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Τα άρθρα που φέρουν υπογραφή
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις

της Συντακτικής Επιτροπής.
Φωτογραφίες και κείμενα δεν επιστρέφονται.

Επικαιρότητα

Η διοίκηση του ΟΤΕ ξεκίνησε την 
εφαρμογή των μέτρων που πηγάζουν 
από το δεύτερο μνημόνιο και την πράξη 
νομοθετικού περιεχομένου. Σε σχετικό 
έγγραφό της δίνει τη δική της ερμηνεία 
για την εφαρμογή του νέου εργασιακού 
καθεστώτος που επεβλήθη από την 
τρόικα και την κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τις απόψεις της διοίκη-
σης:

1.  Από τις 14/2/2012 και μέχρι η 
ανεργία να πέσει κάτω από το 
10% - δηλαδή ποτέ - δεν θα ξα-
ναπάρουμε μισθολογικό κλιμάκιο 
και χρονοεπίδομα.

2.  Οι παροχές του λογαριασμού νε-
ότητας μετά τις μειώσεις που έγι-
ναν με τις μονομερείς αποφάσεις 
της διοίκησης τώρα μειώνονται 
εκ νέου. Η χορηγία υπολογίζεται 
με βάση το μέσο τακτικό μισθό ή 
με το 86πλάσιο του ημερομισθίου 
του ανειδίκευτου εργάτη (ΗΑΕ) αν 
αυτό είναι μεγαλύτερο. Σήμερα 
υπολογίζεται με το 86πλάσιο του 
ΗΑΕ. Το ΗΑΕ μειώνεται κατά 22% 
και από 33,57€ γίνεται 26,18€. 
Έτσι κάθε χορηγία ενώ υπολο-
γιζόταν με βάση το 33,57 Χ 86 
= 2887,02€ θα υπολογίζεται με 
βάση το 26,18 Χ 86 = 2251,48€ 
ή με βάση το μέσο τακτικό μισθό 
αν αυτός είναι μεγαλύτερος. Θα 

πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι ο 
μέσος τακτικός μισθός μειώθη-
κε με τη σύμβαση που μειώνει 
τους μισθούς μας κατά 12% και 
θα είναι σε μια συνεχή καθοδική 
πορεία αφού δεν θα παίρνουμε 
αυξήσεις και κατά κανόνα όσοι 
συνταξιοδοτούνται έχουν μεγα-
λύτερους μισθούς από τους υπό-
λοιπους.

3.  Μειώνονται ανάλογα κατά 22% οι 
αποζημιώσεις της εκτός έδρας 
διανυκτέρευσης, της διημέρευ-
σης και της μεταφοράς οικοσκευ-
ής σε περίπτωση μετάθεσης.

Η διοίκηση του ΟΤΕ ήταν απόλυτα 
σίγουρο ότι θα εκμεταλλευτεί οπο-
τεδήποτε και τώρα και στο μέλλον το 
ευρύτερο πολιτικό περιβάλλον και το 
όποιο πάτημα της δώσει το οποιοδή-
ποτε νομοθέτημα.

Σε όλα αυτά όμως πρέπει να υπάρ-
ξει αντίδραση από το Συνδικαλιστικό 
μήνυμα του χώρου μας μας επιτέλους 
να μην κάνουμε σα να μη συμβαίνει τί-
ποτα και με αφορμή το νέο Δ.Σ. και Ε.Ε. 
Της ΠΕΤ ΟΤΕ να προετοιμάσουμε την 
αντίστασή μας για όσα ακόμα μας περι-
μένουν. Επιτέλους ας γίνουμε όλοι μια 
γροθιά στον ταξικό πόλεμο που μας 
έχουν κηρύξει οι κυβερνήσεις εντός 
και εκτός Ελλάδος...

Παρακαλούμε ενημερώστε μας
για τις αλλαγές διευθύνσεων

Το μεγαλύτερο κόστος για την έκδοση του περιοδικού 
είναι τα ταχυδρομικά έξοδα αποστολής. Εδώ χτύπησε 
τον Τύπο τον Αύγουστο του 2011. Και εμείς στέλνουμε 
το σύνολο των εντύπων μας, κοντά 6.000 φύλλα, τα-
χυδρομικά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως είναι άδικο να 
έχουν αλλάξει οι συνάδελφοι διεύθυνση και να μη μας 
ενημερώνουν...

Θυμηθείτε: Επικοινωνείτε με τη Γραμματεία της ΠΕΤ-
ΟΤΕ στο 2105241576 ώρες γραφείου και δίδετε την 
παλιά δίδετε και τη νέα διέλευση.

Προχωρούν στην εφαρμογή
των μειώσεων του μνημονίου



�

Το Συνδικάτο

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Όλοι μας βιώνουμε τα τελευταία χρό-
νια σαν εργαζόμενοι αλλά και σαν 
πολίτες αυτής της χώρας την δυ-

σκολότερη και πιο στυγνή εποχή. Ζούμε ένα 
πολιτικό σκηνικό το οποίο βρίσκεται στην κο-
ρύφωση της προσπάθειας του να ευτελίσει 
τα πάντα γύρω μας και να μας οδηγήσει στην 
οικονομική αλλά και κοινωνική εξαθλίωση 
με απώτερο σκοπό την «κινεζοποίηση» του 
Έλληνα εργαζόμενου.

Ένα πολιτικό σύστημα που επί δεκαετίες 
ολόκληρες βασίστηκε στην αναξιοκρατία, 
στο πελατειακό κράτος, στο ρουσφέτι, στην 
αφαίμαξη του ιδρώτα του Ελληνικού λαού και 
στον άκρατο κομματισμό.

Φυσικά ευθύνες δεν έχουν μόνο οι πολιτικοί 
που ανέθρεψαν όλο αυτό το σαθρό και σά-
πιο σύστημα αλλά και όλοι εμείς που κατά 
καιρούς στηρίξαμε τους κοινωνικούς μας 
δολοφόνους.

Όλους αυτούς που ουσιαστικά μας κατα-
δίκασαν και υπονόμευσαν το μέλλον των 
παιδιών μας, το μέλλον της πατρίδας μας. 
Γιατί όταν τα εκατομμύρια άλλαζαν χέρια σαν 
μαρουλόφυλλα πριν από μερικά χρόνια μέσω 
χρηματιστηρίου, όταν το δεξί χέρι του τότε 
πρωθυπουργού έλεγε με περισσό θράσος 
«Τα πήρα αλλά τα έδωσα στο κόμμα», όταν 
η άμυνα της χώρας έγινε μίζα υψηλόβαθμου 
στελέχους της κυβέρνησης..., όταν το σκάν-
δαλο Siemens κατασπάραζε τις σάρκες του 
ΟΤΕ εμείς σφυρίζαμε αδιάφοροι.

Το πολύ σημαντικό όμως που μας αφορά 
όλους και δημιουργεί έναν σοβαρότατο προ-
βληματισμό είναι ότι το πολιτικό σύστημα 
προσπαθεί να κάνει ένα στημένο «λίφτινγκ» 
εκ’ των έσω. Προσπαθεί να δημιουργήσει 
μια δήθεν νέα συνταγή που προκύπτει από 
την διάσπαση των μεγάλων πολιτικών κομ-
μάτων.

Η μεγάλη ανησυχία βέβαια για εμάς είναι ότι 
από τον κατακερματισμό αυτό η νέα συντα-
γή που προκύπτει  βασίζεται σε «παλιά» και 

«φθαρμένα» υλικά… Και εκείνο το οποίο 
μας θέτει σε σκέψεις είναι ότι διαφαίνεται 
ότι ακόμα και σήμερα αυτή την ύστατη στιγμή 
για την πατρίδα μας τα προσωπικά συμφέρο-
ντα και οι ίντριγκες παίζουν και πάλι πρωτα-
γωνιστικό ρόλο με αποτέλεσμα κανείς από 
αυτούς που δήθεν αποτάσσουν το παλαιό και 
προχωράνε στο καινούργιο να μην μπορεί να 
μας πείσει ότι αποτελεί φερέγγυα λύση.

Αυτό είναι και το απελπιστικό αδιέξοδο 
μπροστά στον τοίχο του οποίου βρισκόμαστε 
όλοι εμείς που διακυβεύονται ευθέως τα 
εργασιακά αλλά και κοινωνικά μας δικαιώ-
ματα.

Μέσα σε αυτή την χρονική περίοδο τε-
λείωσαν οι εκλογές στην ΠΕΤ-ΟΤΕ για την 
ανάδειξη των νέων εκπροσώπων των εργα-
ζομένων, οι οποίοι θα κληθούν να υπερασπι-
στούν τα εργασιακά μας δικαιώματα σε ένα 
περιβάλλον το οποίο κάθε άλλο παρά εύκο-
λο θεωρείται.

Τα θέματα τα οποία θα αντιμετωπίσουμε το 
αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα από ότι 
φαίνεται θα είναι εξόχως σημαντικά και κομ-
βικά. Θα πρέπει λοιπόν με ιδιαίτερη προσοχή 
αλλά και αίσθημα ευθύνης να προασπίσουμε 
ότι με αγώνες και θυσίες έχουμε πετύχει 
στο παρελθόν και αφορούν το σύνολο των 
εργασιακών μας κεκτημένων.

Η επιβουλή από πλευράς διοίκησης του ΟΤΕ 
για σημαντικά σημεία των εργασιακών μας 
σχέσεων είναι πλέον φανερή και οι διοικού-

ντες τον οργανισμό ήδη μας έχουν προϊδεά-
σει για το τι «μέλλει γενέσθαι» και θα έλεγα 
ότι μας έχουν «δείξει τα δόντια τους». Απέ-
ναντι σε όλο αυτό το κακόγουστα προκλητικό 
για εμάς «στημένο σκηνικό του πολέμου» θα 
πρέπει να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή 
και με τα όπλα μας «ανά χείρας» να αντι-
δράσουμε.

Το περιοδικό μας «Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ» 
έχουμε αποφασίσει να συνεχίσει να είναι ένα 
σημαντικό σημείο ενημέρωσης για όλους 
τους συναδέλφους και για να πετύχουμε 
τον στόχο μας αυτό θα προσπαθήσουμε με 
όλες μας τις δυνάμεις να το εκσυγχρονί-
ζουμε συνέχεια και να το εμπλουτίζουμε με 
θέματα αφενός μεν της τρέχουσας επικαι-
ρότητας αλλά και αφετέρου με πληροφορίες 
γενικότερου εργασιακού ενδιαφέροντος ού-
τως ώστε κάθε τεύχος του να αποτελεί και 
έναν πυρήνα έκφρασης, αναζήτησης αλλά 
και εμπλουτισμού εργασιακών γνώσεων και 
θεμάτων.

Ένα περιοδικό το οποίο θα εκφράζει ανεπη-
ρέαστα τον συνάδελφο τεχνικό του ΟΤΕ, θα 
ανήκει αποκλειστικά σε αυτόν και θα βρίσκε-
ται μακριά από μικροπαραταξιακά συμφέρο-
ντα. Η προσπάθεια μας αυτή για να στεφθεί 
με  επιτυχία θα πρέπει να έχει την βοήθεια 
και την συμμετοχή όλων ανεξαιρέτως των 
συναδέλφων για τους οποίους η γραμματεία 
τύπου θα είναι πάντα ανοικτή για να δεχθεί, 
να ακούσει και να συζητήσει την οποιαδήποτε 
ιδέα ή πρόταση ενδεχομένως να υπάρξει.

Στην κατεύθυνση της ενημέρωσης επίσης 
θεωρούμε πολύ σημαντικό την αναβάθμιση 
και εμπλουτισμό της ηλεκτρονικής σελίδας 
της ΠΕΤ-ΟΤΕ( http://www.petote.gr/).

Καλή δύναμη και Καλούς Αγώνες για όλους 
μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Νεκτάριος Δρίτσας

Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων

Με ιδιαίτερη προσοχή και αίσθημα 
ευθύνης να προασπίσουμε ότι με αγώνες 
και θυσίες έχουμε πετύχει στο παρελθόν

Απέναντι σ΄ αυτό  
το «στημένο σκηνικό 

του πολέμου»  
θα πρέπει να είμαστε 

έτοιμοι ανά πάσα 
στιγμή και με τα όπλα 

μας «ανά χείρας» 
να αντιδράσουμε
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Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΤ-ΟΤΕ, που προέκυψε από τις εκλογές στις 20-24 Φεβρουαρίου 2012, συνήλθε σε 
Σώμα και εξέλεξε τη νέα Εκτελεστική Επιτροπή. 

 

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή  έχει ως εξής:

Πρόεδρος Λάμπρου Βασίλειος

Αντιπρόεδρος Περράκης Αλέξανδρος

Γενικός  Γραμματέας Τασσιός Θωμάς 

Αναπλ.  Γεν.  Γραμματέας Στεφανής Γεώργιος

Γραμματέας Οικονομικών Καραμπούλας Σπύρος

Οργανωτικός  Γραμματέας Μπιρμπιλής Θεόφιλος

Αναπλ. Οργανωτικός Γραμματέας Τούντας Ανέστης

Γραμματέας  Δημοσίων Σχέσεων Δρίτσας Νεκτάριος

Αναπλ. Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων Ραπανάκης Εμμανουήλ

Γραμματέας Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας Παπαμάρκου Γεώργιος

Αναπλ. Γραμματέας Υγιεινής & Ασφάλειας Εργασίας Θεοδώρου Θεόδωρος

Μέλη

1 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 13 ΜΙΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

2  ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 14 ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

3  ΒΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 15 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

4  ΓΙΕΜΕΝΙΤΖΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 16 ΠΑΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

5  ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 17 ΡΕΓΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ

6  ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 18 ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

7  ΚΑΒΑΛΕΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 19 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

8  ΚΑΡΠΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 20 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

9  ΚΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 21 ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

10  ΛΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 22 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

11  ΜΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 23 ΦΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

12  ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 24 ΦΥΣΤΙΚΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 

Για την ΠΕΤ-ΟΤΕ

 Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 

 Β. Λάμπρου Θ. Τασσιός

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο και
Εκτελεστική Επιτροπή στην ΠΕΤ-ΟΤΕ
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Πρόεδρος της ΠΕΤ ΟΤΕ ο Βασίλης Λάμπρου

Γενικός Γραμματέας 

ο Θωμάς Τασσιός

Αναπληρωτής Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων 

ο Μανώλης Ραπανάκης

Γραμματέας Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας 

ο Γιώργος Παπαμάρκου

Αναπληρωτής Γραμματέας Υγιεινής και 

Ασφάλειας Εργασίας ο Θοδωρής Θεοδώρου

Αντιπρόεδρος 

ο Αλέξανδρος Περάκης

Αναπληρωτής Γραμματέας 

ο Γιώργος Στεφανής

Ταμίας 

ο Σπύρος Καραμπούλας

Οργανωτικός Γραμματέας 

ο Θεόφιλος Μπιρμπιλής

Αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας 

ο Ανέστης Τούντας

Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων 

ο Νεκτάριος Δρίτσας

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΤ-ΟΤΕ, που προέκυψε  
από τις εκλογές στις 20-24 Φεβρουαρίου 2012
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Έγγραφο απέστειλε ο ΟΜΕ ΟΤΕ προς τον 

Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Λουκά Παπα-

δήμο, τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής 

Ασφάλισης κ Γιώργο Κουτρουμάνη, τον 

υπουργό Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύ-

ης κ. Ανδρέα Λοβέρδο, τους Αρχηγούς των 

Κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου για 

την ασφάλιση των εργαζομένων στον ΟΤΕ.

Η ΟΜΕ-ΟΤΕ, εκπροσωπώντας πάνω από 

15000 εργαζόμενους στον όμιλο ΟΤΕ, θέ-

λει να καταστήσει με απόλυτη σαφήνεια και 

προς κάθε κατεύθυνση τις θέσεις της για 

το ζήτημα «ΕΟΠΥΥ» και της επικείμενης δια 

νόμου ένταξης του ΤΑΥΤΕΚΩ σ’ αυτόν από 

1/5/2012.

Πάγια αρχή και θέση του σ.κ. είναι, οι 

εργαζόμενοι, οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι 

αλλά και γενικότερα οι πολίτες της χώρας 

μας, να απολαμβάνουν εκτός των άλλων 

Ασφάλιση και Ασφάλεια στη ζωή τους μέσα 

από ένα σύστημα Υγείας και περίθαλψης 

δημόσιο και καθολικό.

Ταυτόχρονα μέσα από κοινωνική συνοχή 

και αλληλεγγύη  το σύστημα να παρέχει 

στους έχοντες ανάγκη υψηλού επιπέδου 

παροχές υγείας γιατί οι μοναδικές παρα-

κρατήσεις, « τα μοναδικά ασφάλιστρα που 

δεν ήθελε κάποιος να τα πάρει ανταποδοτι-

κά » είναι τα ασφάλιστρα Υγείας.

Δυστυχώς όμως διαχρονικά και από ευ-

θύνες πολλών, η Υγεία έγινε εμπόρευμα, η 

περίθαλψη τύχη και το ασφαλιστικό βιβλιά-

ριο μπλοκ επιταγών, τα Ασφαλιστικά Ταμεία 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τα αποθε-

ματικά τους τζόγος, μιας και σε κανέναν δεν 

λειτούργησε ποτέ επενδυτική επιτροπή με 

ευθύνη και λογοδοσία.

Στο χώρο μας συνετελέσθη για πρώτη 

φορά συνένωση φορέων στη λογική της 

«ενοποίησης» τη δεκαετία του ΄70 που βέ-

βαια είχε παρόμοιο με το σημερινό στόχο, 

μια ομάδα δηλαδή  εργαζομένων να «σώ-

σει» μια άλλη «ώριμη» ομάδα. Ήταν όμως 

ένα βήμα ενοποίησης μέσα από την λογική 

των φορέων των πρώην ΔΕΚΟ και του επο-

πτεύοντος του Υπουργείου.

Η δεύτερη φάση της «ενοποίησης» ήρθε 

με το «Νόμο Πετραλιά» που τελικά κράτη-

σε «στεγανοποιημένο» τον κάθε φορέα και 

ενοποιημένα τα προβλήματα και τις δυσλει-

τουργίες.

Δυστυχώς η απουσία μια όποιας πολιτι-

κής βούλησης αλλά και η αδυναμία των φο-

ρέων να καταλάβουν και να δρομολογήσουν 

δράσεις και ενέργειες ντε φάκτο ενοποίη-

σης, έφτασε σήμερα να αποτελεί ίσως και 

το άλλοθι: μπάχαλο είσαστε σε μπάχαλο 

σας πάω.

Κι’ αυτό γιατί το εγχείρημα του ΕΟΠΥΥ 

ήδη μετρά πληγές και προβλήματα τα οποία 

όχι μόνο θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν 

Πολιτεία και Διοίκηση αλλά το σπουδαιότε-

ρο θα πρέπει να επανεξετάσουν δομές και 

να προκύψουν ευρύτερες κοινωνικές και 

πολιτικές συμφωνίες.

Ούτε η λογική του Χότζα αλλά ούτε και 

η θεωρία του « μάθε κολύμπι » μπορεί και 

πρέπει να αποτελέσει εργαλείο σ’ ένα φο-

ρέα ένα σύστημα που καλείται να αντιμετω-

πίσει Υγεία, Περίθαλψη ή Πρόνοια εδώ και 

τώρα.

Ίσως, συγχωνεύσεις επιχειρήσεων και 

για λόγους αγοράς να επιβάλλουν ξαφνικές 

- αιφνιδιαστικές αλλά και ρισκοβόρες ενέρ-

γειες τύπου «αποφασίζουμε και διατάσσου-

με». 

Η Κοινωνική Ασφάλιση, οι υπηρεσίες 

Υγείας απαιτούν κοινωνική κατανόηση και 

συνεννόηση. Όχι μόνο γιατί  το διακύβευμα  

όπως και το προσδοκούμενο αποτέλεσμα 

είναι τεράστιο αλλά και γιατί μια αστοχία σε 

μια παράμετρο, σε ένα αναβληθέν ραντε-

βού, σε μια μη έγκαιρη διάγνωση δεν μπορεί 

να διορθωθεί όταν το μοιραίο συμβεί.

Κύριε Πρωθυπουργέ, Κύριοι Υπουργοί, 

Κύριοι Αρχηγοί των Κομμάτων του Κοινο-

βουλίου,

Σας καλούμε έστω και τώρα να αναστεί-

λετε τη διάταξη του άρθρου 13 του Νόμου 

4052 και να προχωρήσουμε σ’ ένα ευρύτε-

ρο διάλογο και σχεδιασμό με βήματα στερεά 

σ’ ένα πραγματικό Εθνικό Οργανισμό Π.Υ.Υ. 

που θα καλύπτει όλους τους πολίτες με ποι-

οτικές και αναβαθμισμένες παροχές.

Ζητάμε την αναστολή της ένταξης του 

ΤΑΥΤΕΚΩ (που καλύπτει πάνω από 400.000 

ασφαλισμένους) στον ΕΟΠΥΥ και την από 

κοινού προσπάθεια ολοκλήρωσης  της ενο-

ποίησης των φορέων που το συγκροτούν 

με ταυτόχρονη επίλυση των υπαρκτών 

προβλημάτων λειτουργίας και παροχής 

υπηρεσιών του.

Ο Σχεδιασμός να είναι παράλληλος και 

ταυτόσημος σε όλες τις διαδικασίες με τον 

ΕΟΠΥΥ και ως ένα βαθμό ακόμη και συγκρί-

σιμα « ανταγωνιστικός ».

Τα όποια « λάθη » στον έναν φορέα ή τα 

όποια «προτερήματα» στον άλλο  να είναι 

εργαλεία διόρθωσης έτσι ώστε ούτε ο «γί-

γαντας» να καταστεί ανίκανος ούτε ο «μι-

κρότερος» υποδεέστερος.

Όταν τα βήματα αυτά συγχρονιστούν με 

συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με ημερο-

μηνίες αρχής και τέλους, τότε να γίνει το 

επόμενο βήμα.

Δεν πρέπει ακόμη και για λόγους σημειο-

λογικούς  ο νέος φορέας να έχει πριν ακόμη 

λειτουργήσει αρνητική και αποκρουστική ει-

κόνα δηλαδή «ότι είναι ακόμη  χειρότερος 

και από το ΙΚΑ» ούτε βέβαια θα πρέπει η 

προσπάθεια αυτή να ανακοπεί από συμφέ-

ροντα που επιβουλεύονται το Δημόσιο Σύ-

στημα Υγείας.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΜΕ ΟΤΕ

Ασφάλιση και Ασφάλεια μέσα από ένα σύστημα
Υγείας και περίθαλψης δημόσιο και καθολικό
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Στις 24/02/2012 και ώρα 19.00., 
ημέρα Παρασκευή, στα γραφεία 
του Συλλόγου (Βερανζέρου 34), 

άρχισε η διαλογή των ψηφοδελτίων 
προτίμησης των συνδυασμών για το 
Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, Κε-
ντρική Εξελεγκτική Επιτροπή, ΤΑΠ-
ΟΤΕ, Ταμείο Αρωγής, Ταμείο Αλλη-
λοβοήθειας και Αντιπροσώπων στην 
ΟΜΕ-ΟΤΕ, Εργατικό Κέντρο (ΕΚΑ), 
Συνέλευση Αντιπροσώπων.

Αποσφραγίσθηκε η κάλπη, που 
αφορούσε το Κεντρικό Διοικητικό 

Συμβούλιο, Κεντρική Εξελεγκτική 
Επιτροπή, ΤΑΠ-ΟΤΕ, Ταμείο Αρωγής, 
Ταμείο Αλληλοβοήθειας και Αντι-
προσώπων στην ΟΜΕ-ΟΤΕ, καταμε-
τρήθηκαν οι φάκελοι και βρέθηκαν οι 
έγκυροι 1.833 (μονογραφημένοι από 
τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους 
με την σφραγίδα του Σωματείου), και 
ακολούθως καταμετρήθηκαν τα εντός 
των φακέλων ευρισκόμενα ψηφοδέλ-
τια και έγινε η διαλογή τούτων τα 
οποία αριθμήθηκαν και μονογραφήθη-
καν από τους Δικαστικούς.

Παράλληλα με την παραπάνω ερ-
γασία της διαλογής των ψηφοδελτίων 
προτίμησης των συνδυασμών έγινε 
και η συγκέντρωση των αποτελεσμά-
των από τα πρακτικά ψηφοφορίας των 
Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών.

Τα συνολικά αποτελέσματα καταμέ-
τρησης των ψηφοδελτίων προτίμησης 
των συνδυασμών για τα παραπάνω 
όργανα σύμφωνα και με τα προσαρ-
τημένα πρακτικά των κατά τόπους 
Εφορευτικών Επιτροπών, έχουν ως 
εξής: 

ΕΚ ΛΟΓΕΣ ΠΕΤ ΟΤΕ 2012
Α π ο τ ε λ έ σ μ α τ α
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Eγγεγραμμένοι στην ΑΘΗΝΑ 2.251 Στην ΕΠΑΡΧΙΑ 3.106 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 5.357

Ταμ. Εντάξει στην ΑΘΗΝΑ 2.251 Στην ΕΠΑΡΧΙΑ 3.106 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 5.357

Ψήφισαν στην ΑΘΗΝΑ 1.833 Στην ΕΠΑΡΧΙΑ 2.817 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 4.650

ΒΡΕΘΗΚΑΝ

Εγκυρα στην ΑΘΗΝΑ 1.789 Στην ΕΠΑΡΧΙΑ 2.706 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 4.495

Ακυρα - Λευκά στην ΑΘΗΝΑ 44 Στην ΕΠΑΡΧΙΑ 111 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 155

ΠΗΡΑΝ

ΔΑΚΕ Στην ΑΘΗΝΑ 735 Στην ΕΠΑΡΧΙΑ 1.239 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.974

ΠΑΣΚΕ Στην ΑΘΗΝΑ 270 Στην ΕΠΑΡΧΙΑ 740 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 1.010

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ

Στην ΑΘΗΝΑ 130 Στην ΕΠΑΡΧΙΑ 239 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 369

ΕΣΚ Στην ΑΘΗΝΑ 250 Στην ΕΠΑΡΧΙΑ 189 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 439

ΑΣΕ Στην ΑΘΗΝΑ 293 Στην ΕΠΑΡΧΙΑ 143 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 436

ΕΜΑ Στην ΑΘΗΝΑ 111 Στην ΕΠΑΡΧΙΑ 156 ΣΥΝΟΛΙΚΑ 267
Ακολούθως μετά την διαλογή των ψηφοδελτίων έγινε η καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης για κάθε συνδυασμό 

και στη συνέχεια η καταμέτρηση των 
σταυρών προτίμησης που έλαβε κάθε 
υποψήφιος για το Κεντρικό Διοικητι-
κό Συμβούλιο, Κεντρική Εξελεγκτική 
Επιτροπή, ΤΑΠ-ΟΤΕ, Ταμείο Αρωγής, 
Ταμείο Αλληλοβοήθειας και Αντιπρο-

σώπων στην ΟΜΕ-ΟΤΕ, προκειμένου 
να προβεί στην ανακήρυξη των εκλε-
γομένων για τα παραπάνω όργανα με 
τους αναπληρωματικούς τους, κατ’ 
άρθρο 36 παρ. 1 και 37 παρ. 2 εδάφιο 
α) και β) του Καταστατικού και σύμφω-

να με το άρθρο 12 του Ν. 1264/1982.
Ετσι, σύμφωνα με τα παραπάνω, η 

Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανα-
κηρύσσει τους εκλεγμένους για όλα 
τα παραπάνω όργανα με τους ανα-
πληρωματικούς ανά παράταξη. 
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ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το εκλογικό μέτρο είναι: 128
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΔΡΕΣ: 35
ΕΚΛΕΓΟΥΝ: 

Για Διοικητικό Συμβούλιο ΠΕΤ-ΟΤΕ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 5.357

ΨΗΦΙΣΑΝ: 4.650 Eκλογικό μέτρο: 128

ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ: 155 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ

EΓΚΥΡΑ: 4.495 ΄Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΄Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΄Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΑΒΑΝ 
ΕΔΡΕΣΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ

ΔΑΚΕ 1.974 15 54 - 54 - 54 15

ΠΑΣΚΕ 1.010 7 114 1 114 - - 8

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ

369 2 113 1 113 - - 3

ΕΣΚ 439 3 55 1 55 - - 4

ΑΣΕ 436 3 52 - 52 - 52 3

ΕΜΑ 267 2 11 - 11 - 11 2

ΣΥΝΟΛΟ 4.495 32 3 35

1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΔΑΚΕ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφι-
ος και με τις έδρες που λαμβάνει ο συνδυασμός της 
ΔΑΚΕ, Αντιπρόσωποι μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο 
εκλέγονται: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γεώργιος
2 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Νικόλαος
3 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γεώργιος
4 ΔΡΙΤΣΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Ιωάννης
5 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Απόστολος
6 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Φώτης
7 ΠΑΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γεώργιος
8 ΚΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ηλίας
9 ΦΥΣΤΙΚΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γεώργιος
10 ΜΕΓΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Αντώνιος
11 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Μιχάλης
12 ΓΙΕΜΕΝΙΤΖΟΓΛΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Γεράσιμος
13 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ελευθέριος
14 ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Παναγιώτης
15 ΓΙΩΤΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Νικόλαος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γεώργιος

2 ΠΕΡΤΖΕΜΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κωνσταντίνος
3 ΔΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Δανιήλ
4 ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Δημήτριος
5 ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δανιήλ
6 ΚΑΤΣΙΓΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Γρηγόριος
7 ΤΣΟΤΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Χρήστος
8 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ Γεώργιος
9 ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Στυλιανός
10 ΣΠΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νικόλαος
11 ΖΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ιωάννης
12 ΚΑΛΕΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Χρήστος
13 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ιωάννης
14 ΠΑΝΤΕΡΜΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κυριάκος
15 ΞΟΥΒΕΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημήτριος

2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΠΑΣΚΕ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος και με 
τις έδρες που λαμβάνει ο συνδυασμός της ΠΑΣΚΕ, Αντιπρόσωποι 
μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΤΑΣΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ Σωτήριος
2 ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αθανάσιος
3 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ανδρέας
4 ΜΙΛΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Σπυρίδων

5 ΡΕΓΚΑΣ ΦΩΤΙΟΣ Αργύριος
6 ΚΑΡΠΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μιχαήλ
7 ΛΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Κωνσταντίνος
8 ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σωτήριος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Χρύσανθος
2 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ευρυβιάδης
3 ΜΠΕΛΙΤΣΗ ΑΦΕΝΤΟΥΛΑ (ΤΟΥΛΑ) Στέφανος
4 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αναστάσιος
5 ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γεώργιος
6 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιωάννης
7 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νικόλαος
8 ΛΙΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Κωνσταντίνος

3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος και με 
τις έδρες που λαμβάνει ο συνδυασμός της ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ αντιπρόσωποι μέλη στο Διοικητικό 
Συμβούλιο εκλέγονται: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΤΟΥΝΤΑΣ  ΑΝΕΣΤΗΣ Σταματης
2 ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ιωαννης
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3 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ Χρήστος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ  Αντώνιος
2 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Αλεξανδρος
3 ΚΑΤΣΙΑΡΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κων/νος

4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΣΚ 

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος και με τις 
έδρες που λαμβάνει ο συνδυασμός της ΕΣΚ, Αντιπρόσωποι μέλη 
στο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Φιλιππος
2 ΚΑΒΑΛΕΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Ευστρατιος
3 ΜΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Μιχαηλ
4 ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Δημητριος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Παυλος

2 ΚΟΜΠΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φωτης
3 ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ Σοφοκλης
4 ΣΙΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αναστασιος

5ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος και με τις 
έδρες που λαμβάνει ο συνδυασμός της ΑΣΕ αντιπρόσωποι μέλη 
στο Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ευστάθιος
2 ΦΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ιωάννης
3 ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Στέφανος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Ελευθέριος
2 ΣΦΕΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Βασίλειος
3 ΦΩΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δημήτριος

6ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος και με 

τις έδρες που λαμβάνει ο συνδυασμός του ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 

ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ, αντιπρόσωποι μέλη στο Διοικητικό 

Συμβούλιο εκλέγονται: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Θεμιστοκλής

2 ΒΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Μαρίνος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ

A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

1 ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Νικόλαος

2 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νικόλαος

3 ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Παναγιώτης
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το εκλογικό μέτρο είναι: 642
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΔΡΕΣ: 7
ΕΚΛΕΓΟΥΝ: 

Για Εξελεγκτική Επιτροπή ΠΕΤ-ΟΤΕ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 5.357

ΨΗΦΙΣΑΝ: 4.650 Eκλογικό μέτρο: 642

ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ: 155 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ

EΓΚΥΡΑ: 4.495 ΄Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΄Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΄Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΑΒΑΝ 
ΕΔΡΕΣΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ

ΔΑΚΕ 1.974 3 48 - 48 - 48 3

ΠΑΣΚΕ 1.010 1 368 1 368 - - 2

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ

369 - 369 - 369 - 369 -

ΕΣΚ 439 - 439 - 439 1 439 1

ΑΣΕ 436 - 436 - 436 1 436 1

ΕΜΑ 267 - 267 - 267 - 267 -

ΣΥΝΟΛΟ 4 1 2 7

1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΔΑΚΕ 

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος και με 
τις έδρες που λαμβάνει ο συνδυασμός της ΔΑΚΕ, Αντιπρόσωποι 
μέλη στην Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Κωνσταντίνος
2 ΑΙΒΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος
3 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιωάννης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Σταμάτης
2 ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Σωτήρης
3 ΚΡΙΚΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ Παναγιώτης

2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΠΑΣΚΕ 

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος και με 
τις έδρες που λαμβάνει ο συνδυασμός της ΠΑΣΚΕ Αντιπρόσωποι 
μέλη στην Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΠΑΣΣΑΔΗ ΕΥΓΕΝΕΙΑ Κωνσταντίνος
2 ΓΙΑΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Εμμανουήλ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Μιχαήλ
2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Αριστοτέλης

3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος, ο συν-
δυασμός ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ δεν εκλέγει κανένα 
Αντιπρόσωπο στην Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή.

4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΣΚ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος και 
με τις έδρες που λαμβάνει ο συνδυασμός της ΕΣΚ ΠΕΤ-ΟΤΕ 
Αντιπρόσωποι μέλη στην Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή 
εκλέγονται: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΑΝΑΣΤΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ

5ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος και με τις 
έδρες που λαμβάνει ο συνδυασμός της ΑΣΕ Αντιπρόσωποι μέλη 
στην Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΣΚΑΦΙΔΑ ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος, ο 
συνδυασμός ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ δεν εκλέγει κανένα 
Αντιπρόσωπο στην Κεντρική Εξελεγκτική Επιτροπή.
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1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΔΑΚΕ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος και με 
τις έδρες που λαμβάνει ο συνδυασμός της ΔΑΚΕ, Αντιπρόσωποι 
μέλη στην ΟΜΕ-ΟΤΕ εκλέγονται: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Νικόλαος
2 ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γεώργιος
3 ΦΛΩΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Δημήτριος
4 ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δημήτριος
5 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κωνσταντίνος
6 ΔΡΙΤΣΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Ιωάννης
7 ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Χαράλαμπος
8 ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντώνιος
9 ΛΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παναγιώτης
10 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σπύρος
11 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Γεώργιος
12 ΖΙΩΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Νικόλαος
13 ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γεώργιος
14 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ Δημήτριος
15 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ευστάθιος
16 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γεώργιος
17 ΣΙΓΑΣ ΗΛΙΑΣ Χρήστος

18 ΚΑΤΣΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ Δημήτριος
19 ΣΤΑΜΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ Αχιλλέας
20 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Απόστολος
21 ΤΣΙΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χαρίλαος
22 ΠΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Αθανάσιος
23 ΔΑΓΡΕΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Γεώργιος
24 ΤΣΙΚΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ Αντώνιος
25 ΑΜΠΡΑΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ Απόστολος
26 ΖΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στυλιανός
27 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σπύρος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΣΚΛΑΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Θεόδωρος
2 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κωνσταντίνος
3 ΜΑΣΑΟΥΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ιωάννης
4 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σπύρος
5 ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σταύρος
6 ΑΣΙΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Αναστάσιος
7 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Δημήτριος
8 ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Εμμανουήλ
9 ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ευάγγελος
10 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γεώργιος
11 ΔΟΥΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Νικόλαος
12 ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ιωάννης
13 ΣΟΥΒΑΤΖΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Αργύριος
14 ΠΑΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γεώργιος

15 ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Κωνσταντίνος
16 ΔΑΜΑΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σπύρος
17 ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γεώργιος
18 ΜΟΥΜΟΥΖΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ναουμ
19 ΣΤΑΜΠΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αργύριος
20 ΓΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Χρήστος
21 ΑΤΑΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Βασίλειος
22 ΛΟΥΣΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χρήστος
23 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γεώργιος
24 ΜΠΑΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Ανδρέας
25 ΖΟΥΜΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Δημήτριος
26 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ευάγγελος
27 ΚΑΔΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ηλίας

2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΠΑΣΚΕ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος και με 
τις έδρες που λαμβάνει ο συνδυασμός της ΠΑΣΚΕ, Αντιπρόσωποι 
μέλη στην ΟΜΕ-ΟΤΕ εκλέγονται: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΤΑΣΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ Σωτήριος
2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Χρύσανθος
3 ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Γεώργιος

Για Αντιπροσώπους στην ΟΜΕ-ΟΤΕ

Το εκλογικό μέτρο είναι: 72
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΔΡΕΣ: 62
ΕΚΛΕΓΟΥΝ: 

Για Αντιπροσώπους στην ΟΜΕ-ΟΤΕ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 5.357

ΨΗΦΙΣΑΝ: 4.650 Eκλογικό μέτρο: 72

ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ: 155 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ

EΓΚΥΡΑ: 4.495 ΄Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΄Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΄Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΑΒΑΝ 
ΕΔΡΕΣΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ

ΔΑΚΕ 1.974 27 30 - 30 - - 27

ΠΑΣΚΕ 1.010 14 2 - 2 - - 14

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ

369 5 9 - 9 - - 5

ΕΣΚ 439 6 7 - 7 - - 6

ΑΣΕ 436 6 4 - 4 - - 6

ΕΜΑ 267 3 51 1 51 - - 4

ΣΥΝΟΛΟ 61 1 62
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4 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αναστάσιος
5 ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΛΥΣΙΜΑΧΟΣ Κωνσταντίνος
6 ΕΛΕΥΘΕΡΟΓΛΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Αριστείδης
7 ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σωτήριος
8 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Βασίλειος
9 ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περικλής
10 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Θωμάς
11 ΜΑΓΚΟΥΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Ευθύμιος
12 ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Παντελής
13 ΣΑΜΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ανδρέας
14 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νικόλαος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αθανάσιος
2 ΠΛΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κωνσταντίνος
3 ΚΑΡΑΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Φίλλιπος
4 ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημήτριος
5 ΤΣΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γεώργιος
6 ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Θεόδωρος
7 ΒΕΡΒΕΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Δημήτριος
8 ΣΤΑΜΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γεώργιος
9 ΔΡΑΚΩΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πέτρος
10 ΤΣΙΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δημήτριος
11 ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γεώργιος
12 ΝΑΤΣΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Νικόλαος
13 ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ιωάννης
14 ΚΑΤΑΝΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ηλίας

3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος και με 
τις έδρες που λαμβάνει ο συνδυασμός της ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ Αντιπρόσωποι μέλη στην ΟΜΕ-ΟΤΕ εκλέ-
γονται: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΤΟΥΝΤΑΣ  ΑΝΕΣΤΗΣ Σταμάτης
2 ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΧΡΗΣΤΟΣ Νικόλαος
3 ΚΟΛΙΑΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ Νικόλαος
4 ΑΡΚΟΜΑΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γεώργιος

5 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Αλέξανδρος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΝΤΕΝΤΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΗΣ Παναγιώτης
2 ΠΑΡΒΕΡΗΣ   ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ Βασίλειος
3 ΠΑΛΑΣΚΑΣ   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ιωαννης
4 ΤΣΙΜΠΕΡΗΣ   ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ιωαννης
5 ΑΓΙΟΒΛΑΣΙΤΗΣ  ΣΠΥΡΟΣ Αντώνιος

4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΣΚ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος και με τις 
έδρες που λαμβάνει ο συνδυασμός της ΕΣΚ Αντιπρόσωποι μέλη 
στην ΟΜΕ-ΟΤΕ εκλέγονται: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΣΙΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
2 ΚΑΒΑΛΕΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
3 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
4 ΣΤΟΛΤΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5 ΜΗΛΙΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
6 ΚΟΜΠΛΙΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
2 ΜΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
3 ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
4 ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
5 ΜΙΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6 ΒΟΥΡΓΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

5ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος και με τις 
έδρες που λαμβάνει ο συνδυασμός της ΑΣΕ αντιπρόσωποι μέλη 
ΟΜΕ-ΟΤΕ εκλέγονται: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΦΩΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
3 ΦΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4 ΑΣΠΡΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
5 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
6 ΣΦΕΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΜΠΟΤΣΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΟΣ
2 ΖΑΝΗΣ ΑΛΕΞΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3 ΠΑΣΧΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
4 ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5 ΖΗΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
6 ΦΡΑΓΚΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

6ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος και 
με τις έδρες που λαμβάνει ο συνδυασμός του ΕΝΩΤΙΚΟΥ 
ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ, αντιπρόσωποι μέλη στην 
ΟΜΕ-ΟΤΕ εκλέγονται: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΗΜΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
2 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3 ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
4 ΚΟΥΛΟΥΜΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
2 ΦΛΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
3 ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
4 ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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Για Αντιπροσώπους στο ΤΑΠ-ΟΤΕ

Το εκλογικό μέτρο είναι: 4.495
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΔΡΕΣ: 1
ΕΚΛΕΓΟΥΝ: 

Για Αντιπροσώπους στο ΤΑΠ-ΟΤΕ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 5.357

ΨΗΦΙΣΑΝ: 4.650 Eκλογικό μέτρο: 4.495

ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ: 155 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ

EΓΚΥΡΑ: 4.495 ΄Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΄Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΄Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΑΒΑΝ 
ΕΔΡΕΣΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ

ΔΑΚΕ 1.974 - 1.974 - 1.974 1 - 1

ΠΑΣΚΕ 1.010 - 1.010 - 1.010 - 1.010 -

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ

369 - 369 - 369 - 369 -

ΕΣΚ 439 - 439 - 439 - 439 -

ΑΣΕ 436 - 436 - 436 - 436 -

ΕΜΑ 267 - 267 - 267 - 267 -

ΣΥΝΟΛΟ 4.495 1 1

1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΔΑΚΕ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος και με 
τις έδρες που λαμβάνει ο συνδυασμός της ΔΑΚΕ, Αντιπρόσωποι 
στο ΤΑΠ-ΟΤΕ εκλέγονται: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημήτριος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ  Εμμανουήλ

2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΠΑΣΚΕ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος, ο συν-
δυασμός ΠΑΣΚΕ δεν εκλέγει κανένα Αντιπρόσωπο στο ΤΑΠ-ΟΤΕ

3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ 

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος, ο συν-
δυασμός ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ δεν εκλέγει κανένα 
Αντιπρόσωπο στο ΤΑΠ-ΟΤΕ.

4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΣΚ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος, ο 
συνδυασμός ΕΣΚ ΠΕΤ-ΟΤΕ δεν εκλέγει κανένα Αντιπρόσωπο 
στο ΤΑΠ-ΟΤΕ.

5ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος, ο συνδυα-
σμός ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ δεν εκλέγει κανένα 
Αντιπρόσωπο στο ΤΑΠ-ΟΤΕ.

6ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος, ο 
συνδυασμός ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ δεν εκλέγει κανένα 
Αντιπρόσωπο στο ΤΑΠ-ΟΤΕ.
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Για Αντιπροσώπους στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ (ΤΑΥΤΕΚΩ)

Το εκλογικό μέτρο είναι: 2.247
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΔΡΕΣ: 2
ΕΚΛΕΓΟΥΝ: 

Για Αντιπροσώπους στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 5.357

ΨΗΦΙΣΑΝ: 4 .650 Eκλογικό μέτρο: 2.247

ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ: 155 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ

EΓΚΥΡΑ: 4.495 ΄Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΄Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΄Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΑΒΑΝ 
ΕΔΡΕΣΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ

ΔΑΚΕ 1.974 - 1.974 - 1.974 1 - 1

ΠΑΣΚΕ 1.010 - 1.010 - 1.010 1 - 1

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ

369 - 369 - 369 - 369 -

ΕΣΚ 439 - 439 - 439 - 439 -

ΑΣΕ 436 - 436 - 436 - 436 -

ΕΜΑ 267 - 267 - 267 - 267 -

ΣΥΝΟΛΟ 4.495 2 2

1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΔΑΚΕ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος και με τις 
έδρες που λαμβάνει ο συνδυασμός της ΔΑΚΕ, Αντιπρόσωποι στο 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ εκλέγονται: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΣΚΟΥΛΑΞΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ευστάθιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΠΟΛΙΤΟΥ  ΕΥΘΥΜΙΑ Αριστοτέλης

2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΠΑΣΚΕ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος και με 
τις έδρες που λαμβάνει ο συνδυασμός της ΠΑΣΚΕ, Αντιπρόσωποι 
στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ εκλέγονται: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΑΘΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Κων/νος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΚΑΝΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Ευάγγελος

3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος, ο 
συνδυασμός ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ δεν εκλέγει 
κανένα Αντιπρόσωπο στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ.

4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΣΚ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος ο 
συνδυασμός ΕΣΚ ΠΕΤ-ΟΤΕ δεν εκλέγει κανένα Αντιπρόσωπο στο 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ.

5ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος, ο συν-

δυασμός ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ δεν εκλέγει 

κανένα Αντιπρόσωπο στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ.

6ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος, ο 

συνδυασμός ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ δεν εκλέγει κανένα 

Αντιπρόσωπο στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ.
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1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΔΑΚΕ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος και με τις 
έδρες που λαμβάνει ο συνδυασμός της ΔΑΚΕ, Αντιπρόσωποι στο 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ εκλέγονται: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΜΟΝΟΣ  ΑΓΓΕΛΟΣ Δημήτριος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ιωάννης

2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΠΑΣΚΕ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος, ο 
συνδυασμός ΠΑΣΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ δεν εκλέγει κανένα Αντιπρόσωπο 
στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ.

3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος, ο συν-
δυασμός ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ δεν εκλέγει κανένα 
Αντιπρόσωπο στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ.

4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΣΚ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος, ο 
συνδυασμός ΕΣΚ ΠΕΤ-ΟΤΕ δεν εκλέγει κανένα Αντιπρόσωπο στο 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ.

5ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος, ο 
συνδυασμός ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ δεν 
εκλέγει κανένα Αντιπρόσωπο στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ.

6ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος, ο 
συνδυασμός ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ δεν εκλέγει κανένα 
Αντιπρόσωπο στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ.

Αποσφραγίσθηκε η κάλπη, που αφορούσε το Εργατικό Κέντρο 
Αθήνας,καταμετρήθηκαν οι φάκελοι και βρέθηκαν οι έγκυροι 
1.828 (μονογραφημένοι από τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους 
με την σφραγίδα του Σωματείου), και ακολούθως καταμετρήθη-
καν τα εντός των φακέλων ευρισκόμενα ψηφοδέλτια και έγινε η 
διαλογή τούτων τα οποία αριθμήθηκαν και μονογραφήθηκαν από 
τους Δικαστικούς.

Για Αντιπροσώπους στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

Το εκλογικό μέτρο είναι: 4.495
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΔΡΕΣ: 1
ΕΚΛΕΓΟΥΝ: 

Για Αντιπροσώπους στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 5.357

ΨΗΦΙΣΑΝ: 4 .650 Eκλογικό μέτρο: 4.495

ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ: 155 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ

EΓΚΥΡΑ: 4.495 ΄Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΄Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΄Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΑΒΑΝ 
ΕΔΡΕΣΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ

ΔΑΚΕ 1.974 - 1.974 - 1.974 1 - 1

ΠΑΣΚΕ 1.010 - 1.010 - 1.010 - 1.010 -

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ

369 - 369 - 369 - 369 -

ΕΣΚ 439 - 439 - 439 - 439 -

ΑΣΕ 436 - 436 - 436 - 436 -

ΕΜΑ 267 - 267 - 267 - 267 -

ΣΥΝΟΛΟ 4.495 1 1
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1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΔΑΚΕ 

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος και με 
τις έδρες που λαμβάνει ο συνδυασμός της ΔΑΚΕ, Αντιπρόσωποι 
μέλη στο Ε.Κ.Α εκλέγονται: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γεώργιος
2 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ευστάθιος
3 ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντώνιος
4 ΑΣΙΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Αναστάσιος
5 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ελευθέριος
6 ΡΟΖΟΝΑΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ιωάννης
7 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΑΔΑΜ Γεώργιος
8 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αναστάσιος
9 ΧΑΤΖΗΣΑΡΡΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Γεώργιος
10 ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ ΠΙΕΡΡΟΣ Σταύρος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΟΡΦΑΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ιωάννης
2 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Απόστολος
3 ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γεώργιος

4 ΤΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κωνσταντίνος
5 ΜΟΥΤΟΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σπύρος
6 ΠΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ιωάννης
7 ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Λάμπρος
8 ΜΕΡΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ Απόστολος
9 ΑΦΣΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημήτριος
10 ΜΠΟΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ Σταύρος

2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΠΑΣΚΕ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος και με 
τις έδρες που λαμβάνει ο συνδυασμός της ΠΑΣΚΕ, Αντιπρόσωποι 
μέλη στο Ε.Κ.Α εκλέγονται: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΤΑΣΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ Σωτήριος
2 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αναστάσιος
3 ΘΩΜΑΚΟΥ ΦΛΩΡΑ Ηλίας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χρήστος
2 ΣΤΕΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος

3 ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ Αθανάσιος

3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος και με 
τις έδρες που λαμβάνει ο συνδυασμός της ΑΣΕ, Αντιπρόσωποι 
μέλη στο Ε.Κ.Α εκλέγονται: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΦΩΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δημήτριος
2 ΦΑΡΑΚΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ιωαννης
3 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ευστάθιος
4 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Ελευθέριος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΔΕΝΔΡΑΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ιωαννης
2 ΣΦΕΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Βασιλειος
3 ΜΠΟΤΣΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Παναγιώτης
4 ΣΚΑΦΙΔΑ ΜΑΡΙΑ Αναστάσιος

Για Αντιπροσώπους στο ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

Το εκλογικό μέτρο είναι: 72
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΔΡΕΣ: 24
ΕΚΛΕΓΟΥΝ: 

Για Αντιπροσώπους στο ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 2.251

ΨΗΦΙΣΑΝ: 1.828 Eκλογικό μέτρο: 72

ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ: 81 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ

EΓΚΥΡΑ: 1.747 ΄Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΄Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΄Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΑΒΑΝ 
ΕΔΡΕΣΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ

ΔΑΚΕ 696 9 48 1 48 - - 10

ΠΑΣΚΕ 260 3 44 - 44 - 44 3

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ

127 1 55 1 55 - - 2

ΕΣΚ 236 3 20 - 20 - 20 3

ΑΣΕ 306 4 18 - 18 - 18 4

ΕΜΑ 122 1 50 1 50 - - 2

ΣΥΝΟΛΟ 21 24
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4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΣΚ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος και με τις 
έδρες που λαμβάνει ο συνδυασμός της ΕΣΚ Αντιπρόσωποι μέλη 
στο Ε.Κ.Α εκλέγονται: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
2 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
3 ΚΑΒΑΛΕΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
2 ΜΙΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
3 ΣΙΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αναστάσιος

5ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ
Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος και με 
τις έδρες που λαμβάνει ο συνδυασμός της ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ Αντιπρόσωποι μέλη στο Ε.Κ.Α εκλέγονται: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΠΥΡΟΜΑΛΗΣ  ΑΝΔΡΕΑΣ Ιωαννης
2 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΗΣ Αθανάσιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΜΑΝΙΩΤΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ Κων/νος
2 ΒΕΚΡΗΣ  ΧΡΗΣΤΟΣ Μιχαηλ

6ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος και 
με τις έδρες που λαμβάνει ο συνδυασμός του ΕΝΩΤΙΚΟΥ 

ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ, αντιπρόσωποι μέλη στο Ε.Κ.Α 
εκλέγονται: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νικόλαος
2 ΒΑΣΙΛΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντώνιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΛΟΥΚΡΕΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ιωάννης
2 ΠΟΛΥΖΩΤΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ιωάννης

Αποσφραγίσθηκε η κάλπη, που αφορούσε την Συνέλευση 
Αντιπροσώπων καταμετρήθηκαν οι φάκελοι και βρέθηκαν οι 
έγκυροι 1.827 (μονογραφημένοι από τους Δικαστικούς 
Αντιπροσώπους με την σφραγίδα του Σωματείου), και ακολούθως 
καταμετρήθηκαν τα εντός των φακέλων ευρισκόμενα ψηφοδέλτια 
και έγινε η διαλογή τούτων τα οποία αριθμήθηκαν και μονογρα-
φήθηκαν από τους Δικαστικούς.
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Για τη ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Το εκλογικό μέτρο είναι: 33
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΔΡΕΣ: 52
ΕΚΛΕΓΟΥΝ: 

Για τη ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ: 2.251

ΨΗΦΙΣΑΝ: 1.827 Eκλογικό μέτρο: 33

ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ: 75 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΔΡΩΝ

EΓΚΥΡΑ: 1.752 ΄Α ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΄Β ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΄Γ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΛΑΒΑΝ 
ΕΔΡΕΣΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΨΗΦΟΙ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ ΕΔΡΕΣ ΥΠΟΛ

ΔΑΚΕ 688 20 28 1 28 - - 21

ΠΑΣΚΕ 275 8 11 - 11 - 11 8

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ

132 4 - - - - - 4

ΕΣΚ 246 7 15 - 15 - 15 7

ΑΣΕ 298 9 1 - 1 - 1 9

ΕΜΑ 113 3 14 - 14 - 14 3

ΣΥΝΟΛΟ 51 52

1ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΔΑΚΕ 

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος και με 
τις έδρες που λαμβάνει ο συνδυασμός της ΔΑΚΕ, Αντιπρόσωποι 
μέλη στην ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ εκλέγονται: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΛΑΜΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γεώργιος
2 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Νικόλαος
3 ΣΟΥΛΤΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δημήτριος
4 ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κωνσταντίνος
5 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γρηγόριος
6 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ευστάθιος
7 ΓΚΟΥΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Σωτήρης
8 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ Ιωάννης
9 ΚΟΤΣΟΧΕΙΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Πέτρος
10 ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δημήτριος
11 ΚΟΥΝΕΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γεώργιος
12 ΛΥΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παναγιώτης
13 ΠΑΓΙΑΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Βασίλειος
14 ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Διονύσιος
15 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κωνσταντίνος
16 ΑΣΙΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ Αναστάσιος
17 ΔΙΚΑΙΟΥΛΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΣ Παναγιώτης

18 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ευθύμιος
19 ΚΑΔΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ηλίας
20 ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μιχάλης
21 ΚΑΣΑΝΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Βασίλειος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΔΡΙΤΣΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Ιωάννης
2 ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ Νικόλαος
3 ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ Απόστολος
4 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ελευθέριος
5 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Φώτης
6 ΠΑΤΣΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γεώργιος
7 ΦΥΣΤΙΚΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γεώργιος
8 ΚΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Εμμανουήλ
9 ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΑΔΑΜ Γεώργιος
10 ΖΙΩΓΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ Νικόλαος
11 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σπύρος
12 ΣΤΑΜΠΑΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αργύριος
13 ΤΖΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ευάγγελος
14 ΚΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ηλίας
15 ΖΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Στυλιανός
16 ΚΑΓΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τρύφωνας
17 ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΥΡΩΝ Ιωάννης
18 ΣΑΧΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Δημήτριος
19 ΛΑΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Κωνσταντίνος
20 ΜΟΡΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Νικόλαος

21 ΓΟΥΛΕΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ηλίας

2ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΠΑΣΚΕ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος και με 
τις έδρες που λαμβάνει ο συνδυασμός της ΠΑΣΚΕ, Αντιπρόσωποι 
μέλη στη ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ εκλέγονται: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΤΑΣΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ Σωτήριος
2 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Χρύσανθος
3 ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αθανάσιος
4 ΜΟΥΣΤΑΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Σωτήριος
5 ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γεώργιος
6 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Βασίλειος
7 ΜΠΕΛΙΤΣΗ ΑΦΕΝΤΟΥΛΑ (ΤΟΥΛΑ) Στέφανος
8 ΠΑΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ευρυβιάδης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΜΠΙΤΖΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος
2 ΚΟΡΩΝΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Ισίδωρος
3 ΣΤΕΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κωνσταντίνος



�1

Το Συνδικάτο

4 ΚΑΨΟΡΑΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Στέφανος
5 ΧΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φραγκίσκος
6 ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Γεώργιος
7 ΣΤΑΜΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γεώργιος
8 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΗΛΙΟΣ Θεόδωρος

3ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος και 
με τις έδρες που λαμβάνει ο συνδυασμός της ΑΣΕ μέλη στη 
ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ εκλέγονται: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΦΩΛΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δημήτριος
2 ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ευστάθιος
3 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Ελευθέριος
4 ΣΚΑΦΙΔΑ ΜΑΡΙΑ Αναστάσιος
5 ΔΕΝΔΡΑΜΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ιωαννης
6 ΣΦΕΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Βασίλειος
7 ΣΠΡΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γεώργιος
8 ΜΠΟΤΣΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ Παναγιώτης
9 ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γεώργιος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΠΑΦΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ Παναγιώτης
2 ΒΕΛΑΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ανδρέας
3 ΣΟΥΤΕΡΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Αθανάσιος
4 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Άγγελος
5 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Ιωαννης
6 ΔΗΛΕ ΔΗΜΗΤΡΑ Μιχάλης
7 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γεώργιος
8 ΚΑΤΣΑΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δημήτριος
9 ΣΚΑΜΑΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Χρήστος

4ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΣΚ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος και με τις 
έδρες που λαμβάνει ο συνδυασμός της ΕΣΚ, Αντιπρόσωποι μέλη 
στη ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ εκλέγονται: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΚΑΛΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Παύλος
2 ΣΙΤΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Αναστάσιος
3 ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Φίλιππος
4 ΚΑΒΑΛΕΡΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Ευστράτιος
5 ΚΟΥΤΟΥΜΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κων/νος
6 ΚΟΜΙΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Θεολόγος
7 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ Παναγιώτης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ Σοφοκλής
2 ΒΑΡΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ Χρήστος
3 ΜΙΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δημήτριος
4 ΤΣΟΥΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Χαράλαμπος
5 ΚΟΝΤΑΚΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Κων/νος
6 ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Δημήτριος
7 ΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ Χαράλαμπος

5ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΤ-ΟΤΕ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος και με 
τις έδρες που λαμβάνει ο συνδυασμός της ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗΣ 
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ αντιπρόσωποι μέλη στη ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ εκλέγονται: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΣ  ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Κων/νος

2 ΓΑΛΑΝΗΣ  ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ιάκωβος
3 ΚΑΤΣΙΑΡΗΣ  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Κων/νος
4 ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Δημήτριος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΚΡΟΥΣΤΑΛΛΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Στυλιανός
2 ΚΟΚΚΟΡΑΚΗΣ  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γεώργιος
3 ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ  ΛΟΥΚΑΣ Γεώργιος
4 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Βασίλειος

6ος ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ
ΕΝΩΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ

Σύμφωνα με τους σταυρούς που έλαβε κάθε υποψήφιος και με 
τις έδρες που λαμβάνει ο συνδυασμός του ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ 
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΠΕΤ-ΟΤΕ, αντιπρόσωποι μέλη στη ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ εκλέγονται: 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Νικόλαος
2 ΝΤΑΦΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Παναγιώτης
3 ΣΙΑΤΕΡΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ιωαννης

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ
A/A ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
1 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κωνσταντίνος
2 ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Θεμιστοκλής
3 ΠΟΥΛΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Κωνσταντίνος
Σημειώνεται ότι όπου υπήρχε ισοψηφία οι υποψήφιοι έλαβαν την 
ως άνω σειρά τους κατόπιν κληρώσεως.
Η διαλογή διεξήχθη κανονικά χωρίς να υποβληθούν ενστάσεις. 

Σημείωση Σύνταξης: Τα αποτελέ-
σματα των εκλογών της ΠΕΤ ΟΤΕ 
που δημοσιεύουμε στη “ΦΩΝΗ των 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ του ΟΤΕ” είναι βάσει του 
πρακτικού της Κεντρικής Εφορευτι-
κής Επιτροπής. Απουσιάζουν από το 

παρόν δημοσίευμα τα πρακτικά των 
Περιφερειακών Εφορευτικών Επιτρο-
πών σε ότι αφορά τους εκλεχθέντες 
συναδέλφους από την περιφέρεια στη 
Συνέλευση των Αντιπροσώπων της 
ΠΕΤ ΟΤΕ λόγω του ότι οι αναλυτικές 

καταστάσεις και τα επίσημα πρακτικά 
εκλεχθέντων ανά ΤΔΕ δεν έχουν ακό-
μα αποσταλεί στο σύνολό τους στην 
ΠΕΤ ΟΤΕ.



Το Συνδικάτο
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Ένα πείραμα δυνατό εφαρμό-
ζουμε με την εκλογή της νέα 
διοίκησης στην ΠΕΤ ΟΤΕ, ένα 

πείραμα που θέλουμε να πιστεύουμε 
ότι θα έχει πολύ καλά αποτελέσμα-
τα. Το θέμα αφορά στην ενημέρωση 
των συναδέλφων.

Μερικά πράγματα θα τα δείτε να 
αναπτύσσονται σταδιακά στο πλάι 
του περιοδικού μας που ενισχύεται 
από μια ομάδα νέες συναδέλφων με 
πολύ διάθεση για προσφορά.

Σ’ αυτό το φύλλο δεν θα δείτε 
πολλές αλλαγές μιας και το μεγάλο 
αφιέρωμα μας στα αποτελέσματα 
των εκλογών δεν μας αφήνει χώρο 
να αναπτύξουμε αυτή τη νέα οπτική 
προσέγγιση των πραγμάτων.

Ο Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων, 
Νεκτάριος Δρίτσας, το λέει στο ανα-
νεωμένο Site μας: Η σύνθεση ενός 
ακόμα Δ.Σ της ΠΕΤ-ΟΤΕ είναι πλέον 
γεγονός και ήδη ανέλαβαν τις θέ-
σεις ευθύνης τους όλα τα νέα μέλη 
της εκτελεστικής επιτροπής.

Η εποχή προφανώς ιδιαίτερα δύ-
σκολη για όλους τους εργαζόμενους 
ανεξαιρέτως, μια εποχή στην οποία 
το συνδικαλιστικό κίνημα στον ΟΤΕ 
και ιδίως η ΠΕΤ-ΟΤΕ θα κληθούν να 
αντιμετωπίσουν ένα πολύ δύσκολο 
εργασιακό περιβάλλον και να πά-
ρουν πολύ σημαντικές αποφάσεις με 

μοναδικό σκοπό τηνπροάσπιση των 
εργασιακών μας δικαιωμάτων.

Σαν γραμματέας τύπου και δημοσί-
ων σχέσεων θεωρώ ότι ένα από τα 
πιο σημαντικά κομμάτια της ευθύνης 
που έχουμε αναλάβει είναι ή άμεση 
ενημέρωση των συναδέλφων για τα 
τρέχοντα και σημαντικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζει και θα αντιμετω-
πίζει η ΠΕΤ-ΟΤΕ. Στην κατεύθυνση 
αυτή πήραμε την απόφαση να ξεκι-
νήσουμε άμεσα μια διαδικασία ανα-
βάθμισης της επίσημης ιστοσελίδας 

του σωματείου μας (www.petote.gr).

Μέσα από την ιστοσελίδα μας στο 
μέλλον ευελπιστούμε ο κάθε συνά-
δελφος να λαμβάνει όλες εκείνες τις 
απαραίτητες πληροφορίες και για τα 
τρέχοντα αλλά και για κάθε εργασια-
κό του ερώτημα.

Σ’ αυτή την προσπάθεια σας θέ-
λουμε κοντά μας. Περιμένουμε τη 
συνεισφορά σας σε κείμενα στο 
foni@ondsl.petote.gr Κάθε συμμετο-
χή μετράει θετικά. 

ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΥΕΙ Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ http://www.petote.gr/

Παρέμβαση 
στο διαδίκτυο

Νέες τεχνολογίες “παντρεύονται” με το περιοδικό μας για να είναι πιο 
ενημερωμένοι οι συνάδελφοι σε ότι τους φορά και τους ενδιαφέρει

Η σελίδα μας στο internet όπως εμφανίζεται στον υπολογιστή σας αν πατήσετε τη διεύθυνση: 

http://www.petote.gr/
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Η ΦΩΝΗ των ΤΕΧΝΙΚΩΝ θα 
είναι εκεί και θα καταγράψει 
όλες τις εργασίες για τη νέα 
διοίκηση της Ομοσπονδία μας.

ΣΤ ΙΓΜΕΣ
Οι μικρές μας
μεγάλες ώρες

Στις πολιτικές εκλογές του Μαΐου 
έχουμε τη δυνατότητα να κρί-

νουμε ποιοι είναι σε θέση να μας 
κυβερνήσουν. Έχουμε πολλά και, 
θεωρητικά είμαστε πια σε θέση να 
κατανοήσουμε κάποια πράγματα. 
Απλά μεν, ικανά ωστόσο να μας ση-
μαδέψουν για τη ζωή μας από δω και 
πέρα...

Είδαμε να μειώνουν τους μισθούς 
μας και τις συντάξεις μας, να βά-

ζουν χέρι σε κατακτήσεις αιώνων, να 
υποθηκεύουν το μέλλον μας και των 
παιδιών μας. Να ζούμε με αβεβαιό-
τητα για το αύριο και να βλέπουμε να 
διαλύεται ο κοινωνικός ιστός καθώς 
αυξάνονται οι άνεργοι γύρω μας, οι 
νεόπτωχοι και οι άστεγοι που δεν 
έχουν πια στον ήλιο μοίρα.

Γνωρίζουμε ότι και μετά εκλογές, 
τον Ιούνιο έρχονται ακόμα πιο 

σκληρά μέτρα σε βάρος μας. Και το 
ζητούμενο είναι τι κάνουμε εμείς; 
Πηγαίνουμε στις κάλπες σα να μη 
συμβαίνει  τίποτα, όπως κάναμε 
πάντα από συνήθεια ή θα αλλάξουμε 
και θα πάμε στις κάλπες ως ενεργοί 
πολίτες που είμαστε σε σχέση να 
κρίνουμε αυτούς που μας κυβερνούν;

Η επομένη των εκλογών θα έχει 
ενδιαφέρον. Θα δούμε αυτό το 

λαό, να αφυπνίζεται και να απονέμει 
δικαιοσύνη ή θα δούμε μια απ’ τα 
ίδια;

Στην πρώτη μας περίπτωση θα αι-
σθανθούμε καλύτερα στη δεύτε-

ρη η απογοήτευση θα πιάσει στασίδι.

Όμως ο λαός με την ψήφο του 
κρίνει...

Ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ

ΤΟ  ΣΚ ΙΤΣΟ  ΜΑΣ

ΤΟ ΤΡΙΗΜΕΡΟ 17-18-19 ΜΑΪΟΥ 2012

Εκλογοαπολογιστικό
συνέδριο ΟΜΕ ΟΤΕ

Στο παραθεριστικό κέντρο του 
ΟΠΑΚΕ, στην Τέμενη Αιγίου, θα 
πραγματοποιηθεί το τριήμερο 
17, 18 και 19 Μαϊου 2012 το 37ο 
Τακτικό Εκλογικό Συνέδριο της 
Ομοσπονδίας μας. Ήδη έχουν 
σταλεί τα ονόματα των αντιπρο-
σώπων που έχουν εκλεγεί από 
την ΠΕΤ ΟΤΕ για να παραλάβουν 
την πρόσκλησή τους.

Και βεβαίως εμείς θα παρακο-
λουθήσουμε και θα καλύψουμε 
τις εργασίες του συνεδρίου που 
θα δώσει την νέα διοίκηση της 

ΟΜΕ ΟΤΕ για την ενημέρωση 
των συναδέλφων...
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Ανάλυση

Συνάδελφοι με το νόμο 4024/2011 ψηφίστηκαν 
με σειρά διατάξεων που αναφέρονται σε Συ-
νταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο, 

εργασιακή εφεδρεία, κλπ.στα πλαίσια του μεσοπρό-
θεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-
2015.

Η ΠΕΤ- ΟΤΕ σήμερα από τον παραπάνω νόμο δη-
μοσιεύει μόνον αποσπάσματα του άρθρου 38 του Πέ-
μπτου Κεφαλαίου στην προσπάθεια της ενημέρωσης 
των μελών μας σχετικά με τον ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑ-
ΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ Εισοδήματος ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ .

Το άρθρο 9 λοιπόν του Κώδικα Φορολογίας εισοδή-
ματος έχει ως εξής:

Για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών, για 
τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών και τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες, ή συνταξιούχους ανεξαρτή-
τως ηλικίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες, το αφορολό-
γητο ποσό ορίζεται στις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ
Το κατά περίπτωση αφορολόγητο ποσό ισχύει, εφό-

σον ο φορολογούμενος προσκομίσει αποδείξεις που 
έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων για δαπάνες αγοράς αγαθών και 
λήψης υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποιεί ο ίδιος, 
η σύζυγος του και τα τέκνα που τους βαρύνουν. Στις 
πιο πάνω δαπάνες δεν περιλαμβάνονται οι  δαπάνες 
ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού και τηλεπικοι-
νωνιών γενικά, καθώς και οι δαπάνες εισιτηρίων κάθε 
είδους μεταφορικών μέσων.

Το ποσό των αποδείξεων δαπανών, που απαιτείται 
να προσκομισθούν, ορίζεται σε ποσοστό είκοσι πέντε 
τοις εκατό (25%) του ατομικού εισοδήματος του φο-
ρολογουμένου του δηλούμενου και φορολογούμενου 
σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και για ποσό εισο-
δήματος μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ. Αν το 
ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του 
φορολογουμένου υπολείπεται του πιο πάνω ποσού, 
τότε επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντε-
λεστή δέκα τοις εκατό (10%). Οι δαπάνες που έχουν 
πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για 
τους δύο συζύγους μόνον εφόσον έχουν περιληφθεί 
στην εμπρόθεσμη δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ 
των συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολο-
γούμενο σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις ατομικό 
εισόδημα της εμπρόθεσμης δήλωσης τους.

2.  Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της 
κλίμακας της προηγούμενης παραγράφου αυξάνε-
ται κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ νια κάθε τέκνο 
από τα δύο πρώτα του φορολογούμενου που τον 
βαρύνουν και κατά τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ για 
κάθε επόμενο τέκνο που τον βαρύνουν.

3.  Επίσης, το αφορολόγητο ποσό της κλίμακας αυξά-
νεται με το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ 
ως δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά, για τον ίδιο φο-
ρολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που 

συνοικούν με αυτόν ή τον βαρύνουν, εφόσον.

 α)  Παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκα-
τό (67%) και πάνω από νοητική καθυστέρηση, 
φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, με βάση τη 
γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειο-
νομικής επιτροπής, που εδρεύει σε κάθε νομό. 
Δεν λαμβάνεται υπόψη επαγγελματική ή ασφα-
λιστική αναπηρία.

 β)  Είναι τυφλοί που είναι γραμμένοι στο γενικό 
μητρώο τυφλών, που τηρείται στην οικεία νο-
μαρχία.

 γ)  Είναι νεφροπαθείς που τελούν υπό αιμοκάθαρ-
ση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν κάνει μετα-
μόσχευση νεφρού, καθώς και τα πρόσωπα που 
πάσχουν από μεσογειακή, δρεπανοκυτταρική 
και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και κάνουν 
μεταγγίσεις αίματος.

ΜΕΙΩΣΗ ΦΟΡΟΥ
4.  Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την 

κλίμακα της παραγράφου 1 μειώνεται κατά ποσο-
στό δέκα τοις εκατό (10%) κάθε καταβαλλόμενης 
από τις παρακάτω δαπάνες:

 α)  Των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περί-
θαλψης του φορολογουμένου και των λοιπών 
προσώπων που τον βαρύνουν. Το ποσό της 
μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις τρεις χι-
λιάδες (3.000) ευρώ. Ως έξοδα ιατρικής και 
νοσοκομειακής περίθαλψης θεωρούνται:

  i)  οι αμοιβές που καταβάλλονται σε ιατρούς, 
όλων των ειδικοτήτων νια ιατρικές επισκέ-
ψεις και εξετάσεις, καθώς και οι αμοιβές 
που καταβάλλονται σε οδοντιάτρους, νια 
οδοντοθεραπεία, οδοντοπροσθετική και 
γναθοχειρουργική.

  ii)  Τα έξοδα νοσηλείας που καταβάλλονται 

σε νοσηλευτικά ιδρύματα ή ιδιωτικές κλι-
νικές, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
έξοδα για φαρμακευτική περίθαλψη μέσα 
σε αυτά, καθώς και οι δαπάνες που κα-
ταβάλλονται νια διαρκή κάλυψη ιατρικών 
αναγκών.

  iii)  Οι αμοιβές που καταβάλλονται σε νοσοκό-
μο για την παροχή υπηρεσιών σε ασθενή 
κατά τη νοσηλεία του σε νοσοκομείο ή κλι-
νική ή στο σπίτι.

  iv)  Η δαπάνη για την αντικατάσταση μελών 
του σώματος με τεχνητά μέλη, καθώς και 
η δαπάνη νια την αγορά ή τοποθέτηση στο 
σώμα του ασθενούς οργάνων, τα οποία εί-
ναι αναγκαία για τη φυσιολογική λειτουργία 
του ανθρώπινου οργανισμού.

  v)  Τα έξοδα νοσοκομειακής περίθαλψης των 
τέκνων που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή 
τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον το 
ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμε-
νο εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό 
των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ και πά-
σχουν από ανίατο νόσημα, καθώς επίσης 
και με τις ίδιες προϋποθέσεις η δαπάνη 
νια την περίθαλψη με οποιονδήποτε τρόπο 
των τυφλών, κωφαλάλων ή διανοητικά κα-
θυστερημένων τέκνων του φορολογούμε-
νου, όπως και η δαπάνη τους για δίδακτρα 
ή τροφεία που καταβάλλονται γι΄ αυτά τα 
τέκνα σε ειδικές για την πάθηση τους σχο-
λές ή θεραπευτήρια.

  vi)  Ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) 
της δαπάνης που καταβάλλεται σε επιχει-
ρήσεις περίθαλψης ηλικιωμένων, οι οποί-
ες λειτουργούν νόμιμα.

 β)  Του ποσού του μισθώματος που καταβάλλεται 
ετησίως για κύρια κατοικία του φορολογούμε-
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νου και της οικογένειας του. Δεν δικαιούνται 
την έκπτωση αυτή όσοι παίρνουν στεγαστικό 
επίδομα. Ομοίως, δεν δικαιούνται τη μείωση 
αυτή οι φορολογούμενοι, όταν οι ίδιοι ή οι 
σύζυγοι τους ή τα τέκνα που τους βαρύνουν 
έχουν πλήρη κυριότητα ή κατοχή, εξ ολοκλή-
ρου, σε οικία με επιφάνεια τουλάχιστον ίση 
με εκείνη της μισθωμένης κύριας κατοικίας, η 
οποία βρίσκεται στον ίδιο νομό με τη μισθωμέ-
νη.

   Του ποσού του μισθώματος που καταβάλλει 
ετησίως για τα τέκνα του ο φορολογούμενος 
που μισθώνει κατοικίες για την ικανοποίηση 
των στεγαστικών αναγκών τους, τα οποία φοι-
τούν σε αναγνωρισμένα σχολεία ή σχολές του 
εσωτερικού, εφόσον αυτά τον βαρύνουν και 
εφόσον οι κατοικίες που μισθώνονται βρίσκο-
νται στην πόλη που έχει την έδρα της η σχολή 
ή το σχολείο που φοιτούν τα τέκνα του και αυ-
τός ή τα τέκνα του δεν έχουν άλλη κατοικία σε 
αυτή την πόλη.

   Η έκπτωση αναγνωρίζεται, μόνο όταν ο φορο-
λογούμενος αναγράψει στις οικείες ενδείξεις 
της  ετήσιας  δήλωσης  φόρου  εισοδήματος  
τον αριθμό  φορολογικού   μητρώου  του εκμι-
σθωτή.

 γ)  Του ποσού της δαπάνης για παράδοση κατ’ οί-
κον ιδιαίτερων μαθημάτων ή για φροντιστήρια 
οποιασδήποτε αναγνωρισμένης εκπαιδευτικής 
βαθμίδας ή ξένων γλωσσών, το οποίο κατα-
βάλλει ετησίως ο φορολογούμενος για κάθε 
τέκνο που τον βαρύνει ή για τον ίδιο. 

   Το ποσό της κάθε δαπάνης των περιπτώσεων 
β’ και γ’ επί της οποίας υπολογίζεται η μείω-
ση, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό των χιλίων 
(1.000) ευρώ.

   Για τον υπολογισμό των ποσών μείωσης του 
φόρου οι δαπάνες των περιπτώσεων β’ και γ’ 
λαμβάνονται διακεκριμένους για τον φορολο-
γούμενο και για κάθε τέκνο που τον βαρύνει.

 δ)  Του ποσού των δεδουλευμένων τόκων που 
καταβάλλονται από τον φορολογούμενο για 
στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κα-
τοικίας που χορηγούνται στον φορολογούμενο 
με υποθήκη ή προσημείωση από τράπεζες, το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα Ταχυ-
δρομικά Ταμιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς 
οργανισμούς, εφόσον οφείλονται από αυτόν 
και η υποθήκη ή προσημείωση έχει εγγραφεί 
σε ακίνητο του ή του άλλου συζύγου ή των τέ-
κνων που τους βαρύνουν.

 η)  Του ποσού της ετήσιας δαπάνης που καταβάλ-
λει ο φορολογούμενος για ασφάλιστρα ασφαλί-
σεων ζωής, θανάτου, προσωπικών ατυχημάτων 
και ασθένειας για την ασφάλιση του ίδιου, της 
συζύγου του και των τέκνων που τους βαρύ-
νουν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.  
Το ποσό της δαπάνης ασφαλίστρων επί του 

οποίου υπολογίζεται η μείωση δεν μπορεί να 
υπερβεί τα χίλια διακόσια (1.200) ευρώ για 
άγαμο και τα δύο χιλιάδες τετρακόσια (2.400) 
ευρώ για οικογένεια. Το ποσό αυτό υπολογίζε-
ται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, μει-
ώνει το φόρο μόνον εφόσον έχει περιληφθεί 
στην αρχική δήλωση και επιμερίζεται μεταξύ 
των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδή-
ματος του καθενός που φορολογείται σύμφωνα 
με τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε 
με την αρχική δήλωση.

 θ)  Του ποσού της διατροφής που καταβάλλεται 
από τον έναν σύζυγο στον άλλο και επιδικά-
στηκε ή συμφωνήθηκε με συμβολαιογραφική 
πράξη. Το ποσό της μείωσης του φόρου δεν 
μπορεί να υπερβεί τα χίλια πεντακόσια (1.500) 
ευρώ.

 ιέ)  Του ποσού της δαπάνης των εισφορών που 
καταβάλλονται από τον φορολογούμενο σε τα-
μεία ασφάλισης του, εφόσον η καταβολή τους 
είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και 
το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις 
περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης του σε 
ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο.

7.  Αν στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και ει-
σόδημα από ακίνητα, εκτός από το απαλλασσόμενο 
εισόδημα από ιδιοκατοίκηση γενικά, το ακαθάριστο 
ποσό αυτού υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό 
φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή ενάμι-
σι τοις εκατό (1,5%). Ειδικώς, ο συντελεστής του 
πρώτου εδαφίου αυξάνεται σε τρία τοις εκατό (3%) 
εφόσον η επιφάνεια κατοικίας υπερβαίνει τα τρι-
ακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα της κατοικίας ή 
πρόκειται για επαγγελματική ή εμπορική μίσθωση.

10.  Από το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολι-
κό καθαρό εισόδημα εκπίπτουν.

 α)  Ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατή-
θηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
52 και 54 έως 58 στο εισόδημα που υπόκειται 
σε φόρο μέσα στο ίδιο οικονομικό έτος.

Εάν το ποσό του φόρου που προκαταβλήθηκε ή πα-
ρακρατήθηκε είναι μεγαλύτερο από τον οφειλόμενο 
φόρο, η επιπλέον διαφορά επιστρέφεται.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ
11.  0 φόρος, που αναλογεί στο συνολικό καθαρό 

εισόδημα ή το υπόλοιπο που απομένει μετά τις 
εκπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου, 
καταβάλλεται σε τρεις (3) ίσες δόσεις από τις 
οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία 
εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του 
επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου και η 
καθεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη, 
για τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του τρίτου και 
πέμπτου μήνα, αντιστοίχως, από τη βεβαίωση του 
φόρου.

  Αν ο φόρος βεβαιώνεται τους μήνες Αύγουστο και 

Σεπτέμβριο του οικείου οικονομικού έτους, κατα-

βάλλεται σε δύο (2) ίσες δόσεις από τις οποίες η 

πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη, 

νια τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου 

μήνα από τη βεβαίωση του φόρου και η δεύτερη 

την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες υπηρε-

σίες, ημέρα του τρίτου μήνα από τη βεβαίωση του 

φόρου. Αν ο φόρος βεβαιώνεται το μήνα Οκτώβριο 

του οικείου οικονομικού έτους και μετά, καταβάλ-

λεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για 

τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου 

μήνα από τη βεβαίωση του φόρου. Αν το συνολι-

κό ποσό της οφειλής, η οποία προκύπτει με βάση 

την αρχική δήλωση του υπόχρεου, είναι μέχρι το 

ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ για τον ίδιο και 

για τη σύζυγο του αθροιστικά λαμβανόμενο, τούτο 

θα καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για 

τις δημόσιες υπηρεσίες, ημέρα του μεθεπόμενου 

μήνα από τη βεβαίωση του φόρου.

  Οταν ο φόρος που οφείλεται με βάση την εμπρό-

θεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ μέσα στην 

προθεσμία της πρώτης δόσης, ανεξάρτητα αν 

βεβαιώθηκε σε μία ή περισσότερες δόσεις, παρέ-

χεται στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών 

συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών έκπτωση ενά-

μισι τοις εκατό (1,5%).

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΡΥΣΑΦΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΕΤ- ΟΤΕ

ΜΕΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Φορολογικές Σημειώσεις

Οι εκπρόσωποι της τρόικας (από αριστερά) 
Πολ Τόμσεν από το ΔΝΤ, Κλάους Μαζούχ 

από την ΕΚΤ και ο εκπρόσωπος της Ε.Ε. Ματίας Μορς
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ΔΑΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΤ-ΟΤΕ
e-mail: info@dakepetote.gr •Ηλ. σελίδα: http: //www.dakepetote.gr

Ώρα ευθύνης και προβληματισμού
Μια ακόμα εκλογική αναμέτρηση στην ΠΕΤ-ΟΤΕ τελείω-
σε και τα αποτελέσματα για την παράταξη μας ήταν ιδι-
αίτερα ενθαρρυντικά αφού οι συνάδελφοι αναγνώρισαν 
με τον πιο δεικτικό τρόπο την προσπάθεια μας, με απο-
τέλεσμα  η ΔΑΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ σε μια πραγματικά δύσκολη 
εποχή να καταφέρει να αυξήσει τα ποσοστά της.
Για εμάς δεν υπάρχουν περιθώρια για τυμπανοκρουσί-
ες και περιττούς πανηγυρισμούς, για εμάς όπως πάντα 
έτσι και τώρα υπάρχει ώρα ευθύνης και προβληματι-
σμού, μιας ευθύνης που διακρίνει την παράταξη μας 
σε όλη της την πορεία μέχρι σήμερα αλλά και ενός δο-
μημένου προβληματισμού για ένα καλύτερο εργασιακό 
αύριο για όλους ανεξαιρέτως τους συναδέλφους μας 
στον ΟΤΕ. Σε σχέση φυσικά με τις υπόλοιπες παρατά-
ξεις εμείς διακηρύττουμε προς όλες τις κατευθύνσεις 
ότι θα συνεχίσουμε με οδηγό την γλώσσα της αλήθειας, 
με μοναδικό μας στόχο τα συμφέροντα των εργαζομέ-
νων και μόνο αυτά. Επισημαίνοντας με πολύ μεγάλη θλί-
ψη ότι οι υπόλοιπες παρατάξεις στην ΠΕΤ-ΟΤΕ συνεχί-
ζουν ακόμα και σήμερα να επιλέγουν τα γνωστά περίερ-
γα και επικίνδυνα μονοπάτια του χθες. Είτε με άκρατο 
λαϊκισμό και ψέμα, είτε με γνώμονα αποκλειστικά και 
μόνο προσωπικά συμφέροντα είτε ασχολούμενοι με ένα 
στείρο συνδικαλιστικό ρεπορτάζ και ελεεινή λασπολο-
γία. Οι συνάδελφοι μας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι μας 
βρίσκουν να συμπορευόμαστε στις αγωνίες και τα άγχη 
τους για το εργασιακό μας αύριο και να είναι σίγουροι 
ότι η ΔΑΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ όχι μόνο θα τιμήσει την ψήφο 
εμπιστοσύνης τους αλλά και θα προσπαθήσει να δημι-
ουργήσει με ρεαλιστική πάντα προσέγγιση μια ασπίδα 
προστασίας για οποιαδήποτε εργασιακή επιβουλή από 
την διοίκηση του ΟΤΕ.
Σε αυτό το κρίσιμο εργασιακό σταυροδρόμι με συναί-
σθημα απόλυτης ευθύνης πιστεύουμε ακράδαντα ότι το 
πρώτο και σημαντικότερο βήμα που πρέπει να γίνει για 

να οχυρωθούμε υπερασπίζοντας με τον καλύτερο τρό-
πο τα εργασιακά μας δικαιώματα είναι η άμεση δημι-
ουργία ενός σωματείου στον ΟΤΕ. Επιτέλους θα πρέπει 
να υλοποιηθεί η απόφαση του συνεδρίου της ΟΜΕ-ΟΤΕ 
που εδώ και χρόνια έχει παραπεμφθεί στις «καλένδες». 
Εμείς από την πλευρά μας θα κάνουμε ότι είναι ανθρω-
πίνως δυνατόν για να υλοποιηθεί η απόφαση αυτή η 
οποία φυσικά βρίσκει απέναντι της εντελώς υποκριτι-
κά παρατάξεις και σωματεία στα οποία η ΠΑΣΚΕ παίζει 
αποκλειστικά και μόνο το παιχνίδι των προσωπικών συμ-
φερόντων των «εκλεκτών» της στελεχών. Εμείς τους πα-
ραπέμπουμε στην δική σας κρίση και ζητάμε να βγάλετε 
τα δικά σας συμπεράσματα για το ποιος παίζει επικίνδυ-
να παιχνίδια στις πλάτες των εργαζομένων. Επειδή εμείς 
στην ΔΑΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ έχουμε μάθει να λέμε τα πράγμα-
τα με το όνομα τους και παράλληλα να χρησιμοποιούμε 
μόνο την γλώσσα της αλήθειας απευθύνουμε τις απορί-
ες μας σε όλους ανεξαιρέτως τους συναδέλφους. Ποια 
παράταξη έχει την απόλυτη αυτοδυναμία στον ΠΑΣΕ- 
ΟΤΕ και στην ΕΕΤΕ - ΟΤΕ των οποίων οι ηγεσίες τους 
μονίμως τορπιλίζουν κάθε προσπάθεια δημιουργία ενός 
σωματείου στον ΟΤΕ;;;; Η ΠΑΣΚΕ των γνωστών καρε-
κλοκενταύρων ηγετών της …!!!
Το απόστημα πρέπει επιτέλους να σπάσει, τα προσωπι-
κά «βιλαέτια» να γκρεμιστούν και με αίσθημα ευθύνης 
απέναντι σε αυτούς που έχουμε κληθεί να υπερασπι-
στούμε να δημιουργήσουμε ένα σωματείο στον ΟΤΕ το 
οποίο θα σταθεί με υπευθυνότητα και σύνεση απέναντι 
σε οποιαδήποτε επιβουλή το αμέσως επόμενο χρονικό 
διάστημα το οποίο είναι προφανές ότι θα είναι ιδιαιτέ-
ρως δύσκολο και αποφασιστικό για όλους τους εργα-
ζόμενους 

 Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας
 Βασίλης Λάμπρου  Νεκτάριος Δρίτσας
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Ιστοσελίδα: www.paske-petote.gr, e-mail: info@paske-petote.gr

ΠΑΣΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ

Συναδέλφισσες, -οι 

Ολοκληρώθηκαν οι εκλογικές διαδικασίες του 
σωματείου μας και αποτυπώθηκε η βούληση 
των μελών μας, που προστάζει την ενότητα χω-
ρίς αυτοδυναμία και αλαζονεία.

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους τους συ-
ναδέλφους που συμμετείχαν στις εκλογικές δια-
δικασίες του σωματείου μας, καθώς και όλα τα 
μέλη που εκτέθηκαν στα ψηφοδέλτιά της ιστορι-
κής μας παράταξης.

Επίσης ευχαριστούμε όλους εκείνους που μας 
επέλεξαν και κράτησαν με σχεδόν ηρωικό τρό-
πο την ΠΑΣΚΕ όρθια, αγωνιστική και περή-
φανη στο πλευρό των εργαζομένων διατηρώ-
ντας την στη θέση που κατείχε. Οι απώλειες μας 
ήταν άμεσα συναρτημένες με τις κοινωνικές 
επικρατούσες συνθήκες όπως αυτό αποδεί-
χθηκε.

Είναι σαφές ότι το μήνυμα των εκλογών θα αξι-
ολογηθεί και θα αναλυθεί από όλους μας, ώστε 
κατά τη διάρκεια της νέας θητείας στα όργανα 
του σωματείου μας να υπηρετήσουμε πιο απο-
τελεσματικά τα συμφέροντα των μελών μας.

Πιστεύουμε ότι με σκληρή δουλειά και ακόμη 
πιο έντονη φυσική παρουσία των στελεχών μας 
θα ξαναβάλουμε μαζί την παράταξη σε πλειο-
ψηφική τροχιά για το καλό του σωματείου και 
των συναδέλφων μας.

Αποτελεί για εμάς ζήτημα τιμής η αποκα-

τάσταση της ΠΑΣΚΕ στην πρώτη θέση με 
όλους όσους την υποστήριξαν όλα αυτά τα χρό-
νια είτε ως υποψήφιοι, είτε ως ψηφοφόροι, είτε 
ως απλοί φίλοι και τους καλούμε να πυκνώσουν 
τις τάξεις μας.

Αναλαμβάνουμε την ευθύνη, σε συνεργα-
σία με όσες δυνάμεις διεκδικούν ρόλο γνήσι-
ας και υγιούς συνδικαλιστικής παρέμβασης και 
δράσης να οδηγήσουμε το σωματείο σε αποτε-
λεσματικούς αγώνες για τα δίκαιά μας.

Η ΠΑΣΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ είχε και έχει καθαρές θέ-
σεις με πίστη στις αρχές του αυτόνομου και 
ελεύθερου Συνδικαλιστικού Κινήματος. 

Επειδή οι τελευταίες εξελίξεις σχετικά με τα 
αντεργατικά νομοθετήματα υποσκάπτουν τον 
ίδιο το ρόλο των σωματείων, ενώ ταυτόχρονα 
θέτουν και ζήτημα ύπαρξης της συλλογικής δρά-
σης και διαπραγμάτευσης καλούμε όλους τους 
εργαζόμενους σε αγωνιστική επαγρύπνηση για 
να χτίσουμε όλοι μαζί μια ΠΕΤ-ΟΤΕ που να 
συστρατεύει, να ενώνει, να εμπνέει, να διεκ-
δικεί και να νικά.

 

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΠΑΣΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ

ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ
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ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ
i n t e r n e t :  h t t p :  / / w w w . e s k o t e . g r  e m a i l :  i n f o @ e s k o t e . g r

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
ΣΕ ΤΑΞΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ

ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΑΞΗ ΤΟ ΣΥΝΘΗΜΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι

Στις εκλογές της ΠΕΤ ΟΤΕ, όπως και συνολικά στα σωματεία 
του ΟΤΕ η ΕΣΚ  - ΟΤΕ, η παράταξη που συσπειρώνεται στο 
ΠΑΜΕ,  βγήκε πιο ενισχυμένη και μάλιστα είναι η μοναδική 
παράταξη, που σε επίπεδο ΟΜΕ - ΟΤΕ είναι ενισχυμένη και 
σε ποσοστά και σε αντιπροσώπους και σε απόλυτο αριθμό 
ψήφων. Η εμπιστοσύνη που μας έδειξαν και μας δείχνουν 
όλο και περισσότεροι συνάδελφοι μας γεμίζει με μεγαλύτε-
ρο αίσθημα ευθύνης και αποδεικνύει στη πράξη ότι η αλ-
λαγή των συσχετισμών, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
για να αποκρούσουμε την επίθεση που δεχόμαστε, στο 
συνδικαλιστικό κίνημα του ΟΤΕ προχωράει

Η διαχρονική επιβεβαίωση των θέσεων μας και η απαρέ-
γκλιτη στάση των δυνάμεων όλα τα προηγούμενα χρόνια, 
μπορεί να κάνει τους εργαζόμενους να αισθάνονται σίγου-
ροι ότι, όπως δηλώναμε και πριν τις εκλογές, το βασικό 
κριτήριο της δράσης μας ήταν, είναι και θα είναι, να κάνου-
με πράξη το σύνθημα μας:

ΝΟΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ 
Δεν θα υποκύψουμε σε καμία πίεση από όπου και αν προ-
έρχεται, είτε από την εργοδοσία, είτε από “αριστερές και 
δεξιές κατευθύνσεις”, με τις δήθεν επιθέσεις φιλίας. Αντι-
θέτως, τα αποτελέσματα των εκλογών μας δίνουν ακόμα 
μεγαλύτερη δύναμη ώστε να ξεπεράσουμε τις αδυναμίες 
μας και να πρωτοστατήσουμε στους αγώνες που έρχονται.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, με τους αντεργατικούς νό-
μους της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ -ΝΔ και τις αποφάσεις 
της ΤΡΟΙΚΑ (ΔΝΤ - ΕΕ - ΕΚΤ) ο αγώνας μας χρειάζεται να 
είναι ακόμα πιο δυνατός πιο αποφασιστικός και σε συγκε-
κριμένη κατεύθυνση, στη διαχωριστική γραμμή που έθεσε 
το Πανεργατικό Αγωνιστικό ΜΕτωπο στο κίνημα, Ή ΜΕ 
ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ. Δεν έχουμε άλλο πε-
ριθώριο να αφήνουμε τις δυνάμεις που αποδέχονται την 
αναγκαιότητα της συνεχούς αύξησης των κερδών της επι-
χείρησης. Γιατί ακριβώς αυτή η λογική είναι αυτή που έχει 

οδηγήσει στην αλλεπάλληλη κατάργηση εργασιακών δι-
καιωμάτων με την διαχρονική συμφωνία των ΠΑΣΚΕ ΔΑΚΕ 
που έχουν την πλειοψηφία στα Συνδικαλιστικό Κίνημα του 
ΟΤΕ. Φαίνεται πλέον πεντακάθαρα ότι τα συμφέροντα των 
εργαζομένων, όχι μόνο δεν πάνε μαζί με αυτά της επιχείρη-
σης, αλλά συγκρούονται καθημερινά με τις δυνάμεις της 
πλειοψηφίας να έχουν βαρύτατη ευθύνη για τη στάση που 
κράτησαν και εξακολουθούν να κρατούν.

Κάτω από αυτό το πρίσμα θα προχωρήσουμε για να αντι-
μετωπίσουμε μαζί με όλους τους συναδέλφους και να απο-
τρέψουμε την αντεργατική πολιτική στην πράξη που παίρνει 
συγκεκριμένη μορφή.  Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, 
το αξιόλογο, το σύστημα WFM καθώς και οι εξελίξεις στο 
ασφαλιστικό, είναι η σημαντικές εξελίξεις που έρχονται να 
επιβληθούν στους εργαζόμενους και να κάνουν συγκεκρι-
μένη την εφαρμογή αυτής της πολιτικής. Καλούμε τέλος 
και τους συναδέλφους που δεν έκανα το βήμα να στηρί-
ξουν τις δυνάμεις μας, ακόμα και εκείνους που πιθανόν να 
περίμεναν μεγαλύτερες ανατροπές στα αποτελέσματα των 
εκλογών, να συσπειρωθούν στην ΕΣΚ ΟΤΕ και στο ΠΑΜΕ, 
γιατί οι συσχετισμοί και οι αγώνες δεν καθορίζονται μόνο 
στις εκλογές. Καθορίζονται και κρίνονται καθημερινά μέσα 
στους χώρους δουλειάς. Γιατί εμείς πιστεύουμε και πα-
λεύουμε για ένα κίνημα με γερή οργάνωση σε κάθε τόπο 
δουλειάς από τα κάτω, ταξικά προσανατολισμένο ενάντια 
στην εργοδοσία, στο κεφάλαιο που υποτάσσει τα πάντα 
στο νόμο του κέρδους. Ένα κίνημα που δεν θα περιορίζει 
τη δράση και τις διεκδικήσεις του στα όρια της ανταγωνιστι-
κότητας - κερδοφορίας των μονοπωλίων αλλά θα αντιστέ-
κεται, θα διεκδικεί την ικανοποίηση των πραγματικών σύγ-
χρονων αναγκών μας, τον πλούτο που εμείς παράγουμε με 
τη δουλειά μας.

Χωρίς εμάς γρανάζι δεν γυρνά. 
Μπορούμε χωρίς αφεντικά
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ΑΓΩΝΙΣΤΙΚH ΣΥΣΠΕIΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜEΝΩΝ

Θεωρούν την ΠΕΤ-ΟΤΕ τσιφλίκι τους!
Το αποτέλεσμα των εκλογών της ΠΕΤ-ΟΤΕ δί-

νει συγκεκριμένη και σαφή κατεύθυνση για την 
πορεία που πρέπει να πάρει το σωματείο μας σ’ 
αυτές τις κρίσιμες συνθήκες που βιώνουμε.

Οι συνάδελφοι με την ψήφο τους:
1.  Τιμώρησαν την αλαζονεία της ΔΑΚΕ και 

την προσπάθειά της με θεμιτά και αθέμιτα 
μέσα να μετατρέψει την ΠΕΤ-ΟΤΕ σε κομ-
ματικό και εργοδοτικό μαγαζί.

  Η μεταφορά ψηφοφόρων από ΕΕΤΕ, ΠΑΣΕ 
κ.λ.π. Οι εξαγορές και τα ταξίματα, οι εκ-
βιασμοί και η χρησιμοποίηση του εργοδοτι-
κού μηχανισμού δεν έφεραν τα ποθητά γι’ 
αυτούς αποτελέσματα. 

  Όχι μόνο δεν κατάφεραν να πάρουν αυ-
τοδυναμία αλλά έχασαν 190 ψήφους (από 
2164 που είχαν πήραν 1974), 3 αντιπρο-
σώπους για ΟΜΕ-ΟΤΕ και πολύ περισσότε-
ρους για την Σ.Α και τα ZΕργατικά Κέντρα.

2.  Συρρίκνωσαν ακόμα περισσότερο την 
παράταξη της ΠΑΣΚΕ φέρνοντάς την 3η 
στην Αττική, αφαιρώντας της πανελλαδικά 
468 ψήφους ενώ έχασαν και 3 έδρες από 
το Δ.Σ, 3 αντιπροσώπους από το ΕΚΑ, 6 
αντιπροσώπους στην ΟΜΕ-ΟΤΕ και ακόμη 
περισσότερους στη Σ.Α.

3.  Ανέδειξαν την ΑΣΕ σε δεύτερη δύναμη 
στην Αττική, αύξησαν τις ψήφους από 349 
σε 436, το ποσοστό από 7% σε 9,7%, τους 
αντιπροσώπους στην ΟΜΕ-ΟΤΕ από 5 σε 6 
και αντίστοιχα στη Σ.Α από 8 σε 9 συνέ-
δρους κ.λ.π.

4.  Αντίστοιχη αναλογικά αύξηση είχε και η 
ΕΣΚ η οποία ήρθε 3η δύναμη πανελλαδικά 
(ξεπερνώντας μας κατά 3 ψήφους)! 

Τ’ αποτελέσματα αυτά δεν μας κάνουν να 
πανηγυρίζουμε, αντίθετα μας βάζουν ακόμα 
περισσότερα καθήκοντα για να συμβάλουμε όσο 
μπορούμε στην προσπάθεια να μπει το σωματείο 
μας στις σωστές ράγες και να πορευτεί σύμφω-
να με τις συνθήκες που απαιτούν οι καιροί. 

Έγκαιρα λοιπόν καλέσαμε όλες τις παρατά-
ξεις στο Δ.Σ να συναισθανθούν το βάρος των 
ευθυνών τους, να αλλάξουν πορεία και νοο-
τροπία για να μπορέσουμε όλοι μαζί να παλέ-
ψουμε ενωτικά και να προστατέψουμε τους 
συναδέλφους από τα δεινά και τις επιθέσεις 
μιας ανάλγητης εργοδοσίας και των Δοσίλογων 
Κυβερνήσεων που μας επιβάλουν τον εργασια-
κό καιάδα.

Ριπές
Η κατοχική κυβέρνηση, ο δοτός πρωθυπουργός και τα κόμματα που τη στηρίζουν ΠΑΣΟΚ - ΝΔ αναγκάστηκαν 
να πάνε σε εκλογές ll Ας ελπίσουμε σ’ αυτές τις εκλογές οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι νέοι και οι 
συνταξιούχοι να τιμωρήσουν παραδειγματικά με την ψήφο τους τα κόμματα και τους πολιτικούς που 
υπέγραψαν τα μνημόνια και την καταδίκη μας lll Κάτι που δυστυχώς δεν έκαναν στο μέτρο του δυνατού 
οι συνάδελφοι στον ΟΤΕ βγάζοντας πάλι τις ίδιες παρατάξεις και τα ίδια πρόσωπα που συνθηκολόγησαν με 
τους γερμανούς ξεπουλώντας τους εργαζόμενους ll Τις συνέπειες αυτών των επίλογων θα τις βιώσουμε 
πολύ σύντομα όλοι μας lll Ήδη η ανεξέλεγκτη εργοδοσία της D.T. εκμεταλλευόμενη τα αποτελέσματα 
των εκλογών στα σωματεία του ΟΤΕ και  το πολιτικό σκηνικό προχωρεί ακάθεκτη στην υλοποίηση των σχεδίων 
της ll Ξεκίνησε με το σπαστό ωράριο στα καταστήματα lll Συνέχισε με την ενοικίαση εργαζομένων 
και την υπογραφή ατομικών συμβάσεων ll Εξακολουθεί να λεηλατεί το λογαριασμό νεότητας και τους 
μισθούς μας με τα παγώματα των ωριμάνσεων lll Εφαρμόζει στη χειρότερή του μορφή το νέο αξιολόγιο 
των απολύσεων δίνοντας εντολή στους προϊσταμένους να βαθμολογήσουν το προσωπικό μέχρι το 3 με 
άριστα το 5!!! ll Με αποκορύφωμα όλων τη νέα κομαντατούρ με τα γραφεία καταδόσεων (κανονιστικής 
συμμόρφωσης τα ονομάζουν) στα πρότυπα του 3ου ΡΑΪΧ που δημιουργεί με τον κώδικα δεοντολογίας!!! 
lll Για να χρυσώσουν το χάπι, να θολώσουν τα νερά και για να τσιμπήσουν αρκετοί αφελείς και να μην 
βλέπουν το τι μας ετοιμάζουν αφήνουν να αιωρείται μια νέα εθελούσια με πολλές ασάφειες ll

Στα πλαίσια αυτά και θέλοντας να προσφέ-
ρουμε στο σωματείο ζητήσαμε να μας δοθεί το 
δικαίωμα που απορρέει από τις ψήφους των 
συναδέλφων να επιλέξουμε μια πρώτη θέση, 
επιλέγοντας τον Οργανωτικό γραμματέα ή τον 
Δημοσίων Σχέσεων (που είχαμε και δώσαμε 
δείγματα γραφής) ή τον Ταμία και όχι μια δεύ-
τερη θέση αναπληρωτή. 

Φαίνεται όμως ότι δεν έβγαλαν όλοι αυτά τα 
συμπεράσματα.

Τόσο οι 2 παρατάξεις ΔΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ όσο 
και τα γιουσουφάκια τους η ΕΣΚ και το ΕΜΑ 
φαίνεται πως είχαν προαποφασίσει να γρά-
ψουν στα παλιά τους τα παπούτσια την ψήφο 
και τη θέληση των συναδέλφων, μας αρνήθη-
καν αυτό το δικαίωμα και αποφάσισαν χωρίς 
εμάς να πάρουμε τον Αναπληρωτή Γραμματέα 
ο οποίος δεν έχει κανένα ρόλο και αυτοί να 
πάρουν όποια θέση επιθυμούν! 

Στο Δ.Σ πήγαν όλοι μαζί πακέτο, αλληλοψη-
φίστηκαν αναμεταξύ τους στις θέσεις που εί-
χαν επιλέξει (με 29 ψήφους στους 35), με ου-
σιαστικό αποτέλεσμα να αποκλείσουν την ΑΣΕ 

από τις πρώτες θέσεις και να παραχωρήσουν 
ολόκληρο το σωματείο στις ορέξεις της ΔΑΚΕ 
η οποία είναι μειοψηφία έχοντας 15 στους 35 
του Δ.Σ!!!

Τους έδωσαν τον Πρόεδρο, τον Ταμία, τον 
Οργανωτικό Γραμματέα, τις Δημόσιες Σχέσεις 
με το περιοδικό και Αναπ. Υγιεινής και Ασφά-
λειας.

Το τραγικό είναι ότι ενώ εμείς δεν βάλαμε 
υποψηφιότητα για την θέση του Αναπληρωτή 
Γραμματέα, μας πρότεινε μόνος του με το έτσι 
θέλω ο εργοδοτικός πρόεδρος (το γνωστό 
Βουρλουμάκι) και μας ψήφισαν όλες μαζί οι 
παρατάξεις ΔΑΚΕ- ΠΑΣΚΕ και η ΕΣΚ! 

Δεν ξέρουμε πιο νήμα συνδέει και κρατά-
ει σφιχταγκαλιασμένους τον Β. Λάμπρου και 
τον Θ. Τασσιό και ποιες πιθανές εξαρτήσεις 
υπάρχουν ιδιαίτερα από τον δεύτερο και τα 
γιουσουφάκια τους έτσι ώστε να αποδέχονται 
αδιαμαρτύρητα όλο αυτό το κλειστό σύστημα 
εξουσίας από τη ΔΑΚΕ. 

Τα ερωτήματα που προκύπτουν είναι 
πελώρια.

•  Γιατί φοβούνται την ΑΣΕ;
•  Τι έχουν να κρύψουν και φοβούνται μή-

πως το ανακαλύψουμε;
•  Γιατί η ΠΑΣΚΕ παραχωρεί όλο το σωμα-

τείο στη ΔΑΚΕ, τους κρατάει σε κάτι;
Οι μικροπολιτικές, οι αποκλεισμοί, η αδια-

φάνεια, η κατασπατάληση των πόρων του σω-
ματείου, οι κλίκες και οι μυστικές συμφωνίες 
δεν θα γίνουν ανεκτές ούτε από μας ούτε από 
τους εργαζόμενους.

Καλούμε τους συναδέλφους 
σε επαγρύπνηση

Από την παρέμβασή μας στην 32η Σ.Α



�0

Παρατάξεις
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Οι εργαζόμενοι τεχνικοί στον ΟΤΕ
στη μέγγενη των δυσμενών εξελίξεων

ΜΟΝΙΜΟΤΗΤΑ
ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ

Το δεύτερο Μνημόνιο με τους περιβό-
ητους εφαρμοστικούς εκδικητικούς Νό-
μους κατά της Εργασίας και υπέρ της 
ανεργίας κατάργησε την μονιμότητα, 
διευκόλυνε τις απολύσεις και περιόρι-
σε στο ελάχιστο τις αποζημιώσεις.

ΑΠ

ΑΞΙΟΛΟΓΙΟ

Αξιολόγηση κατά παραγγελία της Διοί-

κησης μέσω δοτών κομματικών προϊ-

σταμένων σύμφωνα με την καμπύλη 

Γκάουζ, με γνώμονα τηνυποτίμηση της 

φυσικής εργασίιακής προσωπικότητας 

με στόχο τον μηδενισμό της ικανότη-

τας για προσεχείς απολύσεις.

WORKFORCEMANAGEMENTΤο χθες στη Γαλλία κοντεύει να 
γίνει σήμερα στην Ελλάδα: Στη 

Γαλλία του 2008 μέσα από την 
καταπίεση και την εργασιακή 

τρομοκρατία αυτοκτόνησαν 29 
εργαζόμενοι.

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ Ο.Τ.Ε.ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ;ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΟ;Η’ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ;
Η αναδιοργάνωση του Ο.Τ.Ε. Με τη σύμπτυ-

ξη των υπηρεσιών δημιουργεί υπεραριθμία 
προσωπικού και δακτυλοδείχνει απολύσεις 

και δανεισμό προσωπικού προς πάσα κα-
τεύθυνση εντός και εκτός ΟΤΕ.

ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΕΑ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ;
ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ ΑΥΤΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΤΕ

ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΝΕΑΣ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑΣ 
Ή ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ;

Για όσους συμπληρώνουν 35 χρόνια μέ-
χρι 31/12/2015 με κίνητρο την άρση της 
φορολογίας στο Bonus που ήταν 70% - 
90% και τώρα δια Νόμου δεν είναι.

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ
Μη φοβάστε! Όλοι μαζί, ενωμένοι γύρω από τους Ακομμάτιστους και το Συνδικάτο θα 

αντιμετωπίσουμε τη λαίλαπα της εργασιακής αποδόμησης.

ΛΥΣΗ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ
“Η εφαρμογή των κανόνων Υγιεινής και Ασφάλειας των θεσμοθετημένων εκ του Νόμου”.

Για τους Ακομμάτιστους
 Πρόεδρος Γ. Γραμματέας
 Τούντας Αν. Δημητρίου Χρ.

Σημ.: Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους που με την ψήφο τους ανέδειξαν τους 
“Ακομμάτιστους” για άλλη μια φορά σε μια από τις ισχυρότερες συνδικαλιστικές δυνάμεις 
στο χώρο του ΟΤΕ.

Οι διοικούντες του ΟΤΕ με όπλο τα επι-
βληθέντα Μνημόνια (Δ.Ν.Τ., Ε.Κ.Τ., Ε.Ε.) 
επιβάλλουν την εξαθλίωση των μισθών και 
των εργασιακών σχέσεων και εφαρμόζουν 
με τρομοκρατικό, μονομερή, διευθυντικό 

τόπο εξοντωτικές εργασιακές μεθόδους με 
σκοπό την τεχνητή απαξίωση - συρρίκνωση 
του προσωπικού.

Και όλα αυτά, υπό την άκρατο σιωπή των 
πειθαρχημένων κομματικών και συμβιβα-

σμένων κυβερνητικών παρατάξεων (ΔΑΚΕ 

- ΠΑΣΚΕ), έτσι όπως αυτές συνυπήρχαν 

και συνυπάρχουν έχοντας προκύψει από τις 

πρόσφατες εκλογές της ΠΕΤ ΟΤΕ.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣΤελεί υπό σταδιακή συρρίκνωση.

ΕΦ’ΑΠΑΞ
Τελεί υπό αίρεσιν

STANDBY

Εργασιακή ετοιμότητα 24 ώρες; το 

24ωρο με δέλεαρ 150 ευρώ μηναι-

ίως; Ευθεία παραβίαση κανόνων 

εργασίας υπό την εκκολαπτόμενη 

απειλή “άρνησης υπηρεσίας” για 

όποιον αρνηθεί.
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Ενωτικό
Μέτωπο Ανατροπής ΠΕΤ-ΟΤΕ

http.: //enotikometopo.blogspot.com • e-mail: enotikometopo.gmail.com

Συνάδελφοι-συναδέλφισσες

Οι εκλογές στην ΠΕΤ ΟΤΕ τελεί-
ωσαν. Το Ενωτικό Μέτωπο Ανατρο-
πής, (ΕΜΑ) εκπροσωπείται πλέον 
στο σωματείο με 2 συναδέλφους. 
Να είστε βέβαιοι ότι η φωνή μας 
θα συνεχίσει στον δρόμο που 
προεκλογικά διαλέξαμε, στο δρό-
μο της ενότητας, της αλληλεγγύ-
ης, της αγωνιστικής αντιμετώπι-
σης των προβλημάτων. Στο δρόμο 
της δημιουργίας μιας πραγματικής 
παράταξης συναδέλφων πάνω και 
πέρα από κομματικές ιδιαιτερότη-
τες. Σας ευχαριστούμε.  

Οι μέρες που έρχονται είναι δύ-
σκολες. Το συνδικάτο απέτυχε 
όλο αυτό τον καιρό όχι μόνο να 
διεκδικήσει αλλά έστω να φρε-
νάρει την επίθεση της κυβέρνη-
σης, της τρόικας, της ΕΟΚ.

ΑΣ ΜΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ

Ή θα αλλάξουμε τον τρόπο λει-
τουργίας του σωματείου, παρα-
κάμπτοντας τις αγκυλώσεις, το 
ρουσφετολογικό χαρακτήρα του, 
τον επαγγελματικό συνδικαλισμό, 
τη δημιουργία αισθήματος ενοχής 
και συνενοχής στους συναδέλ-
φους, ή δεν υπάρχει ρόλος εντός 
του σωματείου για εμάς. ΕΙΜΑΣΤΕ 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ. 

Καλούμε τους  εκλεγμένους 
συνδικαλιστές από το σύνολο των 
παρατάξεων αλλά και όλους τους 
συναδέλφους που αισθάνονται 
την κρισιμότητα των περιστάσε-
ων να συζητήσουμε και να απο-
φασίσουμε πάνω στα παρακάτω 
ζητήματα. 

1.  Αναδιοργάνωση της ΠΕΤ 
ΟΤΕ: Η επόμενη Σ.Α. να είναι 
αναθεωρητική του καταστατι-
κού ώστε να οργανωθούν συ-
νελεύσεις στην Αττική, εξορ-
θολογισμός των δαπανών του 
σωματείου, κατάργηση του 
έμμισθου συνδικαλισμού, αλ-
λαγή του τρόπου λειτουργίας 
απεργιακού ταμείου κι ΕΛΕΑ 
ΠΕΤ ΟΤΕ. Να δοθεί βαρύτητα 
στην ενημέρωση των συνα-
δέλφων και να προωθηθεί η 
αλλαγή λειτουργίας των Τοπι-
κών και Σ.Α.

2  Πορεία ΟΤΕ: 2μελή συνερ-
γεία, προάσπιση εργασιακών 
δικαιωμάτων, WFM, επιδομα-
τική πολιτική, συνεχείς «ανα-
δομήσεις» ΟΤΕ.

3.  Κυβερνητική πολιτική: Ασφα-
λιστικό / Επικουρικό, Μονι-
μότητα, Μισθολογικό - Με 

προτάσεις να αποτυπωθεί η 
συντονισμένη απάντηση  των 
σωματείων και κινημάτων. 

Αυτές οι τρείς ενότητες θεμάτων 
είναι κύριες για το Ε.Μ.Α

Η συμφωνία πάνω σε αυτά θα 
καθορίσει τη στάση μας στα διοι-
κητικά συμβούλια της ΠΕΤ ΟΤΕ 
αλλά και στο επικείμενο συνέ-
δριο της Ομοσπονδίας.

Συνάδελφοι.

Υπάρχουν οι προϋποθέσεις να 
βαδίσουμε στο δρόμο της διε-
ξόδου από τη συνδικαλιστική 
κρίση, μέσα από ένα ισχυρό, 
προοδευτικό, δημοκρατικό, 
αντινεοφιλελεύθερο συνδικα-
λιστικό μέτωπο. Καλούμε κάθε 
συνάδελφο όπου κι αν βρίσκε-
ται, ότι και αν ψήφισε, να κάνει 
μαζί μας το πρώτο βήμα - Άλ-
λωστε και η μεγαλύτερη πορεία 
ξεκινάει με ένα μικρό βήμα. Ας 
κάνουμε αυτό το βήμα τώρα.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Ε.Μ.Α 

Τηλ. συνεννόησης: 
432074 - 411716 - 410626 - 

439812 - 439313 

Μετεκλογική Ανακοίνωση ΕΜΑ
28-2-2012
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Χρονολόγιο γεγονότων...
Η νέα χρονιά βρίσκει την ΠΕΤ - ΟΤΕ μέσα 
σε προεκλογικό πυρετό, καθώς τον Μάρτη 
έχουν οριστεί οι εκλογές στο Σωματείο. Η 
κατάσταση τον ίδιο καιρό στη χώρα είναι 
ακόμα πιο ρευστή καθώς η πίεση για την 
εκταμίευση νέου ποσού στον κρατικό κορβα-
νά οδηγεί στην υλοποίηση των δεσμεύσεων 
για άμεσα μέτρα από τους δανειστές μας και 
την τρόικα... Και φυσικά τα μέτρα αυτά δεν 
μπορεί να είναι άλλα από τις μειώσεις των 
μισθών και των συντάξεων, τα χαράτσια στο 
λογαριασμό της ΔΕΗ και η φοροκαταιγίδα με 
τη μείωση του αφορολόγητου ορίου...

Ας δούμε όμως γενικότερα την κατάσταση 
τους μήνες που καλύπτει η έκδοση αυτού 
του περιοδικού, τον Ιανουάριο δηλαδή και 
τον Φεβρουάριο...

*  Μια έρευνα της Ranstab δίνει το στίγμα 
τις πρώτες μέρες του 2012: Με το φόβο 
της ανεργίας ζει ένας στους δύο Έλλη-
νες, ποσοστό που αυξήθηκε κατά 10% 
σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2011. 
Αντίστοιχα σε παγκόσμιο επίπεδο οι ερ-
γαζόμενοι που παρουσιάζουν το μεγαλύ-
τερο φόβο για την εργασία τους είναι οι 
Έλληνες και οι Ινδοί.

+  “Οριστική λύση για την Ελλάδα” είναι η 
ρητή εντολή που έχει δοθεί στην τρόικα 
από τον κ. Όλι Ρεν έπειτα πό συνεννόηση 
του τελευταίου με ανώτατους αξιωματι-
κούς του Βερολίνου.

*  Στο τραπέζι ο βασικός μισθός και περικο-
πές στις επικουρικές συντάξεις. Ο πρω-
θυπουργός κ. Παπαδήμος συναντάται με 
τη ΓΣΕΕ. Η τρόικα θέτει ξανά τον κατώτα-
το μισθό στον ιδιωτικό τομέα επικαλούμε-
νη την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
και ζητά τριμερή συμφωνία κυβέρνησης 
και κοινωνικών εταίρων.

+  “Ανοιχτό βιβλίο” για τους χάκερ τα κινη-
τά τηλέφωνα. Σύμφωνα με Γερμανούς 
ερευνητές, η τεχνογνωσία GSM δεν είναι 
ασφαλής. Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι η 
ασφάλεια των δικτύων των εταιριών κινη-
τής τηλεφωνίας και η υπάρχουσα τεχνο-
λογία τους είναι ανεπαρκείς, με συνέπεια 
οι “πειρατές” να έχουν τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσουν τη συσκευή του χρήστη, 
για να κάνουν τις δικές τους κλήσεις και 
να στείλουν τα δικά τους γραπτά μηνύμα-
τα.

*  Εικόνες σοκ συναντάς σήμερα. Ένα 
βήμα πριν την εξαθλίωση με τις εικόνες 
φτώχειας να έχουν γίνει πλέον σύνηθες 

φαινόμενο στους δρόμους 
των πόλεων. Το 27% του 
πληθυσμού απειλείται με 
φτώχεια καθώς μπαίνουμε 
στον κυκεώνα φορολογικών 
επιβαρύνσεων και έκτακτων 
μέτρων.

+  Μέχρι τα τέλη Μαρτίου 
αναμένεται να αποχωρήσει 
πλήρως ο ΟΤΕ από την εται-
ρεία Telecom Serbia που 
αποτελεί βασικό οργανισμό 
της Σερβίας.

*  Πάνω από τρία εκατομμύ-
ρια οι νεόπτωχοι Έλληνες 
σύμφωνα με έρευνα της Ελ-
ληνικής Στατιστικής Αρχής. 
Η κρίση έφερε έξαρση της 
φτώχειας. Πιο ευάλωτες οι 
γυναίκες άνεργες, τα μονο-
γονεϊκά νοικοκυριά και τα 
νοικοκυριά με έναν ενήλικο 
65 ετών και άνω...

+  Η καθησυχαστική φωνή ενός εθελοντή 
στο ακουστικό μπορεί να σώσει μια ζωή. 
Στην εποχή της κρίσης αυξάνονται κα-
θημερινά εκείνοι που ζητούν ψυχολογική 
στήριξη από τηλεφωνικές γραμμές. Πιο 
κάτω έχουμε ένα γράφημα με τους πιο 
συνηθισμένους αριθμούς κλήσεις όπου 
απαντούν εθελοντές.

*  Παλιότερα σε κάθε γειτονιά υπήρχε το 
“παιδί για τα θελήματα” που εξυπηρε-
τούσε τις καθημερινές ανάγκες των κα-
τοίκων. Σήμερα η ξεχασμένη συνήθεια 
επιστρέφει... εκσυγχρονισμένη και τα 
θελήματα γίνονται όχι μόνο επάγγελμα, 
αλλά αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις. Οι 
υπάλληλοί τους αναλαμβάνουν μεταξύ 
άλλων να πληρώσουν τους λογαριασμούς, 
να κάνουν τα ψώνια από το σούπερ μάρ-
κετ, να αγοράσουν φάρμακα, να περιμέ-
νουν στην ουρά  για τη θεώρηση ιατρικών 
εξετάσεων, μέχρι και να φέρουν τσιγάρα 
και σοκολάτες στο σπίτι.

+  Ο κόσμος είναι πνιγμένος στα χρέη. Πε-
ρισσότερα από 55 τρισ. δολάρια είναι το 
συνολικό δημόσιο χρέος όλων των χωρών 
του κόσμου με τις ΗΠΑ να χρωστούν 15 
τρισεκατομμύρια δολάρια, την Ιαπωνία 13 
τρισεκατομμύρια δολάρια και την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση περίπου 13 τρισεκατομμύρια.

*  Κραδαίνοντας την απειλή της άτακτης 
χρεοκοπίας, ο Λ. Παπαδήμος παρουσί-

ασε στους “κοινωνικούς εταίρους” ένα 
νέο εργασιακό μοντέλο χωρίς “δεδομέ-
να και αμετακίνητα κεκτημένα”. Για να 
μην υπάρξει περιθώριο παρερμηνειών ο 
πρωθυπουργός ανέφερε παραδείγματα 
χωρών όπου τα συνδικάτα συναίνεσαν σε 
τέτοιες λύσεις, όπως π.χ. η Βουλγαρία. 
Με αυτή την άθλια προπαγάνδα περί χρε-
οκοπίας και εκβιασμών της τρόικας για να 
πάρουμε την επόμενη δόση του δανείου 
στήνεται ένα ακόμη κρεματόριο για τα ερ-
γατικά εισοδήματα.

+  Οι πολιτικές λιτότητας εκτοξεύουν την 
ανεργία. Νέο ρεκόρ κατέγραψε η ανεργία 
στην ευρωζώνη τον περασμένο Νοέμ-
βριο με την κατάσταση να παρουσιάζεται 
καταστροφική στην Ισπανία και τις “μνη-
μονιακές” χώρες Ελλάδα, Ιρλανδία, Πορ-
τογαλία. Δραματικές οι εξελίξεις και στην 
ανεργία των νέων κάτω των 25 ετών με 
την Ισπανία να βρίσκεται μια ανάσα από 
το... 50% και την Ελλάδα να το πλησιάζει.

*  Έως το τέλος του Ιανουαρίου οι φορο-
λογούμενοι καλούνται να πληρώσουν: τα 
τέλη κυκλοφορίας Ι.Χ.του 2012, τη δόση 
της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης, του 
τέλους επιτηδεύματος και του φόρου επί 
των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης, 
το φόρο εισοδήματος 2011, το φόρο για 
την εκπρόθεσμη υποβολή παλαιών δη-
λώσεων και την πρώτη δόση του ειδικού 
τέλους ακινήτων μέσω ΔΕΗ.
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+  Απαρατήρητα σχεδόν πέρασαν τα δέκατα 
γενέθλια του ευρώ. Οι κυβερνήσεις όλων 
των χωρών που συναπαρτίζουν την ευρω-
ζώνη προσπάθησαν συνειδητά να κάνουν 
ό,τι περνούσε από χέρι τους, για να... 
ξεχάσουν οι πολίτες ότι την Πρωτοχρο-
νιά 2002 μέσα σε θεαματικά πανηγυρικό 
κλίμα και με εορταστικές εκδηλώσεις σε 
δώδεκα πρωτεύουσες, άρχιζε η κυκλο-
φορία των χαρτονομισμάτων και των κερ-
μάτων του ευρώ και έπιανε η χρήση των 
εθνικών νομισμάτων. Το κοινό ευρωπαϊκό 
νόμισμα παρουσιαζόταν τότε ως σύμβο-
λο ενός τεράστιου άλματος στην πορεία 
της ολοκλήρωσης της Ε.Ε. και οι λαοί το 
υποστηρίζουν με ενθουσιασμό. Στα δέκα 
χρόνια που μεσολάβησαν όλα άλλαξαν.

*  Κατηγορηματικά αντίθετη σε οποιαδή-
ποτε μείωση μισθών εμφανίζεται η ΓΣΕΕ 
θεωρώντας αδιαπραγμάτευτη την εθνική 
γενική συλλογική σύμβαση εργασίας και 
τη διατήρηση των ορίων για τα κατώτατα 
όρια αμοιβών στον ιδιωτικό τομέα. Αντι-
κείμενο διαλόγου για την Ομοσπονδία 
μπορεί να αποτελέσουν μόνο τα αιτήματα 
και οι διεκδικήσεις των εργαζομένων, κα-
θώς θεωρούν ότι η ευελιξία στις εργασι-
ακές σχέσεις έχει οδηγήσει σε απορρύθ-
μιση της αγοράς εργασίας με διόγκωση 
της ύφεσης, αύξηση της ανεργίας και 
πρόσθετα προβλήματα στα ασφαλιστικά 
ταμεία από τη μείωση των εισφορών.

+  Με παναττική απεργία στις 17 Απριλίου 
αλλά και πακέτο μέτρων με τις δικές της 
προτάσεις στις οποίες δεν περιλαμβάνε-
ται οποιαδήποτε περικοπή στους μισθούς 
του ιδιωτικού τομέα απαντά η ΓΣΕΕ στην 
πρόσκληση των εργοδοτών και της κυβέρ-
νησης. Η διοίκηση της ΓΣΕΕ αποφάσισε να 
καταθέσει το δικό της πλαίσιο προτάσεων 
αντίθετη στο πακέτο μέτρων που προτεί-
νουν οι εργοδοτικές οργανώσεις.

*  Η κρίση χτύπησε και τους παρόχους στα-
θερής τηλεφωνίας και ίντερνετ καθώς σε 
χαμηλότερους ρυθμούς κινήθηκαν οι νέες 
συνδέσεις των ανταγωνιστών του ΟΤΕ. Η 
πτώση των νέων συνδέσεων των εναλ-
λακτικών παρόχων χαρακτηρίζεται ως 
αναμενόμενη δεδομένης του φαινομένου 
που παρατηρείται για μείωση του συνολι-
κού αριθμού των σταθερών τηλεφωνικών 
γραμμών.

+  Η ΔΕΗ αποστέλλει τις εντολές αποκο-
πής στους τεχνικούς της αλλά και στους 
ιδιώτες εργολάβους. Σύμφωνα με δημο-
σιεύματα εφημερίδων στα μέσα Ιανου-
αρίου 250.000 νοικοκυριά απειλούνται 
με διακοπή ηλεκτροδότησης επειδή δεν 

εξόφλησαν το “χαράτσι” για το τέλος. 
Η ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ προειδοποιεί πως δεν 
θα επιτρέψει να κοπεί το ρεύμα σε κα-
νέναν άνεργο, συνταξιούχο, φτωχό και 
μεροκαματιάρη. Καλεί δε, τους τεχνι-
κούς της ΔΕΗ και τα συνεργεία των ιδι-
ωτών να μην εκτελέσουν καμιά εντολή 
διακοπής.

*  Πέφτουν οι μισθοί, αλλά όχι οι τιμές. 
Ο επιστημονικός διευθυντής του ΙΝΕ 
- ΓΣΕΕ Σάββας Ρομπόλης εκτιμά ότι οι 
επιχειρήσεις δεν μεταφέρουν ολόκλη-
ρη τη μείωση του μοναδιαίου κόστους 
εργασίας στις τιμές των προϊόντων 
τους αλλά επιδιώκουν να βελτιώσουν 
δια μέσου πολιτικών λιτότητας, τα πε-
ριθώρια κέρδους τους.

+  Μετά τους αυτοκινητόδρομους ακόμη 
ένα γιγαντιαίο έργο υποδομών της χώ-
ρας συρρικνώνεται. Το πανελλαδικό 
δίκτυο οπτικών ινών πρόκειται να κα-
τασκευαστεί σε μικρότερη έκταση, απ’ 
ό,τι αρχικά είχε εξαγγελθεί. Μελέτη 
που ολοκληρώθηκε πρόσφατα από το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και την 
εταιρεία Ευρωσύμβουλοι, προβλέπει ένα 
μικρότερο δίκτυο οπτικών ινών, σε σχέ-
ση με εκείνο που είχε παρουσιαστεί το 
2008.

*  Το νέο σχέδιο προβλέπει πολλαπλά σε-
νάρια ανάπτυξης οπτικών ινών, ανάλογα 
με τον αριθμό των νοικοκυριών που θα το 
αξιοποιήσει, τις πόλεις που θα φτάσει το 
δίκτυο και τις περιοχές μέσα στην πόλη.

+  Το 70% των εταιρειών που δραστηριο-
ποιούνται στη χώρα θα προβεί σε απολύ-
σεις μέσα στο προσεχές εξάμηνο και το 
30% σε περικοπές μισθών, σύμφωνα με 
την πρώτη έρευνα “HR Pulse” της ICAP 
People Solutions σχετικά με τη διαχείριση 
ανθρώπινου δυναμικού. Πρόκειται για μια 
τριμηνιαία ηλεκτρονική έρευνα που κατα-
γράφει άμεσα τον παλμό και τις εξελίξεις 
σε έναν ζωτικό χώρο, αυτόν της διαχείρι-
σης ανθρώπινου δυναμικού, που αλλάζει 
ραγδαία. Η συμμετοχή των εταιρειών που 
παρέχουν στοιχεία αυξάνεται καθημερινά. 
Τα αποτελέσματα της πρώτης αναφοράς 
περιλαμβάνουν τις απαντήσεις που κα-
ταχωρήθηκαν μέχρι τις 22 Δεκεμβρίου 
2012. Σύμφωνα με τα πιο χαρακτηριστικά 
της έρευνας: 7 στις 10 εταιρείες θα μει-
ώσουν το προσωπικό τους σε διάστημα 6 
μηνών, 3 στους 10 θα προβούν σε μειώ-
σεις μισθών σε διάστημα 6 μηνών. Όλοι 
ανεξαιρέτως απάντησαν ότι μελετούν 
μέτρα μείωσης του κόστους, αλλά λίγοι 
έχουν εισαγάγει διαδικασίες μείωσης 

κόστους που συνδέονται με πρόσφατες 
νομοθετικές ρυθμίσεις.

*  Αλλαγή διαδικασίας προσφυγής στον Ορ-
γανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας που 
εκδίδει αποφάσεις για τους μισθούς. Στό-
χος είναι η προσφυγή να γίνεται μόνο αν 
υπάρχει συμφωνία τόσο των εργοδοτών 
όσο και των εργαζομένων (σήμερα μπορεί 
να υπάρξει μονομερής προσφυγή από τα 
συνδικάτα).

+  Διασφάλιση πως οι κλαδικές συμβάσεις 
θα ισχύουν μόνο για ένα εξάμηνο μετά 
τη λήψη τους. Με τον τρόπο αυτό οι κλα-
δικές συμβάσεις θα έχουν περιορισμένη 
διάρκεια ζωής και θα αντικατασταθούν με 
επιχειρησιακές, οι οποίες θα προβλέπουν 
χαμηλότερες αμοιβές.

*  Σε απεργιακό κλοιό μπαίνει στις 7/2 η 
χώρα, με χιλιάδες εργαζόμενους του δη-
μόσιου και ιδιωτικού τομέα να αντιδρούν 
στις απαιτήσεις της τρόικας, μεταξύ των 
οποίων είναι και το “ψαλίδισμα” του κατώ-
τερου μισθού κατά 20%.

  Η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ κήρυξαν 24ωρη γε-
νική απεργία, ενώ μετ’ εμποδίων πραγμα-
τοποιούνται οι μετακινήσεις στην πρωτεύ-
ουσα καθώς οι εργαζόμενοι στις αστικές 
συγκοινωνίες συμμετέχουν στην απεργία 
με στάσεις εργασίας.

  Στην απεργιακή κινητοποίηση συμμετέ-
χουν επίσης οι εργαζόμενοι στο στενό και 
ευρύτερο δημόσιο τομέα, στις ΔΕΚΟ και 
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκη-
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σης, καθώς και οι τραπεζικοί υπάλληλοι, 
οι εργαζόμενοι στον ΟΤΕ, καθώς και οι 
εργαζόμενοι στο υπουργείο Πολιτισμού. 
Με προσωπικό ασφαλείας λειτουργούν 
τα νοσοκομεία καθώς οι νοσοκομειακοί 
γιατροί συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. 
Επιπλέον σε 24ωρη απεργία προχωρούν 
και οι δικαστικοί υπάλληλοι, οι οποίοι εκ-
φράζουν τις ενστάσεις τους στο πολυνο-
μοσχέδιο για την επιτάχυνση της απονο-
μής της Δικαιοσύνης.

+  Αναπάντητη έμεινε τελικά η... κλήση για 
συγχώνευση μεταξύ των εταιρειών κινη-
τής τηλεφωνίας Vodafon και Wind, που 
δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά 
τα τελευταία είκοσι χρόνια. Οι μέτοχοι ων 
δυο εταιρειών ανακοίνωσαν τη λήξη των 
μεταξύ τους συζητήσεων επιβεβαιώνο-
ντας τις εκτιμήσεις ότι είναι πολύ δύσκο-
λα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού 
θα άναβε το πράσινο φως. Οι πολύμηνες 
συζητήσεις, που επισήμως άρχισαν τον 
περασμένο Αύγουστο, τελικά δεν ευοδώ-
θηκαν τόσο λόγω της κρίσης στην Ελλάδα 
όσο και της αλλαγής του κλίματος στις 
Βρυξέλλες μετά την απόρριψη της συγχώ-
νευσης μεταξύ των ΑΤ & Τ και Τ-Μοbile 
στην Αμερική.

*  Τα παραμύθια τελείωσαν. ΟΙ μάσκες 
έπεσαν. Ακόμη και οι τελευταίοι αφελείς 
Έλληνες που νόμιζαν ότι η τρόικα είχε 
έρθει εδώ για να διορθώσει το υπερβο-
λικό δημόσιο χρέος και τα υπερβάλλοντα 
ελλείμματα του προϋπολογισμού, έχουν 
αντιληφθεί πλέον ότι εντελώς άλλη είναι 
η αποστολή της. Να φτωχύνουν δραστι-
κά ή και δραματικά τους Έλληνες, όλους 
τους Έλληνες και πρωτίστως τους εργα-
ζόμενους και τους συνταξιούχους θέλουν 
η Ε.Ε. Και το ΔΝΤ. Αυτή είναι η αποστολή 
που τους έχει αναθέσει το Βερολίνο και 
ακριβώς αυτή την αποστολή εκτελούν με 
εξαιρετική επιτυχία.

  Οι Γερμανοί θέλουν να κάνουν την Ελλάδα 
φτωχή επαρχία της γερμανικής Ευρώπης, 
του τέταρτου γερμανικού ράιχ. Το ίδιο άλ-
λωστε επιδιώκουν να κάνουν την Ισπανία, 
την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, 
ενώ στην κατάσταση αυτή έχουν ήδη 
περιέλθει οι εξαθλιωμένες “ανατολικές 
επαρχίες του Ράιχ” - δηλαδή οι βαλτικές 
και οι χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, συ-
νοδευόμενες από τους Βαλκάνιους της 
Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Κροατίας...

+  “Τειρεσία” για τους κακοπληρωτές της 
κινητής και της σταθερής τηλεφωνίας 
ετοιμάζουν οι εταιρείες του κλάδου, κα-
θώς τα φέσια από τους απλήρωτους λο-

γαριασμούς έφτασαν το 2011 πε-
ρίπου στα 150 εκατομμύρια ευρώ. 
Η οικονομική κρίση και η δραματική 
άνοδος της ανεργίας οδήγησαν το 
2011 σχεδόν στο διπλασιασμό του 
ύψους των απλήρωτων τηλεφω-
νικών λογαριασμών σε σχέση με 
το 2009. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
μόνο στην κινητή οι επισφάλειες το 
2009 ήταν 77 εκατομμύρια ευρώ, 
ενώ το 2010 ξεπέρασαν τα 120 
εκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με 
δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος του ΟΤΕ 
και της Cosmote κ. Μιχάλης Τσα-
μάζ. Αν υπολογίσουμε και τις επι-
σφάλειες στη σταθερή τηλεφωνία 
(ΟΤΕ, Forthnet, Hol κ.λπ.) τότε το 
συνολικό ποσό των απλήρωτων 
τηλεφωνικών λογαριασμών δια-
μορφώνεται γύρω στα 150 εκατομ-
μύρια ευρώ.

*  Οι δρόμοι συγκλίνουν μεταξύ συν-
δικαλιστών της Deutsche Telekom 
και του ΟΤΕ. Η Ομοσπονδία Ερ-
γαζομένων ΟΤΕ αφού επί μακρόν 
θέλησε να διαφοροποιηθεί από 
το συνδικαλιστικό όργανο της 
Deutsche Telekom, τελικά συ-
νέστησε μέτωπο με στόχο την 
άσκηση μεγαλύτερης πίεσης στον 
βασικό μέτοχο του ΟΤΕ. Η απαρ-
χή της συνεργασίας με τους Γερμανούς 
συνδικαλιστές θα φανεί μέσα στην άνοιξη, 
όταν θα πραγματοποιηθεί μια πανευρωπα-
ϊκή απεργία, κατά μήκος όλων των εται-
ρειών που ελέγχονται από την Deutsche 
Telekom.

+  Τουλάχιστον 57 εκατομμύρια ευρώ, με την 
εκτίμηση ότι το ποσό αυτό μπορεί να φτά-
σει τα 106 εκατομμύρια ευρώ, διεκδικεί ο 
ΟΤΕ με αγωγή που κατέθεσε εναντίον της 
Siemens στο Πρωτοδικείο του Μονάχου. 
Τα συγκεκριμένα ποσά, σύμφωνα με τον 
ΟΤΕ, ο οποίος ως γνωστόν, ανήκει πλέον 
στη γερμανική εταιρεία Deutsche Telekom 
αφορούν σε μίζες που δόθηκαν προκειμέ-
νου να υπογραφεί η περιβόητη σύμβαση 
8002 για την ψηφιοποίηση του Οργανι-
σμού.

*  Την άμεση παρέμβαση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου ζήτησε η ηγεσία της ΓΣΕΕ 
με επιστολή που απέστειλε στον πρόεδρό 
του Μάρτιν Σουλτζ, καθώς και στα μέλη 
του οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι 
επικεφαλής της Γενικής Συνομοσπονδί-
ας καταγγέλλουν στο Ε.Κ.την παραβίαση 
μέσω της νέας δανειακής σύμβασης ου-

σιωδών κοινωνικών και οικονομικών δικαι-
ωμάτων των εργαζομένων που προστα-
τεύονται από το ευρωπαϊκό Δίκαιο και το 
κοινωνικό κεκτημένο. Στην επιστολή προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισημαίνεται 
ότι “απαιτήσεις και οι όροι της τρόικας και 
των εκπροσώπων της Ε.Ε. και της ΕΚΤ σε 
αρμονική συνεργασία με τον εκπρόσωπο 
του ΔΝΤ ανατρέπουν βασικά και θεμελιώ-
δη δικαιώματα των εργαζομένων, όπως ο 
θεσμός των ΣΣΕ, που προστατεύονται από 
το Σύνταγμα και τις ευρωπαϊκές συμφωνί-
ες” και απαιτεί από τα όργανα της Ε.Ε.   να 
αναλάβουν πρωτοβουλίες.

+  Ζούμε σε μια από τις πιο απαισιόδοξες 
χώρες, που βρίσκεται στην πιο απαισιό-
δοξη ήπειρο του κόσμου! Σύμφωνα με την 
τελευταία έρευνα καταναλωτικής εμπι-
στοσύνης της Nielsen σε 56 χώρες του 
πλανήτη, η απαισιοδοξία των Ελλήνων κα-
ταναλωτών χτύπησε “κόκκινο” καταγρά-
φοντας τα χαμηλότερα ιστορικά επίπεδα 
αισιοδοξίας ενώ κάτι αντίστοιχο σημειώ-
νεται και στην Ευρώπη. Το παράδοξο μάλι-
στα είναι ότι 9 στις 10 χώρες προέρχονται 
από Ασία και Μέση Ανατολή με την Ινδία 
να παραμένει η πιο απαισιόδοξη χώρα του 
κόσμου.

ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ
Εθνική τηλεφωνική γραμμή για τους 

ηλικιωμένους SOS

1065
n 1.115 κλήσεις δέχθηκε το 1065 από 

τον περασμένο Απρίλιο έως το τέλος 

του Δεκεμβρίου

n από αυτές οι 250 ήταν για 

περιστατικά ψυχολογικής υποστήριξης

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΥΤΟ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ
Τηλεφωνική γραμμή κατά της 

ενδοοικογενειακής βίας Δίπλα Σου

800 11 88 881
n περίπου 9.500 καταγεγραμμένες 

υποθέσεις έχει χειριστεί το Δίκτυο, μέσω 

της γραμμής

n τουλάχιστον το 50% αυτών ήταν 

στην Αττική

ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ 

ΠΑΙΔΙΟΥ
Εθνική τηλεφωνική γραμμή για τα 

παιδιά SOS

1056
n 131.013 κλήσεις δέχθηκε το 1056 το 

πρώτο εξάμηνο του 2011

n από αυτές 18.601 αφορούσαν 

εξειδικευμένα θέματα παιδιών

n το 33% των κλήσεων ήταν 

καταγγελίες για παιδιά σε κίνδυνο

n ο συνολικός αριθμός κλήσεων για το 

2010 ήταν 269.801

ΕΤΑΙΡΙΑ 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥ ΕΦΗΒΟΥ (ΕΨΥΠΕ)
Γραμμή Σύνδεσμος

801 801 1177
(για γονείς, εκπαιδευτικούς, ενηλίκους)

n 23.500 κλήσεις έγιναν στη γραμμή 

από τον Ιούνιο του 2005 έως τον 

Δεκέμβριο του 2011

n το 82% των καλούντων ήταν γονείς, 

το 30% των κλήσεων αφορούσε θέματα 

καθημερινότητας και γονεϊκού ρόλου

ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΦΗΒΩΝ
(για παιδιά και εφήβους)

Τηλεφωνική γραμμή στήριξης

116 111
n 5.950 κλήσεις έγιναν στη γραμμή 

από τον Δεκέμβριο του 2009 έως το 

τέλος του 2011

n το 33% των τηλεφωνημάτων 

αφορούσε θέματα ψυχικής υγείας των  

ίδιων των παιδιών ή των γονέων τους

n το 86% των καλούντων ήταν έφηβοι, 

ηλικίας 15 -18 ετών

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ 

ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ 

ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ
Τηλεφωνική γραμμή στήριξης

210 82 53 253
n 4.990 τηλεφωνήματα έγιναν στη 

γραμμή από το 2006 έως το τέλος 

του 2011






