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Έντιμες και Διαφανείς Εκλογές
για την ανάδειξη των οργάνων του Συλλόγου μας

Οι εκλογές για τα Κεντρικά και τα Περιφερειακά όργανα του Συλλόγου µας, έχουν προκηρυχθεί για τις 26 Σεπτεµβρίου του 2019. Προς τούτο υπενθυμίζεται πως η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων έχει αρχίσει από τις 28 Μαρτίου και λήγει στις 7 Ιουνίου. Επισημαίνεται ταυτόχρονα πως οι εκλογές θα
διεξαχθούν και με παραταξιακά ψηφοδέλτια και η κατανομή των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου θα γίνει με το σύστημα της απλής αναλογικής.

Ο Τ Ι Δ Ε Ν Ε Λ Ε Γ Χ Ε Ι Σ … E Π Ι Χ Ε Ι Ρ Ε Ι Σ Ν Α Τ Ο Κ ΑΤ Α Σ Τ Ρ Ε Ψ Ε Ι Σ … ;

Δημοκρατικές εκλογές
με απλή αναλογική

Μ

ετά τον διορισμό Κ.ΕΦ.Ε, με την
από 18/3/2019 προσωρινή διαταγή της Προέδρου Πρωτοδικών
Αθηνών, προκηρύχθηκαν οι εκλογές για
τα Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα του
συλλόγου για την 26/9/2019 και προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων από 28/3
έως 7/6/2019.
Οι εκλογές θα γίνουν σύμφωνα με το
ν.1264/1982, όπως τροποποιήθηκε με το
άρθρο 27 του ν.4331/2015 (και με παραταξιακά ψηφοδέλτια) και με το ισχύον καταστατικό, μετά την έκδοση των δικαστικών αποφάσεων 1043/2017, 4385/2018,
2747/2018.
Κάποιοι βιάζονταν επικίνδυνα και ανησυχούσαν λέει γιατί καθυστερούμε πολύ
να κάνουμε τις εκλογές. Είναι κάποιοι από
εκείνους που συμμετείχαν σε δύο έκτακτες
και μία τακτική ΓΑΣ μέσα στο 2017, σε δύο
διευρυμένα Δ.Σ. μέσα στο 2018, σε τακτικά
και έκτακτα Δ.Σ. και μας οδήγησαν εδώ που
είμαστε σήμερα.
Τώρα που μπαίνουμε στην τελική ευθεία
κάνουν ότι περνάει από το χέρι τους να καθυστερήσουμε.
Ο κύβος ερρίφθη, οι νόμιμες εκλογικές
διαδικασίες ξεκίνησαν για τίμιες και δημοκρατικές εκλογές. Ο καθένας θα λάβει το
τίμημα που του αναλογεί και του αξίζει κατά
τα έργα του. ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ. ΟΛΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ.
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της εφημερίδας μας.
Τότε η ενημέρωσή σας χαρακτηριζόταν απειλή
και ποινικό αδίκημα (άρθρο 333 του Ποινικού
Κώδικα).
Τώρα η ενημέρωση των μελών είναι ιερό καθήκον και υποχρέωση της Νέας Διοίκησης.
Τότε μία μικρή ομάδα «συναδέλφων» ήθελε
λέει να γκρεμίσει τα πάντα.
Τώρα η μικρή ομάδα μεγάλωσε, απέκτησε
ΦΩΝΗ και με έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση
προς όλους εσάς τα μέλη μας, θα επαναφέρει
το σύλλογο στη νομιμότητα και θα ολοκληρώσουμε όλοι μαζί την ανασυγκρότησή του σε
νέες βάσεις.
Τότε και τώρα, η καθαιρεμένη διοίκηση και
οι υποστηρικτές της, προσπαθούν να επιβάλουν

ακόμη στη διοίκηση του συλλόγου και χρησιμοποιούν τα αξιώματα από τα οποία καθαιρέθηκαν (κ.κ. Φωτεινόπουλος, Αρνής, Δαλάκας,
Μεράκος, Μπαλωμένος κ.λ.π.) μας κατηγορούν ότι εκδίδουμε την εφημερίδα, εκδώσαμε ατζέντες του 2019, τις οποίες εκείνοι είχαν
παραγγείλει!!!, και ότι επιτρέπουμε να γίνονται
εκδηλώσεις που αναφέρονται στους σκοπούς
του συλλόγου (κοπή πίτας κ.λ.π). Συγγνώμη
που δεν πήραμε την άδειά σας να λειτουργήσουμε το σύλλογο και δεν τον αφήσαμε στον
αυτόματο πιλότο όπως τον είχατε εσείς. Μας
καλούν δε να παρανομήσουμε και να συγκαλέσουμε ΓΑΣ για να συζητήσουμε τα προβλήματα που εκείνοι δημιούργησαν και δεν
επέλυσαν στις τόσες ΓΑΣ, διευρυμένα ΔΣ, ΔΣ
και ΕΕ που πραγματοποίησαν.
Με συνεχείς ενέργειες μας παρεμποδίζουν να
Β. Ένα εξώδικο από τον Κ. Λουκόπουλο (χωρίς
ασχοληθούμε με το κύριο έργο μας (διασφάλιση
ιδιότητα) και αρκετές επιστολές χορήγησης
περιουσίας συλλόγου, εκλογές και το σημαντικόεγγράφων κ.λ.π τα οποία είναι δημοσιευμένα
τερο η επίλυση των προβλημάτων όλων μας).
στην εφημερίδα και την ιστοσελίδα του συλΈχουμε παραλάβει:
λόγου. Μας κατηγορεί ότι τον συκοφαντούμε
Α. Tρία εξώδικα του καθαιρεμένου Ταμία και
και θα λογοδοτήσουμε στην ποινική και πολιτική δικαιοσύνη.
άλλων 27, οι οποίοι νομίζουν ότι βρίσκονται
συνέχεια στη σελίδα 2
τις αποφάσεις τους, οι οποίες όπως έχει ήδη
αποφανθεί η δικαιοσύνη είναι παντελώς παράνομες.
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Όχι δεν κάνετε λάθος, δεν διαβάζετε το φ.279
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ραγματοποιήθηκε μετ΄ εμποδίων η στιγμιαία παραλαβή – παράδοση του συλλόγου την
14/12/2018 μετά από αμφιταλαντεύσεις αν θα γίνει
συνολική ή τμηματική (παράδοση οικονομικών χωριστά και όλα τα υπόλοιπα χωριστά).
Τελικά έγινε (υποτίθεται) συνολική παράδοση με
το πρωτόκολλο που από δική μας πρωτοβουλία είχε

συντάξει ο Νομικός μας Σύμβουλος (στο εξής Ν.Σ.)
για να επιταχύνουμε τις διαδικασίες, το οποίο προσάρμοσαν κατά το δοκούν.
Τελικά αντί να υπογράψουν οι 6 συναρμόδιοι και
συνυπεύθυνοι κατά το καταστατικό, υπέγραψαν δύο
ο Γεν. Γραμματέας και ο Ταμίας.
συνέχεια στη σελίδα 2

Γενική Συνέλευση των Αθηνών
(ενημέρωση εφ' όλης της ύλης και απο ειδικούς)

20 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, ώρα 10π.μ.
Πολιτιστικό Κέντρο του ΟΤΕ, Γ' Σεπτεμβρίου 110, Αθήνα

Το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΠΣΣΤ ομίλου ΟΤΕ
εύχεται όπως η Ανάσταση του
Κυρίου σας χαρίσει
Υγεία, Γαλήνη, Προκοπή
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Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

συνέχεια από τη σελίδα 1

Ο Τ Ι Δ Ε Ν Ε Λ Ε Γ Χ Ε Ι Σ … E Π Ι Χ Ε Ι Ρ Ε Ι Σ Ν Α Τ Ο Κ ΑΤ Α Σ Τ Ρ Ε Ψ Ε Ι Σ … ;
Γ. Επιστολές από καθαιρεμένα όργανα (Κ.ΕΦ.Ε
και Κ.Ελ.Ε) τα οποία συνεχίζουν να μη σέβονται
τις δικαστικές αποφάσεις και το καταστατικό.
Δ. Ο οργανωμένος πόλεμος συνεχίσθηκε και οι
απειλές έγιναν πράξη με την από 2-4-2019
κατάθεση αγωγής από τον καθαιρεμένο πρόεδρο η οποία μας επιδόθηκε την 3-4-2019 και ο
οποίος ζητά 600.000 € από τον Πρόεδρο Νίκο
Κούνα το Γεν. Γραμματέα Αντώνη Σεργιάννη
και από το σύλλογο (το νομικό πρόσωπο) για
ηθική βλάβη, αποκατάσταση ηθικής βλάβης και
παράβαση των διατάξεων περί «ευαίσθητων
δεδομένων» και «δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» από τα δημοσιεύματα στην εφημερίδα (φ.286) και στην ιστοσελίδα του συλλόγου.
Επίσης μας ενημερώνει ότι θα διεκδικήσει και
44€ ως πολιτικώς ενάγων στα αρμόδια ποινικά δικαστήρια. Τέλος ζητά την καταδίκη μας σε
προσωπική κράτηση διαρκείας ενός έτους
και στη πληρωμή των δικαστικών εξόδων του
και της αμοιβής του δικηγόρου του.
Έχουμε παραστεί μέχρι σήμερα σε δύο ασφασυνέχεια από τη σελίδα 1

Μετά τα παραπάνω έχουμε την απάντηση στο
«Ότι δεν ελέγχεις… επιχειρείς να το καταστρέψεις»! Εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε κανένα σχόλιο γι αυτούς που διοικούσαν μέχρι τώρα
το σύλλογο, τους αφήνουμε στην κρίση σας αγαπητά μέλη.
Εμείς σας διαβεβαιώνουμε ότι δεν φοβόμαστε,
δεν υποκύπτουμε σε απειλές, λέμε πάντα την
αλήθεια και δεν συκοφαντούμε κανένα γιατί δεν
υπάρχει λόγος. Άλλοι έχουν λόγους να φοβούνται
για εκείνα που έκαναν ή εκείνα που παρέλειψαν
να κάνουν. Για τα ψεύδη τους θα λάβουν τις αρμόζουσες απαντήσεις.
Η ώρα της αλήθειας φθάνει. Ένα-ένα τα προβλήματα τα ξεπερνάμε και προχωράμε στην ολοκλήρωση της αποστολής μας. Οι εκλογές προκηρύχθηκαν από την νέα Κ.ΕΦ.Ε. (λεπτομέρειες σε
άλλη στήλη).
Για τον Π.Σ.Σ.Τ.Ο. ΟΤΕ
Ο Πρόεδρος Νίκος Κούνας

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Το καλλίτερο είναι ότι στο τέλος δεν μας έδωσαν το
εν λόγω πρωτόκολλο σε Ηλεκτρονική μορφή, το οποίο
εμείς φροντίσαμε να συντάξει ο Ν.Σ., για να γράψουμε
τις παρατηρήσεις μας και μας υποχρέωσαν να τις καταγράψουμε χειρόγραφα, επειδή έτσι ήθελε ο καθαιρεθείς
Ταμίας.
Μας ενημέρωσε δε ότι μέχρι 30/11/2018 θα πρέπει να
γίνουν κάποιες πληρωμές (μισθοί υπαλλήλων, ΕΝΦΙΑ,
Φόροι κλπ) αλλά εμείς δεν μπορούσαμε να τις κάνουμε
αφού δεν είχαμε παραλάβει.
Την 28/11/2018 δώσαμε, σαν νέα διοίκηση, εξουσιοδότηση στον καθαιρεμένο Ταμία προκειμένου να πραγματοποιήσει τις συγκεκριμένες επείγουσες οικονομικές
υποχρεώσεις και εκκρεμότητες μέχρι τις 30/12/2018,
διότι όπως μας ενημέρωσαν οι απερχόμενοι, η νομιμοποίηση των νέων οργάνων του συλλόγου θα γινόταν
μετά από 20-25 ημέρες από την υποβολή των απαραίτητων εγγράφων (διαδικαστικά της ΕΤΕ).
Για να μας «διευκολύνει δε ακόμη περισσότερο» να
λειτουργήσει ο σύλλογος πήγε στην ΕΤΕ και μπλόκαρε τους κωδικούς και την πιστωτική!!! κάρτα που είχε
εκδοθεί στο όνομά του. Σε έγγραφη δε ενημέρωσή του
μας ανέφερε το εξής αμίμητο: «…η πιστωτική κάρτα και
το e-banking του συλλόγου, που έχει εκδοθεί για λογαριασμό της ΑΙΡΕΤΗΣ Διοίκησης με διαχειριστή εμένα, ως
έπρεπε, μπλοκαρίσθηκε και αν θέλετε και μπορείτε να
εκδώσετε νέα, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην Τράπεζα.
Καλές γιορτές»!!!!.
Η ΦΩΝΉ

λιστικά μέτρα των 28 τα οποία απορρίφθηκαν, τα
τρίτα ασφαλιστικά μέτρα της 25/1/2019 της τριτανακοπής τα απέσυραν γιατί δεν είχαν τύχη.
Έχει περιέλθει σε γνώση μας το από 2/4/2019
μήνυμά του καθαιρεμένου προέδρου, με τίτλο
ΣΚΕΨΕΙΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΟΣΩΤΗΡΙΟ 1-42019, που έστειλε σε προέδρους Π.Τ. και άλλα
πρόσωπα εμμένοντας στη μη εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων και του νόμου 4331/2015.
Έχει περιέλθει σε γνώση μας το από 2/4/2019
μήνυμα του καθαιρεμένου Γ. Γραμματέα προς τα
Π.Τ. με Θέμα 1η αντίδραση (φαίνεται θα ακολουθήσουν και άλλες) με το οποίο εκτός των άλλων
τα καλεί «να πράξουν τα νόμιμα και να μην αυτοκαταργηθούν ως νομίμως εκλεγμένα όργανα» με
υπογραφή οι ανακόπτοντες.
Επίσης έχει περιέλθει σε γνώση μας το από
5/4/2019 μήνυμα από τον συνάδελφο Μπούρχα
Θεόδ. (με ποιά ιδιότητα άραγε) σε βελτιωμένη έκδοση του προηγούμενου, με υπογραφή οι ανακόπτοντες το οποίο καλεί τα Π.Τ. εκτός των άλλων να μην
ορίσουν συνελεύσεις πριν την έκδοση απόφασης.!!!
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Είμαστε υποχρεωμένοι να του απονείμουμε το ασημένιο μετάλλιο αντισυναδελφικότητας, και αλαζονείας με πρώτη ευκαιρία.
Ο καθαιρεθείς Πρόεδρος ακόμη δεν βρήκε το χρόνο
να υπογράψει το σχετικό πρωτόκολλο γιατί κατά δήλωσή του τρέχει στους δικηγόρους. Πράγματι έχει δίκιο,
διότι έπρεπε να μας καταθέσει εξώδικο, ξεχωριστό από
το εξώδικο των 28 με επικεφαλής τον ταμία, πάμπολλες
επιστολές και τέλος αγωγή απαιτώντας το ποσό μαμούθ
των 600.000 € από τον Πρόεδρο Ν. Κούνα τον Γενικό
Γραμματέας Α. Σεργιάννη και από το σύλλογο!!!. που
υπηρέτησε πάνω από 23 χρόνια.
Ας δούμε όμως τι δεν μας παρέδωσαν και χρειάστηκαν τόσες μέρες να συμπληρώσουν το πρωτόκολλο παραλαβής παράδοσης την 14/12/2019.
Στην πραγματικότητα ανέθεσαν σε συνάδελφο μη μέλος του Δ.Σ. να κάνει «στιγμιαία απογραφή» και να καταγράψει κατά γραφείο τι υπάρχει μέσα.!!!!
Δεν μας παρέδωσαν:
1.	κατάσταση κινητής περιουσίας του συλλόγου στην
Αθήνα και την επαρχία,
2.	κατάσταση με περιουσιακά στοιχεία που βρίσκονταν εκτός των γραφείων του συλλόγου,
3.	τις τροποποιήσεις της σύμβασης πρόσληψης του
Νομικού μας Συμβούλου την οποία ανέφεραν
και στο δικαστήριο για να εξαιρέσουν το Ν.Σ. από
την υπεράσπιση του συλλόγου, λόγω λήξεως της
σύμβασής του,
4.	το ηλεκτρονικό αρχείο αιτήσεων των συναδέλφων προς ΕΦΚΑ και ΕΤΕΑΕΠ για τις περικοπές
των συντάξεων,
5.	σύμβαση παροχής υπηρεσιών του λογιστή προς
τον σύλλογο,
6.	τις τυχόν συμβάσεις με την εταιρεία πληροφορικής SP LINK η οποία έχει εγκαταστήσει εσωτερικό δίκτυο στο σύλλογο και κύκλωμα εσωτερικής
τηλεόρασης, έχει πραγματοποιήσει δύο εκλογικές
διαδικασίες το 2014 και το 2017, έχει στην κατοχή
της (για συντήρηση!!!) τον Η/Υ που έχει τοποθετήσει την εφαρμογή των εκλογών, τον σαρωτή κ.λ.π.
7.	σύμβαση με τη εταιρεία έκδοσης της εφημερίδας,
8.	τη σύμβαση προμήθειας -συντήρησης του φωτοτυπικού- σαρωτή του συλλόγου,
9.	συνολικό αρχείο εφημερίδας του συλλόγου,

10.	το γενικό αρχείο του συλλόγου και τι διαφυλάσσεται
εκεί,
11.	τα κλειδιά και τα περιουσιακά στοιχεία των Περιφερειακών Γραφείων του συλλόγου,
12.	τα δύο ασημένια μετάλλια που υπήρχαν στην κυριότητα του συλλόγου,
13.	το πλήρες βιβλίο πρακτικών με υπογεγραμμένα
αρμοδίως τα πρακτικά των ΓΑΣ, των Δ.Σ., και των
Ε.Ε., καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα αντίστοιχα οπτικοακουστικά μέσα αυτών (CD, DVD,
αρχεία ήχου) καθώς και τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά
αρχεία των πρακτικών σε word. Για τα έτη 2017 και
2018 δεν παρέδωσαν κανένα ηχητικό αρχείο.
14. Ο καθαιρεμένος Πρόεδρος:
•	Δεν παρέδωσε το γραφείο του προέδρου του συλλόγου λές και ήταν δικό του.
•	Δεν παρέδωσε τον προσωπικό του Η/Υ τον οποίο
είχε φροντίσει να μη λειτουργεί (είχε διαγράψει
όλα τα αρχεία με βοήθεια ειδικού για να μην επαναφέρονται εύκολα ή να επανακτώνται με μεγάλο
κόστος).
•	Δεν παρέδωσε κλειδιά για δύο ντουλάπες με διάφορα στοιχεία του συλλόγου.
•	Δεν ενημέρωσε για το καταγραφικό σύστημα και
τις προϋποθέσεις λειτουργίας του καθώς και για
το αν υπάρχουν εκκρεμότητες στο σύλλογο.
15. Ο καθαιρεμένος Ταμίας παρέδωσε:
•	Το αρχείο του Ταμείου όσο γενικά και αόριστα μπορούσε (δεν είναι φανερό τι περιέχει κάθε φάκελος)
παρά τις προφορικές και γραπτές εκκλήσεις μας.
•	Ο Η/Υ του δεν είχε κανένα αρχείο σχετικό με τη
λειτουργία του Ταμείου, όλα είχαν διαγραφεί, λές
και ήταν δικά του περιουσιακά στοιχεία.
•	Σε καμία πληρωμή, σε όσες βέβαια μπορέσαμε
να δούμε μέχρι σήμερα, δεν ανέφερε τον αριθμό
απόφασης του Δ.Σ. που την αποφάσισε, μας παρέπεμπε δε να ψάξουμε στο γενικό πρωτόκολλο,
για να μπορεί στα δικαστήρια (ασφαλιστικά και Τριτανακοπή) να ισχυρίζεται μαζί με τους άλλους 27
ανακόπτοντες ότι δεν λειτουργούμε το σύλλογο.
•	Φάκελο προσωπικού χωρίς όλες τις συμβάσεις
πρόσληψης αυτού και χωρίς το βιβλίο αδειών του
προσωπικού.
Για τον Π.Σ.Σ.Τ.Ο. ΟΤΕ
Ο Πρόεδρος Νίκος Κούνας
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Το ΧΘΕΣ, το ΤΩΡΑ και το ΑΥΡΙΟ…
Με αλήθειες πρέπει να δούμε
Την ΑΞΙΑ και το βάρος του λόγου μας
Με ευθύνη και θάρρος να πούμε

Ξ

οδεύονται 90.000 ευρώ κάθε χρόνο για την εφημερίδα, γιατί η πληροφόρηση και η ενημέρωση
είναι ΔΙΚΑΙΩΜΑ των μελών μας και επομένως είναι
ΔΙΚΗ μας υποχρέωση. Πόσο όμως ανταποκριθήκαμε
σε αυτήν την υποχρέωση; Ελάχιστα- είναι η αλήθειακαι από πολύ λίγα μέλη των εκλεγμένων οργάνων.
Ούτε αντικειμενική ήταν η πληροφόρηση, ούτε
ουσιαστική ήταν η ενημέρωση, γι΄ αυτό και τα μισά
φύλλα της εφημερίδας τα πετάνε χωρίς να ανοίξουν
την συσκευασία. Εκείνο ωστόσο που πλήγωσε, που
πληγώνει και που θα πληγώνει τον Σύλλογο είναι οι
δικαστικές περιπέτειες στις οποίες έχει μπει ο Σύλλογος από το 2006. Όμως δεν σας έχουν πεις τις αλήθειες. Μισόλογα τυλιγμένα στη λάσπη και μεθοδεύσεις για να κουκουλώσουν τις μαλαγανιές τους. Ας
μου ζητήσουν -αν τολμούν- να σας πω βήμα-βήμα
και ένα-ένα τα γεγονότα, από το 2005 μέχρι ΣΗΜΕΡΑ
και θα δούμε ποιος θα μπορεί να κοιτάζει τους συναδέλφους στα μάτια.
Σκηνοθέτησαν ακόμα και την διαγραφή μου για να
με αποκλείσουν από το ΔΙΚΑΙΩΜΑ να μάχομαι, αφού
δεν απέδωσε η πολεμική τους βιομηχανία με τα γνωστά υλικά της λάσπης και της συκοφαντίας και αφού
ο Συνέταιρος τους ο Βουκάντσης δεν κατάφερε να
διαλύσει τη ΜΥΤΙΛΗΝΗ και να ιδρύσει τμήματα σε
ΧΙΟ, ΣΑΜΟ. -Είναι ο ίδιος άνθρωπος που έσπρωξε
τον Σύλλογο στην ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΣΣΕ, η οποία
έκλεισε το 2010 με οριστική καταδίκη των (Γ. Αρνή,
Χ. Δαλάκα, Λ. Μπαλωμένου). Οι δε καταδικασμένοι
πήραν και τα έξοδά τους από το ταμείο του Συλλόγου!!! Αυτό κι αν δεν είναι θράσος!
Εκείνη την περίοδο ο κ. Λουκόπουλος έκανε αντίσταση στην παρανομία. Η μετάλλαξη ήρθε αργότερα.
Το 2010 κάθισε στην πολυθρόνα του Γεν. Γραμματέα
και από το 2011 ανέβηκε στο θρόνο του ΠΡΟΕΔΡΟΥ.
Από τότε αλλάξαμε ρότα. Εκεί έπεσαν οι μάσκες.
Όταν συναντούσε αντιστάσεις στα θέλω του, αντιδρούσε απαίσια υβριστικά… και με απειλές παραίτησης από το αξίωμα του προέδρου (….). Την Τρίτη
φορά: (….θέλω την προσοχή σας).
• Συνεδρίαση του Δ.Σ. 18,19- ΣΕΠ 2012
Την πρώτη μέρα κατέθεσε επιστολή παραίτησης.
Αποτέλεσμα ψηφοφορίας: Δεκτή (11 ψήφοι) όχι (7
ψήφοι). Έφυγε από τη Συνεδρίαση. Συνεχίζουμε με
τον Αντιπρόεδρο και καταλήγουμε στη διακοπή της
για να συνεχισθεί στις 22/ΣΕΠ ημέρα Δευτέρα, με την
εκλογή Προέδρου.
Στις 22/9/12 συνεχίζεται η «διακοπείσα» συνεδρίαση και ενώ είχε γίνει ΔΕΚΤΗ η παραίτηση ξαναείναι υποψήφιος!!!!! Και ξαναεκλέγεται! (παγκόσμια
Πρωτοτυπία…. Δεν γνωρίζω αν καταχωρήθηκε στο
βιβλίο Γκίνες).
Στην 18η ΓΑΣ 2012 και στην 19η ΓΑΣ 2013 επιχείρησε να μετατρέψει (;) τις Τ.Ε. (τοπικές Επιτροπές) σε
περιφ. Διοικούσες Επιτροπές. Αυτό δεν μπορούσε να
γίνει και απορρίφθηκε μέσα σε εντάσεις, αφού δεν
είχε προετοιμασθεί. Έτσι οδηγηθήκαμε σε έκτακτη
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ Γ.Α.Σ., όπου και δαπανήθηκαν άσκοπα πολλές χιλιάδες ευρώ και πήγαμε σε τροποποίηση καταστατικού. Ήταν μια τροποποίηση παρωδία
«ΕΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΡΙΑ».
Στο Ά εξάμηνο του 2014 έγιναν «σημεία και τέρατα». Στις 23 Ιουνίου 2014 είχαμε συνεδρίαση Δ.Σ.
εκτάκτως:
•	Ημερήσια Διάταξη περίεργη και αινιγματική.
Μπήκαν 3 θέματα που ανέδειξαν «δυσοσμία»,
«αυταρχισμό», «ιδιοτέλεια» παρασκήνιο, σκοπιμότητα, θράσος και αθλιότητα. Παραπέμπω στο

cd εκείνης της συνεδρίασης και όποιος θέλει λεπτομέρειες ας μου ζητήσει «απομαγνητοφωνημένο πακέτο» έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Εκεί έγινε
απόπειρα να καλυφθεί η απώλεια 4800 ευρώ μαζί
με το τσαντάκι του Προέδρου από το γραφείο
του, αφού ο Καλλιανιώτης που ανέλαβε την περιφρούρηση του εγκατέλειψε τη «σκοπιά του» (;)
Εκεί μας παραμύθιασε ο Πρόεδρος με ένα δήθεν
τηλεφώνημα που τάχα του είπαν πως δεν μπορεί το ΙΚΑ να δεχθεί ΔΥΟ μητρώα μελών (ένα για
όσους ήθελαν την ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ που η ΓΑΣ δύο
φορές υιοθέτησε και ένα άλλο για όσους δεν την
ήθελαν). Την άλλη μέρα διαπιστώθηκε πως έλεγε
ψέματα !!! Έτσι παρέσυρε το Δ.Σ. και ακυρώθηκε
η ΚΑΡΤΑ με το εντυπωσιακό: «απεγκλωβισθήκαμε». Το χειρότερο όλων, ήταν η βόμβα της πλαστογράφησης του άρθρου 4 του καταστατικού για
να μπορέσουν να είναι υποψήφιοι στις εκλογές οι
Α. Μπιρμπιλής και η Α. Γκινάκη.
(Στη συνεδρίαση 5-6 Μαρτίου έγινε αποδεκτή η
κατά ένα εξάμηνο παράταση της θητείας των οργάνων. Ήταν μέσα στον σχεδιασμό για να «βοηθήσουν»
τον Μπιρμπιλή προκειμένου να «βαπτισθεί»…υποψήφιος.
Όταν αποκαλύφθηκαν οι μηχανορραφίες αντιδράσαμε εγώ και ο Πατατούκας και εξηγήσαμε πως δεν
μπορούν να είναι υποψήφιοι τα πρόσωπα που δεν
είναι και με τη βούλα (οριστική απόφαση)… Συνταξιούχοι και Τακτικά μέλη. Στις αντιρρήσεις και στα
επιχειρήματά μας κάτι πήγε να πει ο Δαλάκας και τον
διέκοψε ο Λουκόπουλος με την ιστορική φράση: «Ας’
τους Χρήστο, ας κάνουν αγωγές, θα εκδικασθούν το
2025!!! Εμείς προχωράμε».
Από εδώ ξεκίνησαν όλα.
Με ενστάσεις, επισημάνσεις, διαμαρτυρίες και
προειδοποιήσεις προσπαθήσαμε ΜΑΤΑΙΑ να προλάβουμε τα χειρότερα. Όμως δεν ίδρωνε το αυτί τους.
Αρχικά στρατεύτηκαν ο Νομικός Σύμβουλος ο Καλλιανιώτης και ο Κουζούπης, εναντίον μου. Προσέξτε
παρακάτω.
Στις 24 ΙΟΥΛΙΟΥ ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:05
μπροστά στον Αντιπρόεδρο απευθυνόμενος σε μένα:
Λουκόπουλος: Πολύ θα ήθελα να βρεθούμε στα Δικαστήρια, απέναντι ο ένας στον άλλον.
Μπογόρδος: Γιατί το λες;
Μπαλωμένος (παρεμβαίνει): Αστειεύεται ο Πρόεδρος.
Λουκόπουλος: Όχι, δεν αστειεύομαι!
Μπογόρδος: Εν τάξει πρόεδρε θα δεχθώ την πρόσκληση. Θα μας πεις όμως γιατί το λες και το λες σοβαρά;
Λουκόπουλος: «Για να δεις τι εστί Λουκόπουλος».
Σημείωση: Εκείνη τη μέρα του έφερα λύση για το
θέμα της κάρτας υγείας με τα δύο μητρώα που εξασφάλισα από το ΙΚΑ. Διαπίστωσα έτσι πώς παρασκηνιακά είχε…συμφωνηθεί η ακύρωσή της!!
Έτσι άρχισα να συγκεντρώνω στοιχεία cd, dvd,
πρακτικά και άλλα θυμάμαι τα λόγια του Αριστοτέλη:
«Όταν η παρανομία γίνεται καθεστώς, η αντίσταση
είναι ΚΑΘΗΚΟΝ». Δεν είχα δικαίωμα να κάνω τον
«κινέζο», και ορκίσθηκα να κάνω ό,τι μπορούσα.
Δεν πορεύθηκα μόνος μου. Είναι αρκετοί αυτοί που
με στήριξαν (θα δώσω τη λίστα κάποια μέρα). Εκείνη την περίοδο και συγκεκριμένα στις 14 Δεκεμβρίου 2014 ένα ατύχημα καθήλωσε τη σύζυγό μου στο
κρεβάτι και εγώ δίπλα της 24 ώρες το 24ωρο. Σε δύο
χρόνια (4 Νοεμβρίου 2016) έφυγε από τη ζωή στον
δικό της παράδεισο και άφησε εμένα στην δική μου

κόλαση μέχρι σήμερα και για την υπόλοιπη ζωή μου.
Ορκίσθηκα να παλέψω για τους συνταξιούχους (ήταν
κι εκείνη συνταξιούχος ΟΤΕ) και να σταθώ δίπλα σε
εκείνους που με είχαν ανάγκη.
Ορκίσθηκα άλλη μια φορά να σπάσω το απόστημα,
αλλά και – από περιέργεια- να μάθω «τι εστί Λουκόπουλος». Επειδή δεν βρήκαν τρόπο να με σταματήσουν, σκηνοθέτησαν την διαγραφή μου. Κάθισαν
κάτω και συσκέφθηκαν καταστρώσανε το σχέδιο και
το έβαλαν σε εφαρμογή. Δούλεψαν σκληρά ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ, ΒΟΥΚΑΝΤΣΗΣ, ΦΛΩΡΟΣ,
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ (;) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ και ήρθαν να με συλλάβουν.
Έτσι έφτασα να ζητήσω διορισμό διοίκησης για να
κάνει ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ και να βάλει μια τάξη.
Και τότε άρχισε ο πετροπόλεμος. Προμηθεύθηκαν
καμιά δεκαριά εκτοξευτήρες λάσπης και άρχισαν το
αγαπημένο τους σπορ. Συνάδελφοι με έχουν κρεμάσει στα μανταλάκια επειδή «τόλμησα» να τα βάλω
μαζί τους και να τους χαλάσω τα σχέδια. Όμως για
να μην πει κάποιος πως υπερβάλλω ρωτήστε τους:
Θα επιστρέψουν ο Α. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ και η Α. ΓΚΙΝΑΚΗ τα 16.500 ευρώ που έλαβαν ως αποζημίωση για
την θέση που είχαν στο Δ.Σ. του συλλόγου μας τώρα
που με την βούλα της δικαιοσύνης κρίθηκε άκυρη η
εκλογή τους και αφού το ήξεραν πώς δεν είχαν ΔΙΚΑΙΩΜΑ να είναι ούτε καν υποψήφιοι;
Ρωτήστε τους γιατί ακύρωσαν αιφνιδιαστικά την
ΚΑΡΤΑ- ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ;
Ρωτήστε τους γιατί προωθούσαν το «πρόγραμμα»
της ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ;
Ρωτήστε τον ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ γιατί βιαζόταν τόσο πολύ
να έρθει στον Σύλλογο Συνταξιούχων και να του πείτε να απαντήσει με ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑ.
Ρωτήστε τους γιατί τρέχουν να γίνουν ΜΕΛΗ ΤΗΣ
Α.Γ.Σ.Σ.Ε.
Δεν θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά αλλά εδώ είμαστε αν χρειαστεί και με….ντοκουμέντα.
Δεν διεκδικώ εξουσία, αλλά δεν μπορώ να δεχθώ
αδιαμαρτύρητα να ξοδεύονται 300-350 χιλιάδες
ευρώ για τα βίτσια ορισμένων.
Αν η πορεία του Συλλόγου ήταν στο σωστό δρόμο
θα είχαμε στο ΤΑΜΕΙΟ αυτά τα χρήματα και θα μπορούσαν να διατεθούν για ανάγκες των μελών μας.
Με πρώτον διδάξαντα τον κ. Βουκάντση, χρησιμοποιούσαν τις ΓΑΣ για να ποτίσουν την γλάστρα των
ονείρων τους αν και γνωρίζουν πως η ΓΑΣ καλείται
να επιλύσει ζητήματα που ΔΕΝ επιλύει το ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ και εφ' όσον δεν αντίκειται στο ΝΟΜΟ, η όποια
απόφασή της.
Δεν μπορεί δηλαδή να πάει η Γ.Α.Σ., κόντρα στον
νόμο και κόντρα στο ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ όσο κι αν θέλουν
ο ΒΟΥΚΑΝΤΣΗΣ, Ο ΡΟΖΗΣ, Ο ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ, Ο ΔΑΛΑΚΑΣ, Ο ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ, Ο ΚΟΥΖΟΥΠΗΣ, Ο ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ο ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ και άλλοι συνοδοιπόροι.
Δεν μπορεί να έχουμε γνωμοδοτήσεις αντικρουόμενες για το ΙΔΙΟ ΘΕΜΑ για το ίδιο ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
από τον ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ μετά το casus belli της
22ης -3-2012.
Στις εκλογές 2014 και 2017 έγιναν ΤΕΡΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ.
Η συνέχεια στο επόμενο φύλλο.
Ανέστης Μπογόρδος
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Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

"Τα δικαιώματά σας είναι δική μας υποχρέωση"
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Φίλες και Φίλοι
Μέχρι τον Ιούλιο του 2015 η συνδρομή σας
ήταν 1,5 ευρώ. Από τον Ιούλιο του 2015 και εδώ
έγινε 2 ευρώ.
- Εσείς ωφεληθήκατε σε κάτι;
- Όχι, σε τίποτα.
Σήμερα στο ταμείο του Συλλόγου μπαίνουν
κάθε μήνα 60.000 ευρώ περίπου.
- Εσείς τι απολαμβάνετε;
Μόνο μια εφημερίδα την οποία οι περισσότεροι
ούτε καν την ανοίγετε.
Αυτό δεν μπορεί να συνεχίζεται.
Ο Σύλλογός μας έχει μια τεράστια δύναμη. Είσθε εσείς, είμαστε εμείς, είμαστε όλοι μας 32.000
άνθρωποι.
Είμαστε όμως και 32.000 νοικοκυριά που με τα
πρώτου βαθμού δικά μας πρόσωπα είμαστε μια
κοινωνία 150.000 ανθρώπων μέσα στη μεγάλη

καταναλωτική κοινωνία.
Τα τέκνα των συναδέλφων που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα (παραγωγοί, έμποροι, γιατροί,
δικηγόροι κτλ) θα μπορούσαν να προσφέρουν
προϊόντα και υπηρεσίες σε χαμηλότερο κόστος
και να εξασφαλίσουν αντίστοιχα αυξημένη πελατεία. Έτσι η κοινωνία των ΟΤΕτζήδων θα έχει
σημαντικό όφελος, το οποίο σε ευρώ θα μπορεί
να φθάσει και τα 3.000 ευρώ ή και 5.000 ευρώ
ετησίως.
Τέτοιες πρωτοβουλίες και δράσεις χρειάζονται
και όχι πλαστογραφίες για να βολεύονται οι «πονηροί».
Ο Σύλλογος ανήκει στα ΜΕΛΗ του, ανήκει
στους 32.000 συνταξιούχους, είναι δικός σας.
Εσείς είστε η δύναμή του.
Αυτή εδώ η Διοίκηση θέλει να αποδείξει πως
μπορεί να λειτουργήσει για το ΚΑΛΟ των μελών
του.

Η επόμενη μέρα μπορεί και ΠΡΕΠΕΙ να είναι
διαφορετική.
Στα έργα, όχι στα λόγια.
Συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Η ανθρώπινη δύναμη σε αριθμούς -32.000 σήμερα και 40.000 αύριο- είναι αυτόματα και καταναλωτική δύναμη αλλά και παράλληλα… ΕΞΟΥΣΙΑ. Είναι η «καταναλωτική εξουσία»
Ας αφήσουμε πίσω την εσωστρέφεια και την
μισαλλοδοξία, την αυταρέσκεια και τον ΕΓΩκεντρισμό, την αλαζονεία και τον τυχοδιωκτισμό
και ας τρέξουμε μπροστά. Δεν έχουμε πολύ χρόνο για χάσιμο.
Οι κρίσεις γεννούν ευκαιρίες.
Ας αρπάξουμε τώρα αυτήν την ευκαιρία.
CARPE DIEM, δεν θα την έχουμε την ευκαιρία
άλλη φορά.
Ανέστη Μπογόρδος

Ανοιχτή Επιστολή στους ΓΑΣΙΤΕΣ. (Από το 2012 μέχρι σήμερα)
Ας μιλήσουμε ΣΗΜΕΡΑ αποκαλυπτικά
Ας μιλήσουμε εξομολογητικά
Ας μιλήσουμε με ρεαλισμό και αντικειμενικότητα
Ας μιλήσουμε με σεβασμό στην Αξιοπρέπεια
Ας τολμήσουμε να πούμε ΑΛΗΘΕΙΕΣ
Και ας επιλέξουμε να πιστέψουμε τις ΑΛΗΘΕΙΕΣ
Αφού βάφτισαν «Στάνη» την ΓΑΣ, σας καλούσαν πολλές φορές να ψηφίσετε ΝΑΙ σε ό τι τους βόλευε (22η ΓΑΣ, 23η , 24η , 25η , 26η , 27η).
Όπως παλαιότερα, 11η και 13η ΓΑΣ με πρόεδρο τον κ. Βουκάντση που τα
έκανε θάλασσα και «έβαλε» τον Σύλλογο σε περιπέτειες και σε έξοδα, έτσι
και στη συνέχεια ο Π. Ρόζης, ο μακροβιότερος των προέδρων των Γ.Α.Σ.
(το καλό παιδί _έτοιμος για όλα) δεν αντιστάθηκε στις μεθοδεύσεις!
Θα αποφύγω τις λεπτομέρειες για να μην σας κουράσω , θέλω όμως να
μου λύσετε μια απορία.
Αισθάνεσθε Ζώα;
Συμφωνείτε πως η ΓΑΣ είναι "ΣΤΑΝΗ";
Εδώ πρέπει να σας πω από το 2002 μέχρι σήμερα δεν ένιωσα ζώο στη
στάνη και αντιστάθηκα, όταν και όπου χρειάστηκε.
Γι΄ αυτό με πολεμήσανε και με πολεμούν. Μέχρι και την διαγραφή μου
σκηνοθέτησαν, για να μην έχω δικαίωμα προσφυγής στη Δικαιοσύνη.
Σας ερωτώ λοιπόν.

Εγώ φταίω για το «Casus belli» που έφερε «πανικό» και «τρικυμία» στα
παρασκήνια;
Στους επαρχιώτες ΓΑΣΙΤΕΣ επέβαλαν περικοπή αποζημίωσης από το
2012. Για λόγους οικονομίας μας... είπαν, αλλά δεν άγγιξαν την δική τους.
Από το 2006 μέχρι το 2013 ο Σύλλογος μπήκε σε δικαστικές περιπέτειες
και σε περιττά έξοδα λόγω Α.Γ.Σ.Ε.Ε. (Αρνής, Δαλάκας, Μπαλωμένος).
Από το 2014 σε άλλες περιπέτειες λόγω… ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ που με την "απαίτησή" του να είναι… υποψήφιος στις ΕΚΛΟΓΕΣ του 2014 παρέσυρε τους
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟ, ΜΠΑΛΩΜΕΝΟ, ΡΟΖΗ, ΜΕΡΑΚΟ, ΚΟΥΤΑΝΤΟ, ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ, ΚΟΥΖΟΥΠΗ, ΓΚΙΝΑΚΗ, ΔΑΛΑΚΑ στην παραβατικότητα και τον σύλλογο σε περαιτέρω δαπάνες.
Βολέψανε συγγενείς και φίλους ενώ για να πας στο Φανάρι Κομοτηνής ή στην Τέμενη έπρεπε να έχεις συστάσεις…
Σχεδίασαν καταστατικό ηγεμονίας με στόχο να ελέγχουν τα περιφερειακά τμήματα. Μιλάνε για Μείζονες Περιφέρειες που εκλέγουν τα 8 μέλη στο
Δ.Σ., οι οποίες στην ουσία δεν υφίστανται. Πρόκειται για «εικονική πραγματικότητα». (βλ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ 20ΗΣ ΓΑΣ) αφού δεν έχουν ούτε σφραγίδα
ούτε έδρα, ούτε έργο ούτε όργανα (άρθρα 1, 9, 25).
Στον σχεδιασμό τους είναι και το κλείσιμο περιφερειακών τμημάτων;;;
Θέλουν μια διοίκηση-στρουμφοπαρέα και 32.000 θεατές και… αιμοδότες. Τα ίδια θα έλεγαν και οι Μπουρονίκος, Νάσης, Σμυρνής, Ζιώγας, Τσακανίκας.

Εγώ φταίω για τις αποφάσεις;

Ήρθε η ώρα να μάθουν πως ότι έκανα, το έκανα για να μείνει ο Σύλλογος
στα μέλη του, και θα αγωνιστώ και πάλι για να λειτουργεί νόμιμα, δημιουργικά και ανταποδοτικά.

Εγώ φταίω για τις κατά παραγγελία και κατ΄ εντολή γνωμοδοτήσεις; Για
τις κατασκευασμένες ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ που χρησιμοποιήθηκαν ως
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΤΕΚΜΗΡΙΟ στο δικαστήριο;

Μου ζητάνε καθημερινά να μιλήσω για ΟΛΑ κι εγώ τους απαντώ: Δεν θα
κρύψω τίποτα.
Ανέστης Μπογόρδος

Εγώ φταίω για τα ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΜΑΪΜΟΥ; Εγώ τα έγραψα;

ΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

Υπερσύγχρονα Συστήματα Υγείας και Ευεξίας
Για καλύτερη ποιότητα ζωής
Ανακούφιση και αποκατάσταση από τους πόνους των αρθρώσεων, από μυοσκελετικούς κτλ
Ειδική προσφορά για τους συνταξιούχους Ο.Τ.Ε.
Δώδεκα (12) συνεδρίες ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ
Για πληροφορίες και ραντεβού καλέστε αποκλειστικά στο 210 2919641

Δεν θα αφήσουμε
τη Θεσσαλονίκη...
ορφανή

Ψηφίζουμε:
• γ ια Δήμαρχο

Γιώργο Ορφανό
• γ ια Δημοτικό
Σύμβουλο
Γιώργο Βούλγαρη

Δεκέμβριος 2018 – Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ
Συνάδελφοι,
Τα συνταξιοδοτικά μας προβλήματα εξελίσσονται
και δυστυχώς επιδεινώνονται καθημερινά και για
αυτό είναι αναγκαίο και απαραίτητο να έχουμε όλα
τα μέλη αναλυτική τεκμηριωμένη και υπεύθυνη ενημέρωση για το πώς εξελίσσονται όλα αυτά τα θέματα
γιατί για κάποιους από εμάς αυτός είναι ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ λόγος ενεργοποίησης και δραστηριοποίησης στα
συνδικαλιστικά δρώμενα του Συλλόγου μας, γιατί το
κύριο καθήκον και μοναδική υποχρέωση, για εμάς,
είναι η υπεράσπιση και διεκδίκηση των ασφαλιστικών
μας δικαιωμάτων και τίποτα άλλο.

1ον. ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Όπως είναι ήδη γνωστό, σύμφωνα με το Νόμο
4387/16 (Ν. Κατρούγκαλου) ΟΛΕΣ οι συντάξεις από
1/1/2019 είναι επανυπολογιζόμενες σύμφωνα με τις
παραμέτρους που ορίζει αυτός ο Νόμος.
Έπρεπε όμως ταυτόχρονα (ο Νόμος βέβαια προβλέπει ότι αυτό έπρεπε να γίνει την 1/1/2018) να
έχουν γνωστοποιηθεί – αναρτηθεί
στο site του ΕΦΚΑ, αναλυτικά αυτά
τα ποσά γιατί πρόκειται για νέα συνταξιοδοτική απόφαση, έτσι ώστε με
την επαλήθευση που θα κάνει ο κάθε
συνταξιούχος, να ασκήσει ή όχι το δικαίωμα της ένστασης εντός τριμήνου
(όπως ορίζει ο Νόμος).
Δυστυχώς όμως μέχρι σήμερα κάτι
τέτοιο δεν έγινε, έτσι κανένας συνταξιούχος δεν γνωρίζει πως και γιατί
διαμορφώθηκε η νέα επανυπολογισμένη σύνταξη, που καταβάλλεται
από 1/1/2019, πως και που γίνονται
οι μνημονιακές μειώσεις του Ν.4051
και του Ν.4093, αλλά και οι κρατήσεις
υπέρ Υγείας.
Στα ερωτήματα και στις παραστάσεις που έγιναν
προς τα αρμόδια Κυβερνητικά και θεσμικά όργανα η
απάντηση είναι ότι σύντομα θα αναρτηθούν στο site
του ΕΦΚΑ οι επανυπολογισμένες συντάξεις.
Η τελευταία δέσμευση του αρμοδίου Υφυπουργού
κου Πετρόπουλου είναι ότι αυτό θα γίνει εις το τέλος
Απριλίου!! (Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα ισχύσει
η δέσμευση).
Σε προσφυγή συναδέλφων-συνταξιούχων στον
συνήγορο του Πολίτη, γιαυτό το θέμα, υπήρξε απάντηση – παρέμβαση του Συνηγόρου προς το Υπουργείο με σημαντικές και αυστηρές συστάσεις για την
άμεση υποχρέωση του Υπουργείου να πληροφορήσει – αναρτήσει τις επανυπολογισμένες συντάξεις για
κάθε ένα συνταξιούχο αναλυτικά.
Από μια πρώτη αξιολόγηση, σύγκριση και υπολογισμό που έγινε από την πλευρά μας, έχει διαπιστωθεί
ότι υπάρχουν ΣΟΒΑΡΑ ΛΑΘΗ έχουν γίνει ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ τόσο στον τρόπο υπολογισμού όσο και στον τρόπο κρατήσεων ή μειώσεων λόγω των μνημονιακών
νόμων.
Επί ιδίων χαρακτηριστικών και περιπτώσεων συνταξιούχων, ο ένας έχει διαφορά – αύξηση 70€ και ο
άλλος 10€ !!! Και η μεγάλη πλειοψηφία συνταξιούχων
είναι με μηδέν αύξηση.
Επομένως πρέπει να γνωστοποιηθούν–αναρτηθούν οι επανυπολογισμένες συντάξεις, ώστε ΥΠΕΥΘΗΝΑ και τεκμηριωμένα να απαντηθούν τα ερωτήματα και να ασκηθούν τυχόν ενστάσεις για να αναδειχθεί ο τρόπος επανυπολογισμού.

Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος
ΚΑΙ
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ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Αυτό πάντως που ξεκαθαρίστηκε και αποδέχθηκε
το αρμόδιο Υπουργείο και οι υπηρεσίες του, είναι, ότι
το ΔΙΚΑΙΩΜΑ της ΕΝΣΤΑΣΗΣ του κάθε Συνταξιούχου
(3μηνο) ανατρέχει από την ημέρα ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
της επαναυπολογισμένης σύνταξης και ΟΧΙ από την
ημέρα καταβολής της σύνταξης. Άρα όσο δεν αναρτάται η σύνταξη δεν συντρέχει λόγος παραγραφής
του δικαιώματος ένστασης.
Για όλα τα ανωτέρω αλλά και για τις παράνομες και
αυθαίρετες περικοπές-μειώσεις των συντάξεων (κυρίων και επικουρικών) η απαίτηση και η διεκδίκηση
στρέφεται κυρίως προς την Πολιτεία και την Κυβέρνηση γιατί το αίτημα και το πρόβλημα είναι αποκλειστικά Πολιτικό για αυτό τη λύση πρέπει να τη δώσει η Κυβέρνηση και να μην «πετάει» την ευθύνη
στα δικαστήρια, προτρέποντας τους Συνταξιούχους
να προστρέχουν σε δικηγόρους και δικαστήρια για
να βρουν το δίκιο τους με πρόσθετη ταλαιπωρία και
έξοδα.

παρανόμως παρακρατούνται από τον Ιούνιο του 2015
όπως ρητά αποφάσισε το Συμβούλιο Επικρατείας.

3ον. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΓΙΑΤΡΟΣ
Μετά την σχεδόν καθολική άρνηση των γιατρών να
ενταχθούν στο σύστημα του ΕΟΠΥΥ για την πρωτοβάθμια περίθαλψη –ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ– το
Υπουργείο αποφάσισε την παράταση του προηγούμενου συστήματος, τόσο για συνταγές, για εξετάσεις
αλλά και για νοσηλεία μέχρι νεοτέρας.

4ον. ΟΠΤΙΚΑ
Η άρνηση των οπτικών καταστηματαρχών, να αποδεχθούν τα voucher «επιταγές» των 100€ του ΕΟΠΥΥ,
ανάγκασε το Υπουργείο να επαναφέρει τη προηγούμενη διαδικασία έως 30/9/2019, με την υποβολή των
σχετικών δικαιολογητικών στα κατά τόπους γραφεία
του ΕΟΠΥΥ, για την αποζημίωση του Ασφαλισμένου.

5ον. ΕΞΕΛΙΞΗ – ΕΚΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
α. Για τις κύριες συντάξεις διεκπεραιώνονται αυτές του ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018.
β. Για τις συντάξεις χηρείας (με προσωρινή
σύνταξη)αυτές του ΜΑΡΤΙΟΥ 2018.
γ. Για τις συντάξεις χηρείας (χωρίς προσωρινή σύνταξη)αυτές του ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2018.
δ. Για τις προσωρινές συντάξεις τόσο για
τις κύριες όσο και για τις χηρείας αυτές
του ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019.

6ον. ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΦΑΠΑΞ
Διεκπεραιώνονται και πληρώνονται αυτά
του ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018.

2ον. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΧΗΡΕΙΑΣ
Στις συντάξεις χηρεία, έγινε η μεγαλύτερη και πλέον
εξοντωτική περικοπή που σε πολλές περιπτώσεις,
από τις ήδη περικομμένες συντάξεις έγιναν δραματικές μειώσεις λόγω του επανυπολογισμού, μέχρι και
του ποσού των 100€.
Αυθαίρετα και καταχρηστικά ενέταξαν παλιούς συνταξιούχους (πριν το Μάιο του 2016, πριν το Ν. Κατρούγκαλου) στις νέες διατάξεις με επανυπολογισμό
της σύνταξης από 1/1/2019 και στη συνέχεια κατέβαλαν το 50% του επανυπολογισμένου ποσού!!
Το τραγικό αποτέλεσμα αυτής της Αλχημείας –παρανομίας είναι αρκετές συντάξεις χηρείας να είναι
μικρότερες και από την Εθνική Σύνταξη των 384 € !!!
Στις έντονες και επανειλημμένες παραστάσεις–διαμαρτυρίες το Υπουργείο δεσμεύτηκε ότι θα καταθέσει
νομοθετική ρύθμιση που θα επαναφέρει για τις συντάξεις χηρείας το 70% του επανυπολογισμένου ποσού της σύνταξης από το 50% που εφαρμόζει σήμερα
και θα αλλάξει τα ηλικιακά κριτήρια.
Απομένει να επαληθευτεί ή να διαψευστεί αυτή η
υπόσχεση!!!
Το πρόβλημα βέβαια και για τις συντάξεις χηρείας
δεν λύνεται με αυτό τον τρόπο, αλλά με τη συνολικότερη Αλλαγή των δυσμενέστατων και αρνητικών
παραδοχών και περικοπών των Αντιασφαλιστικών
Νόμων, για όλες τις κατηγορίες συνταξιούχων που θα
βελτιώσει ουσιαστικά την κατάσταση και για τις συντάξεις χηρείας με επιστροφή ΟΛΩΝ των αντισυνταγματικών περικοπών των Νόμων 4051 και 4093 που

7ον. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
Διεκπεραιώνονται και πληρώνονται:
• Γήρατος με ημερομηνία 3/2017,
• αναπηρίας με ημερομηνία 9/2018,
• θανάτου ασφαλισμένων με ημερομηνία 12/2017,
• Θανάτου συνταξιούχου με ημερομηνία 2/2019
εφόσον έχει επέλθει έως και 12/2016.
Οι αιτήσεις απονομής εφάπαξ εξετάζονται με κριτήριο την ημερομηνία παραλαβής της συνταξιοδοτικής
πράξης, σήμερα εξετάζονται οι υποθέσεις με ημερομηνία 11/2018.
Η παρακολούθηση και οι παρεμβάσεις για την προώθηση και έκδοση των ανωτέρω συνταξιοδοτικών
αποφάσεων, είναι σχεδόν καθημερινή και έντονη,
γιατί είναι γνωστό ότι η πολυνομία, η σωρεία εγκυκλίων αλλά και η δραματική μείωση προσωπικού στις
ανωτέρω υπηρεσίες έχουν ως αποτέλεσμα να καθυστερούν υπερβολικά και αδικαιολόγητα οι εκδόσεις
αποφάσεων.
Όλα τα ανωτέρω αλλά και πλήθος άλλων Συνταξιοδοτικών, Ασφαλιστικών και κοινωνικών μας δικαιωμάτων πρέπει να αποτελούν το μοναδικό και
κυρίαρχο καθήκον κάθε συνδικαλιστικού στελέχους
γιατί αυτά είναι τα θέματα όπου αφορούν τους Συνταξιούχους μέλη μας και όχι οι προσωπικές βεντέτες, οι
ατέρμονες και αδιέξοδες δικαστικές προσφυγές και οι
διαλυτικές προσωπικές συγκρούσεις, που οδηγούν
το Σύλλογο και τη συλλογική δράση σε απαξίωση και
περιθωριοποίηση.
ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ
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Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ – ΟΜΙΛΟΥ ΟΤΕ
Αθήνα 26.3.2019

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1

Σήμερα την 26/3/2019 και ώρα 11:00 στα Γραφεία του Συλλόγου μας συνεδρίασαν τα Τακτικά μέλη
της Κεντρικής εφορευτικής Επιτροπής που διορίσθηκαν με την από 18-3-2019 προσωρινή διαταγή
της Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών με μοναδικό θέμα τη συγκρότησή της σε σώμα παρόντων όλων
των μελών της.
Υπήρξε πρόταση για το αξίωμα του Προέδρου της ΚΕΦΕ για τον ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟ, ο οποίος
μετά από μυστική ψηφοφορία έλαβε 7 ψήφους.
Για το αξίωμα του Γραμματέα της ΚΕΦΕ προτάθηκε ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ο οποίος έλαβε μετά από
μυστική ψηφοφορία 7 ψήφους.
Κατά συνέπεια και μετά τα παραπάνω, η συγκρότηση σε σώμα της ΚΕΦΕ έχει ως εξής:
Πρόεδρος εκλέγεται ΟΜΟΦΩΝΑ ο ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ, Γραμματέας ΟΜΟΦΩΝΑ ο ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΓΚΑΛΟΣ. Μέλη:
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΚΕΣΙΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΜΠΙΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ,
ΠΑΠΑΦΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Για την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του ΠΣΣΤ-Ο ΟΤΕ
Ο Πρόεδρος
Θ. ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ

Ο Γραμματέας
Γ. ΠΑΓΚΑΛΟΣ

Τα μέλη:
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΕΣΙΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΠΙΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΠΑΠΑΦΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας μελών
Εφορευτικής Επιτροπής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΜΠΙΤΣΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
210 382 1338, 210 382 3769 • pss-ote@otenet.gr
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6974 422 429, 210 382 1338, 210 382 3769
ipagalosote@gmail.com
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
6971 552 244, 6975 855 546
210 382 1338, 210 382 3769 • gibasilis@yahoo.gr
ΚΕΣΙΜΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
6977 208 291, 210 382 1338, 210 382 3769
pss-ote@otenet.gr
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
210 382 1338, 210 382 3769
antoniskoulouris@yahoo.gr
ΜΠΙΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
210 382 1338, 210 382 3769
grogorismprk@gmail.com
ΠΑΠΑΦΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
210 382 1338, 210 382 3769 • pss-ote@otenet.gr

Διενέργεια εκλογών για νέα Κεντρικά και Περιφερειακά Όργανα του Συλλόγου μας στις 26-9-2019

Δεκέμβριος 2018 – Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2019

Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος

Υποδείγματα αιτήσεων Υποψηφιότητας
Υποψηφιότητα για Κεντρικά Όργανα
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Ενημέρωση ΣΥ.Σ.Π.Α. - Ο.Τ.Ε.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ,
Βερανζέρου 34 Τ.Κ 10432, Τηλ: 210-5241410-420, Fax : 2105241430

www.syspa-ote.gr • email: syspa34@otenet.gr
Αγαπητοί Συνάδελφοι-ες
Γνωρίζετε, πως ο ΣΥ.Σ.Π.Α-ΟΤΕ (Σύνδεσμος Συνταξιούχων
Πρόσθετης Ασφάλισης) λειτουργεί περίπου 12 χρόνια όπου
κάλυψε επάξια το κενό που προέκυψε απο την διακοπή της
συμπληρωματικής ασφάλισης, την οποία είχαμε όσο είμαστε εν
ενεργεία. Στα χρόνια αυτά το ομαδικό μας πρόγραμμα κάλυψε
δαπάνες νοσηλείας 5 εκατομμυρίων Ευρώ σε άμεσα και
έμμεσα ασφαλισμένους του.
Αυτή ακριβώς ήταν και η κεντρική στόχευση του προγράμματος
της Ομαδικής Πρόσθετης Ασφάλισης που ξεκινήσαμε μέσω του
σχετικού ομαδικού Συμβολαίου με την «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ».
Σήμερα αγαπητοί συνάδελφοι είμαστε στην ευχάριστη θέση να
σας παρουσιάσουμε το νέο μας Πρόγραμμα Πρωτοβάθμιας
Περίθαλψης και δευτεροβάθμιας περίθαλψης με την
επωνυμία «ΕΥΡΩΥΓΕΙΑ» για όλους εσάς και τις οικογένειές
σας, προκειμένου να δώσουμε λύσεις στις καθημερινές μας
ανάγκες για Ιατρική περίθαλψη. Πέρα απο την πληρότητα των
παροχών, το σημαντικότερο για όλους εμάς είναι ότι ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΛΙΚΙΑΚΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ως προς την ένταξη μας
στο πρόγραμμα, καθώς και των εξαρτωμένων μελών μας.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Υποψηφιότητα για Περιφερειακά Όργανα

• Α
 περιόριστος αριθμός Δωρεάν Ιατρικών Επισκέψεων στους
εφημερεύοντες Ιατρούς των εξωτερικών Ιατρείων της
Κλινικής.
• Δωρεάν Διαγνωστικές εξετάσεις έως 400 ευρώ ανά
περιστατικό, για επείγοντα περιστατικά.
• Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις έναντι
συμβολικής τιμής 5 ευρώ στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία της
κλινικής σε 16 ειδικότητες.
• Διαγνωστικές εξετάσεις με χήση ΕΟΠΥΥ, χωρίς συμμετοχή
του ασφαλισμένου στη δαπάνη.
• Δωρεάν ένας ετήσιος προληπτικός έλεγχος- Check up.
• Δωρεάν Οδοντιατρική Παροχή.
Με την ένταξη μας στο πρόγραμμα η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ
μας προσφέρει δωρεάν τον ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΟΝΕΑ, για τον
οποίο αναλυτικά μπορείται να ενημερωθείτε μέσα απο το site
www.asfalistikosgoneas.gr
Αναλυτικά τον πίνακα παροχών θα τον βρείτε στο
www.syspa-ote.gr
Πληροφορίες ΣΥΣΠΑ-ΟΤΕ τηλ. 210 5241410 και 210 5241420
IMED: Μαρία Γουδέλα 210 6714500

ΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Κατάργηση Έντυπων
Βιβλιαρίων Υγείας

«Σας ενημερώνουμε ότι τα έντυπα βιβλιάρια υγείας των
ασφαλισμένων, των συνταξιούχων και των μελών οικογένειάς τους
καταργήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.4603/2019 (ΦΕΚ
48/Α/14-3-2019).
Η ταυτοποίηση των ασφαλισμένων κατά την εισαγωγή τους σε
νοσηλευτικό ίδρυμα, όπως κρατικό νοσοκομείο, ιδιωτική κλινική,
Κέντρα Αποκατάστασης, Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρασης, θα
πιστοποιείται με οποιοδήποτε νομιμοποιητικό δημόσιο έγγραφο
(αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κα)».

Στα ενυπόγραφα άρθρα,
την ευθύνη φέρει ακέραια ο υπογράφων
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Θέματα Συλλογικού Ενδιαφέροντος

Η ΦΩΝΉ
των συνταξιούχων ΟΤΕ

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΕΣΤΗΡ

ΙΟΥ
Με την υ
π’ αριθμ.
1087/2019
απόφαση τ
ου Πρωτοδ
ικείου Αθη
νών ΑΠΕ
ΡΡ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΊΦΘΗ Η
ΑΊΤΗΣΗ
ΠΉΣ κατά
τ

ΤΡΙΤΑΝΑΚΟ

Συνάδελφοι,
Παρακάτω παρατίθενται, όπως μας κοινοποιήθηκαν από τα κατά τόπους αρμόδια όργανα, οι ημερομηνίες των Αρχαιρεσιακών Περιφερειακών Συνελεύσεων. Σε όσα τμήματα δεν αναγράφεται ημέρα, ώρα, τόπος
διεξαγωγής των εν λόγω Γενικών Συνελεύσεων δεν παρελήφθησαν μέχρι και την έκδοση του παρόντος τεύχους της εφημερίδας μας.

ης υπ’
αση του Μο
νομελούς
Πρωτοδικείο
υ Αθηνών
περί διορισ
μού προσω
ρινής Διοίκ
ησης το Συλλ
όγου μας.
Με την εξέ
λιξη αυτή
η Διοίκηση
του Συλλό
γου μας ν
ομιμοποιείτ
αι
και συνεχίζ
ει το έργο τ
ης.
αριθμ. 2747

/2018 απόφ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Με δική τους ημερήσια διάταξη

ΣΕΡΡΕΣ

Κέντρο Ελιά,
10:00π.μ.

ΒΕΡΟΙΑ
22/05/2019
Κέντρο
Φρόντζου-Πολιτεία
10:30π.μ.

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
15/5/2019

ΚΟΖΑΝΗ
ΙΩΑΝΝΙΝΑ
20/05/2019

ΛΑΡΙΣΑ

ΚΕΡΚΥΡΑ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Αίθουσα Ομοσπ.
Δυτικομακεδονικών
Σωματείων,10:00π.μ.

ΒΟΛΟΣ

ΜΥΤΙΛΗΝΗ
10/6/2019
Ξενοδοχείο ELYSION
Σπανέλη - Νεάπολη
10:30π.μ.

ΛΑΜΙΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ
ΠΑΤΡΑ
22/05/2019

ΑΘΗΝΑ
20/06/2019

Πολιτιστικό
Κέντρο ΟΤΕ
10:00π.μ.

ΤΡΙΠΟΛΗ
ΣΥΡΟΣ
ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΡΟΔΟΣ

ΧΑΝΙΑ

14/05/2019

Αίθουσα Ένωσης
Αποστράτων Αξιωμ.
Αεροπορίας,18:30μ.μ.

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

13/05/2019

Εργατικό Κέντρο
Ηράκλειο,
17:30μ.μ.

