιχείων, ώστε να παρέχεται έτσι μια ενιαία γεωγραφική, ιστορική και πολιτιστική εικόνα της ιστορικής και μαρτυρικής επαρχίας των Καλαβρύτων. Ο προαναφερόμενος καθηγητής
Αθανάσιος Φωτόπουλος που το προλογίζει μεταξύ των άλλων αναφέρει: «…Πραγματεύεται τα διάφορα θέματα
με επάρκεια, ακριβολογία και υπευθυνότητα, πράγματα που διακρίνει κανείς μόνο σε συγγραφείς επιστημονικών
έργων…».
Πωλείται σε επιλεγμένα κεντρικά βιβλιοπωλεία της χώρας, αλλά και τα άλλα μπορούν να το φέρουν από την κεντρική αποθήκη των
Αθηνών ή τον εκδοτικό οίκο. Πληροφορίες τηλέφωνα: 210 383049, 2610 432200. Επικοινωνία με το συνάδελφο στα τηλέφωνα: 2610
324266, 2692051280 (καλοκαιρινούς μήνες) και 6978 721 922 κινητό.

